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Wstęp

Lokalność teatru a kultura globalnej 

mobilności

Gdybym miała określić w największym skrócie, co jest przedmiotem tej książ-
ki, to powiedziałabym pewnie, że stanowi ona wyraz i efekt mojej wieloletniej 
fascynacji teatrem i kulturą Włoch. Oczywiście byłoby to stwierdzenie niezwy-
kle naiwne w swej prostocie, ale jednocześnie w jakimś sensie niepodważalne, 
bo przecież trudno dyskutować z czyimiś gustami. Nasze zainteresowanie obcą 
kulturą zmierza zwykle w kierunku coraz lepszego poznawania ludzi, zwycza-
jów, historii, języka i zachowań znaczących dla danego terytorium i wspólnoty, 
czyli tego, co Pierre Bourdieu nazywał habitusem1, oraz rozwijania całego ze-
stawu umiejętności, które ułatwiają nam bycie i egzystencję w obcym miejscu 
i obcej społeczności, dając satysfakcję z faktu, że wiemy, jak coś się mówi lub 
robi. Im bardziej jednak stajemy się znawcami i ekspertami od jakiegoś zjawi-
ska kulturowego, tworzonego w określonym języku i kraju, tym silniej narasta 
w nas, jako badaczach, frustracja związana z trudnością przekazania innym 
(czytelnikom książek) naszych fascynacji. Innymi słowy – stajemy zwykle wo-
bec problemu, który świetnie ujął Gombrowiczowski profesor Pimko, dziwiąc 
się, dlaczego Słowacki nie zachwyca Miętusa, skoro przecież zachwycać musi. 
Pisząc tę książkę, musiałam więc odpowiedzieć sobie na pytanie, jak mówić 
o teatrze włoskim w sposób, który problematyzowałby samą kwestię jego kul-
turowej specyfi ki. 

1  P. Bourdieu, Struktury, habitusy, praktyki, tłum. M. Falski [w:] tegoż, Zmysł praktyczny,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 74–86. 
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Aby poglądowo zobrazować problem, który postaram się rozwinąć w tej 
książce, odwołam się na wstępie do anegdoty z własnego życia. W czasie ostat-
niego dłuższego pobytu we Włoszech, związanego z pracą na Uniwersytecie 
„L’Orientale” w Neapolu w latach 2004–2008, poznałam ojca moich dwóch 
synów, który – będąc Francuzem – mieszkał od lat poza rodzinnym krajem, 
podobnie jak ja. Oboje mieliśmy zatem potrzebę zabierania ze sobą w podróż 
swojskich habitusów i uczenia się oraz przyswajania nowych. Dlatego kiedy
– mieszkając już w Krakowie – zostaliśmy zaproszeni na rodzinną wigilijną ko-
lację, postanowiliśmy wnieść w tę ceremonię nasz własny wkład. Na południu 
Francji z okazji świąt Bożego Narodzenia jada się ostrygi. Tamtejsze supermar-
kety sprzedają je na ustawionych przed głównym wejściem stoiskach, podob-
nie jak w Polsce sprzedaje się masowo karpie. Święta bez ostryg we Francji są 
jak wigilia bez karpia u nas. Dlatego chcieliśmy, żeby na polskim stole wigilij-
nym pojawiły się także francuskie ostrygi i aby dzięki nim z jednej strony mój 
partner poczuł się „bardziej u siebie”, a z drugiej nasze dwujęzyczne dzieci zo-
baczyły, że świadomie wnosimy w naszą codzienność obyczaje, poznane przez 
nas w dzieciństwie lub przyswojone w podróżach.

W tym jednym geście ujawnił się jednak cały przedstawieniowy i życze-
niowy potencjał naszych starań. Jak łatwo się domyślić, talerz otwartych i ży-
wych ostryg na polskim stole wigilijnym uruchomił w biesiadnikach całą serię 
performatywnych procesów, aktualizujących wiele kulturowych wyobrażeń 
czy wręcz stereotypów. Jedni od razu odrzucili sam pomysł, by zjeść ostrygę, 
przekonani, że zarówno ich wygląd, jak i zapach są nie do przyjęcia. Jedno-
cześnie na swój użytek potwierdzili istniejące w Polsce przekonanie o Francu-
zach, jedzących potrawy gdzie indziej niejadalne, takie jak żabie udka i ślima-
ki, a teraz jeszcze te oślizgłe ostrygi. Inni uznali, być może, gest wniesienia na 
polski stół ostryg za przejaw jakiegoś nowobogackiego snobizmu, być może 
nawet poniżenia i niedostatecznego doceniania starań gospodarzy. Francu-
skość ostryg, niczym w XVIII wieku u schyłku Polski sarmackiej, zadziałała 
tu jak powiew narzucanej siłą nowoczesności, na który akurat stołownicy nie 
byli gotowi. Jeszcze inni, spróbowawszy ostryg, stwierdzili, że smakują one jak 
ogórki kiszone, przyrównując to, co nieznane, do bardziej zadomowionych 
w lokalnej polskiej kuchni smaków. Przy okazji doszli do wniosku, że z dwojga 
złego lepsze będą swojskie ogórki. Byli jednak i tacy, którzy – zachęceni auto-
rytetem gościa i zarazem nowego członka rodziny – zjedli ostrygę, zaskoczeni 
jej wyśmienitym smakiem. Ci natomiast, którzy jadali ostrygi już wcześniej, 
z satysfakcją połknęli pozostałe porcje, ciesząc się w duchu, że „miejscowi” 
nie wiedzą, co dobre. Innymi słowy – pewne atrybuty kulturowe, związane 
z habitusem jednego z biesiadników, z chwilą zmiany kontekstu ujawniły swoje 
nowe, nieoczekiwane wcześniej, performatywności. 

W tym zastawionym stole oraz skupionych wokół niego biesiadnikach jak 
w soczewce dostrzec można, według mnie, przykład przedstawienia kulturo-
wego, którego uczestnicy biorą udział w konstruowaniu lub przemianowy-

Wstęp
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waniu znaczeń jego atrybutów, przypisywaniu i nadawaniu sobie nawzajem 
funkcji reprezentantów większych zbiorowości, a także zawiązują między sobą 
ciche sojusze wobec tego, co wydawać im się może swojskie lub obce. W przed-
stawieniach kulturowych, jak twierdził już w latach pięćdziesiątych XX wieku 
Milton Singer, zawiera się bowiem to, co zwykliśmy szeroko nazywać kulturą2. 
A dokładniej – poprzez swój sprawczy charakter przedstawienia kulturowe 
wytwarzają obraz kultury, zarówno dla członków lokalnej społeczności, jak 
i przybyszów z zewnątrz. Singer, który w owym czasie, jako semiotyk i począt-
kujący antropolog podróżujący po południowych Indiach, próbował zdefi nio-
wać i wyodrębnić przedmiot swoich badań, twierdził, że trudniej badać kultu-
rę „w całości”, łatwiej zaś w jej wycinkowych przejawach, gdyż przedstawiają 
jej fragmenty w relacji do otaczającego kontekstu. Przybyszom z zewnątrz ła-
two udaje się dostrzec w tych przedstawieniach odpowiednie ramy czasowe, 
struktury, program działań i zespół wykonawców, widzów oraz powód wy-
stawiania3, ponieważ obejmując swym spojrzeniem wycinkową rzeczywistość, 
widzą w niej exemplum całości. Badacze kultury często zachowują się podob-
nie jak przybysze, arbitralnie nadając temu przedstawieniu odpowiednie zna-
czenie i funkcje. Ale też często obecność przybysza oraz sam akt oglądania 
przez niego przedstawienia lub ingerowania w nie (wniesienie ostryg na stół) 
uświadamiają lokalnym wspólnotom swojskość i znaczenie własnych praktyk 
codziennych lub rytualnych dla podtrzymania trwało ści ich kultury. W przed-
stawieniach kulturowych przede wszystkim interesuje mnie więc nie tylko to, 
jak ich elementy „pracują” we własnym kontekście, zgodnie z intencjami ich 
„właścicieli”, ale także to, jak w zmienionym kontekście i czasie modyfi kują 
swoje znaczenia i funkcje pod modelującym spojrzeniem nowego odbiorcy. 

Przenosząc opisywaną przeze mnie sytuację z tak zwanego życia na poziom 
refl eksji akademickiej, chciałabym powiedzieć, że przyjęta przeze mnie w tej 
książce postawa badawcza realizuje dwa główne cele. Z jednej strony jest próbą 
znalezienia klucza do interpretowania w naukowym dyskursie przedstawień 
kulturowych, określanych w różnych dyskursach jako lokalne, swojskie lub 
obce. A teatr w tym kontekście uznać trzeba za przedstawienie kulturowe par 
excellence, gdyż działa najczęściej jak narzędzie wytwarzania obrazu określonej 
kultury w powiązaniu z dyskursem przynależności do miejsca kraju i wspólno-
ty. Z drugiej strony podejmuję się śledzenia i opisywania takich uwarunkowań 
kulturowych, na których przykładzie chcę pokazać ruchomy, mobilny status 
składników kultury oraz ich zmienne funkcje w nowych kontekstach i czasie. 
I nie będzie żadnym nadużyciem stwierdzenie, że teatr także podlega mechani-
zmom związanym z przemieszczeniem, zmianą kontekstów i upływem czasu. 
Jak bowiem dowodził Stephen Greenblatt w Manifeście badań nad mobilnością 

2  M. Singer, Semiotics of Cities, Selves and Cultures. Exploration in Semiotic Antropology, Mouton 
de Gruyter, Berlin–New York 1991, s. 29–30. Zob. także: Traditional India. Structure and Change, 
red. M. Singer, American Folcrore Society, Philadelphia 1959, s. XII i nast. 

3  M. Singer, Semiotics of Cities, Selves and Cultures…, dz. cyt. 
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kulturową, kultura – nawet w swojej obrzędowej i zwyczajowej warstwie, zwią-
zanej z konkretnym terytorium – nigdy przecież nie tworzy się w izolacji, lecz 
stanowi efekt wymiany międzykulturowej, niekoniecznie powiązanej z zauwa-
żalnymi i powszechnie znanymi wielkimi narracjami dominacji i podboju, ale 
najczęściej z działaniem nomadów4. 

Jak widać, można na teatr jako przedstawienie kulturowe spoglądać i ba-
dać je niejako z dwóch wzajemnie wspierających się perspektyw. O pierwszej 
z nich swego czasu mówił w dwóch co najmniej książkach Marvin Carlson5. 
Według niego teatr jest rodzajem sztuki par excellence lokalnej, bo odwołuje 
się do języka i dialektalnego zróżnicowania konkretnej wspólnoty, co odróż-
nia go pod tym względem chociażby od tańca. Pracuje i buduje ponadto rela-
cje z widzem, odwołując się do jego pamięci, skojarzeń, historii, wrażliwości, 
świadomości i światopoglądu oraz całego bagażu kulturowych doświadczeń 
konkretnej społeczności, związanej z pewnym terytorium i miejscem. Z tej 
właśnie perspektywy teatr postrzegany był często – począwszy już od połowy 
XVIII wieku, a zwłaszcza w wieku XIX – jako narzędzie kulturowej i językowej 
unifi kacji oraz autorefl eksji narodu, na równi z prasą czy literaturą. Przedsta-
wiając historię, mity i języki tego narodu, teatr ze swoim dramaturgicznym 
repertuarem uczestniczył w tworzeniu homogenicznej językowo i kulturowo 
wspólnoty, jednocześnie ukazując i tematyzując jej wewnętrzne zróżnicowa-
nie, napięcia i konfl ikty. I chyba pokłosiem takiego dziewiętnastowiecznego 
myślenia o teatrze jako o narzędziu tworzenia narodowej wspólnoty stało się 
także konstruowanie przez naukowców historii teatru jako specyfi cznych na-
rodowych tradycji, których wspólnym mianownikiem miały być język, pamięć 
i historia. Można wręcz mówić o wąskich specjalizacjach teatrologów, z któ-
rych jeden zna się chociażby na teatrze włoskim, inny na niemieckim, a jeszcze 
inny na francuskim czy polskim.

Ta perspektywa spojrzenia, choć uzasadniona jeszcze w XIX i XX wieku, 
nie bierze jednak pod uwagę mechanizmów globalnej mobilności kultury, któ-
ra każe krytycznie spoglądać właśnie na homogeniczny i narodowy charakter 
tradycji teatralnej poszczególnych krajów europejskich. Artyści teatralni za-
wsze przecież byli nomadami, gdyż w XVI–XVIII wieku (i oczywiście później) 
zupełnie dosłownie przemieszczali się ze swoimi przedstawieniami po Euro-
pie, bądź jako zespoły wędrowne i objazdowe, bądź też jako zespoły dworskie 
za czasów nowożytnych europejskich monarchii (towarzysząc na przykład 
władcy podczas sprawowania rządów na różnych dworach), a począwszy od 
XIX wieku, zaczęli wyjeżdżać także w tournée międzykontynentalne. I nie za-

4  S. Greenblatt, Mobilność kulturowa: wprowadzenie, tłum. M. Sugiera, M. Borowski, „Dida-
skalia” 2011, nr 106, s. 42–46; tegoż, Manifest badań nad mobilnością kulturową, tłum. M. Sugiera,
M. Borowski, „Didaskalia” 2011, nr 106, s. 47.

5  Por. M. Carlson, Speaking in Tongues. Language at Play in the Th eatre, University of Michi-
gan Press, Ann Arbor 2006, s. 3–4 oraz tegoż, Th e Haunted Stage. Th e Th eatre as Memory Machine,
University of Michigan Press, Ann Arbor 2001, s. 4–13.
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wsze, i niekoniecznie reprezentowali swoimi przedstawieniami akurat naród, 
zwłaszcza że pojęcie narodu w jego współczesnym rozumieniu ukształtowało 
się dopiero w XIX wieku. Jak przekonują redaktorzy i współautorzy książki 
Transnational Mobilities in Early Modern Th eatre, Robert Henke i Eric Nichol-
son, zespoły nomadyczne w epoce renesansu i baroku, z całym swoim bagażem 
rozumianym dosłownie i w przenośni – jako zbiór tekstów, kostiumów, scena-
riuszy teatralnych, aktorów – włączyły się w obieg kultury, przenosząc ukształ-
towane w ramach swoich przedstawień wyobrażenia lokalnych wspólnot poza 
granice własnego kraju i konfrontując je z nowym odbiorcą6. Wymownym 
przykładem takich nomadycznych zawodowych zespołów teatralnych, anali-
zowanym przeze mnie w tej książce, są właśnie grupy włoskie, pochodzące 
z obszarów Wenecji i Mantui, które u schyłku XVI, a także przez cały wiek 
XVII i XVIII, pokazywały się w Europie w teatrach dworskich, publicznych 
oraz jarmarcznych. Wpłynęły one znacząco na powstanie teatru zawodowego 
w Europie, ale również przyczyniły się, na przykład, do ukonstytuowania się 
wyobrażeń o włoskiej sztuce teatru jako komedii świeckiej, a później, w XVII 
i XVIII wieku, jako o komedii improwizowanej.

 Z kolei w XIX wieku można mówić o innym zjawisku nomadyzmu zespo-
łów teatralnych. Myślę tutaj z jednej strony o zagranicznych tournée wielkich 
aktorów sceny teatralnej z tak zwanej epoki gwiazd, jak chociażby Adelaide 
Ristori, Tommasa Salviniego czy Eleonory Duse, a z drugiej o zespołach wę-
drownych lub objazdowych, które poruszały się zwykle w ramach jednego 
regionu lub kraju. Artyści teatralni, podróżując, włączali się zatem w proces 
budowania, utrwalania bądź dekonstruowania obrazu kultury własnej, a także 
tej zastanej w nowym miejscu, w oczach coraz to nowej publiczności, działając 
niczym medium, analogicznie do innych przekaźników, jak druk, prasa oraz 
w XX wieku media telewizyjne czy elektroniczne. Teatr zatem można postrze-
gać jako aktywnego uczestnika procesu mobilności kultury, jako podróżnika, 
dawnego lub współczesnego nomadę czy też medium. 

Trzeba jednak zauważyć, że pewne elementy przedstawień teatralnych, 
pozostające w pamięci widzów i kronikarzy, świadectwa lub ich „resztki” – 
odgrywane przez aktorów postacie, intrygi, fabuły, teksty tłumaczone lub 
przystosowane do różnych scen i publiczności, wreszcie ryciny, reprodukcje 
czy rejestracje przedstawień – zawsze wędrowały i nadal wędrują z rąk do rąk 
i z miejsca w miejsce, trafi ając w różnorodnym czasie i kontekście na coraz 
to nowych odbiorców. I to one, niczym wspomniane przeze mnie wcześniej 
ostrygi, pracują za każdym razem nieco inaczej, w zależności od tego, kto, 
jak i gdzie się nimi posłużył lub je wykorzystał. Bo choć praktyka uprawiania 
przez włoskich artystów teatru opartego na scenariuszach i grze w maskach 
została pod koniec XVIII wieku zarzucona (z drobnymi wyjątkami, między in-

6  Transnational Mobilities in Early Modern Th eatre, red. R. Henke, E. Nicholson, Ashgate,
Surrey, England 2014, s. 4–6.
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nymi na południu Włoch), to przecież w XIX wieku chociażby Maurice Sand, 
a na początku XX wieku Jewgienij Wachtangow czy nieco później, po II wojnie 
światowej, Giorgio Strehler, zaś pod koniec XX wieku Dario Fo – sięgnęli do 
komedii improwizowanej włoskich zespołów, interpretując ją w sposób zgod-
ny z aktualnie defi niowanymi przez nich wizjami teatralnej estetyki i pragma-
tyki. I mówiąc o tym procesie, mam na myśli mechanizm, który Greenblatt 
określił mianem „kulturowej mobilności” i który redefi niował dotychczasowe 
rozumienie tak zwanych wpływów kulturowych. 

Greenblatt wyszedł z założenia, że w drugiej połowie XX wieku, w związ-
ku z widocznym i powszechnym rozwojem mediów i dostępnością środków 
transportu oraz procesami globalizacji zawieszeniu uległo myślenie o stałości 
tożsamości kulturowej w jej etnicznym, narodowym i substancjalnym wymia-
rze. O ile jednak badanie przepływów kulturowych współcześnie nie nastrę-
cza naukowcom większych problemów, bo na bieżąco śledzą ich dynamikę 
i rozpoznają szybkie tempo, dzięki chociażby nowym mediom, o tyle badanie 
nieustannych i często trudnych do przewidzenia przemieszczeń tekstów, idei 
i ludzi tworzących kulturę w przeszłości wciąż tkwi w powijakach lub uwikłane 
pozostaje w narracje zbrojnego podboju lub kulturowej i społecznej domina-
cji. Tymczasem sednem proponowanej przez Greenblatta mobilności kultu-
rowej jest badanie przepływów dóbr kultury, rzeczy i ludzi w ramach studiów 
przypadków, które ujawnią ukryte i nieoczywiste powiązania między czasami 
a miejscami oraz odsłonią procesy „wykorzenienia” przedmiotów, praktyk i lu-
dzi, a następnie sytuowania się ich w nowych miejscach i w zmienionym kon-
tekście7. Istota proponowanej przez niego metody badawczej sprowadza się 
bowiem do zaskoczenia ruchem i pewnym poczuciu niewiedzy, gdzie podróż 
ta się zakończy. Przykładem takiej mobilności kulturowej jest według mnie 
chociażby maska Arlekina włoskiej komedii dell’arte, której poświęcam w swo-
jej książce całą pierwszą część. Została ona stworzona pod koniec XVI wieku 
przez aktora Tristana Martinellego dla francuskiej publiczności i rozwijała się 
w tym kontekście kulturowym, w bardzo zmiennych funkcjach i obliczach, aż 
do połowy wieku XVIII, zaś na scenach Półwyspu Apenińskiego pojawiła się 
dopiero pod koniec XVII wieku, a na dobrą sprawę dopiero w wieku XVIII na 
fali europejskiej popularności oświeceniowej kultury francuskiej. Paradoksal-
nie zatem początkowo nie służyła wcale rodzimej włoskiej publiczności, ale 
reprezentowała „włoskość” przed widzami francuskimi.

 Przykłady mobilności kulturowej analizowane przeze mnie w tej książce 
nie tyle mają więc zaświadczać o symetrycznym czy wzajemnym procesie wy-
miany kulturowej między przedstawicielami różnych wspólnot, ale powinny 
właśnie problematyzować samą wizję narodowych tradycji teatralnych, uka-
zując, jak ich składniki ulegają, w zależności od kontekstu i czasu, nieocze-
kiwanemu przemianowaniu funkcji, zawłaszczeniu, niezrozumieniu bądź 

7  S. Greenblatt, Mobilność kulturowa…, dz. cyt., s. 45. 
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odrzuceniu. Przecież komików włoskich przyjmowano z wielkimi honora-
mi na francuskich dworach arystokratycznych pod koniec XVI i na począt-
ku XVII wieku, lecz u schyłku tego ostatniego stulecia wypędził ich z Francji
Ludwik XIV. Z kolei na rodzimym gruncie włoskim komedia dell’arte, upra-
wiana jeszcze w drugiej połowie XIX wieku przez lokalnych dialektalnych ar-
tystów neapolitańskich, takich chociażby jak Antonio Petito, jednego z ostat-
nich aktorów wcielających maskę Pulcinelli, postrzegana była w dominującym 
nurcie konstruowanej wtedy wspólnoty narodowej Włochów jako przejaw kul-
turowego zacofania i prowincjonalizmu. Już jednak w drugiej połowie XX wie-
ku, w dobie boomu gospodarczego i rozwoju telewizji, folklor neapolitański 
i związana z nim lokalna tradycja teatralna zostały wykorzystane w mediach, 
głównie w kinie i telewizji, jako rezerwuar nostalgicznych i wyidealizowanych 
obrazów plebejskiej Italii. Tym samym lokalność neapolitańskiego teatru wraz 
z rozwojem nowych mediów przesunęła się z marginesów włoskiej kultury na-
rodowej do jej głównego nurtu. 

Biorąc pod uwagę dwa sposoby patrzenia na teatr jako na przedstawie-
nie kulturowe, czyli na to, jak konstruuje on swój związek z terytorium oraz 
jak jego elementy oddziałują na odbiorców w zmiennym kontekście i czasie, 
chciałabym sproblematyzować w tej książce samo pojęcie lokalności. Zwykle 
przecież, zgodnie z etymologią terminu (od łac. locus – miejsce i localis – lokal-
ny), gdy mówimy o lokalnych obyczajach, lokalnej kuchni, lokalnych świętach 
czy wreszcie o lokalnych twórcach teatralnych bądź fi lmowych, sygnalizujemy 
związek opisywanych przedstawień kulturowych i artystycznych z określo-
nym terytorium i wspólnotą. Ale równie często, gdy mówimy na przykład, że 
przedstawienie ma zasięg lokalny, sugerujemy, że nie porusza ono problemów 
uniwersalnych dla całego narodu czy świata, albo że interesuje tylko wąską 
grupę odbiorców. Trudno zatem precyzyjnie określić granice owej lokalności, 
bo raz mogą się one odnosić do wybranego kraju („lokalny polski twórca”), 
kiedy indziej regionu („lokalne problemy Śląska”) lub nawet całego kontynen-
tu („lokalni artyści azjatyccy”). Dlatego, mówiąc o lokalności przedstawień 
kulturowych, trzeba na samym wstępie zdać sobie sprawę z faktu, że terminu 
tego nie należy traktować jak immanentnej i łatwej do zdefi niowania cechy 
tychże przedstawień, ale raczej jak określenie relacyjne, które sytuuje pewne 
zjawiska kulturowe wobec otaczającego je kontekstu i nadaje przedstawieniom 
znaczenia i funkcje, zależnie od przyjętej przez patrzący podmiot perspektywy.

Jeszcze przecież w europejskich społeczeństwach XVI–XVIII wieku o przy-
należności lokalnej decydowały zgoła inne czynniki niż w wieku XIX, kiedy 
obywatele państw zaczęli myśleć o wspólnej przynależności do terytorium 
państwa i narodowej wspólnoty. O społecznych podziałach i afi liacjach prze-
sądzały wtedy takie siły jak chociażby różnice klasowe, różnice wyznania i po-
zostałości zależności feudalnych, za którymi stały odpowiednie uwarunko-
wania geopolityczne ówczesnej Europy. Stąd też rozumienie tego, co lokalne 
– swojskie lub obce – mogło odnosić się do fenomenów wprawdzie języko-
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wo i obyczajowo różnych, ale jednocześnie reprezentatywnych dla określonej 
dynastii, kultury dworskiej lub światopoglądu religijnego. Arystokratyczne 
dwory od XVI do XVIII wieku tworzyły wtedy rodzaj „sfer kontaktu” kultu-
rowego, w ramach których dochodziło do wymiany rzemieślników, kucharzy, 
malarzy, poetów czy wreszcie artystów teatralnych przybywających z innych, 
zaprzyjaźnionych dworów8. Spotykali się tam reprezentanci różnych języków 
i terytoriów, sygnalizując w ten sposób zasięg wpływów i sojuszy między po-
szczególnymi dynastiami oraz ich afi liacje wyznaniowe. Na francuskim dwo-
rze Henryka IV, którego ostatnią żoną była Maria Medycejska z Florencji, 
mówiono przecież zarówno po włosku, jak i po francusku. A sprowadzenie 
przez francuską dynastię Burbonów komików włoskich z Księstwa Mantui do 
Paryża zbiegło się z procesem budowania absolutyzmu monarszego we Francji 
(uniezależniającego dynastię od wpływów Kościoła) i kształtowania się świec-
kiego teatru w miejsce lub równolegle do działalności teatralnej katolickich 
bractw zakonnych. Przymiotnik „włoski” – w odniesieniu do występów ko-
mików przyjeżdżających do Paryża pod koniec XVI i na początku XVII wie-
ku – niekoniecznie więc w oczach francuskiej, dworskiej lub mieszczańskiej 
publiczności musiał konotować związek ich przedstawień z narodową kulturą 
mieszkańców Półwyspu Apenińskiego, zwłaszcza że nie istniało jeszcze pań-
stwo o nazwie Włochy. Mógł się za to kojarzyć, na przykład, ze świeckością 
tego teatru (tym bardziej że na jego deskach występowały nieobecne na innych 
scenach europejskich kobiety-aktorki). 

W związku z powyższym to, co określa się mianem lokalności, paradok-
salnie nie zajmuje żadnego stałego miejsca w czasie i przestrzeni, ale konstru-
uje się na podobnych zasadach, które Stuart Hall w odniesieniu do diaspory 
nazywał pozycjonowaniem – w związku i wobec otaczającego i zmiennego 
kontekstu9. I należy dodać, że rozumienie lokalności i stojących za nią kultu-
rowych identyfi kacji ma charakter historycznie zmienny i zależny od sposobu 
ich wykorzystania, a nawet zawłaszczania na różnych polach dyskursywnych, 
zwłaszcza przez badaczy historii teatru. Bo choć historie teatrów europejskich 
zwykle pisane są jako historie teatrów narodowych, to czasem jednak rodziły 
się one poza rodzimym kontekstem, w spojrzeniu zagranicznej publiczności 
i historyków teatru. I tak stało się właśnie w przypadku tak zwanej komedii 
dell’arte, która miała liczne i rozmaite wcielenia oraz dzieje na wielu scenach 
europejskich od końca XVI do połowy XVIII wieku, a potem także w XIX 
i XX wieku, zaś elementy tej sztuki reprezentowały w oczach odbiorców, a póź-
niej historyków i praktyków teatru, coraz to nowe funkcje i znaczenia. Wystar-
czy porównać to, co o weneckim teatrze w drugiej połowie XVIII wieku myślał 
Carlo Goldoni – który dążąc do usankcjonowania w jego ramach własnej klu-

8  Transnational Mobilities…, dz. cyt., s. 3.
9  S. Hall, Tożsamość kulturowa a diaspora, tłum. K. Majer, „Literatura na Świecie” 2008, nr 1–2, 

s. 165–183.
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czowej pozycji jako autora komedii, chciał ograniczyć improwizacyjną inwen-
cję aktorów – z zachwytem Maurice’a Sanda wyrażanym w połowie wieku XIX 
nad włoską sztuką improwizacji (którą zrównywał ze słynnymi w paryskich 
romantycznych salonach improwizacjami poetów)10. Dwudziestowieczni nie-
mieccy historycy teatru, jak chociażby Otto Driesen, tworzyli genealogię po-
szczególnych masek komedii dell’arte, łącząc na przykład Arlekina z plebejski-
mi korzeniami kultury francuskiej11. Z kolei Konstanty Miklaszewski widział 
w komedii dell’arte przykład sztuki teatru o nieliterackim rodowodzie, zbieżny 
z poszukiwaniami rosyjskich reformatorów teatru z początku XX wieku – Jew-
gienija Wachtangowa czy Aleksandra Tairowa12. 

Takiego pozycjonowania określonej sztuki teatralnej wobec aktualnych 
trendów artystycznych, obowiązującej ideologii i kontekstów społeczno-kul-
turowych dokonywali także włoscy historycy teatru, gdy na przykład od lat 
dwudziestych XX wieku (czyli w okresie kształtowania się faszyzmu w tym 
kraju) na historię swojego teatru zaczęli patrzeć jako na reprezentację kultu-
rowego zaplecza narodu włoskiego. Uznali wtedy całkiem arbitralnie, że nie-
które przejawy rodzimego życia teatralnego, takie chociażby jak kontynuują-
cy tradycję dell’arte twórcy dialektalni z południa Włoch w drugiej połowie 
XIX wieku, nie są wcale dla tej wspólnoty reprezentatywne. Teatr neapolitański 
pod koniec XIX wieku, ze względu na swój plebejski i dialektalny charakter, 
nie pasował historykom do wzorców kultury narodowej, lansowanej głównie 
przez klasę mieszczańską, kojarzoną z nowoczesnością i postępem cywiliza-
cyjnym oraz rodzącym się na wszystkich europejskich scenach teatrem re-
żysera. Silvio D’Amico, historyk teatru i jeden z ważniejszych organizatorów 
życia teatralnego we Włoszech w okresie faszyzmu, z żalem przyznawał, że ich 
własną narodową tradycję teatralną cechuje wręcz „historyczne zapóźnienie”, 
związane z dominującą rolą aktora w tworzeniu repertuaru oraz sposobem 
przygotowywania przedstawień, czyli z modelami produkcyjnymi typowymi 
dla XIX wieku13. Jak zatem widać na powyższych przykładach, zdefi niowanie 
funkcji lokalności w dyskursie historycznym w odniesieniu do teatru zależy 
od ideologicznego zaplecza badacza i wskazuje na możliwość negocjowania 
znaczenia samego terminu „lokalność”. 

Trzeba przecież zauważyć, że dziewiętnastowieczne rozumienie lokalności 
jako cechy zjawisk kulturowych, która defi niowała je w głównej mierze po-
przez związek z terytorium i językiem, w drugiej połowie, a zwłaszcza pod 

10  Por. C. Goldoni, Teatr komediowy, tłum. J. Dygul, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 
Gdańsk 2011 oraz M. Sand, Masques et bouff ons. Comédie Italienne. Texte et dessins, Michel Lévy 
Frères, Paris 1860, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6250296n (dostęp: 14.10.2016).

11  Por. O. Driesen, Der Ursprung des Harlekin, Ein kulturgeschichtliches Problem, Durkheim, 
Berlin 1904. 

12  Por. K. Miklaszewski, Komedia dell’arte czyli teatr komediantów włoskich XVI, XVII, XVIII 
wieku, tłum. S. i M. Browińscy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1961.

13  S. D’Amico, Tramonto del grande attore, Armando Mondadori, Milano 1929.
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koniec XX wieku straciło na sile w wyniku rozwoju telewizji i nowych me-
diów. Dzisiaj dyskurs przynależności do miejsca uległ osłabieniu w związku 
z procesem globalizacji kapitalistycznej gospodarki i łatwiejszej niż kiedykol-
wiek wcześniej mobilności ludzi i dóbr kultury, której towarzyszy tendencja 
do „odrywania się” lokalności od miejsca, defi niowana czasem jako „koniec 
geografi i”14. W miejsce wspólnotowych relacji kulturowych ograniczonych 
do jakiegoś miejsca, według na przykład Anthony’ego Giddensa, pojawiła się 
możliwość „działania na odległość” w ramach szeroko pojętej kultury medial-
nej15. Arjun Appadurai w pracy Nowoczesność bez granic podejmuje ten właś-
nie wątek myślenia o lokalności i wskazuje na nowy sposób jej konstruowania 
w ramach mediów elektronicznych, które dzięki szybkości i ogólnej dostęp-
ności umożliwiają odkotwiczanie kulturowego doświadczenia z jego tradycyj-
nych, lokalnych i terytorialnych portów.

Appadurai w oderwanej od miejsca lokalności widzi formę nowoczesnej 
diaspory, której rozsiani po całym świecie członkowie konstytuują ponadnaro-
dową sieć afi liacji kulturowych na odległość na zasadach teleobecności. Wraz 
z rozwojem nowych mediów ludzie zyskali bowiem możliwość tworzenia 
i odbierania swobodnie krążących etnoobrazów, a te, wykorzystując różnego 
rodzaju techniki i strategie przedstawieniowe (takie chociażby jak budowa-
nie tęsknoty za utraconym rajem), mogą skutecznie wytwarzać w odbiorcach 
rodzaj nostalgii za miejscem lub przeszłością, których nigdy wcześniej nawet 
nie znali ani nie widzieli. Teatr w tym kontekście przestał więc funkcjonować 
wyłącznie jako miejsce spotkania określonej wspólnoty na danym terytorium, 
ale sam stał się, poprzez różne formy reprodukcji, nagrania wideo, transmi-
sje telewizyjne, zarówno dostawcą etnoobrazów, jak i narzędziem konstruo-
wania afi liacji kulturowych na odległość w poprzek tradycyjnych podziałów 
terytorialnych i kulturowych. Możemy przecież niemal bez większego wysiłku 
i konieczności wychodzenia z domu przeglądać fragmenty i całości przedsta-
wień, zarówno współczesnych, jak i przeszłych, powstających w różnych języ-
kach i czasie, układać je podług własnych preferencji, hierarchii i kompetencji. 
A także porównywać i zestawiać ze sobą różne wersje oraz przeróbki repertu-
arów teatralnych w ramach teatru telewizji, kina czy fi lmów wideo na portalu 
YouTube, czasem nawet bez świadomości, skąd one pochodzą lub jaką pełniły 
pierwotnie funkcję. 

Możemy zatem powiedzieć, że teatr, zarówno współcześnie, jak i w prze-
szłości, wyraźnie stanowił część obiegu reprezentacji o performatywnym po-
tencjale, w znaczeniu, jakie przypisywał temu terminowi Michał Paweł Mar-
kowski16. Nie tyle bowiem przedstawienia teatralne i ich elementy wtórnie 

14  R. O’Brian, Global Financial Integration. Th e End of Geography, Chatham House/Pinter,
Londyn 1992. 

15  A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 31.
16  M.P. Markowski, O reprezentacji [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, 

red. M.P. Markowski, R. Nycz, Universitas, Kraków 2010, s. 288–290.
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odtwarzają to, co już istnieje (czyli w powiązaniu z kategorią mimesis, gdzie 
na pierwszy plan wysuwa się relacja do rzeczywistości), ile właśnie wykorzy-
stują elementy rzeczywistości, obramowując i ukazując je w taki sposób, by 
na równi z literaturą, prasą i mediami kreować w wyobraźni odbiorców kul-
turową rzeczywistość. W procesie tym według mnie na uwagę zasługuje prze-
de wszystkim praca wyobraźni odbiorcy, który w ramach dostępnej dla siebie 
siatki skojarzeń i kategorii poznawczych uzupełnia oglądane obrazy o dalsze 
szczegóły i nadaje im pożądane przez siebie interpretacje. Mam tu na myśli 
proces, który Joseph Roach nazwał surogacją17 i który określał sposób wyko-
rzystania elementów określonej kulturowej tradycji w zgodzie ze sformułowa-
nymi przez nowych użytkowników potrzebami i oczekiwaniami – na zasadzie 
wypełniania wakatów, zapełniania luk18. Odbiorca przedstawień kulturowych 
i teatralnych na podstawie elementów przeszczepionych z innych kultur nadaje 
im nowe funkcje i znaczenia w bliskim sobie kontekście oraz w zgodzie z włas-
nymi potrzebami. 

Jak zatem widać, o fenomenie lokalności teatru traktowanego jako przedsta-
wienie kulturowe nie sposób mówić, nie uwzględniając mobilnego charakteru 
kultury, procesów przemieszczania i wykorzenienia jej składników, jak i zmie-
niających się historycznie kontekstów, determinujących procesy percepcyjne 
odbiorców. Jednak wybór metodologii i przykładów tak naprawdę zależy od 
samego badacza. Dlatego w tej książce chcę podążać, jak głosi drugi człon tytu-
łu, śladami Arlekina i Pulcinelli, dwóch masek komedii dell’arte, powszechnie 
chyba znanych, które w ramach zarówno przedstawień teatralnych i tekstów, jak 
i narosłych z czasem wokół nich historycznych interpretacji, stały się dla mnie 
poglądowymi przykładami lokalności i mobilności kulturowej teatru.

Podążanie czyimiś śladami, mówiąc metaforycznie, ma jednak tę podsta-
wową cechę, że jest bardzo ryzykowne, zwłaszcza jeśli ślady przynajmniej częś-
ciowo pochodzą z dalekiej przeszłości. Nigdy nie ma bowiem pewności co do 
tego, czy właściwie je odczytaliśmy lub dokąd nas one zaprowadzą. Podążanie 
śladami może więc poniekąd przypominać zbieranie resztek czy okruchów 
z przeszłości, do której mamy utrudniony dostęp. Okruchy te, zgromadzone 
przez badaczy, poprzez ich ponowne wykorzystanie i przedstawianie zostają 
na powrót włączone w obieg kulturowy, odsłaniając nowe performatywności19. 
Rebecca Schneider w niedawno wydanej książce Performing Remains ukuła 
nawet dla takiej strategii terminy reanactment oraz performing remains. Od-
nosiła je do konkretnych przykładów przedstawień i działań o charakterze ar-

17  J. Roach, Wprowadzenie: historia, pamięć i performans, tłum. M. Sugiera, M. Borowski,
„Didaskalia” 2014, nr 121/122, s. 22–36. 

18  Tamże.
19  Taką właśnie metodologię obrała A.M. Katritzky, pisząc o ikonografi i komedii dell’arte, która 

ukształtowała sposób postrzegania włoskiego teatru, głównie w kręgu kultury anglosaskiej i nie-
mieckojęzycznej; por. A.M. Katritzky, Th e Art of Commedia: A Study in the Commedia Dell’Arte 
1560–1620 with Special Reference to the Visual Records, Rodopi, Amsterdam–New York 2006. 
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tystycznym i performatywnym, które poprzez ponowne wykorzystanie resztek 
pozwalały, jej zdaniem, na określonych zasadach „dotknąć” przeszłości20. Ja 
sama, przenosząc opisywaną przez Schneider strategię ze sfery działań w sztu-
ce na pole metodologii badawczej, dopełniam podobnego gestu performo-
wania resztek, czyli staram się odczytać ślady przeszłości. Sama jednocześnie 
decyduję, co śladem jest, a co nie, zgodnie z podnoszoną już przez Haydena 
White’a krytyką pisarstwa historycznego, która podważa zasadność tak zwa-
nych historycznych faktów, traktując je jako zapośredniczone relacje o wyda-
rzeniach21. Przeszłość bowiem nie pozostawia po sobie niezbitych dowodów, 
a jedynie relacje, które możemy traktować właśnie jako odciski czy ślady.

Idąc po tych śladach, sama przesądzam więc w ramach prowadzonej argu-
mentacji o tym, dokąd mnie one zaprowadzą. I całkiem świadomie odsłaniam 
w ten sposób własną podstawę badawczą, niewątpliwie uwikłaną w szereg bli-
skich mi perspektyw widzenia i kulturowych determinacji, od których prze-
cież nikt nie jest wolny. Różnica pomiędzy tak zwaną bezstronnością nauko-
wego dyskursu a jego ujawnionym ideologicznym uwikłaniem polega bowiem 
tylko na przyjętej przez naukowca retoryce wypowiedzi. Zamiast twierdzić, że 
problemy badawcze istnieją jako takie, a ja pełnię wobec nich rolę służebną, 
chcę powiedzieć, że w zgodzie z moim kulturowym zapleczem i akademickim 
przygotowaniem wyodrębniam to, co naukowemu oglądowi się poddaje. I gdy 
mówię, że podążam śladami Arlekina i Pulcinelli, w istocie wyznaczam moż-
liwą ścieżkę badań, opierając się na przykładach, które w moim mniemaniu 
pozwalają zrozumieć historyczny i zmienny charakter lokalności przedstawień 
kulturowych, tak kluczowy dla procesów zachodzących współcześnie w kul-
turze. 

W pierwszej części książki przyglądam się zatem procesowi funkcjonowa-
nia teatru włoskiego, czyli tak zwanej komedii dell’arte, w kontekście kultu-
ry francuskiej w XVII i XVIII wieku. Mówię o tak zwanej komedii dell’arte 
– bo terminu tego trzeba używać ostrożnie i ze świadomością, że kryje się pod 
nim szereg praktyk i atrybutów przedstawień dworskich, zawodowych, jar-
marcznych czy plebejskich, a nawet kukiełkowych, istniejących we Włoszech, 
Francji, Hiszpanii, Anglii, Niemczech, Polsce, czyli w całej niemal Europie 
w stosunkowo długim, bo ponad 250-letnim okresie. Na dobrą sprawę termin 
ten domaga się więc pewnego uściślenia. Niektórzy badacze, używając go, mają 
na myśli określony styl gry aktorskiej, rozwijany właśnie przez włoskich akto-
rów w XVI–XVIII wieku, polegający na korzystaniu z własnych umiejętności 
oraz zdolności do tworzenia dialogów, a także na pracy scenicznej wraz z part-
nerującymi aktorami w określonych sytuacjach dramatycznych, bez koniecz-

20  R. Schneider, Performing Remains. Art and War in Times of Th eatrical Reenactment, Rout-
ledge, London–New York 2011, s. 2.

21  Por. H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, Univer-
sitas, Kraków 2010.
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ności uciekania się do zapisanego wcześniej tekstu22. Ci sami badacze wska-
zują jednak przy okazji, że komedią dell’arte zaczęto nazywać typ aktorstwa 
„improwizowanego” dopiero w XVIII wieku, gdyż w ten sposób defi niował go 
Carlo Goldoni w komedii Teatr komediowy (1750). Konotował on wtedy raczej 
w krytyczny sposób zrutynizowany charakter improwizacji aktorskiej w prze-
ciwieństwie do sposobu gry opartego na tekście dramatycznym (commedia 
dell’arte, czyli gra improwizowana – wł. improvvisa przeciwstawiona stylowi 
gry na podstawie wyuczonego na pamięć tekstu – wł. premeditato)23. A prze-
cież rozpowszechniona w teatrze europejskim jeszcze pod koniec XVI wieku 
praktyka grania włoskich aktorów a soggetto, kiedy utwory teatralne nie krąży-
ły w powszechnym obiegu w formie drukowanej, jako teksty do czytania, wca-
le nie była wartościowana negatywnie. Jeszcze inny sposób rozumienia tego 
terminu przytacza na polskim gruncie Monika Surma-Gawłowska w swojej 
książce Komedia dell’arte, gdzie postuluje, by termin commedia dell’arte rozu-
mieć jako „teatr zawodowy”. I powołuje się w tym celu na starowłoskie zna-
czenie słów arte jako rzemiosła oraz commedia jako teatralnego dzieła lub 
przedstawienia24. Pewnie więc dopiero w romantyzmie, na fali zainteresowania 
improwizacją, groteską w sztuce i kulturą plebejską, termin komedia dell’arte 
poszerzył swoje pole znaczeniowe, obejmując szeroki wachlarz zjawisk, przed-
stawień, tekstów, kostiumów i ikonografi i, związanych w jakiś sposób z wło-
skim teatrem w XVI–XVIII wieku. Jak wynika z pobieżnego nawet przeglądu 
sposobu rozumienia powyższego terminu, ma on charakter wyraźnie histo-
ryczny, dlatego w odniesieniu do analizowanych w pierwszej części książki 
przykładów włoskiego teatru na gruncie francuskim wolę raczej używać okre-
śleń commedia italiana albo „teatr włoski”, zgodnie z praktyką dyskursywną 
w XVII wieku, zaś terminu commedia dell’arte (w spolszczonej wersji kome-
dia dell’arte) w odniesieniu do zjawisk powstałych w XVIII wieku lub później, 
ale tylko wtedy, gdy są one wyraźnie określane takim mianem przez innych
badaczy.

Włoscy historycy teatru, jak chociażby Ferdinando Taviani i Mirella Schino, 
przekonani są zresztą, że zespół wyobrażeń na temat teatru włoskiego, określa-
nego mianem commedii dell’arte, ukształtował się głównie w kontekście kultu-
ry francuskiej25, czyli tam, gdzie komicy włoscy zabawili najdłużej i stworzyli 
rodzaj stałej sceny w Paryżu. Dlatego, idąc wyznaczonym przez Tavianiego 
i Schino tropem, w pierwszej części książki skupiam uwagę na występach wło-
skich artystów w stolicy Francji w XVII i XVIII wieku. I dla przejrzystości wy-
wodu koncentruję swoje rozważania wokół maski Arlekina, pokazując, w jaki 
sposób wcielający ją w XVII wieku aktorzy konstruowali długofalową relację 

22  A.M. Katritzky, Th e Art of Commedia…, dz. cyt., s. 19.
23  Tamże, s. 20.
24  Por. M. Surma-Gawłowska, Komedia dell’arte, Universitas, Kraków 2015, s. 11.
25  Por. F. Taviani, M. Schino, Il segreto della commedia dell’arte. La memoria delle compagnie 

italiane del XVI, XVII, XVIII secolo, La Casa Usher, Firenze 2007, s. 305. 
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z miejscową paryską publicznością, tematyzując w ramach przedstawień swo-
ją obcość (jako przybyszów z Italii), a jednocześnie swojskość (czyli przysto-
sowanie do lokalnego francuskiego kontekstu kulturowego – wyrażające się 
chociażby w używaniu na scenie języka francuskiego). Staram się też pokazać 
proces, w ramach którego maska Arlekina, kojarzona początkowo wyłącznie 
z konkretnym wykonawcą i aktorem, w wyniku rozwoju drukarstwa i coraz 
bardziej powszechnej cyrkulacji przedstawień w formie tekstów, z czasem stała 
się postacią dramatyczną i wprzęgnięta została w proces kształtowania w dru-
ku tak zwanej literackiej tożsamości dramatu.

 Muszę przy okazji doprecyzować sposób używania przeze mnie terminu 
„maska”. W najbardziej potocznym sensie termin ten w języku polskim moż-
na odnosić do materialnego atrybutu aktorów. W połączeniu jednak z in-
nymi scenicznymi atrybutami dawnego aktora włoskiego, takimi jak strój, ję-
zyk, sposób poruszania się i funkcja w przebiegu akcji dramatycznej, maska 
sygnalizowała typ roli, jaką zwykle aktorzy włoscy odgrywali w przedstawie-
niach. Terminu „maska” na zasadzie synekdochy zaczęto zatem używać nieza-
leżnie od faktu, czy aktor rzeczywiście zakładał maskę, czy też nie (we Francji 
pod koniec XVII wieku wielu aktorów z niej rezygnowało, zastępując ją wy-
godniejszym makijażem, jak na przykład Arlekin – Evaristo Gherardi). Maska 
sygnalizowała więc rodzaj aktorskiego emploi, czyli określała rodzaj granej 
przez aktora roli26. I dodajmy, że jeszcze w XVII wieku właśnie z tą rolą wi-
dzowie zwykle utożsamiali aktora także w tak zwanym codziennym życiu, tak 
jak dzisiaj kojarzymy niektórych aktorów wyłącznie z popularnymi i granymi 
przez nich latami bohaterami seriali.

 Znaczenie tego terminu uległo jednak zmianie z chwilą, kiedy w XVIII wie-
ku ukształtował się dramat i teatr mieszczański, a typy komediowe zastąpione 
zostały postaciami dramatu. Od tego też momentu mówić raczej trzeba o ak-
torach odgrywających jakieś postaci, zaś maska, podobnie jak wspomniana 
przeze mnie wcześniej improwizacja, musiała się kojarzyć z pewnym typem 
włoskiej praktyki teatralnej, już anachronicznym jak na owe czasy. Dlatego, by 
pokazać historyczność tego terminu, mówiąc o Arlekinie czy Pulcinelli, będę 
mówić wprawdzie o maskach, ale jednocześnie chcę wskazywać na zmianę ich 
funkcji i znaczenia, gdy na przykład Arlekin w publikowanych dramatach za-
mienia się w postać fi kcyjną, niekoniecznie kojarzoną z konkretnym aktorem, 
a Pulcinella pod koniec XIX wieku staje się sceniczną fi gurą, reprezentującą 
perspektywę spojrzenia neapolitańskiego proletariatu na proces zjednoczenia 
Włoch.

Kontynuując w drugiej części książki wątek wpływu, jaki rozwój drukar-
stwa wywarł na sposób postrzegania, funkcjonowania i obiegu elementów 

26  Podobne znaczenie zachował ten termin w języku włoskim jako przebranie całej osoby 
oraz jako fi gury komedii dell’arte o charakterystycznych cechach, związanych z miastem lub regio-
nem. Por. Lo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana, red. M. Dogliotti, L. Rosiello, Zanichelli,
Bologna 1996, s. 1038. 
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włoskiego teatru w kulturze europejskiej, przyglądam się wybranym jego fe-
nomenom w kontekście kształtowania w drugiej połowie XIX wieku państw 
narodowych. Nie chodziło mi jednak w tym wypadku o samą instytucję wło-
skiego teatru narodowego, bo taka, w przeciwieństwie do innych krajów, we 
Włoszech, ani w XVIII, ani w XIX wieku, nie powstała, ale raczej o dyskursyw-
ne ustanawianie pewnego kanonu narodowej dramaturgii, który miał być na-
rzędziem performowania „włoskości” jako cechy obywateli nowego narodowe-
go państwa. Zamiast jednak spoglądać na ten proces z perspektywy centrum, 
czyli dominującego sposobu zarówno konstruowania historii teatru włoskiego, 
jak i jego głównego obiegu, chciałam się mu przyjrzeć właśnie z pozycji pery-
ferii, tak w sensie terytorium, jak też peryferii dyskursu, na których znalazł się 
wtedy, do połowy XX wieku, interesujący mnie neapolitański teatr dialektalny. 
Na przykładzie maski Pulcinelli i komedii z jej udziałem oraz innych później-
szych dwudziestowiecznych artystów neapolitańskiego teatru dialektalnego, 
Eduarda Scarpetty i Eduarda De Filippo, staram się pokazać, w jaki sposób 
teatralna kultura dialektalna południa Włoch została utożsamiona z obrazem 
prowincjonalizmu i zapóźnienia cywilizacyjnego oraz w jaki sposób wyodręb-
niono i ulokowano ją na marginesie procesu kształtowania się narodowego 
państwa włoskiego, kojarzonego z nowoczesnością i postępem. Przypisywane 
tej tradycji nieliterackość i dialektalność stały się w powszechnym dyskursie 
podstawowymi kategoriami wykluczającymi je z kanonu kultury narodowej, 
rozumianej za Benedictem Andersonem jako wyobrażona wspólnota ludzi 
czytających i posługujących się wspólnym językiem27.

W dalszych rozważaniach w tej części książki zastanawiam się nad tym, jak 
ta, ukształtowana w XIX wieku, lokalność neapolitańskiego teatru dialektalne-
go została następnie w XX wieku, wraz z rozwojem telewizji i nowych mediów, 
włączona do głównego nurtu kultury i z peryferii przesunęła się do centrum 
wyobrażeń o narodowej włoskiej kulturze. Korzystam tutaj z ustaleń Arjuna 
Appaduraia dotyczących strategii wytwarzania lokalności jako etnoobrazów 
w ramach współczesnej kultury medialnej (telewizji, kina, Internetu), wokół 
których tworzą się dzisiaj wyobrażeniowe wspólnoty afektywne. Z ich pomocą 
staram się pokazać, w jaki sposób w ostatnich dziesięcioleciach media elek-
troniczne, wypierając te wcześniejsze, takie jak druk i teatr, zaczęły spełniać 
aktywną funkcję w ustanawianiu kulturowych hierarchii i stały się efektywnym 
narzędziem budowania współczesnych afektywnych wspólnot ponad narodo-
wymi podziałami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. 

W trzeciej części książki koncentruję uwagę na najbardziej współczesnych 
strategiach ustanawiania związków przedstawień teatralnych z miejscem oraz 
defi niowania ich funkcji w zmieniającym się kontekście społecznym i politycz-
nym. Odwołuję się w tym celu do zaproponowanej przez Jamesa Loxleya teorii 

27  B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjo-
nalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Znak, Kraków 1997.
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performatywności, w której skutecznie udowodnił on potrzebę zniesienia on-
tologicznych różnic między działaniem naprawdę i na niby w kulturze współ-
czesnej w odniesieniu do działań artystycznych i tych z tak zwanego życia28. Na 
przykładzie działań teatralnych Daria Fo w latach siedemdziesiątych XX wieku 
staram się pokazać, w jaki sposób okupowanie publicznych przestrzeni miej-
skich oraz ich anektowanie do celów teatralnych służyć miało efektywnemu 
wpływaniu przez teatralnych twórców na rzeczywistość, głównie na zmianę 
lub niwelowanie społecznych różnic klasowych. Ta forma sprawczości teatru, 
którą wiążę z kategorią polityczności w działaniach innych włoskich artystów 
teatralnych, takich jak Roberto Benigni i Beppe Grillo, według mnie przenio-
sła się z czasem, w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, 
z placów miejskich i fabryk na tak zwaną estradę albo do telewizji i w okre-
ślonych przypadkach bywa wykorzystywana do działań w sferze realnej po-
lityki. Tymczasem budowanie w ramach przedstawień teatralnych związków 
z konkretnym miejscem lub terytorium bardziej niż na dosłownym spotkaniu 
face to face zaczęło polegać na umiejętnym wykorzystaniu przez twórców i od-
biorców performatywności pamięci. Dlatego w fi nale pierwszej części książki 
podejmuję jeszcze refl eksję nad sposobami defi niowania w teatrze związków 
z miejscem i terytorium w kontekście nowych wymiarów postnacjonalizmu. 
W tym ostatnim ujęciu na wybranych przykładach pokazuję, jak teatr diagno-
zuje kulturowe zaplecze wspólnot w obliczu nowej fali globalnej migracji ludzi 
oraz jak w ramach przedstawień redefi niuje wspólnoty lokalne i pozycjonuje je 
wobec zachodzących procesów społecznych. 

Moja książka nie jest pierwszą na polskim gruncie próbą zdefi niowania 
i opisania performatywnego wymiaru lokalności w odniesieniu do teatru eu-
ropejskiego. O fenomenie tak zwanego lokalizmu pisały chociażby ostatnio 
redaktorki antologii Teatr historii lokalnych (2015)29 w odniesieniu do tea-
tru współczesnego w Europie Środkowo-Wschodniej. Pisząc o tym zjawisku 
jako o strategiach konstruowania w ramach przedstawień teatralnych związ-
ków z konkretnym miejscem i wspólnotą, postulowały, że jest ono typowe dla 
współczesności i stanowi z jednej strony odpowiedź teatru na procesy globali-
zacji, a z drugiej na procesy nowego defi niowania narodowych wspólnot w kra-
jach Europy Środkowej. Ich zdaniem teatr w tym nowym kontekście poszukuje 
dla siebie istotnych społecznych funkcji właśnie w powiązaniu z terytorium 
i pamięcią. Jakkolwiek uzasadniona i potrzebna na polskim gruncie wydaje 
się refl eksja autorów tekstów zgromadzonych w Teatrze historii lokalnych, to 
jednak ze względu na wyraźnie zaznaczoną współczesność przykładów i punk-
tów widzenia książka ta nie pozwala dostrzec historyczności samego pojęcia 
lokalności i przypisywanych mu funkcji oraz nie zderza go z kategorią mobil-

28  J. Loxley, Performativity, Routledge, London–New York 2007.
29  Teatr historii lokalnych, red. E. Wąchocka, D. Fox, A. Głowacka, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Śląskiego, Katowice 2015.
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ności kulturowej. Tymczasem dopiero w poszerzonej analizie, uwzględniającej 
przykłady z przeszłości, można według mnie zobaczyć zróżnicowane pozycjo-
nowanie teatru (pozornie tylko związanego wyłącznie z określonym językiem 
i terytorium) oraz stwarzanych w nim wyobrażeń kulturowych w ramach rze-
czywistości z natury swojej płynnej i ruchomej. Mam też nadzieję, że podję-
ta w tej książce próba sproblematyzowania samej kulturowej specyfi ki teatru 
włoskiego, jej niestałego i możliwego do negocjacji charakteru, stanie się jed-
nym z przykładów krytycznego oglądu i przedstawiania historii teatrów euro-
pejskich. Uważam bowiem, że formuła pisania „całościowych” historii teatrów 
narodowych uległa wyczerpaniu, a jako badacze możemy ją jedynie dekonstru-
ować lub przepisywać, uwzględniając zmienne punkty widzenia i przykłady do 
tej pory prześlepiane lub pomijane przez innych badaczy. Próby takie zostały 
już zresztą skutecznie podjęte w obrębie szeroko rozumianej rewizji kanonu 
poszczególnych tradycji teatralnych, zarówno w Polsce, jak i za granicą, w ra-
mach metodologii z zakresu nowego historycyzmu, studiów genderowych lub 
postkolonialnych. Na gruncie polskim w ciągu ostatnich dziesięciu lat badacze 
wielokrotnie podejmowali się rewizji historii polskiego teatru. Rewizje te do-
tyczyły chociażby relacji między historią a pamięcią lub negocjowania wspól-
noty narodowej w polskim dramacie i teatrze z uwzględnieniem perspektywy 
spojrzenia i przykładów dotąd w dyskursie akademickim nieuwzględnianych30. 
Moja propozycja, by na specyfi kę kulturową teatru włoskiego patrzeć nieufnie 
i przyglądać się jej przez pryzmat relacji między lokalnością a mobilnością, 
zarówno w przeszłości, jak i współcześnie, wpisuje się zatem w nurt krytycznej 
refl eksji akademickiej i – mam nadzieję – poszerza jej zakres.

30  Przykładami takiej rewizji kanonu mogą być chociażby serie Nowe Historie i Inna Scena, 
wydawane w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Zob. Nowe Historie 1. Ustanawia-
nie historii, red. A. Adamiecka-Sitek, D. Buchwald, D. Kosiński, 2010; Nowe Historie 2. Wymowa 
faktów, red. A. Adamiecka-Sitek, D. Buchwald, 2011; Nowe Historie 3. Nowe biografi e, red. A. Ada-
miecka-Sitek, D. Buchwald, 2012; Inna scena. Kobiety w historii i współczesności teatru polskiego, 
red. A. Adamiecka-Sitek, D. Buchwald, 2006; Inna scena. Ciało, płeć, pożądanie, red. A. Adamiecka-
-Sitek, D. Buchwald, 2008; Inna scena. Koniec męskości, red. A. Adamiecka-Sitek, D. Buchwald, 2011; 
Inny przykład to trzytomowa publikacja przygotowana przez badaczy skupionych wokół Katedry 
Performatyki UJ. Zob. Polska dramatyczna 1. Dramat i dramatyzacja w XX wieku, red. M. Borowski, 
M. Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012; Polska dramatyczna 2. Dramat i dramatyzacje 
w XVIII i XIX wieku, red. M. Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012; Polska dramatyczna 3. 
Antologia, red. W. Baluch, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014.

Lokalność teatru a kultura globalnej mobilności





Podziękowania

Prace nad tą książką trwały wiele lat, a jej ukończenie i wydanie zawdzięczam 
wsparciu licznych instytucji, kolegów z pracy oraz osób mi bliskich. Dlatego 
chciałam w tym miejscu złożyć podziękowania Uniwersytetowi La Sapienza 
w Rzymie i jego profesorom, dziś już w większości emerytowanym, między 
innymi France Angelini, za rozbudzenie we mnie zainteresowania teatrem 
włoskim, zwłaszcza dialektalnym. Uniwersytetowi L’Orientale w Neapolu, 
gdzie w latach 2004–2008 prowadziłam zajęcia z języka i kultury polskiej, 
pragnę serdecznie podziękować za gościnność i wspaniałe warunki pracy 
oraz możliwość badania na miejscu zjawisk i historii neapolitańskiego teatru. 
Równie istotne instytucjonalne wsparcie dla powstania tej książki otrzyma-
łam od Narodowego Centrum Nauki w formie grantu badawczego o numerze 
NN103407440, przyznanego mi na okres dwóch lat (2011–2013). Chcę także 
wyrazić wdzięczność moim najbliższym współpracownikom i przełożonym, 
członkom Katedry Performatyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, a szczególnie profesor doktor habilitowanej Małgorzacie Sugierze 
oraz profesorowi doktorowi habilitowanemu Dariuszowi Kosińskiemu, dzięki 
którym mogłam rozwijać swój warsztat badawczy, a także dojrzewać do roli 
samodzielnego naukowca. Zwieńczeniem tego właśnie etapu mojego zawo-
dowego rozwoju jest niniejsza książka. Trudno nie wspomnieć o uprzejmości 
konkretnych instytucji, które wpłynęły na ostateczny kształt i zawartość mojej 
rozprawy. Dlatego serdeczne podziękowania pragnę wyrazić pracownikom Bi-
blioteki i Archiwum Teatralnego Burcardo w Rzymie oraz Biblioteki Narodo-
wej im. Vittorio Emanuele III w Neapolu, dzięki którym moja książka wzbo-
gacona została o szeroki materiał ikonografi czny. I podobne podziękowania 
złożyć chcę mojemu wydawcy, Wydawnictwu Uniwersytetu Jagiellońskiego, za 
profesjonalizm i rzetelność edytorskiej obróbki tekstu i ilustracji. Praca ta nie 
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ujrzałaby jednak światła dziennego bez fi nansowego wsparcia Wydziału Polo-
nistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, za co z całego serca tutaj dziękuję.

Chciałabym podziękować także osobom najbliższym za to, że w trudnych 
dla mnie chwilach często wspierały mnie i dopingowały do dalszej pracy, two-
rząc wokół mnie warunki sprzyjające ukończeniu książki. Serdecznie dziękuję 
zwłaszcza mojej mamie i siostrze oraz całej rodzinie, kolegom, koleżankom 
(zwłaszcza Anicie Michalik, Ance Wierzchowskiej-Woźniak i Łukaszowi Czu-
jowi), a także pani Bożenie Nideckiej, za to, że byli blisko mnie w chwilach 
zwątpienia i życiowych kryzysów. Dziękuję moim synom, Pawłowi i Alexan-
drowi, za to, że przez samą obecność nadawali sens mojej uczelnianej i badaw-
czej pracy, a ich tacie Michaëlowi za to, że zdopingował mnie do nauki nowego 
języka obcego, bez znajomości którego nie powstałaby połowa tej książki. Na 
koniec chciałabym podziękować losowi – którego szczęśliwym zrządzeniem 
znalazłam się ponad dwadzieścia lat temu we Włoszech – za to, że nauczył 
mnie patrzeć na rzeczywistość przez pryzmat innej kultury niż tylko moja 
własna.

Podziękowania



Część I

Śladami Arlekina





1. Przypadek Arlekina

Gdyby zapytać dzisiaj w Polsce teatrologów, co ukształtowało ich wyobrażenia 
o włoskiej komedii dell’arte, niechybnie wskazaliby na dwa dobrze znane na 
polskim i europejskim gruncie wzorce. Jeden z nich to przedstawienie Arle-
kin, sługa dwóch panów w reżyserii Giorgia Strehlera (z 1947 roku)31, drugi to 
książka Allardyce’a Nicolla Świat Arlekina (1967)32. Nicoll w przedmowie do tej 
książki poświęconej komedii dell’arte sam zresztą odwoływał się do spektaklu 
Strehlera, twierdząc bez cienia wątpliwości, że „próbie rekonstrukcji obrazu 
tego, co ongiś reprezentowała komedia dell’arte, brakowałoby wiele, gdyby nie 
możliwość oglądania Marcella Morettiego jako Arlekina (…) w pełnej życia 
realizacji Arlecchino servitore di due padroni przez Piccolo Teatro della Città di 

31  Spektakl Arlecchino, servitore di due padroni miał premierę w Teatro Piccolo di Milano 
w 1947 roku, a sztukę Goldoniego Strehler wystawiał jeszcze kilkakrotnie. Pierwsza inscenizacja, 
według Andrzeja Zielińskiego, miała charakter wysoce formalny, zaś aktor grający Arlekina, ucha-
rakteryzowany na mechaniczną marionetkę, poruszał się kunsztownie po scenie, wyobrażającej 
abstrakcyjną Wenecję. W kolejnej inscenizacji z 1958 roku w kostiumach i scenografi i pojawiły 
się elementy osiemnastowiecznego realizmu. Wersja z 1963 roku była fantazją na temat dawnego 
aktorskiego rzemiosła włoskich aktorów i przedstawiała na scenie aktorów na drewnianym pode-
ście, na peryferiach wyimaginowanego miasteczka, do którego przyjeżdża grupa wędrownych arty-
stów teatralnych. Od premiery przedstawienia do roku 1960 w roli Arlekina występował Marcello 
Moretti, a od 1960 roku do dzisiaj Ferruccio Soleri. Por. A. Zieliński, Strehler a „scena ludowa”
[w:] G. Strehler, O teatr dla ludzi, wybór, wstęp i noty A. Zieliński, tłum. R. Kłos, M. Olesiuk,
A. Zieliński, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982, s. 25. 

Z nowszych monografi i na temat inscenizacji Strehlera zob.: A. Bentoglio, Invito al teatro di 
Strehler, Mursia Editore, Mediolan 2002.

Spektakl można oglądać w Internecie (w kilku wersjach), np. https://www.youtube.com/watch?-
v=LYpNlHuHPQg (dostęp: 28.10.2016) lub https://www.youtube.com/watch?v=SNWlW-pABQs 
(dostęp: 31.10.2016).

32  A. Nicoll, W świecie Arlekina. Studium o komedii dell’arte, tłum. A. Dębicki, Państwowy 
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1967. 
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Milano”33. Jak bowiem uważał, Strehlerowi w tym spektaklu udało się wydobyć 
„esencję” dawnej włoskiej tradycji teatralnej, tak jakby reżyser, wystawiając na 
scenie dawny tekst dramatu i aktorskie rzemiosło, miał jakiś uprzywilejowany 
wgląd w praktyki teatralne z przeszłości. 

Trzeba powiedzieć, że w pewnym sensie Nicoll miał jednak rację, ale by-
najmniej nie dlatego, że spektakl Strehlera można nazwać „rekonstrukcją” ko-
medii dell’arte. Sam Strehler w zbiorze tekstów O teatr dla ludzi (1967) pisał 
bowiem całkiem wyraźnie o tym, że jego inscenizacja sztuki Carla Goldoniego 
była raczej od początku do końca eksperymentem, gdyż żaden z aktorów Te-
atro Piccolo nie posiadał w 1947 roku tych umiejętności, którymi posługiwali 
się włoscy aktorzy przed trzystu laty, zarówno na Półwyspie Apenińskim, jak 
i poza jego granicami34. Do lamusa odszedł już bowiem typ produkcji przed-
stawień opartych na scenariuszach i improwizacyjnej grze aktorów oraz model 
transmisji rzemiosła aktorskiego, w ramach którego zawodu uczono się w ze-
społach – rodzinach, gdzie młodsze pokolenie obserwowało rodziców podczas 
pracy na scenie. Zatarły się także w pamięci widzów niuanse dotyczące samych 
masek komedii dell’arte, ich kulturowych kontekstów oraz faktycznej roli, jaką 
odgrywały w ramach przedstawień włoskich artystów. Tworząc więc spektakl, 
który miał uwierzytelniać w oczach dwudziestowiecznych widzów obraz wło-
skiej sztuki teatru z XVIII wieku, Strehler świadomie zmienił tytuł komedii 
Goldoniego ze Sługa dwóch panów na Arlekin, sługa dwóch panów. Tymczasem 
w Słudze dwóch panów weneckiego autora w ostatniej autorskiej edycji wy-
dawcy Pasqualego postać o imieniu Arlekin wcale się nie pojawia35. Dla Gol-
doniego w połowie XVIII wieku maska Arlekina stanowiła niewygodny balast 
pewnego etapu włoskiej praktyki scenicznej, gdzie cały ciężar spektaklu spo-
czywał zwykle na brawurze jednego aktora. Poza tym na scenach teatralnych 
osiemnastowiecznej Italii (jeszcze przed zjednoczeniem kraju) maska Arlekina 
nie była wcale reprezentatywna dla teatru całego terytorium Włoch. Zdaniem 
włoskich historyków teatru, między innymi Delii Gambelli i Ferdinanda Ta-
vianiego, z Arlekinem wiąże się pewien paradoks36. Choć przypisywano mu na 

33  Tamże, s. 6.
34  G. Strehler, O teatr dla ludzi, dz. cyt., s. 199–207. Dodać można, że charakterystyczny, no-

szony przez aktora Marcella Morettiego, przylegający do ciała strój Arlekina, złożony z pozszywa-
nych ze sobą kolorowych rombów, czarna maska zakrywająca połowę twarzy, półokrągły kapelusik, 
charakterystyczny sposób poruszania się aktora jakby w lekkim przysiadzie stały się powszechnie 
rozpoznawalnymi atrybutami tej maski. I choć Arlekin, jak go przedstawiał Moretti, a potem Fer-
ruccio Soleri na scenie, popisywał się gagami i akrobatyczną sprawnością, to pewnie bliżej mu było 
do cyrkowych klownów lub aktorów kina niemego, chociażby Charliego Chaplina, niż do osiemna-
stowiecznych masek z historii teatru.

35  Występuje natomiast Trufaldino, notabene nazywany zawsze przez inne postaci po prostu 
„servo” – czyli „sługą”. O tym, w jaki sposób i dlaczego Goldoni usuwał stopniowo maski z książko-
wych edycji komedii, będę pisała szczegółowo pod koniec pierwszej części tej książki.

36  Po raz pierwszy wspomina o tym paradoksie Delia Gambelli: Arlecchino dalla preistoria 
a Biancolelli, „Biblioteca Teatrale” 1972, nr 5, Por. także: F. Taviani, M. Schino, Il segreto della com-
media dell’arte..., dz. cyt.
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scenie bergamoński rodowód (od miasta Bergamo w północnych Włoszech), 
maska ta ukształtowała się i po raz pierwszy pojawiła na scenie teatralnej we 
Francji, dokładnie w Paryżu pod koniec XVI wieku. Przez długie też lata ak-
torzy włoscy nie eksploatowali tej maski na rodzimych scenach, zaczęli się nią 
posługiwać dopiero pod koniec XVII wieku, a tak naprawdę we wczesnych 
sztukach Goldoniego. Arlekin przywędrował więc do Włoch, jak sugerują wło-
scy badacze, dopiero w wyniku wielkiej popularności konkretnych aktorów, 
którzy wcielali maskę Arlekina na scenie w stolicy Francji w XVII wieku, ta-
kich jak Tristano Martinelli, a zwłaszcza Domenico Biancolelli i Evariste Ghe-
rardi, a także dzięki fascynacji, jaką później, w XVIII wieku, rozbudziła we 
Włoszech i w całej Europie oświeceniowa kultura francuska.

 Dla Goldoniego tymczasem model teatru włoskiego, opartego na improwi-
zacji aktorskiej i scenariuszach, stawał się w drugiej połowie XVIII wieku coraz 
bardziej anachroniczny wobec rodzącego się w całej Europie dramatu miesz-
czańskiego. I choć we wczesnych utworach, pisanych nie z myślą o druku, ale 
wyłącznie na użytek weneckich teatrów, chętnie jeszcze Arlekina wykorzysty-
wał, to już na przykład w kolejnych edycjach książkowych „czyścił” komedie 
z teatralnych naleciałości – czyli tych elementów, które w kontekście rodzącego 
się teatru mieszczańskiego przesadnie kojarzyły mu się ze swobodą twórczą 
aktorów, podważających autorytet autora komedii. Pozbył się więc maski Arle-
kina i de facto krytycznie zdystansował do tak zwanej komedii dell’arte, którą 
rozumiał jako teatr zależny przede wszystkim od brawury aktorów. 

Niewątpliwie jednak w Europie, a zwłaszcza we Francji, w kręgach kul-
turowych poza Republiką Wenecką, maska Arlekina pozostawała jeszcze do 
połowy XVIII wieku zadomowionym w świadomości widzów i czytelników 
komedii elementem przedstawień, dalej kojarzącym się z włoską tradycją tea-
tru. I nawet jeśli później zniknęła ze sceny – to wizerunki Arlekina można było 
oglądać w całej Europie na licznych obrazach, rysunkach czy nawet we wzor-
nictwie przemysłowym37, a także czytać komedie, w których Arlekin występo-
wał jako jedna z postaci dramatu38. Strehler, przywołując w tytule spektaklu 
maskę Arlekina jako utwierdzoną w wyobraźni europejskiej ikonę włoskiego 
teatru, potraktował więc Goldoniego i jego sztukę nie tyle jako świadectwo 
końca pewnego etapu włoskiej praktyki scenicznej, ile właśnie jako najbardziej 
reprezentatywny przykład komedii dell’arte.

Jak widać, spektakl Strehlera bardziej produkował, niż reprodukował u wi-
dzów przekonanie o obcowaniu z osiemnastowieczną włoską sztuką teatru. 
O tej performatywnej sile przedstawień, które poprzez sceniczne ucieleśnie-
nie z resztek i śladów potrafi ą wytworzyć przekonujący obraz przeszłości, 
pisała niedawno Rebecca Schneider. Nazwała ów proces „performowaniem 

37  Por. Z. Raszewski, Porcelanowa arlekinada, „Pamiętnik Teatralny” 1957, z. 1(21), s. 121–130.
38  Przykładem mogą tu być chociażby polskie komedie osiemnastowieczne: Arlekin na świat 

urażony Franciszka Bohomolca (1755) lub Arlekin Mahomet albo taradajka latająca Franciszka
Zabłockiego (1785).
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resztek” (performing remains) lub „ponownym ich użyciem” (reanactment)39, 
twierdząc, że ucieleśnienie w ramach sztuk performatywnych, w tym również 
przedstawień teatralnych, dawnych praktyk kulturowych lub historii pozwala 
współczesnym widzom w pewien sposób dotknąć przeszłości lub chociażby 
zbliżyć się do jakiegoś jej obrazu. I choć nie jest to obraz „wierny”, to nie o ka-
tegorię wierności w nim chodzi, ale raczej o wierzytelność lub wiarygodność.

O podobnej do sztuk performatywnych sprawczości w tworzeniu wiarygod-
nych lub uwierzytelnionych wyobrażeń o kulturze z przeszłości można mówić 
także w odniesieniu do narzędzi dyskursywnych, używanych przez historyków 
teatru. To, w jaki sposób przedstawiają oni zjawiska z przeszłości, konstruuje 
nasze przekonanie chociażby o tym, czy miały one zasięg lokalny czy globalny, 
czy były powszechne czy sporadyczne i – wreszcie – czy można uznać je za re-
prezentatywne dla określonej wspólnoty, utożsamianej z mieszkańcami okre-
ślonego terytorium. Umiejętne rozpoznanie strategii pisarstwa historycznego 
pozwala czytelnikom zrozumieć między innymi to, w jakim celu ów uwierzy-
telniony obraz przeszłości został przez badaczy stworzony i czy można wejść 
z nim w polemikę. Poetyka pisarstwa historycznego, jak mówił o niej Hayden 
White, bywa bowiem podporządkowana podobnym regułom, jakie rządzą 
światem powieściowym40. Analizując dyskurs historyczny, między innymi pod 
kątem używanych w nim tropów oraz zabiegów retorycznych uwierzytelniania 
przedstawianych treści, White przekonująco pokazał, jak narracja historyczna 
wpływa na wyobraźnię czytelnika, wywołując w nim określony obraz przeszło-
ści. Tak stworzonego zaś obrazu nie można w żadnym stopniu traktować jak 
odbicia rzeczywistości, zwłaszcza jeśli podważy się zasadność tak zwanych fak-
tów historycznych, które White traktuje jako zapośredniczone przez świadków 
relacje o wydarzeniach. Określone zabiegi retoryczne i konstruktywistyczne 
nie służą więc wcale ujawnianiu jakiejś historycznej prawdy, ale właściwie 
stwarzają swój przedmiot badań, podobnie jak pisarz powołuje do życia świat 
przedstawiony w swoich powieściach. 

Książka Nicolla W świecie Arlekina, choć jest przykładem takiego stwarza-
nia obrazu przeszłości, nie stanowi oczywiście dzisiaj jakiegoś obowiązującego 
modelu pisania o komedii dell’arte i jej badania. Od czasu wydania w 1967 roku 
wspomnianej publikacji pojawiło się wiele nowych opracowań krytycznych 
włoskiego teatru, ukazały się edycje scenariuszy, pozostających dotąd w ręko-
pisach, a więc jest do czego sięgać41. Książka Nicolla stanowi dla mnie jednak 
dobry punkt wyjścia do rozważań nad sposobem i konsekwencjami prowadze-
nia wywodu naukowego przez historyków teatru, od którego chciałabym się 
zdystansować, głównie po to, by pokazać inne możliwe sposoby badania teatru 
w przeszłości, które uwzględniałyby w większym stopniu konteksty kulturowe 

39  R. Schneider, Performing Remains…, dz. cyt., s. 2. 
40  Por. H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, dz. cyt.
41  Zob. Bibliografi a.
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teatru, a także mobilny charakter składników kultury, w tym także teatru. Dzi-
siaj nikt, kto spojrzy na książkę Nicolla, nie będzie miał chyba wątpliwości, że 
stoi ona na straży europocentrycznej, jeśli nie brytyjskocentrycznej, historii 
teatru. Jej autor, podobnie jak Strehler, traktuje Arlekina jak emblemat rze-
komo uniwersalnej koncepcji teatru europejskiego. A następnie porównuje 
Arlekina do Szekspirowskiego Hamleta po to, aby wykazać wyższość geniu-
szu poetyckiego rodzimego autora nad nieliterackim fenomenem włoskiego 
teatru. Z kolei o poetyckim języku Arlekina Nicoll nie chce mówić, bo jakież 
– pyta retorycznie – słowa można mu przypisać?42 Odsłania tym samym zasad-
niczą tekstocentryczną koncepcję teatru, jaka towarzyszy mu w rozważaniach 
nad komedią dell’arte i europejską tradycją teatralną w ogóle, w ramach któ-
rej praktyka włoskich komików obarczona jest „poważnym mankamentem” 
– rzekomym brakiem tekstów dramatycznych. Koncepcja ta z kolei warunkuje 
sposób prowadzonej przez Nicolla narracji. Rekompensując niejako „brak” li-
terackich źródeł dla analiz teatralnego fenomenu dell’arte, Nicoll postanawia 
tak przedstawić elementy opisywanej tradycji (takie jak poszczególne maski 
i ich charakterystykę oraz intrygi komediowe), aby odpowiadały strukturze 
dramatu jako gatunku komediowego. I nie byłoby w tej koncepcji nic złego, 
gdyby nie fakt, że Nicoll, nadając gatunkową strukturę przedmiotowi swoich 
badań, normatywizuje fenomen teatru – z natury zmienny i zależny od kon-
kretnych kontekstów kulturowych.

Gatunek w najprostszej defi nicji, chociażby tej zaczerpniętej ze Słownika 
terminów literackich, działa bowiem na podobnych zasadach jak gramatyka 
języka, określa sposób komponowania dzieła, jego reguły, zespół nakazów i za-
kazów, zwyczajów, czyli właśnie sposób normatywności. Gatunek, zgodnie z tą 
defi nicją, ma charakter powszechny (i rozpoznawalny – dodajmy), a także ule-
ga przeobrażeniom na różnych etapach rozwoju. Na przykład dla Francisa de 
Brunetiere’a pod koniec XIX wieku, zgodnie z ewolucjonizmem typowym dla 
nauk przyrodniczych, gatunek literacki, dokładnie tak jak gatunek roślin lub 
zwierząt, rodził się, rósł, osiągał doskonałość, po czym chylił się ku upadko-
wi, a następnie umierał43. Ta strukturalistyczna i ewolucjonistyczna koncepcja 
gatunku, wyczuwalna w sposobie konstruowania wywodu W świecie Arlekina, 
pozwala więc Nicollowi na traktowanie elementów opisywanej tradycji jako 
pewnych stałych struktury, która obywa się bez kulturowego kontekstu, a jej 
ewentualne modyfi kacje lub zmiany zachodzą co najwyżej na drodze ewolucji 
lub rzekomo naturalnej selekcji w środowisku sztuki. Dlatego Nicoll najpierw 
określa części składowe komedii dell’arte: omawia kluczowe, jego zdaniem, dla 
tego gatunku teatru maski niczym postacie dramatu, pokazuje, w jakich wza-
jemnych konstelacjach występują, następnie stara się zrekonstruować reguły 

42  A. Nicoll, W świecie Arlekina..., dz. cyt., s. 11.
43  Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, 

J. Sławiński, s. 174–176.
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tworzenia poszczególnych odmian dell’arte (w ramach tego samego gatunku, 
niczym w taksonomii), wreszcie opisuje historię komedii dell’arte, od począt-
ków, poprzez czasy świetności, aż po jej upadek. 

Tymczasem wystarczy przyjrzeć się chociażby kilku wymienianym przez 
Nicolla maskom, by nabrać co najmniej uzasadnionych wątpliwości co do 
przyjętej przez niego metodologii. Podstawowymi elementami struktury ko-
mediowej akcji w przedstawieniach komików włoskich są tutaj maski Pantalo-
na i Dottora. Ten pierwszy był – jak pisze Nicoll – przedstawicielem zamożne-
go weneckiego mieszczaństwa, nosił długie obcisłe spodnie, czerwoną kurtkę, 
długi płaszcz, szeroki kapelusz, szpiczastą czapkę oraz długie wąsy, a czasem 
też brodę. Zwykle testował swoją młodzieńczość i męski wigor, konkurując 
z synem o względy tej samej kobiety44. Mówił po wenecku, jak twierdzi Ni-
coll, ale – wypada zapytać – czy poza granicami swojej Republiki także tak 
mówił i czy publiczność mogła go wtedy zrozumieć? Zdaniem Nicolla maski 
komedii dell’arte używały regionalnych dialektów „dla wzbogacenia ogólnego 
rysunku”45, ale nie wiadomo, kto i jak miał to bogactwo dostrzegać w Europie, 
na przykład w Anglii, gdzie raczej wydaje się mało prawdopodobne, żeby kto-
kolwiek potrafi ł odróżnić dialekt z Wenecji od tego z Bolonii. Trudno uwierzyć 
w zapewnienia Nicolla o uniwersalności, zwłaszcza językowej, tego teatru, sko-
ro w pewnym momencie on sam stwierdza, że Pantalone czasem pochodził 
także z Neapolu, a chwilę później dodaje, że jednak w południowych Włoszech 
maski kojarzone z północną częścią kraju nie pojawiały się w scenariuszach 
nazbyt często. Można zatem podejrzewać, że nawet na włoskim gruncie opisy-
wane przez niego elementy struktury gatunku wcale nie były takie niezmienne 
ani powszechne. 

Na podobnych do Pantalona zasadach opisuje Nicoll maskę Dottora, który 
nosił czarny kostium, długi płaszcz z biretem, białą krezę lub kołnierz, ręka-
wiczki i chustkę do nosa za pasem, zaś jego maska podkreślała wydatny nos 
oraz policzki46. Dottore mówił w dialekcie bolońskim, zwykle w sposób uczo-
ny, używając łacińskich frazesów i prawniczych sentencji. Czasem – dodaje 
Nicoll – bywał lekarzem. Język masek, jak wynika z tego pobieżnego opisu 
badacza, musiał zatem być istotnym czynnikiem różnicującym poszczególne 
postacie. Nie zawadzi wobec tego zapytać, co z tego języka rozumieli, na przy-
kład, mieszkańcy Francji albo Rosji, gdzie komicy dell’arte dotarli w 1731 roku. 
W jakim języku grali na dworze w Dreźnie, u króla Augusta III Sasa? I czy nie 
było czasem tak, że na innych zasadach funkcjonowali komicy włoscy, cho-
ciażby we Francji i Hiszpanii pod koniec XVI wieku, gdzie reguły kształto-
wania i różnicowania się języków romańskich nie były jeszcze utrwalone na 
tyle, by uniemożliwić komunikację między publicznością a sceną? W ramach 

44  Por. A. Nicoll, W świecie Arlekina..., dz. cyt., s. 45–52.
45  Tamże, s. 47.
46  Tamże, s. 52–55.
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obszaru języków romańskich istotne w przedstawieniach stawały się: dialog, 
słowne kalambury i dowcipne riposty. Tymczasem tam, gdzie posługiwano 
się na przykład językami słowiańskimi lub germańskimi, w przedstawieniach 
komików włoskich waloryzowano ich sprawność fi zyczną i komizm sytuacyj-
ny wydarzeń scenicznych. To oczywiście tylko hipoteza nasuwająca się pod 
wpływem lektury Nicolla. Ale idąc jej tropem, można chociażby zapytać, czy 
odniósłszy spory sukces w Paryżu, komicy włoscy nie grali w innych krajach 
po prostu po francusku, gdyż ten język, jak wiadomo, co najmniej od końca 
XVI do końca XVIII wieku był powszechnie używany przez europejską ary-
stokrację oraz bardziej zamożne i wykształcone warstwy społeczeństwa. Na 
pewno włosko-francusko-łacińskim pidgin posługiwał się Tristano Martinelli, 
pierwszy odtwórca maski Arlekina we Francji, po francusku grywał na scenie 
paryskiej w drugiej połowie XVII wieku Domenico Biancolelli, kolejny paryski 
Arlekin, nazywany przez paryżan po prostu „Dominique”, a Evariste Gherar-
di, Arlekin z końca XVII wieku47, wydał drukiem tak zwane francuskie sceny 
z repertuaru paryskiej Comédie Italienne. Odnalezione i spisane przez Boh-
dana Korzeniewskiego scenariusze komedii dell’arte (choć pewnie właściwiej 
byłoby powiedzieć „argumenty”) – pochodzące prawdopodobnie z połowy 
XVIII  wieku, kiedy w Warszawie występowały dwie włoskie grupy, na stałe 
przebywające na dworze w Dreźnie, które towarzyszyły Augustowi III podczas 
jego pobytu w polskiej stolicy – zostały napisane aż w czterech językach: wło-
skim, polskim, niemieckim i francuskim48. Można zatem podejrzewać, że albo 
aktorzy znali w pewnym, wystarczającym, stopniu te języki, albo rozdawali wi-
dzom przed spektaklem spisany w kilku językach „argument”, niczym libretto 
w operze, który wprowadzał ich w akcję przedstawienia.

Takich podejrzeń, pytań i hipotez co do języka masek można by postawić 
jeszcze wiele. Kolejne zastrzeżenia może budzić także przeświadczenie Ni-
colla o jakiejś stale dominującej pozycji poszczególnych masek w strukturze 
akcji komediowej. Oprócz wymienianych Dottora i Pantalona, którzy istotnie 
przewijają się przez większość scenariuszy Flaminia Scali, opublikowanych 

47  Świadczą o tym ich wydane utwory poetyckie lub teatralne: T. Martinelli, Compositions de 
Rhetorique de M. Don Arlequin, Comicorum de ciuitatis Novalensis, Corrigidor de la bonna langua 
Francese & Latina, Condutier de Comédiens, Connestable de Messieurs les Badaux de Paris & Capital 
ennemi de tut les laquais inventeurs desrobber chapiaux [w:] D. Gambelli, Arlecchino a Parigi. Dall’in-
ferno alla corte del Re Sole, Bulzoni Editore, Roma 1993, s. 421–434; Arlecchino a Parigi. Lo scenario 
di Domenico Biancolelli. Parte prima, red. D. Gambelli, Bulzoni Editore, Roma 1997; Arlecchino 
a Parigi. Lo scenario di Domenico Biancolelli. Parte seconda, red. D. Gambelli, Bulzoni Editore, Roma 
1997; E. Gherardi, Le Th éâtre Italien ou le Recuiel de toutes les scénes Françoises qui ont été jouée sur 
le Th éâtre Italien de l’Hotel de Bourgogne, A Paris, Chez Giullaume de Luyne et le sieur Gherardi, 
MDCXCIV, avec Privilege du Roi. 

48  B. Korzeniewski, Komedia dell’arte w Warszawie, „Pamiętnik Teatralny” 1954, nr 3–4,
s. 29–56.
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w 1611 roku49, czyli w początkowym okresie zagranicznych występów komi-
ków włoskich we Francji i Hiszpanii, Nicoll przedstawia jeszcze szereg innych 
masek, które albo zastępują te już wspomniane, albo reprezentują niespoty-
kane dotąd cechy ludzkie czy też pojawiają się jedynie w granicach niektó-
rych regionów włoskich i zróżnicowanych momentach historycznych. Zamiast 
Pantalona, mówi Nicoll, czasem w scenariuszach występuje na przykład ma-
ska Kassandra, której pomysłodawcą był ponoć aktor Cassandro D’Aretrusi 
o niepewnym pochodzeniu, ze Sieny bądź Bolonii. Jednakże Kassander to imię 
bohatera występującego stale w komediach francuskich w XVIII wieku, znane 
chociażby z Parad Jana Potockiego (1792), gdzie był on starym zgrzybiałym 
ojcem Zerzabelli. Na jakich zatem zasadach, chciałoby się zapytać Nicolla, od-
bywało się zastępowanie starych i pojawianie się nowych masek (lub zmiana 
ich imion)?

 Nicoll nie udziela satysfakcjonującej odpowiedzi na te pytania, a fi asko 
ponosi zwłaszcza wtedy, gdy mówi o maskach o wyraźnie plebejskim charak-
terze. Twierdzi na przykład, że Pulcinella miał w Europie w XVII wieku bardzo 
różne kostiumy i imiona: Anglik, gdy myśli o Punchu, widzi istotę z obwisłym 
brzuchem, odzianą w długie spodnie i stożkowaty kapelusz. We Francji Poli-
szynel miał jaskrawy kolorowy strój i widoczny garb na plecach, zakrzywiony 
nos oraz obwisły brzuch. W Neapolu tymczasem maska Pulcinelli nosiła bia-
łą chłopską sukmanę i spodnie, czarną maskę oraz wysoki, stożkowaty biały 
kapelusz lub białą czapę. Wszystkie te „wersje” Pulcinelli, jak można się do-
myślać, tyle miały ze sobą wspólnego, że odsyłały do jakichś lokalnych skoja-
rzeń z plebejskością. Jaką jednak konkretną funkcję, związaną z kontekstem 
kulturowym, maska ta pełniła na scenie w krajach, gdzie występowali włoscy 
aktorzy? Dlaczego, na przykład, neapolitański Pulcinella właściwie nie przyjął 
się na scenie Comédie Italienne w Paryżu, podczas gdy w kontekście kształ-
towania się ideologii narodu włoskiego odegrał w teatrze włoskim niezwykle 
istotną rolę? (Do tych pytań powrócę jeszcze w drugiej części książki). Biorąc 
zatem pod uwagę fakt, że angielski Punch był kukiełką z teatrzyków dla dzieci, 
a francuski Poliszynel, mówiący w żargonie ulicy Paryża, raczej maską teatrów 
jarmarcznych, trzeba stwierdzić, że poza pewną zbieżnością brzmienia nazw 
masek Poliszynel, Punch i Pulcinella to jednak fi gury sceniczne, kierowane 
do zupełnie różnych odbiorców. I wcale chyba nie stanowiły stałego elementu 
struktury gatunkowej komedii, jak chciałby nas przekonać Nicoll.

Podobnie jak w przypadku maski Pulcinelli, opisując Arlekina, Nicoll nie 
zastanawia się głębiej nad uwarunkowaniami rzekomych „odmian” tej fi gury 
scenicznej i jej związków z konkretnym kontekstem kulturowym. Traktuje go 
jak „stały i niezmienny” element struktury gatunkowej komedii dell’arte, ale 

49  F. Scala, Il teatro delle favole rappresentative, ovvero la ricreazione comica, boscareccia e tra-
gica: divisa in cinquanta giornate, Pulciani 1611, ttps://books.google.pl/books?id=fsyC_kG06C8C
&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (dostęp: 
23.10.2016).
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dodaje od razu, że Arlekin występował pod wieloma jeszcze innymi imiona-
mi: Trivellino, Trufaldino, Traccagnino, Gradellino, Mezzettino, Polpettino, 
Nespolino, Bertolino, Fagiuolino, Zaccagnino, Passerino, Bagatino, Temellino, 
Fritellino, Fagottino, Tabacchino, Pedrolino. Od razu jednak w czytelniku ro-
dzi się pytanie, skąd wzięła się taka mnogość imion? Nicoll twierdzi, że każde 
z nich należało „tylko do jednego aktora” – ale czy znaczy to, że na przykład 
Trivellino pełnił te same sceniczne funkcje co Trufaldino? Już na pierwszy rzut 
oka widać przecież, że co najmniej połowa tych imion to nazwy znaczące: Mez-
zettino (to ktoś niski), Fagiuolino (od fasolki, to pewnie ktoś małych rozmia-
rów), Passerino (kojarzy się z wróbelkiem), Fagottino (z węzełkiem), Fritellino 
(od wł. fritto – „smażony”, kojarzy się z obracającym się na gorącym tłuszczu 
pączkiem). Może więc były to sceniczne pseudonimy aktorów, odnoszące się 
do ich warunków cielesnych? Czasem przecież maski brały swą nazwę wprost 
od jakiejś cechy aktora, na przykład Tartaglia (od wł. tartagliare – „jąkać się”; 
Tartaglia to zatem Jąkała), albo od umiejętności gry na jakimś instrumencie, 
na przykład Flautino (to ktoś umiejący grać na fl ecie).

 Niezależnie jednak od tego, jaką cechę aktora konotowały w określonym 
momencie historycznym powyższe maski, to czy pomimo widocznych mię-
dzy nimi różnic w brzmieniu imion zajmowały one zawsze tę samą pozycję 
w ramach komediowych fabuł? Pytam o to przekornie, gdyż z lektury pozosta-
jących do niedawna w rękopisach zapisków aktorów włoskich grających w Pa-
ryżu wynika, że w drugiej połowie XVII wieku na scenie Comédie Italienne 
Arlekin bardzo często bywał ośrodkiem komediowej akcji jako król, książę, 
lekarz lub adwokat (Il gentilhomme campagnard, ou les débauches d’Arlequin, 
L’auberge d’Arlequin juge, partie, avocat et tesmoin)50, podczas gdy w scenariu-
szach Scali z początku XVII wieku właściwie pojawiał się jako postać pobocz-
na i raczej jako sługa, na pewno nie protagonista. Świadczyć to może wyłącznie 
o tym, że jednak nie we wszystkich komediach z repertuaru komików włoskich 
występowały wszystkie maski, które wylicza Nicoll. Trudno też na podstawie 
jego wywodu zrozumieć, dlaczego jedne maski pojawiały się tylko w określo-
nym kontekście kulturowym i z trudnością przebijały się do szerszej publicz-
ności poza granicami swojego regionu, a inne powstawały właśnie za granicą, 
jak chociażby Arlekin lub Pierrot, i nie interesowały specjalnie publiczności na 
przykład na południu Włoch.

 Można zatem powiedzieć, że Nicoll, choć chciał stworzyć normatywizu-
jący obraz gatunkowej struktury komedii dell’arte i jej odmian, sam niechcą-
cy wykazał, że to metodologia nie do przyjęcia, gdyż nie bierze pod uwagę 
lokalnej specyfi ki opisywanych fenomenów teatru włoskiego oraz procesów 
związanych z mobilnością kultury w przeszłości. Zauważył to włoski historyk 
teatru Ferdinando Taviani, kiedy mówił, że w większości przypadków (których 
propozycja Nicolla może być tylko przykładem) historyczne ujęcia komedii 

50  Arlecchino a Parigi. Lo scenario di Domenico Biancolelli. Parte seconda, dz. cyt. 
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dell’arte kładły nacisk na jej genologiczny charakter, określony i skodyfi ko-
wany styl gry, strukturalny i funkcjonalny rys poszczególnych jej elementów 
oraz niezmienność tej tradycji. Tymczasem to złudzenie, że coś takiego, jak 
komedia dell’arte, daje się efektywnie opisać jak określony gatunek, że bierze 
swój początek z różnicy, jaką starano się w XVII wieku nakreślić między typem 
produkcji przedstawień teatralnych włoskich aktorów we Francji a wyraźnie 
wyspecjalizowanym systemem teatrów paryskich. W Paryżu właśnie po raz 
pierwszy w XVII wieku zaczęto używać określenia commedia italiana – Comé-
die Italienne dla teatru, w którym grali aktorzy włoscy, wystawiając rozrywko-
wy repertuar, by odróżnić się w ten sposób od Comédie Française, w którym 
grali aktorzy francuscy (w tym zarówno komedie, jak i tragedie). Z czasem zaś, 
po zamknięciu dotychczasowej siedziby komedii włoskiej w Hôtel de Bour-
gogne w 1783 roku, zaczęto używać bardziej ogólnego terminu Opera comique, 
a jakiekolwiek kulturowe różnice między teatrem potomków włoskich emi-
grantów a francuskimi modelami teatru komediowego uległy zatarciu51. 

Taviani twierdzi wręcz, że komedia dell’arte jako zjawisko kulturowe nie 
istniała wcale, ale jedynie została wytworzona z pewnych elementów i cech te-
atru włoskiego w wyobraźni historyków teatru europejskiego, i to głównie we 
Francji. Dlatego też, skoro kontekst francuski rzeczywiście w znaczący sposób 
ukształtował nasze współczesne wyobrażenie o komedii dell’arte, potraktuję go 
właśnie jako poglądowy przykład funkcjonowania teatru włoskiego w zmie-
nionym kontekście kulturowym. Tylko bowiem w ramach studium przypadku 
można mówić o międzykulturowym transferze teatralnej tradycji, zwłaszcza 
jeśli w grę wchodzi dostrzegalne gołym okiem jej lokalne oblicze, widoczne 
chociażby w dialektalnym zróżnicowaniu języka masek. 

 O konieczności przyglądania się problemowi lokalności w teatrze pi-
sał kilka lat temu Marvin Carlson w eseju Speaking in Tongues. Language at 
Play in the Th eatre52. Lokalność w teatrze i dramacie manifestuje się jego zda-
niem głównie w języku. Jednak badacze języka z kręgów strukturalistycznych 
i semiotycznych interesowali się, przynajmniej do końca lat osiemdziesiątych 
XX wieku, przede wszystkim jego znaczeniem, powstającym w wyidealizowa-
nej sytuacji komunikacyjnej, w kulturowej izolacji, między wypreparowanym 
z kontekstu mówcą i słuchaczem. Carlson tymczasem, korzystając z ustaleń 
socjolingwistów, zwraca uwagę na performatywny charakter języka jako na-
rzędzia interakcji. Teoria aktów mowy Johna Austina i Johna Searle’a, czyli ję-
zyka w działaniu, po spotkaniu w latach osiemdziesiątych XX wieku z antropo-
logami, takimi jak Victor Turner, została uzupełniona o kulturowe konteksty, 
które determinują działanie języka. Teatr zatem, który posługuje się językiem 
jako formą działania, zwykle zwraca się do lokalnej publiczności. Tylko ona 
jest bowiem w stanie zrozumieć niuanse znaczeniowe określonych powiedzeń 

51  F. Taviani, M. Schino, Il segreto della commedia dell’arte..., dz. cyt., s. 297–298.
52  M. Carlson, Speaking in Tongues…, dz. cyt.
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oraz cały zestaw kontekstowych referencji, które nadają sens i uwierzytelniają 
działania sceniczne aktorów, a także sprawiają, że mówiące specyfi cznym języ-
kiem fi gury sceniczne stają się reprezentatywne dla jakiejś wspólnoty. W tym 
sensie, zdaniem Carlsona, teatr można uznać za najbardziej lokalną ze wszyst-
kich sztuk, gdyż rola języka jest w nim niepomiernie bardziej ważna niż cho-
ciażby w tańcu, malarstwie czy operze. Jak zatem traktować taki typ teatru, 
jak komedia dell’arte, który w jawny sposób manifestował swoją różnorodność 
językową (zróżnicowanie dialektalne w obrębie języka włoskiego, a także ję-
zykowe przystosowanie w obcym kontekście kulturowym, jak na przykład we 
Francji)?

Carlson proponuje, żeby taką kategorią badawczą stała się koncepcja wielo-
głosowości/polifoniczności w znaczeniu nieco innym niż to, które zapropono-
wał Michaił Bachtin. Odwołał się w tym celu do ustaleń, jakie poczynił James 
Cliff ord w Kłopotach z kulturą. Ten ostatni patrzył na fenomen wielogłosowo-
ści w kulturze z perspektywy postkolonialnej. Niektóre skolonizowane „głosy” 
w przedstawieniach artystycznych, w tym także w teatrze, bywały w ramach 
kultury dominującej pomijane, dlatego w okresie dekolonizacji odzyskują 
widzialność, tworząc hybrydyczne połączenia (na przykład na styku języka 
angielskiego i języków natywnych poprzez „przepisywanie” zachodnioeuro-
pejskiego kanonu literatury na lokalne dialekty), które często zyskują w ten 
sposób moc subwersywną. Różne języki w teatrze wcale się zatem nie wyklu-
czają, a raczej – jak dowodzi Carlson – mogą być wyrazem kulturowych napięć 
chociażby pomiędzy kulturą dominującą a podporządkowaną, reprezentanta-
mi różnych klas społecznych, płci lub rasy. Carlsonowi nie chodziło jednak 
wyłącznie o uwydatnione w kręgach studiów postkolonialnych przykłady „hy-
brydycznych łączeń”, ukazujących zderzenie różnych języków i dialektów oraz 
odpowiadających im kontekstów społecznych, ale o szerokie spojrzenie na 
kwestię wielogłosowości jako na element międzykulturowej relacji społecznej.

 „Gra z językiem – mówił – to nie wyłącznie postkolonialna lub postmoder-
nistyczna strategia, ale działanie bardzo szeroko obecne w kulturze teatralnej 
na całym świecie, zarówno w przeszłości, jak i współcześnie, które w kontek-
ście teatru pociąga często za sobą bardzo poważne, społeczne i artystyczne, 
konsekwencje”53. Jednym z podstawowych przykładów owej gry kulturowych 
napięć między mieszkańcami różnych regionów kraju mogą być relacje po-
między dialektami w okresie kształtowania się języków narodowych, szczegól-
nie silnie widoczne właśnie we Włoszech. Odwołując się do ustaleń Davida 
Crystala, Carlson podkreślał, że znane dziś języki narodowe nie są w jakikol-
wiek obiektywny sposób nadrzędne wobec dialektów, ale same, na początku 
będąc dialektami, zdobyły dominującą pozycję w wyniku konkretnego histo-
rycznego procesu, który dla większej przejrzystości możemy utożsamić z pro-
cesem kształtowania się narodu. Dlatego też poświęca dialektalnemu teatrowi 

53  Tamże, s. 6. Wszystkie cytaty w moim tłumaczeniu.
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włoskiemu cały rozdział, traktując go jako poglądowy przykład opisywanego 
przez siebie zjawiska heteroglossii, czyli polifoniczności54.

 Przypadek Italii to dla Carlsona dowód, że renesansowy i barokowy teatr 
w Europie był językowo bogatszy niż kiedykolwiek później. Na przykład maska 
Kapitana, który posługiwał się mieszanką języka hiszpańskiego i włoskiego, 
była w XVI i XVII wieku formą reakcji mieszkańców Półwyspu Apenińskiego 
na ekspansję iberyjską na tym terenie i służyła ośmieszeniu wojsk regimentu 
hiszpańskiego, stacjonujących w Królestwie Obojga Sycylii w południowych 
Włoszech. Zjawisko wielogłosowości nie jest więc nowym zjawiskiem w te-
atrze, choć dzisiaj, w wyniku o wiele szybszej migracji ludzi, łatwiej nam je 
dostrzec i mówić o przykładach teatralnych przedsięwzięć w ispan-english 
lub indu-english niż o takich hybrydycznych przedsięwzięciach w przeszłości. 
Tymczasem zarówno w komedii renesansowej, jak i barokowej, nie mówiąc 
o dialektalnym teatrze włoskim w XIX wieku, różnice w języku scenicznym 
poszczególnych postaci wykorzystywano dla przedstawiania różnorodnych 
napięć kulturowych i społecznych. Mówiąc zatem o komedii dell’arte, nie mo-
żemy tej polifoniczności językowej pominąć, bo jest ona wyrazem przepły-
wu energii społecznych, jakby powiedział Stephen Greenblatt, które świadczą 
nie tyle o uniwersalności tego typu teatru, ile o jego głębokim związku z „tu 
i teraz”. Dlatego też przenoszenie włoskiej sztuki teatru z jednego kontekstu 
kulturowego w inny nie mogło odbyć się bez poważnych reperkusji, zarówno 
w sposobie konstruowania przez artystów przedstawień (na przykład poprzez 
próby językowej mimikry), jak i uwzględniania perspektywy spojrzenia no-
wych odbiorców (na przykład widzów francuskich w XVII i XVIII wieku). 

Zamiast mówić o stałości i uniwersalności struktury komedii dell’arte, trze-
ba więc zacząć pytać, jak elementy włoskiego teatru XVI–XVIII wieku funk-
cjonowały w różnorodnych kontekstach kulturowych i czasie. Bo cóż z tego, że 
przyznamy, iż komicy dell’arte i grane przez nich maski, eksploatowane scena-
riusze oraz sytuacje komediowe istniały w tradycji europejskiego teatru przez 
ponad 250 lat? A jak mamy sobie tę obecność lub oddziaływanie wyobrażać? 
Czyżbyśmy mieli do czynienia z rodzajem najazdu lub potopu, zaplanowa-
ną akcją włoskich aktorów, którzy pojawili się w XVI i XVII wieku, niczym 
Szwedzi albo Turkowie, na scenach całej Europy? Moje jawnie prowokacyjne 
pytanie w gruncie rzeczy zmierza w kierunku postulatu, żeby badacze teatru 
postarali się zdefi niować kulturowe wpływy oraz znaleźć odpowiednią meto-
dologię do ich analizy. 

Z odpowiedzią na pytanie, jak należy dziś patrzeć na kulturowe wpływy, 
pospieszył niedawno Greenblatt w Manifeście kulturowej mobilności55. Wyszedł 
on mianowicie z założenia, że w drugiej połowie XX wieku zawieszeniu ule-
gło myślenie o stałości tożsamości kulturowej w jej etnicznym, narodowym 

54  M. Carlson, Dialect theatre – the case of Italy [w:] tegoż, Speaking in Tongues..., dz.cyt.,
s. 62–104.

55  S. Greenblatt, Mobilność kulturowa..., dz. cyt., s. 42–43 i nast. 
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i substancjalnym wymiarze. Kultura, tak wczoraj, jak i dziś, to raczej dzieło 
nomadów niż autochtonów. O ile jednak badanie przepływów kulturowych 
współcześnie nie nastręcza problemów, bo na bieżąco śledzimy ich dynamikę 
i rozpoznajemy ich szybkie tempo, dzięki chociażby nowym mediom, o tyle 
badanie nieustannych i często trudnych do przewidzenia przemieszczeń teks-
tów, idei i ludzi tworzących kulturę w przeszłości wciąż jest w powijakach. Hi-
storycy wypracowali wprawdzie dwa odrębne i tradycyjne modele rozumienia 
mobilności kulturowej, jednak – jak postuluje Greenblatt – oba wydają się dzi-
siaj mocno anachroniczne.

Pierwszy z nich, który Greenblatt nazywa translatio imperii, wypracowali 
historycy oraz ideologowie i wiąże się on ze zbrojną aneksją nowych teryto-
riów. Odpowiada on poszerzaniu pola własnego kulturowego transferu po-
przez narzucanie podbitym ludom prawa, insygniów, architektury czy religii. 
Przykładem może być tutaj stopniowe powiększanie kulturowego zasięgu 
Cesarstwa Rzymskiego. Jednak, jak podkreśla Greenblatt, nie każdy podbój 
równoznaczny jest z transferem kulturowym, gdyż chociażby inwazja Alaryka, 
wodza Gotów, na Rzym w 401 roku nie doprowadziła do ustanowienia tam 
nowego prawa i państwowości, ani też plądrowanie Rzymu – grabież drogo-
cennych przedmiotów i złota – nie przyczyniło się do przeniesienia rzymskiej 
kultury na inne obszary. Drugi model kulturowych wpływów, nazwany przez 
Greenblatta fi gurą, zawdzięczamy z kolei teologom i ich interpretacji Starego 
i Nowego Testamentu. Polegał on na zawłaszczaniu przez nich profetycznych 
znaków Starego Testamentu w celu traktowania osób i wydarzeń w nim przed-
stawianych jako zapowiedzi nadejścia Zbawiciela. Metoda ta wprawdzie pozo-
stawiała rzeczy w ich oryginalnym kontekście, ale pozbawiała je dotychczaso-
wych sensów, wytwarzając przekonanie, że cenne zasoby z przeszłości dają się 
zaktualizować jedynie w ramach nowego systemu pojęć i odniesień. 

Występy włoskich artystów na scenach europejskich raczej trudno łączyć 
z koncepcją wpływów kulturowych, będących efektem podboju czy gospodar-
czej lub politycznej dominacji56. Pochodzący z terenów Mantui, Wenecji, Bo-
lonii czy Neapolu artyści przybywali w XVI i XVII wieku na zaprzyjaźnione 
francuskie lub hiszpańskie dwory raczej w rezultacie matrymonialnych koli-
gacji między poszczególnymi dynastiami sprawującymi rządy w europejskich 
krajach. I pokazując swoje świeckie przedstawienia z udziałem kobiet, trak-
towani byli, zwłaszcza przez hierarchów kościelnych, jako rodzaj niepożąda-
nej obyczajowej ekstrawagancji, zarówno na Półwyspie Apenińskim, jak i za 
granicą57. Ich pobyt za granicą w dużym stopniu zależał więc od łaskawości 

56  Co nie znaczy, że teatr nie reaguje na tego typu zjawiska. Po napaści Turków osmańskich 
w XVII wieku europejskie sceny zaludniły się wszelakiego rodzaju Mustafami, żyjącymi w otoczeniu 
haremu. Por. N. Savarese, Teatro e spettacolo fra Oriente e Occidente, Editori Laterza, Bari (1992) 
2006, s. 89–106. 

57  Na temat występów komików włoskich w Rzymie w XVI i XVII wieku zob. F. Marotti, G. Ro-
mei, La commedia dell’arte e la società barocca. La professione del teatro, Bulzoni Editore, Roma 1991.
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władców, którzy równie chętnie cenili ich rzemiosło, jak i je odrzucali (przy-
padek wygnania komików włoskich w 1697 roku z Paryża). W XIX wieku do 
elementów komedii dell’arte powrócono niejako a posteriori, na zasadach, któ-
re za Erikiem Hobsbawmem można nazwać „wynajdywaniem tradycji”. Trud-
no jednak w tym wypadku powiedzieć, że komedia dell’arte „wpłynęła” wtedy 
na kogokolwiek – raczej mieliśmy do czynienia z jej ponownym „wytwarza-
niem” w spojrzeniu ówczesnych historyków i teoretyków teatru na podstawie 
pozostałości z przeszłości. W dyskursie teatrologicznym, jak podkreślał Ta-
viani, próby systematycznego opisu form, produkcji oraz historii tej tradycji 
teatralnej podporządkowane były zazwyczaj określonej aktualnie wizji teatru 
bądź dramatu58. Argumenty, przytaczane przez dziewiętnasto- i dwudziesto-
wiecznych reformatorów teatru w odniesieniu do komedii dell’arte, świadczyły 
o autonomiczności sztuki teatru i jego niezależności od wzorców literackich 
oraz natchnionym charakterze gry aktorskiej. Ale raptem sto lat wcześniej, 
gdy Goldoni mówił o improwizacji aktorów, ich rzekomo niskiej kulturze li-
terackiej, wirtuozerii, specyfi cznych i zafi ksowanych typach masek, to jego ar-
gumentacja służyła wspieraniu tezy o nadrzędnej wobec przedstawienia roli 
autora dramatycznego. Tak więc próby „całościowego” ujmowania fenomenu 
komedii dell’arte w ramach jednej spójnej narracji o tradycyjnych modelach 
kulturowych wpływów skazane są chyba na porażkę. 

Rozsądniej zatem byłoby pójść drogą sugerowaną przez Greenblatta 
w Manifeście i spróbować zająć się studium konkretnych przypadków kome-
dii dell’arte, a także szczegółowo badać procesy „wykorzenienia” przedmiotów, 
praktyk oraz ludzi z jednego kontekstu, a następnie i ich funkcjonowania w no-
wym miejscu59. Istota współczesnej metody badania kulturowych wpływów, 
zwanej przez Greenblatta mobilnością kulturową, tkwi bowiem w zaskoczeniu 
badacza ruchem i pewnym poczuciu niewiedzy, gdzie owa podróż się zakoń-
czy. I tak właśnie w tej części książki, idąc ścieżką wskazaną przez Greenblatta, 
zamierzam przyglądać się wybranym elementom komedii dell’arte – głównie 
masce Arlekina, zakładającym ją aktorom oraz tekstom – po to, by na wybra-
nych poglądowo przykładach śledzić procesy przemieszczania i pozycjonowa-
nia przedstawień włoskich komików wobec zmiennego kontekstu. Chcę tym 
samym zdystansować się od opisywania i wytwarzania przez historyków teatru 
kulturowej specyfi ki poszczególnych tradycji wyłącznie w ramach dyskursu 
genologicznego lub zakorzenienia oraz związku z terytorium, żeby pokazać, że 
ma ona charakter performatywny i jest efektem negocjacji różnic kulturowych 
w zmiennym kontekście i czasie. 

58  F. Taviani, M. Schino, Il segreto della commedia dell’arte..., dz. cyt., s. 298. 
59  S. Greenblatt, Manifest badań…, dz. cyt., s. 47.



2. Z ziemi włoskiej do Francji

Trudno dziś zapewne wyobrazić sobie pierwsze występy komików dell’arte
we Francji pod koniec XVI wieku. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, 
że wiadomo o nich bardzo niewiele. Ubogość materiałów, na których można 
zbudować jakiekolwiek wyobrażenie o tej przeszłości, nieuchronnie obnaża 
przy okazji ograniczenia tradycyjnej teatrologii. Historycy, zdani na tak zwane 
materialne świadectwa kultury, uznawane za kluczowe dla ciągłości tradycji 
europejskiej, skazani są na konstruowanie albo wręcz wytwarzanie wiedzy 
z resztek. Materialne resztki stanowią dla badacza przeszłości rodzaj szczegółu, 
wokół którego za pomocą współczesnej technologii i kategorii poznawczych 
stwarza on przedmiot swoich badań. Mam w związku z tym nieodparte wraże-
nie, że mówienie o Arlekinie we Francji pod koniec XVI i XVII wieku z pozycji 
badacza teatru może mieć wszelkie cechy wytwarzania „dinozaura” z resztek 
przeszłości i wprawiania go w ruch za pomocą współczesnych kategorii nauko-
wych. Tak pewnie jest – co nie znaczy, że nie warto podejmować tego wysiłku, 
nie tyle jednak dla samej rekonstrukcji przeszłości bądź wykazania, że „tak 
właśnie było naprawdę”, ile raczej po to, by omawiany przypadek potraktować 
jako model performatywnego wytwarzania specyfi ki włoskiego teatru w ob-
cym mu kontekście kulturowym.

Takiego trudu archeologicznego „zebrania resztek” podjęła się stosunko-
wo niedawno Delia Gambelli w książce Arlecchino a Parigi. Dall’inferno alla 
corte del Re Sole60. Jej wyjściowym celem była krytyczna edycja scenariuszy 
Domenica Biancolellego, najbardziej znanego w XVII wieku odtwórcy maski 
Arlekina we Francji. Zdając sobie sprawę z tego, że samo wydanie krytycz-
ne tekstu z przeszłości tylko w niewielkim stopniu pozwoli czytelnikom wy-
obrazić sobie funkcjonowanie aktora i maski Arlekina w praktyce teatralnej 

60  D. Gambelli, Arlecchino a Parigi. Dall’inferno..., dz. cyt. 
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XVII wieku, Gambelli postanowiła opisać społeczne i polityczne okoliczności, 
jakie towarzyszyły aktorom włoskim we Francji od końca XVI wieku i przez 
cały wiek XVII. Warto zatem odwołać się do jej ustaleń, choć przedstawiany 
przez nią materiał chciałabym zanalizować z nieco odmiennej perspektywy. 

Gambelli śledzi dzieje Arlekina we Francji głównie po to, by pokazać, jak 
oryginalne włoskie rzemiosło teatralne ulega „degeneracji” poza własnym 
kontekstem kulturowym. Powiedziałabym nawet, że opisując aktorów wciela-
jących w XVII wieku maskę Arlekina na scenach paryskich, z nieskrywanym 
żalem obserwuje, jak ich rodzime umiejętności i repertuar stopniowo rozpły-
wają się w nowym kontekście, tracąc specyfi czną kulturową autonomię (rów-
nież pod względem językowym – gdyż aktorzy grający tę maskę w Paryżu prze-
chodzili z czasem z włoskiego na francuski). Tymczasem przedstawiany przez 
nią proces jest dla mnie wymownym przykładem kulturowej mimikry, czyli 
powszechnego w kulturze mechanizmu przystosowania się do otoczenia, który 
w najprostszym sensie można rozumieć jako strategię przetrwania. Dlatego 
chciałabym na wybranych przykładach prześledzić strategie przystosowawcze 
włoskich aktorów w Paryżu, by zbliżyć się do odpowiedzi na część pytań, które 
stawiałam we wstępie, zwłaszcza dotyczących sposobów funkcjonowania wy-
branych elementów teatralnej tradycji w zmienionym kontekście kulturowym. 

Cezurę, w ramach której Gambelli przygląda się Arlekinowi we Francji, 
wyznaczają dwa istotne wydarzenia: serdeczne w tonie, a momentami wręcz 
błagalne prośby francuskich władców, kierowane w listach do włoskich akto-
rów, by przybyli do stolicy na występy pod koniec XVI wieku, oraz wydany 
w 1697  roku suchy, jednoznaczny i kategoryczny nakaz króla Ludwika XIV 
opuszczenia przez włoskich aktorów terytorium Francji (przestał on obowią-
zywać po śmierci władcy w 1717 roku). Te serdeczne zaproszenia i katego-
ryczne wygnanie włoskich aktorów wskazują na zasadniczą zmianę, jaka zaszła 
w sposobie postrzegania włoskiego zespołu przez środowisko dworskie w cza-
sie jednego stulecia – od początkowego zachwytu do odrzucenia. Oczywiście 
trudno w jednym zdaniu odpowiedzieć na pytanie, jakie były przyczyny tego 
odrzucenia i czy postawa dworu miała bezpośredni związek z jakąś ewolucją 
gry komików włoskich lub nastawieniem paryskiej publiczności. Włoscy ak-
torzy przyjeżdżali do stolicy Francji najpierw co kilka lat na kilkumiesięczne 
tournée, a między ich wizytami następowały długie, czasem nawet dwudzie-
stoletnie, przerwy. W drugiej połowie XVII wieku ich wizyty stały się jednak 
częstsze, a występy przeciągały się do roku lub nawet dwóch lat, aż wreszcie 
(z inicjatywy kardynała Mazzarino) grupa włoskich aktorów osiedliła się 
w 1662 roku na stałe w Paryżu. Początkowo grupa ta dzieliła budynek tea-
tralny Palais-Royal z zespołem Moliera i współpraca między obiema grupa-
mi przebiegała raczej harmonijnie. Jednak później Włosi, którzy grali w tym 
samym budynku co zespół francuski i walczyli na co dzień o uwagę widzów 
paryskich, zaczęli się coraz częściej wikłać w środowiskowe konfl ikty, któ-
rych ostatecznym rozwiązaniem było powstanie w 1680 roku osobnej siedziby 
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Comédie Française i Comédie Italienne. By zatem zrozumieć, dlaczego włoscy 
artyści, choć bardzo się starali dostować do francuskiego kontekstu kulturo-
wego, skazani zostali przez króla na banicję, trzeba przebadać na wybranych 
przykładach zarówno ich strategie przedstawieniowe w nowym środowisku, 
jak i kontekst społeczny i polityczny, który towarzyszył ich przedstawieniom.

Niewątpliwie występy zespołów włoskich musiały w pewien sposób ak-
tywizować istniejące konfl ikty ideologiczne i polityczne we Francji, skoro od 
1571 roku, przez kilka kolejnych lat, parlament francuski chciał karać Wło-
chów całkowitym lub okresowym zakazem (arrêt) publicznych przedstawień 
w stolicy kraju. Miała być to kara za łamanie monopolistycznej licencji tea-
tralnej Confrérie de la Passion (Bractwa Męki Pańskiej), a więc za próby pro-
mowania przedstawień o charakterze świeckim. Tymczasem skonfl iktowany 
z parlamentem król Karol IX, a potem Henryk III, odwoływali te zakazy lista-
mi żelaznymi, umożliwiając komikom występy nie tylko przed publicznością 
dworską, ale także przed mieszkańcami Paryża. Komicy włoscy, przyjeżdżając 
na zaproszenie króla, wystawiali więc przedstawienia biletowane dla paryskiej 
publiczności, która oglądała je ku wyraźnemu zgorszeniu kościelnych patriar-
chów61. W tym konfl ikcie (między Kościołem, parlamentem a królem) dostrzec 
można echo toczących się wojen religijnych między katolikami a hugenotami, 
w których król Francji był niejako kartą przetargową, zwłaszcza dla obozu ka-
tolickiego. Dlatego posiadający katolicką większość parlament, wbrew protek-
toratowi królewskiemu, którym cieszyły się zespoły włoskie, na łamach prasy 
piętnował rozpasanie, sprośność i niemoralne prowadzenie się komediantów, 
tak na scenie, jak i poza nią, mające zgubny wpływ na samego króla, nie mó-
wiąc o wychowaniu młodzieży62. Niejaki Pierre de L’Estoile (skoligacony z jed-
nym z członków parlamentu), autor Dziennika z 1574 roku, notował:

Niektórzy obserwatorzy dworu zauważyli, że wszystkie te [włoskie – E.B.] komedie 
pokazywały same sprośności i zdrady małżeńskie, ucząc paryską młodzież obojga płci 
tylko rozwiązłości (…) dotyczy to zwłaszcza dam i panienek [na scenie – E.B.], które, 
zdaje się, nauczyły się tych manier od żołnierzy. Żołnierze, żeby zwrócić na siebie 
uwagę, wyprężają do przodu lśniące, ozdobione złotem torsy. Dokładnie w ten sam 
sposób [aktorki – E.B.] obnoszą się ze swoimi dekoltami, piersiami, którymi porusza-
ją w rytm wahadła niczym miechami kowalskimi służącymi do rozpalania ognia63.

Widok roznegliżowanych kobiet na scenie musiał wzbudzać tym większy 
skandal, skoro, jak doskonale wiadomo, w teatrze jezuickim czy przedstawie-
niach innych bractw zakonnych w XVI wieku występowali jedynie mężczyźni. 

61  Por. D. Gambelli, Arlecchino a Parigi. Dall’inferno..., dz. cyt., s. 130. Wszystkie cytaty w moim 
tłumaczeniu.

62  Tamże, s. 136–137.
63  P. de L’Estoile, cyt. za: F. Taviani, M. Schino, Il segreto della commedia dell’arte..., dz. cyt. (na 

podstawie włoskiego tłumaczenia), s. 280. Zob. też wersję francuską w: D. Gambelli, Arlecchino 
a Parigi. Dall’inferno..., dz. cyt., s. 137–138. Wszystkie cytaty w moim tłumaczeniu.
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Niecały miesiąc później L’Estoile już wprost atakował króla, obarczając go winą 
za moralny upadek francuskiego społeczeństwa. Choć parlament wyraźnie za-
kazał publicznych występów i unieważnił listy żelazne króla, zespół Gelosi na-
dal występował w Hostel de Bourbon, „niczym za parawanem przychylności 
i za wyraźnym pozwoleniem króla. Upadek moralny w tych czasach sięgnął już 
tak daleko, że nawet król otacza się bandą aktorów, bufonów, kurew i pedera-
stów” – grzmiał oburzony L’Estoile64. Notabene o Henryku III Walezym krą-
żyły znane także na polskim gruncie pogłoski o jego dosyć rozwiązłym życiu 
erotycznym, i to raczej biseksualnym. Występy artystów włoskich mogły więc 
w oczach władzy kościelnej wydawać się przedłużeniem oraz jawnym dowo-
dem królewskich ekscesów erotycznych, budząc obawy o demoralizację miesz-
kańców stolicy. Dlatego pewnie w 1588 roku, przy okazji kolejnych występów 
trup włoskich, Sąd Najwyższy wydał dekret zakazujący paryskim mieszcza-
nom zarówno wynajmowania Włochom sal teatralnych (Hostel de Bourbon 
miał być jedynym nadzorowanym miejscem ich publicznych pokazów), jak 
i goszczenia w swoich domach65. Całkiem przekonująco brzmi także hipoteza 
Gambelli, że obecność komików włoskich we Francji na zaproszenie króla była 
wyrazem kształtującego się pod koniec XVI wieku, a zwłaszcza w wieku XVII, 
absolutyzmu monarchii, a więc emancypacji władzy królewskiej, zarówno 
spod wpływów parlamentu, jak i Kościoła Katolickiego. Można zatem podej-
rzewać, że szokujące dla władz kościelnych spektakle komików dell’arte służyły 
królowi do wzmacniania swojej władzy, bo otaczając protektoratem publicz-
ne skandalizujące występy włoskich artystów, przerzucał niejako bezpośredni 
most między dworem a mieszkańcami Paryża, ponad głowami dostojników 
kościelnych i parlamentu.

Występy włoskich komików we Francji musiały się także zbiec z powsta-
niem zawodowego teatru w Europie i złamaniem w związku z tym monopolu 
bractw zakonnych na przedstawienia publiczne. Tezę tę wspierają ustalenia 
redaktorów i współautorów książki Transnational Mobilities in Early Modern 
Th eatre, Roberta Henke i Erica Nicholsona. Według nich teatr zawodowy 
w Europie w okresie od renesansu do baroku został ukształtowany przez ze-
społy nomadyczne. Włoscy artyści, na przykład Zanni Ganassa, Francesco 
Andreini czy Tristano Martinelli, zostali wprzęgnięci w proces powstawania 
teatrów zawodowych w Hiszpanii i we Francji. Tymczasem zespoły teatru el-
żbietańskiego – dodają autorzy – zaistniały na podobnych zasadach w krajach 
niemieckojęzycznych i Niderlandach66. Grupy te, z całym bagażem rozumia-
nym dosłownie i w przenośni – jako zbiór tekstów, kostiumów, scenariuszy 
teatralnych, aktorów – włączyły się więc w obieg kultury, przenosząc ukształ-
towane w ramach swoich przedstawień wyobrażenia o ich lokalnej kulturze 

64  Tamże, s. 138.
65  Tamże, s. 139.
66  Transnational Mobilities…, dz. cyt., s. 4–6.
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poza granice rodzimego kraju i konfrontując z nowym odbiorcą. Arystokra-
tyczne dwory tworzyły wtedy rodzaj „sfer kontaktu”, w ramach których do-
chodziło do wymiany rzemieślników, kucharzy, malarzy, poetów czy wreszcie 
artystów teatralnych, którzy przybywali z innych zaprzyjaźnionych dworów67. 
Mariaży nie zawierano przecież według klucza narodowości, bo monarchie 
zaczną uwierzytelniać swój związek z narodem dopiero później, pod koniec 
XVIII i w XIX wieku. Wśród rodów arystokratycznych wraz z mariażem do-
chodziło raczej do spotkania bądź zderzenia języków i kulturowych wpływów 
– bez konieczności podboju czy prowadzenia wojen. Polityka matrymonialna 
była bowiem skutecznym narzędziem wygaszania ewentualnych konfl iktów
zbrojnych.

 Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania polityczne, nie dziwi wcale 
fakt, że Henryk IV Burbon, chcąc uczcić swoje zaślubiny z pochodzącą z Flo-
rencji Marią Medycejską, skierował zaproszenie do Tristana Martinellego „Ar-
lekina” i w 1599 roku napisał do niego po włosku, w tonie bardzo bezpośred-
nim, by swoją obecnością uświetnił uroczystość królewskich zaślubin: 

Arlekinie, po tym, jak dotarła do mnie wieść o sławie twojej i twojego włoskiego ze-
społu, zapragnąłem, ażebyś pokonał dzielące nas góry i doliny, przybywając do moje-
go królestwa. Proszę się nie wahać podjąć tej podróży razem z Pańskim zespołem (…) 
bo zapewniam, że zostanie Pan przyjęty z otwartymi ramionami (…) i sowicie wyna-
grodzony. Może też Pan liczyć na spory zarobek, by nie ponieść żadnego uszczerbku 
z powodu czasu spędzonego w mojej służbie (…)68. 

Góry i doliny, które artyści musieli pokonać, to oczywiście Alpy, oddzie-
lające północne Włochy od Francji i stanowiące, jak można podejrzewać, 
przeprawę dosyć niebezpieczną, zwłaszcza w zimie69. Zespół Gelosi, na przy-
kład, zaproszony kilkanaście lat wcześniej przez Henryka III do Francji, został 
w trakcie podróży porwany przez hugenotów, a król zapłacił nawet okup za 
jego uwolnienie. Isabella Andreini, chyba najbardziej znana aktorka włoska 
tego czasu, zmarła właśnie podczas jednej z takich wypraw, w drodze powrot-
nej z Francji do Włoch. Podróż do Francji wydawała się więc dla komików 
sporym wyzwaniem, choć – jak widać – bardzo opłacalnym, skoro powracali 
tam wielokrotnie.

Do spotkania zespołu Martinellego z królem doszło wreszcie w Lyonie, 
gdzie Henryk IV oczekiwał na przyszłą małżonkę, Marię Medycejską. Grupa 

67  Tamże, s. 3.
68  Cyt. za: D. Gambelli, Arlecchino a Parigi. Dall’inferno..., dz. cyt., s. 133–134. Cytat w moim 

tłumaczeniu, niekoniecznie wiernym i oddającym archaiczną składnię i leksykę. Chodziło mi ra-
czej o oddanie illokucyjnego charakteru wypowiedzi króla, pewnego wyczuwalnego tonu prośby 
i zachęty. 

69  Gambelli podaje, że podczas jednej z pierwszych podróży zespołu Gelosi do Francji na za-
proszenie króla Henryka III aktorzy zostali po drodze napadnięci przez hugenotów, w czasie po-
przedzającym Boże Narodzenie, i sam król musiał zapłacić okup za ich uwolnienie. Por. tejże, Arlec-
chino a Parigi. Dall’inferno..., dz. cyt., s. 131. 
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Accesi bawiła gości przez kilka tygodni co wieczór od dnia ślubu, a następ-
nie przeniosła się do Paryża. Jeszcze w Lyonie Martinelli wydał w 1601 roku 
„dzieło” w formie książki z dedykacją dla króla i królowej, napisane w pidgin 
francusko-włosko-łacińskim, widocznym już w rozwlekłym, typowo baroko-
wym tytule: Compositions de Rhetorique de M. Don Arlequin, Comicorum de 
ciuitatis Novalensis, Corrigidor de la bonna langua Francese & Latina, Condu-
tier de Comédiens, Connestable de Messieurs les Badaux de Paris & Capital en-
nemi de tut les laquais inventeurs desrobber chapiaux70. Dzieło to potraktować 
chyba należy jak dowcip, gdyż składa się z okładki, kilku stron wstępu, na któ-
rych Martinelli wypisał dedykację dla króla i królowej (nazywając Henryka IV 
przewrotnie: „Despensier liberal de canonades” [pol. hojny szafarz strzałów 
armatnich] i „Secretaire Secret du plus secret Cabinet de Madama Maria de 
Medici” [pol. sekretny sekretarz sekretów alkowy Marii Medycejskiej]), dwóch 
rymowanych wierszy oraz prawie siedemdziesięciu stron pustych. Jawnie kpią-
ce dedykacje dla pary królewskiej, jak podkreśla Gambelli, dobrze ilustrują typ 
stosunków panujących między władcami a aktorami pozostającymi w ich służ-
bie, relacji nawiązujących do tradycji błaznów dworskich. Dezynwolturę we 
wzajemnej komunikacji artystów i dworu potwierdzają także listy kierowane 
przez Martinellego do królowej Francji Marii Medycejskiej, w których zwracał 
się on do niej „Cristianissima Comadre Regina Gallina” (pol. Przechrześcijań-
ska Matko Kwoko)71.

Wypada jednak zwrócić uwagę na drwiącą z zasad retoryki formę wydania 
dzieła, które zamiast literackiej treści wypełnia pustka – pustka, która w kon-
tekście moich rozważań nad mobilnością kulturową włoskiego teatru nabiera 
szczególnego znaczenia. Puste kartki, oprócz tego, że na zasadach biernego 
oporu podważają pewne utarte reguły językowej komunikacji i konwencji li-
terackich – prowokacyjnie zachęcają do wypełnienia ich treścią; nakłaniają do 
tego, żeby czytelnik nadał masce Arlekina jakąś tożsamość i kulturową iden-
tyfi kację, związując tę fi gurę z określonym terytorium. Niepewność co do toż-
samości Arlekina, wyzierająca z pustych kartek, zachęciła bowiem, jak sądzę, 
historyków do skonstruowania, sięgającej czasem nawet antycznych korzeni, 
genealogii tej maski, a więc do nadania jej historycznej substancjalności i okre-
ślenia związków z jakimś terytorium, językiem lub wspólnotą. 

Gambelli, a przed nią także kilku innych historyków teatru72, stara się zre-
konstruować szereg takich genealogicznych hipotez dotyczących maski Arle-
kina, czasem nawet wzajemnie się wykluczających73. W ramach tych najczęś-
ciej powtarzanych Arlekina utożsamiano z diabłem ze średniowiecznych fran-
cuskich legend i misteriów. Jego imię powstało rzekomo od starszej formy 
„Herlequin”, potem „Harlequin”, na wzór pojawiających się w średniowiecz-

70  Zob. też Ilustracje 1a, 1b, 1c, 1d w niniejszej książce.
71  D. Gambelli, Arlecchino a Parigi. Dall’inferno..., dz. cyt., s. 198.
72  Por. na przykład F. Nicolini, La vita di Arlecchino, Il Mulino, Bolonia 1993.
73  Por. D. Gambelli, Arlecchino a Parigi. Dall’inferno..., dz. cyt., s. 83–125. 
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nych dramatach religijnych francuskich bram piekieł, nazywanych „la chappe 
d’Hellequin” albo „l’hure d’Hellequin”. W karnawałowych zaś paradach, zwa-
nych „chiarivari”, przedstawiających orszak weselny, udział brali liczni „wy-
słannicy Herlikina” (diabła), wykonujący obsceniczne gesty oraz hałasujący po 
ulicach za pomocą dzwonków i kołatek. Potwierdzać ów „piekielny” rodowód 
Arlekina miały – zdaniem Gambelli – pewne satyryczne pisma, które ukazały 
się we Francji w 1585 roku, czyli w okresie sugerowanej przez nią pierwszej 
paryskiej wizyty Martinellego jako Arlekina w zespole Confi denti. 

Pierwszy z tych pamfl etów to Histoire plaisante des Facts et des Gestes de 
Harlequin Commedien Italien. Contenant ses songes & visions, sa descante aux 
enfers pour en tirer la mere Cardine, comment & avec quels hazards il en eschap-
pa apres y avoir trompé le Roy d’iceluy, Cerberus & et tous les autres Diables 
[Zabawna historia o przypadkach z życia komika włoskiego Arlekina, o jego 
snach i wizjach zejścia do Piekieł, skąd wyciągnąć miał matkę Cardine; o tym 
jak i za pomocą jakich sztuczek udało mu się stamtąd uciec, przechytrzywszy 
Pana Piekieł, strażnika Cerbera oraz inne diabły]74. Choć tytuł wyczerpująco, 
zdawałoby się, przedstawia treść tego rymowanego kilkustronicowego dzieła, 
to nie zawadzi dopowiedzieć, kogo dokładnie Arlekin z tego piekła uratował. 
Arlekinowi we śnie ukazuje się bowiem znana, choć zmarła przedwcześnie, 
paryska burdelmama, niejaka Madame Cardine. Prosi ona aktora o pomoc 
w uwolnieniu jej z czeluści piekielnych, a w zamian za tę przysługę obiecuje 
tytuł Wielkiego Księcia i Pana wszystkich alfonsów. Jak można się domyślać, 
satyra mogła być wymierzona jedynie we włoskiego aktora, którego autor na-
zywa ni mniej ni więcej stręczycielem. W odpowiedzi na te haniebne zarzuty 
Arlekin miał wydać w tym samym roku pamfl et Response di gestes d’Arlequin 
au poete, fi ls de Madame Cardine, en langue arlequine en façon de prologue, par 
luy mesme de sa Descente aux Enfers et du retour d’iceluy75 [w wolnym tłuma-
czeniu: Odpowiedź Arlekina w języku arlekińskim i w formie prologu po podróży 
i powrocie z Piekieł na zarzuty poety skurwysyna] oraz Excuse fait au Seigneur 
Arlequin par le poëtrillon morfondu [Przeprosiny znudzonego wierszoklety skie-
rowane do Pana Arlekina]. W pierwszym z nich Arlekin domaga się od poety 
skruchy i przeprosin za swoje postępowanie, w drugim ustami poety przyzna-
je, że obraził włoskiego aktora dla pieniędzy. W geście pokuty poeta nie tylko 
zapłaci za bilet, przychodząc następnym razem do teatru, ale także połknie na 
oczach widzów własne gówno – żeby nikt nie miał najmniejszych wątpliwości, 
że cofnął pochopnie wypowiedziane oszczerstwo. 

74  Paris, par Didier Millot, Imprimeur demeurant en la rue de la petite Bretonnier, pres la porte 
sainct Jacques 1585, cyt. za: D. Gambelli, Arlecchino a Parigi. Dall’inferno..., dz. cyt., s. 157. 

75  Response di gestes d’Arlequin au poete, fi ls de Madame Cardine, en langue arlequine en façon 
de prologue, par luy mesme de sa Descente aux Enfers et du retour d’iceluy, Excuse fait au Seigneur 
Arlequin par le poëtrillon morfondu, cyt. za: D. Gambelli, Arlecchino a Parigi. Dall’inferno..., dz. cyt., 
s. 64.
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Te i inne przykłady satyrycznych pism76, służących zdaniem Gambelli tak-
że jako tekst teatralnych prologów, wygłaszanych przez aktorów ze sceny (ze 
względu na jasne odniesienia do sytuacji teatralnych, takie jak publiczność 
i konieczność zapłacenia biletu wstępu), potwierdzają rzekomo tożsamość Ar-
lekina jako postaci z „piekła rodem”. Nie wiedzieć jednak dlaczego, Gambelli 
przypisuje temu motywowi wyraźne cechy genealogiczne, zamiast dostrzec 
jego potencjał komiczny i subwersywny. Podróż do piekieł jest przecież stałym 
motywem literackim średniowiecza, renesansu i baroku, na takich samych za-
sadach, jak w oświeceniu podróżować się będzie do Orientu lub na bezludne 
wyspy, w XIX wieku na przykład do historycznych plebejskich korzeni narodu, 
zaś na początku XX stulecia w głąb własnej świadomości. Podróż faktyczna lub 
tylko wyobrażona i zmyślona pozwalała artystom w ramach pewnej ramy kog-
nitywnej, świata uporządkowanego, między innymi, przez światopogląd reli-
gijny, na pokazanie chociażby czyjejś obcości, nieprzystawalności do kontekstu 
lub na wyjaśnienie czyjegoś skandalicznego zachowania, postawy czy sposobu 
myślenia. To przecież fi gura retoryczna, którą trudno potraktować jak świa-
dectwo „piekielnego” i zakorzenionego w tradycji francuskiego średniowiecza 
rodowodu Arlekina. Przekonująco natomiast uzasadnia ona przypuszczenie, 
że Arlekin „z piekła rodem” wydawał się, zarówno na scenie, jak i poza nią, ży-
wiołem trudnym do okiełznania i potencjalnie wywrotowym, zagrażającym na 
przykład przesłaniu moralności, płynącemu z przedstawień bractw religijnych. 

„Piekielny” rodowód Arlekina, ukonstytuowany w ramach kultury fran-
cuskiej, nie był jednak jedyną hipotezą dotyczącą genealogii maski, wysuwa-
ną przez historyków teatru. Luigi Riccoboni, szef Comédie Italienne po jej 
ponownym otwarciu w 1716 roku, a także autor jednej z pierwszych historii 
teatru włoskiego, napisanej zresztą po francusku, przekonany był, że Arle-
kin to maska typowo włoska o głębokich antycznych korzeniach, pochodząca 
z Półwyspu Apenińskiego. W Historii teatru włoskiego (1728) dowodził na 
przykład, że strój Arlekina przypomina odzienie mimów rzymskich77. Róż-
nice w brzmieniu imienia niespecjalnie Riccoboniego zniechęcały, bo prze-
cież dzięki pokrętnym co najmniej sylogizmom udało mu się wyjaśnić, że 
„we Włoszech Arlekin akurat nie nazywa się Arlekin, tylko Zanni, a Zanni 
w dialekcie bergamońskim znaczy to samo, co włoskie sannio, czyli boufon”. 
Na poparcie swojej tezy Riccoboni cytował Cycerona, który mówił ponoć 

76  Gambelli podaje między innymi przykład kolejnego pamfl etu poświęconego Arlekinowi 
(z 1585 roku), o tytule: La Sallade de Harlequin a luy envoiée par le Capitaine la Roche, appotiquaire 
Luquoys pour la guarison de sa maladie Neapolitaine. Sałata, którą w tytule przekazywał Arlekinowi 
aptekarz, miała uleczyć aktora z syfi lisu, czyli „choroby neapolitańskiej”, jak go ówcześnie nazy-
wano. To kolejny dowód na złą reputację społeczną Arlekina i powód, dla którego jego zachowa-
nie zasługiwać miało na potępienie w piekle. Por. D. Gambelli, Arlecchino a Parigi. Dall’inferno...,
dz. cyt., s. 166–167.

77  L. Riccoboni, Histoire du Th éâtre Italien, Paris 1728, s. 7–20, https://play.google.com/books/
reader?id=q7ETAAAAQAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=pl&pg=GBS.PA7 (dostęp: 
24.04.2016). Wszystkie cytaty w moim tłumaczeniu.
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o mimach jak o zabawnych „Sannio”. Nikt nie powinien wątpić, perorował 
Riccoboni, że pod opisem Cycerona kryje się dzisiejszy Arlekin. Oczywi-
ście – dodawał na koniec – z upływem czasu „Sannio” zatracił łacińskie imię, 
a dzisiejsza nazwa tej maski została wymyślona współcześnie78. Carlo Goldoni 
wreszcie powoływał się na bergamoński rodowód Arlekina, twierdząc w pisa-
nych po francusku Memoir, że dwóch typowych służących z komedii dell’arte 
(sprytny Brighella i głupi Arlekin) od zawsze pochodziło z Bergamo79. U Gol-
doniego miało to uzasadnienie o tyle, że zatopione w świecie przedstawionym 
Republiki Weneckiej postacie, reprezentujące jej marginesy i obrzeża – skąd 
pochodzili najemni robotnicy – znajdowały w nim swoje słuszne i rozpozna-
walne przez wenecką publiczność miejsce. Lecz Arlekin Goldoniego to pew-
nie ktoś zupełnie inny niż szesnasto- i siedemnastowiecznyArlekin paryski, 
chociażby dlatego, że ten ostatni wcielał się w role adwokatów, lekarzy, sę-
dziów, podróżników, królów i książąt, a pierwszy prawie zawsze był po prostu 
nieco niezdarnym sługą. 

W śledzeniu korzeni przedstawień kulturowych i poszczególnych ich ele-
mentów, w tym przypadku maski Arlekina, kryje się zatem pewna pułapka, 
którą Arlekin mimochodem doskonale ujawnia – przeoczenia śmieszności 
naukowych dowodzeń albo ich ideologicznego zaplecza. Biancolelli, młodszy 
od Martinellego odtwórca tej maski, w jednym monologów niezwykle trafnie 
podważył sensowność tworzenia etymologii swojego imienia: 

 (…) Pewnego dnia mój ociec spakował moje i swoje rzeczy w dwa tobołki, załadował 
je na grzbiet osła i wyjechał z miasta. Żeby osioł szedł szybciej, poganiał go i okładał 
batem mówiąc „ar, ar”, co w oślim języku oznaczało „no, idź”. Przyspieszając kroku, 
spotkał na drodze człowieka, który spostrzegłszy, że ojciec przygląda mu się uważ-
nie, nagle przykucnął (se mess chin). Ojciec zaniepokojony, że człowiek ten, przykuc-
nąwszy, zasadził się na niego, poganiał jeszcze bardziej osła, mówiąc „ar l’e chin”, co 
miało oznaczać, „idź, bo tamten kucnął”. Kiedy wróciliśmy do miasta, okazało się, że 
człowiek, którego widzieliśmy po drodze, był zwykłym rolnikiem, który przejadł się 
winogron i musiał przykucnąć za potrzebą. Ale ojciec, pamiętając dobrze, jaki strach 
obleciał go na widok mężczyzny i jakie słowa wtedy wypowiadał, postanowił dać mi 
imię „Ar le chin”, „idź, bo on kucnął”, i odtąd tak mnie nazywają80. 

Genealogia i etymologia, jak widać z powyższego zestawienia kilku przykła-
dów, stać się mogą użytecznym, ale czasem przewrotnym narzędziem w rękach 
historyków i praktyków teatru, służącym do uwierzytelnienia przynależności 
i reprezentatywności fenomenów kulturowych dla danej wspólnoty. Dlatego 

78  Por. tamże.
79  C. Goldoni, Memoir, t. 2, 1787, s. 195 i 193, cyt. za: D. Gambelli, Arlecchino a Parigi. Dall’in-

ferno..., dz. cyt., s. 179.
80  D. Biancolelli, A fourbe, fourbe et demy [w:] Traduction du scenario de Joseph Dominique 

Biancolelli, dit Arlequin – Et l’Istoire du Th éâtre Italienne. Depius l’année 1577, jusqu’à 1750 e les année 
suivantes par Mr Gueullette, cyt. za: Arlecchino a Parigi. Lo scenario di Domenico Biancolelli. Parte 
seconda, dz. cyt., s. 642.
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raczej nie powinno nas dziwić, że w zależności od doraźnie formułowanych 
przez określone wspólnoty potrzeb raz maska Arlekina reprezentuje plebejską 
kulturę francuską, kiedy indziej znów odzwierciedla klasowe zróżnicowanie 
i terytorialny zasięg Republiki Weneckiej w XVIII wieku, a innym razem wska-
zujena antyczne korzenie narodu włoskiego. 

Na problem związku poszczególnych masek komedii dell’arte z konkret-
nym terytorium, miejscem i publicznością trzeba patrzeć zatem nie tyle przez 
genealogię i etymologię samej maski, ile poprzez typ relacji, jaką poszczególni 
aktorzy nawiązywali z określoną publicznością. I by dokładniej przyjrzeć się 
tej relacji, należy, moim zdaniem, wyjść od ich wyglądu, a raczej od sposobów 
przedstawiania (w ikonografi i) aktorów włoskich w roli. I nie traktować ich, 
jak chciał Nicoll, jako wizerunków zasadniczo trwałych w kulturze i łatwo roz-
poznawalnych, ale zastanowić się nad dzielącymi ich różnicami. W tym celu 
chcę zestawić kilka wizerunków maski Arlekina z XVII i XVIII wieku oraz 
kilka innych masek dell’arte z tego samego okresu. Na stronach Compositions 
du Rethorique (Ilustracje 1a, 1b, 1c, 1d) pojawiają się grafi ki przedstawiające 
Arlekina w kostiumie, który przypomina nędzarza błagającego o jałmużnę, 
z wyraźnymi łatami ponaszywanymi nieregularnie na całym stroju. Arlekin 
nosi czapkę, ma miecz zapięty u pasa, a na twarzy czarną maskę, spod któ-
rej wystaje szpiczasta bródka. Strój ten przypomina obraz Arlekina ze zbio-
ru litografi i, znanego pod nazwą Recueil Fossard, który przedstawia komików 
włoskich w Paryżu pod panowaniem Henryka IV81. Wśród nich znajduje się 
kilka czarno-białych litografi i (Ilustracje 3, 4) oraz jedna kolorowa (Ilustra-
cja  2), przedstawiająca Arlekina z końca XVI wieku, który jednak zamiast 
miecza przy pasie ma przewiązaną sakiewkę. Jak łatwo zauważyć, pomimo 
drobnych szczegółów różniących wymienione przeze mnie obrazy (takich jak 
sakiewka zamiast miecza), między Arlekinami z Recueil Fossard i Compositions 
du Rethorique rysuje się dość wyraźne podobieństwo. Jednak już późniejsze 
wizerunki Arlekina, na przykład ten z drugiej połowy XVII wieku, pokazują 
aktora w tej roli zgoła inaczej. Na przykład na jednej z litografi i przedstawia-
jącej Biancolellego w roli Arlekina (Ilustracja 7) widzimy mężczyznę w ele-
ganckiej pozie, tak jakby kłaniał się uprzejmie publiczności, zdejmując maskę. 
Ma na sobie przylegający do ciała wielobarwny kostium, imitujący łuskowatą 
skórę węża, z regularnie pozszywanych ze sobą rombów. Z kolei na obrazach 
Claude’a Gillota (1673–1722), ukazujących „nastroje Arlekina” (Ilustracja 9), 
z końca XVII lub pierwszej połowy XVIII wieku, widzimy aktora w stroju z re-
gularnych, pozszywanych ze sobą trójkątów, ale nie przylega on już ściśle do 
ciała. Arlekin grany przez Evariste’a Gherardiego pod koniec XVII wieku nosił 
taki właśnie kostium, ale nie zakładał na twarz maski (Ilustracja 10). Nato-

81  Zbiór ten znajduje się w Muzeum Narodowym w Sztokholmie, został po raz pierwszy opub-
likowany we Francji przez Agne Beijer z komentarzem Pierre’a Luisa Duchartra w 1928 roku w to-
mie pod tytułem La commedia dell’arte au XVI- e siècle. 
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miast jego następca na scenie paryskiej Comédie Italienne po ponownym jej 
otwarciu w 1716 roku, Tommaso Visentini, nosił strój z pozszywanych kolo-
rowych trójkątów, ale miał on raczej kształt dopasowanej tuniki ze spodniami, 
zaś na twarzy aktora ponownie pojawiła się maska (Ilustracja 11)82.

Już więc na podstawie tych kilku obrazów widać wyraźnie, że zarówno ko-
stium Arlekina, jak i jego postura w zależności od grającego go aktora (a także 
portretującego go malarza) wyglądały za każdym razem trochę inaczej. Sprawę 
jego wyglądu dodatkowo komplikuje fakt, że na obrazach przedstawiających 
aktorów komedii włoskiej w roli często możemy zobaczyć osoby w strojach 
zbliżonych do wspomnianych wcześniej kostiumów Arlekina, które opisano 
jednak jako inne maski. Z 1645 roku pochodzi na przykład litografi a przed-
stawiająca aktora Domenica Locatellego w roli Trivellina (Ilustracje 5, 6). I tu 
pojawia się pewne zaskoczenie, bo nosi on kostium łudząco podobny do Arle-
kina z rycin z Recueil Fossard i Compositions du Rethorique, z tą tylko różnicą, 
że aktor nie ma na twarzy maski, a jedynie gęsty zarost. Inaczej prezentuje się 
z kolei Angelo Costantini jako Mezzettino (Ilustracja 8) na litografi i z końca 
XVII wieku. Ten ostatni sprowadzony został do Paryża z Włoch w 1682 roku, 
by wesprzeć na scenie starzejącego się Arlekina Domenica Biancolellego. Jed-
nak doświadczony aktor ani myślał ustąpić pola młodszemu koledze, dlatego 
Costantini wymyślił dla siebie całkiem nową maskę – Mezzettina – która róż-
niła się od Arlekina bogactwem stroju (kolorowe podłużne pasy) i odsłonięty-
mi łydkami w cienkich pończochach. Tej gry różnic i podobieństw wizerun-
ków Arlekina oraz innych włoskich masek komediowych z XVII i XVIII wieku 
w Paryżu (jak Mezzettino czy Trivellino) nie sposób, jak mi się wydaje, zrozu-
mieć bez odniesienia do systemu włoskiej produkcji teatralnej w XVII wieku, 
zasadzającej się na aktorskim emploi, i bez porównania jej ze współczesnymi 
sposobami funkcjonowania gwiazd kina, estrady czy seriali w pamięci widzów. 
Zrozumienie z kolei procesu budowania długofalowej relacji poszczególnych 
włoskich aktorów z francuską publicznością teatralną w XVII wieku pozwoli 
zobaczyć, czy w jakiś szczególny sposób kulturowe różnice między Włochami 
a Francuzami były na scenie włoskiej w Paryżu tematyzowane i przedstawiane. 

System produkcji spektakli włoskich w XVI–XVIII wieku opierał się na, 
znanym również dzisiejszym widzom, systemie emploi aktorskiego. Członek 
aktorskiego zespołu zwykle przez większość artystycznego życia (choć zdarzały 
się wyjątki od tej reguły) wcielał jedną maskę – na przykład jednego ze starców, 
Pantalona bądź Dottora, Zakochanego lub Zakochanej albo jedną z postaci 
typowo komicznych – tzw. Zannich, czyli masek reprezentujących na scenie 
najniższe warstwy w hierarchii społecznej. Ten uproszczony schemat podziału 
ról widoczny jest zwłaszcza we wczesnych scenariuszach włoskich komedii, 
między innymi tych wydanych przez Flaminia Scalę w 1611 roku, w których 
fabuły skonstruowane są tak, by odzwierciedlać panujące ówcześnie klasowe 

82  Por. F. Taviani, M. Schino, Il segreto della commedia dell’arte..., dz. cyt., s. 298–299.
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podziały społeczne. Przedmiotem scenicznej akcji były głównie intrygi, mają-
ce na celu utrzymanie społecznej i majątkowej pozycji przedstawicieli poszcze-
gólnych klas. Komedie pokazywały więc przede wszystkim różnego rodzaju 
przeszkody stojące na drodze realizacji klasowego status quo – na przykład 
miłość między kochankami w zbliżonym wieku i o podobnym pochodzeniu, 
ale nierównomiernym zapleczu majątkowym, lub perspektywa małżeństwa 
między zamożną młodą kobietą i równie zamożnym, choć znacznie starszym 
mężczyzną, wbrew woli kobiety. Czasem jednak, a zwłaszcza w drugiej poło-
wie XVII wieku, wśród aktorów włoskich, występujących we Francji, maski 
typowo komiczne, takie właśnie jak Arlekin bądź Trivellino czy Scaramouche, 
dzięki wirtuozerii konkretnych aktorów (jakim bez wątpienia był Arlekin – 
Domenico Biancolelli, a także Scaramouche – Tiberio Fiorilli) wypracowały 
sobie na scenie i w ramach zespołu rodzaj daleko posuniętej autonomii. Nie 
pełniły już w ramach akcji scenicznej jedynie funkcji pomocniczych lub epizo-
dycznych wobec intrygi głównej (jak miało to miejsce jeszcze u Scali), ale same 
stawały się ośrodkiem akcji komediowej, niejako zagarniając dla siebie uwa-
gę publiczności. Tak stało się właśnie w przypadku Arlekina (granego przez 
Biancolellego), który przebierając się na scenie za postaci z establishmentu – 
książąt, lekarzy, adwokatów – podkopywał swoim działaniem ich społeczny 
autorytet, budząc zrozumiały śmiech paryskiej publiczności. Działanie Arle-
kina w ramach akcji komediowej będę jeszcze szczegółowo omawiać w dalszej 
części książki, na razie jednak chciałam podkreślić, że o sukcesie i trwałości 
zespołów włoskich oraz ich przedstawień w paryskiej stolicy przesądzać mu-
siała brawura konkretnych aktorów i ich umiejętność podtrzymywania długo-
falowej relacji z publicznością.

Mając na uwadze fakt, że był to teatr całkowicie komercyjny i zależny od 
wpływów ze sprzedaży biletów, trzeba się też zastanowić nad samym proce-
sem zastępowania na scenie jednych masek innymi oraz wdrażania do zespołu 
nowych aktorów, którzy mieli zagwarantować sukces zespołowi. W tym celu 
proponuję odwołać się najpierw do koncepcji substytucji – jak w najprost-
szej defi nicji rozumiał ją Joseph Roach, kiedy mówił o zastępowaniu jednego 
pracownika przez drugiego we współczesnym świecie korporacji. Pracownik, 
który ma zastąpić ustępującego menadżera, z jednej strony musi stawić czoła 
oczekiwaniom związanym z realizacją funkcji poprzednika, ale z drugiej po-
winien pokazać, czym się od niego różni, jaką dodatkową wartość lub jakość 
sam wnosi83. W systemie produkcji zawodowego teatru, jakim były przedsta-
wienia dell’arte, musiało dziać się podobnie. Aktor zastępujący na scenie po-
przednika, który przez całą karierę zawodową znany był widzom na przykład 
jako Arlekin, musiał sprostać ich wysokim oczekiwaniom, gdyż przechowali 
oni w pamięci pewien obraz tej maski, jej sposób funkcjonowania na scenie 
w ramach dramatycznych fabuł i charakterystyczne predyspozycje fi zyczne 

83  J. Roach, Wprowadzenie: historia..., dz. cyt., s. 22. 
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oraz triki aktorskie. Wejście na jego miejsce musiało być dla nowicjusza nie-
zwykle trudne i wiązało się ze sporym ryzykiem odrzucenia. Dlatego wśród 
aktorów siedemnastowiecznej paryskiej sceny zastępstwa „z dnia na dzień” by-
wały trudne i rzadkie, a i po śmierci czy odejściu z zespołu konkretnego aktora 
(występującego na scenie jako Arlekin lub inna maska) trudno było następcy 
zająć jego miejsce, przywdziewając po prostu ten sam kostium. Cały system 
opierał się bowiem na pamięci publiczności o konkretnym aktorze, zrośniętym 
niejako ze swoją maską – jak z aktorskim emploi.

Zazwyczaj więc łatwiej było przejąć czyjąś maskę, gdy pamięć widzów o po-
przedniku nieco zwietrzała. Biancolelli, gdy jako młody aktor pojawił się w Pa-
ryżu w 1662 roku, nie miał konkurencji w postaci żadnego innego Arlekina. 
Martinelli, pierwszy aktor noszący tę maskę, wystąpił w Paryżu po raz ostatni 
w 1623 roku. Potem wojna o sukcesję na tronie Gonzagów w Mantui na blisko 
dwadzieścia lat uniemożliwiła występy włoskich zespołów we Francji, a nowa 
fala tournée rozpoczęła się na dobre dopiero w 1645 roku. W zespole wystę-
pującym wtedy w Paryżu pojawił się Locatelli, przywdziewając maskę Trivel-
lina (którego widzieliśmy na ilustracji jako łudząco podobnego do Arlekina). 
Z jednej więc strony Locatelli poprzez kostium chciał nawiązać w jakiś sposób 
do pamięci widzów o dawnym Arlekinie, ale poprzez zmianę imienia pokazał 
też własne oblicze. Zamiast sprośnego, wulgarnego i skandalizującego Arle-
kina (jakiego poznaliśmy w satyrycznych pismach z końca XVI i początków 
XVII wieku) występował na scenie w roli sprytnego i inteligentnego hoch-
sztaplera – czerpiącego korzyści z głupoty przedstawicieli establishmentu. Po 
upływie kolejnych dwudziestu lat do zespołu prowadzonego przez Locatellego 
dołączył wreszcie Biancolelli i by znowu „jakoś” odróżnić się od Trivellina, 
który cieszył się w Paryżu już sporym sukcesem, przyjął imię Arlekin i zmienił 
w zasadniczy sposób swój wygląd. Nie nosił już kostiumu nędzarza błagające-
go o jałmużnę, jak na rycinach z Recueil Fossard i Compositions du Rethorique, 
ale ubranie przypominające łuskowatą skórę węża. Przywdział więc maskę Ar-
lekina niejako z czystym kontem (bo pamięć widzów o Martinellim sprzed 
czterdziestu lat zdążyła zwietrzeć), a jednocześnie pokazał, że różni się od star-
szego kolegi Trivellina. Obaj aktorzy zresztą, starszy, Locatelli, jako Trivellino 
i młodszy, Biancolelli, jako Arlekin stworzyli na scenie udaną komediową parę 
plebejuszy, w ramach której Trivellino był „mózgiem” operacyjnym kolejnych 
przebrań i forteli, mających na celu zdobycie pieniędzy bądź pożywienia, a Ar-
lekin jego posłusznym, choć mało inteligentnym pomocnikiem. Z czasem zaś, 
kiedy ze sceny odszedł Locatelli jako Trivellino, Biancolelli jako Arlekin coraz 
częściej występował jako protagonista komedii, pisanych specjalnie dla niego 
przez francuskich autorów. Jak widać z powyższego zestawienia, w systemie 
produkcji włoskiego teatru we Francji aktorzy stale musieli borykać się z nieła-
twym zastępowaniem jednych masek innymi. Z jednej strony w jakimś stopniu 
korzystali z repertuaru scenariuszy, sytuacji scenicznych i trików aktorskich 
poprzednika, z drugiej jednak poprzez, na przykład, zmianę wyglądu i aktor-
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skiego emploi, którego wyrazem było imię maski, wypracowywali na scenie 
i w zespole własną, rozpoznawalną przez widzów pozycję84. 

By jednak lepiej zrozumieć system funkcjonowania włoskich aktorów 
i granych przez nich masek przed paryską publicznością, należy według mnie 
porównać go do współczesnego systemu gwiazd kina, seriali i estrady. W pro-
dukcji fi lmowej lub telewizyjnej publiczność zwykle zasiada przed ekranem 
przyciągana sukcesem konkretnego aktora lub całej serii fi lmów. Z tej prostej 
zasady korzystały już pierwsze gwiazdy kina niemego z Busterem Keatonem 
czy Charliem Chaplinem na czele, ale też późniejsi dwudziestowieczni aktorzy 
komediowi, tacy jak na przykład Louis de Funès, Roberto Benigni czy Rowan 
Atkinson, słynny Jaś Fasola (Mr. Bean). W tych trzech ostatnich przypadkach 
publiczność na tyle zwykle zżyła się z ich repertuarem, że do pójścia do kina 
lub włączenia telewizora skłaniał ich sam aktor i jego emploi, podczas gdy fa-
buła fi lmu czy towarzyszący wykonawcy mieli już mniejsze znaczenie. W tym 
wypadku zastąpienie de Funèsa lub Benigniego innym aktorem wydaje się 
wręcz niemożliwe i właściwie bezcelowe. Trudno bowiem wyobrazić sobie se-
rię telewizyjną o Jasiu Fasoli z innym niż Rowan Atkinson odtwórcą roli głów-
nej. W systemie produkcji teatralnej komików dell’arte aktorzy ustanawiali, 
moim zdaniem, podobny rodzaj afektywnej relacji z publicznością. Trudno 
było więc, ot tak, po prostu zastąpić jednego Arlekina drugim przed tymi sa-
mymi widzami, bo po pierwsze – uznaliby oni pewnie taki gest za rozczaro-
wujące oszustwo, a po drugie – daleko idąca specjalizacja warsztatu aktorów 
wykluczała tak szybkie zamiany. Dość powiedzieć, że po śmierci Biancolelle-
go w 1688 roku Comédie Italienne na znak żałoby zamknęła swoje podwo-
je na miesiąc – co dla zespołu utrzymującego się ze sprzedaży biletów było 
sporym wyrzeczeniem. W zastępstwie Biancolellego w Paryżu maskę Arlekina 
miał przejąć wprawdzie Angelo Costantini, który występował jako Arlekin już 
wcześniej w innych teatrach poza Francją, między innymi w Parmie. Słusznie 
jednak przeczuwając, że nie poradzi sobie ze spuścizną, jaką zostawił po so-
bie w pamięci widzów paryskich występujący przez blisko trzydzieści lat na 
scenie „Dominique”, postanowił, że wymyśli dla siebie zupełnie inne emploi, 

84  Z dylematem takiego trudnego zastępowania poprzednika zetknął się na przykład Visentini, 
odtwórca maski Arlekina po ponownym otwarciu Comédie Italienne w Paryżu w 1716 roku. Od 
czasu wypędzenia komików ze stolicy minęło prawie dwadzieścia lat. Niektórzy widzowie z pew-
nością pamiętali jeszcze ostatniego odtwórcę tej maski przed zamknięciem włoskiej sceny w Pary-
żu – Gherardiego, starsi paryżanie być może jeszcze Biancolellego. Publiczność paryska, niczym 
współcześni widzowie np. koncertów „rockowych dinozaurów”, czekała więc pewnie na przyjazd 
ulubionego zespołu z młodości, chcąc odświeżyć wspomnienia, inni z kolei z ciekawością wypatry-
wali nowych aktorów, których zobaczyć mieli dopiero po raz pierwszy. Zdaniem Tavianiego spor-
tretowany na wspomnianym przeze mnie wcześniej obrazie Visentini w roli Arlekina w premiero-
wym przedstawieniu Heurese Supris z 1716 roku, któremu protekcjonalnie kładzie rękę na ramieniu 
Riccoboni (ówczesny szef Nowego Teatru Włoskiego, Le Nouvau Th éâtre Italien), dowodzi właśnie 
potężnej i deprymującej siły oczekiwań francuskiej publiczności, z jaką włoscy aktorzy musieli sobie 
poradzić. Por. F. Taviani, M. Schino, Il segreto della commedia dell’arte..., dz. cyt., s. 43.
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którego wyrazem będzie maska Mezzettina. Jak widać na wspomnianej przeze 
mnie wcześniej ilustracji (Ilustracja 8), Mezzettino nosił odmienny kostium od 
Arlekina, nie zakładał na twarz maski, a na scenie realizował się jako sprytny 
i przebiegły sługa. 

Wypada mi przy tej okazji doprecyzować sposób używania przeze mnie 
terminu „maska”. W najbardziej potocznym sensie termin ten w języku pol-
skim można odnosić do materialnego atrybutu aktorów, którzy grali na scenie 
w maskach. Ale jak widać na wspomnianych przeze mnie przykładach, nosze-
nie maski przez aktorów włoskich nie było wcale sztywną regułą. Sam termin 
zaś w połączeniu z innymi scenicznymi atrybutami, takimi jak strój, język, 
sposób poruszania się i funkcja w przebiegu akcji dramatycznej, sygnalizował 
raczej typ roli, jaką zwykle odgrywał aktor w przedstawieniach. W XVII wie-
ku maska rozumiana jako aktorskie emploi, mówiąc metaforycznie, niemal 
zupełnie przesłaniała w percepcji widzów tożsamość aktora. Pewnie dlatego 
na portretach aktorzy określani byli imieniem i nazwiskiem łącznie z graną 
przez siebie maską, na przykład Dominique Biancolelli dit Arlequin lub Ange 
Costantin dit Mezetin. Znaczenie tego terminu uległo zmianie bodaj dopiero 
na przełomie XVII i XVIII wieku, w dobie upowszechniania się druku i pub-
likacji komedii w formie książek. W zależności zatem od tego, czy mówiono 
wtedy o teatrze czy o dramacie, termin „maska” mógł odnosić się zarówno do 
scenicznej fi gury, odgrywanej przez aktora, jak i do postaci dramatycznej. 

Gdy więc myślimy o różnorodności masek komedii dell’arte, musimy pa-
miętać, że jeszcze w XVII wieku zwykle ich imiona ściśle wiązały się w percep-
cji widzów z konkretnym aktorem, który w ciągu całej swojej kariery budował 
z widzem rodzaj długofalowej relacji, opartej na rozpoznawalności jego sce-
nicznego emploi. Proces zastępowania jednych masek innymi podważa z kolei 
zasadność współistnienia w wyobraźni historyków teatru różnych masek jako 
„odmian” Arlekina. Trivellino nie był raczej żadną jego „odmianą”, a konku-
rencyjnym w stosunku do Arlekina typem aktorskiego emploi. Przez pryzmat 
procesu zastępowania możemy także zrozumieć, na czym polegał błąd Nicolla. 
Patrzył on bowiem na maskę Arlekina tak, jakby myślał o postaci z dramatu, 
która poprzez swój tekstowy i zafi ksowany charakter dominuje nad nietrwa-
łymi i doraźnymi wcieleniami aktorów. Tymczasem kiedy mowa o komediach 
włoskich, drukowanych w XVIII wieku, takie rozumienie maski mogło być 
jeszcze uzasadnione, bo dramat zaczął zyskiwać na znaczeniu jako jeden z ro-
dzajów literatury. Jednak wtedy już właśnie dramatopisarze, tacy jak chociażby 
Goldoni, rezygnują z masek (nazbyt kojarzących się z anachronicznym etapem 
rozwoju sztuki aktorskiej), by zastąpić je postaciami dramatycznymi o zwy-
czajnych imionach. 

Tymczasem jednak o Arlekinie w XVII wieku (głównie Martinellego 
i Biancolellego) oraz jego repertuarze powinniśmy, moim zdaniem, myśleć 
trochę tak jak o komediach Benigniego lub de Funèsa, czyli jako elemencie 
afektywnej relacji między sceną a publicznością. I, jak można wnioskować już 
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z listów i pamfl etów Martinellego, relacja ta przekraczała ramy samego teatru, 
balansując na granicy tak zwanego życia i sztuki (choć wątpliwe i chyba trudne 
do udowodnienia wydaje się, by kategorie te traktowano w XVI wieku roz-
dzielnie). Dlatego w dalszej części chciałabym przyjrzeć się performatywnym 
strategiom włoskich aktorów, służącym do budowania długofalowej relacji 
z widzem we francuskim kontekście kulturowym.



3. Arlekin na scenie

Niestety, raczej niewiele można powiedzieć na temat tego, co pierwszy Arle-
kin, grany przez Tristana Martinellego, robił w teatrze. Trudność ta wynika nie 
tylko z faktu, że autorskie „dzieło” Martinellego Compositions du Rethorique 
składało się w głównej mierze z pustych kartek. Zadania nie ułatwiają też same 
komediowe scenariusze z początku XVII wieku. W zbiorze wydanym przez 
Flaminia Scalę w 1611 roku pod tytułem Teatro delle favole rappresentative [Te-
atr fabuł do grania w teatrze] znajdziemy wprawdzie opisy sytuacji z udziałem 
maski Arlekina, ale są one zaledwie lapidarną wzmianką na temat tego, kiedy 
Arlekin pojawia się na scenie, jaki jest cel jego działań oraz kiedy z niej scho-
dzi85. Nic w tym zresztą dziwnego, skoro na trzech, góra czterech, stronach 
Scala przedstawiał najpierw w niewielu zdaniach intrygę stojącą za kulisami 
akcji scenicznej, czyli tak zwany argument, a następnie, w podziale na trzy 
akty, opisywał poszczególne sceny, zaznaczając na marginesie wejścia i zejścia 
masek. Mieszczący się na kilku stronach scenariusz pozwalał jednak na stwo-
rzenie aktorom nawet kilkugodzinnego przedstawienia, jeśli tylko właściwie 
wypełnili go elementami własnego warsztatu. Ów zbiór scenariuszy daleki jest 
bowiem od literackiej tożsamości tekstów teatralnych, jaką kształtujący się we 
Francji dramat zyskał dopiero na przełomie XVII i XVIII wieku. Był raczej, 
zgodnie z tytułem, zbiorem fabuł do przeniesienia na scenę – przez znawców 
rzemiosła. 

Żeby się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć na siódmą z kolei komedię 
tego zbioru, pod tytułem La creduta morta [Umarła na niby], całkiem podobną, 
jak się za chwilę okaże, do Romea i Julii Szekspira. Scala w argumencie pisze, że 

85  F. Scala, Teatro delle favole rappresentative ovvero la ricreazione Comica, Boscareccia e Tra-
gica: divisa in cinquanta giornate, Venezia 1611, https://books.google.pl/books?id=fsyC_kG06C-
8C&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (do-
stęp: 26.09.2015). 
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pewien majętny człowiek z Bolonii postanowił wydać za mąż swoją córkę Fla-
minię (Pierwsza Zakochana) za kupca z innego miasta, z którym pragnął pro-
wadzić interesy. Jednak młoda dziewczyna zapałała miłością do młodzieńca 
z jej rodzinnego miasta, który nie dość, że dorównywał jej zamożnością i uro-
dzeniem, to jeszcze był w niej bez pamięci zakochany i chciał się żenić. Widząc, 
że ojciec dziewczyny (Pantalone) pozostaje nieubłagany w swoim postanowie-
niu, Orazio (Pierwszy Zakochany) wręcza dziewczynie napój, który sprawi, 
że po jego wypiciu będzie wyglądała na umarłą, w rzeczywistości jednak tyl-
ko zapadnie w głęboki sen, z którego po ceremonii pogrzebowej się obudzi, 
by uciec z grobu i połączyć się ze swoim ukochanym. Akcja sztuki to tylko 
przykład jednej z wielu możliwych i eksploatowanych w teatrze wersji historii 
dwojga kochanków, rozdzielonych przez skłócone i zamożne rody. W samym 
tylko zbiorze Scali można znaleźć jeszcze kolejny przykład wykorzystania tego 
samego wątku w komedii Li tragici successi [Tragiczne przypadki], która z kolei 
akcentowała w zabawnej formie animozje między przedstawicielami dwóch 
rodów, reprezentowanych przez Pantalona i Dottora. Jak twierdzi Richard An-
drews, obecność podobnych wątków fabularnych w komediach Scali oraz w re-
pertuarze wielu teatrów europejskich, w tym także w komediach i tragediach 
Szekspira, świadczyć może nie tyle o jakichś bezpośrednich zapożyczeniach 
między konkretnymi autorami, ile o swobodnej cyrkulacji i przystosowaniach 
fabuł teatralnych w XVI i XVII, a nawet XVIII wieku86. 

 Akcja sztuki La creduta morta Scali, inaczej niż u Szekspira, rozpoczyna 
się tuż po pogrzebie Flaminii, a głównemu wątkowi miłości Flaminii i Orazia 
towarzyszy jeszcze jedna romansowa relacja (tak zwanych Zakochanych dru-
giego planu), której perypetie umożliwią realizację na scenie serii przebieranek 
i pomyłek, stanowiących podłoże komediowych sytuacji. Do akcji włączają się 
z czasem ojciec Orazia, Graziano (Dottore), jego sługa Pedrolino, który ma 
rzucić Flaminii sznur, by wydostała się z grobowca, oraz inne postacie pomoc-
nicze. Arlekin w całej tej intrydze wchodzi na scenę dopiero w drugim ak-
cie. Pod osłoną nocy podchodzi do opuszczonego już przez Flaminię grobu 
i znajduje w nim jedynie sukienkę trumienną dziewczyny. Niewiele myśląc, 
przywdziewa ją, pozostawiając na ziemi własne ubranie. I tak rozpoczyna się 
seria omyłek i przebieranek pod osłoną nocy, gdzie każdy spotkany i prze-
brany w nie swoje ubranie bohater wierzy, że spotkał czyjegoś ducha i ucieka 
w przerażeniu. Ten dobrze naoliwiony mechanizm scenicznej akcji prowadzi 
do szczęśliwego fi nału, w którym obie pary zakochanych mogą już pobrać się 
bez przeszkód. 

Arlekin w większości scenariuszy Scali pojawia się więc jako postać po-
boczna, choć jego działanie niewątpliwie nakręca intrygę i uruchamia serię 
wypadków niczym przewrócony klocek domina. Trudno jednak na podsta-

86  R. Andrews, Resources in Common: Shakespeare and Flaminio Scala [w:] Transnational
Mobilities…, dz. cyt., s. 44–48. 
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wie sporządzonego przez Scalę streszczenia scenicznych działań aktorów wy-
wnioskować, co dokładnie robił Arlekin na scenie i jakie strategie warszta-
towe wykorzystywał na początku XVII wieku. I od razu warto zaznaczyć, że 
raczej nie powinniśmy w tym wypadku mówić o improwizacji, rozumianej 
jako spontaniczna i nieprzygotowana wcześniej erupcja aktorskiej inwencji. 
Na analizę warsztatu scenicznego aktora, który można określić właśnie jako 
w pełni performatywny, gdyż w jednym geście łączył działanie i świadomość 
tego działania, pozwala dopiero wspominany przeze mnie już przy innej okazji 
zbiór materiałów warsztatowych Domenica Biancolellego, opatrzony tytułem 
Lo Scenario. 

Lo Scenario Biancolellego, który możemy dzisiaj czytać dzięki edycji Delii 
Gambelli z 1997 roku, przetrwał w archiwum jedynie we francuskim tłuma-
czeniu. „Dominique” zaczął go pisać odręcznie po włosku około 1667 roku, 
a skończył dobre trzynaście lat później. Po jego śmierci rękopis trafi ł w ręce 
syna, Piera Francesca Biancolellego, który po zamknięciu Comédie Italienne 
przez Króla Słońce w 1697 roku grywał Arlekina w teatrach jarmarcznych, 
by powrócić na scenę instytucjonalną dopiero w 1716 roku, kiedy teatr wło-
ski ponownie został otwarty. Niestety, na deskach tego teatru synowi nie było 
dane założyć maski Arlekina po zmarłym ojcu, gdyż musiał ustąpić miejsca 
bardziej wtedy cenionemu przez widzów Tommasowi Visentiniemu. Niemniej 
jednak syn Biancolellego odegrał bardzo ważną rolę, gdyż przechował doku-
ment ojca i bodaj na łożu śmierci kazał go przekazać niejakiemu Th omasowi 
Simonowi Guellette’owi, jednemu z późniejszych francuskich autorów komedii 
dla włoskiej sceny, a także wielkiemu pasjonatowi tzw. Ancien Téâtre Italien. 
Najwyraźniej więc w XVIII wieku mówiło się już wśród paryskiej publiczno-
ści o rodzaju nostalgii za jakąś bliżej nieokreśloną (pewnie dla nas współcześ-
nie) legendą, wyidealizowanym wyobrażeniem „dawnych” zespołów włoskich 
z poprzedniego stulecia. Guellette, otrzymawszy rękopis, potraktował go jak 
ważny dokument minionego czasu i w 1750 roku sporządził na jego podsta-
wie francuskie tłumaczenie. Włoski oryginał gdzieś jednak zaginął. Gambelli 
z kolei dokonała transkrypcji francuskiego rękopisu Guellette’a i przygotowała 
jego edycję krytyczną87.

Choć w przypadku Lo Scenario mamy do czynienia tylko z francuskim tłu-
maczeniem, to jednak na jego podstawie możemy pokusić się o pewne wnioski 
dotyczące strategii aktorskiej Arlekina Biancolellego, a także – chyba tak nale-
ży to nazwać – jego aktywnej roli jako twórcy przedstawienia. Innymi słowy, 
na podstawie jego notatek dotyczących tego, co Arlekin robił na scenie w po-

87  Edycja Gambelli nie jest pierwszą próbą wydania tłumaczenia Lo Scenario Biancolellego. 
Pierwsze wydanie, niejako „na świeżo”, zaraz po pierwszej redakcji tłumaczenia Guellette’a, spo-
rządzili bracia Parfaict w 1753 roku pod tytułem Histoire de l’Ancien Th éâtre Italien. Ręczna kopia 
tego pierwszego manuskryptu Guellette’a, sporządzona przez braci Parfaict, znajduje się obecnie 
w zbiorach Biblioteki Narodowej w Paryżu. Jednak Guellette pracował dalej nad rękopisem, czyniąc 
na nim kolejne adnotacje i nanosząc komentarze, w zasadzie aż do śmierci w 1766 roku. 
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szczególnych komediach, możemy ze znacznie większą precyzją niż na pod-
stawie scenariuszy Scali wyobrazić sobie konkretne strategie performatywne 
włoskiego aktora (jego działania, słowa i gesty) oraz to, jak zmieniały się one 
wraz z upływem czasu w związku z oczekiwaniami francuskiej publiczności. 
Uwzględniając wreszcie okoliczności, które towarzyszyły kohabitacji jego ze-
społu z aktorami francuskimi (w tym z zespołem Moliera), lepiej zrozumie-
my też, dlaczego włoscy badacze rodzimej tradycji teatru mówią o francuskim 
etapie jej rozwoju w kategoriach „straty”, „zapominania” przez artystów wło-
skich rodzimego, specyfi cznego rzemiosła. Podczas gdy na proces owej „utraty 
korzeni” można, jak wspomniałam, spojrzeć z innej strony i zamiast o stracie 
mówić o poglądowym przykładzie realizacji kulturowej mimikry, czyli przy-
stosowania aktorów do obcego im środowiska kulturowego jako strategii prze-
trwania. 

Tytuł zbioru Lo Scenario domaga się od razu wyjaśnienia. Przywykliśmy 
już chyba używać słów „scenariusz” lub „kanwa” dla określenia formy zapisu 
dramaturgii komików dell’arte. Problem jednak w tym, że zarówno w XVII, jak 
i XVIII wieku trudno mówić o jakiejś standardowej formie zapisu kanw czy 
scenariuszy. Każdy autor komedii, w gruncie rzeczy, zapisywał własne pomysły 
tak, jak chciał – i na tyle czytelnie, by były one funkcjonalne dla jego zespołu 
teatralnego. Scenariusz taki (przynajmniej w wersji Scali) oprócz streszczenia 
fabuły zawierał jeszcze skrótowy opis akcji w podziale na sceny z uwzględnie-
niem wejść i zejść poszczególnych masek. Ale w zapiskach Biancolellego próż-
no szukać tak zdyscyplinowanego podziału na akty i sceny. Większość opisów 
swoich działań scenicznych, z rzadka numerowanych albo opatrzonych od-
nośnikami do aktów lub partnerujących mu aktorów, uporządkował jedynie 
według tytułów komedii. A kolejne akapity jego uwag zaczynają się po prostu 
od lapidarnego zdania „W tej scenie…”. 

Lo Scenario Biancolellego, choć w tytule odnosi się do znanego współcześ-
nie terminu „scenariusz”, w istocie jest więc zbiorem opisów działania aktora 
w poszczególnych scenach lub, jak sugeruje jedna z defi nicji scenario w języku 
włoskim, „aparatem teatralnym”, „narzędziownią” włoskiego aktora. Zamiast 
więc kreślić jakieś znaczące różnice gatunkowe między kanwą, scenariuszem 
a dramatem, powinniśmy raczej popatrzeć na znaczenie tych terminów z per-
spektywy historycznej. Pamiętać bowiem trzeba – jak słusznie zauważa Wil-
liam Worthen w niedawno wydanej, również w przekładzie polskim, książce 
Dramat między literaturą a przedstawieniem [Drama: Between Poetry and Per-
formance, pol. 2013] – że na początku XVII wieku dramat właściwie nie istniał 
jeszcze w tekstowej i zafi ksowanej formie, i to nie tylko w kręgach aktorów 
włoskich, ale w całej teatralnej tradycji europejskiej. Patrząc z historycznej per-
spektywy na sposób funkcjonowania dramatu w kulturze, Worthen wykazał, 
że dopiero wraz z rozwojem drukarstwa dramat zaczęto rozumieć jako jeden 
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z rodzajów literatury88. Jeszcze przecież za czasów elżbietańskich, podkreślał, 
chociażby w Anglii, widzowie zapoznawali się z nowym tekstem ewentual-
nie w dniu premiery lub podczas kolejnych powtórzeń spektaklu. To kwestia 
szczęśliwego przypadku i zbiegu okoliczności, że sztuki Williama Szekspira, 
Bena Jonsona i Christophera Marlowe’a zachowały się w formie drukowanej. 
Aktorzy nigdy przecież nie obcowali z całym tekstem, a dysponowali jedynie 
transkrypcją własnej roli89.

 Nawet jednak kiedy pod koniec XVII wieku teksty dramatyczne coraz 
częściej trafi ały do druku, to w zapisie uwzględniały zarówno elementy od-
noszące się do swojej czysto teatralnej tożsamości (podział na akty, wejścia 
i zejścia poszczególnych postaci, a nawet streszczenia działań aktorów), jak 
i tożsamości literackiej (na razie bardzo zdawkowe odniesienia do świata 
przedstawionego, imiona postaci czy wreszcie wszystkie wypowiadane przez 
nie kwestie). Innymi słowy, przez cały XVII wiek sztuki teatralne pisano zwy-
kle najpierw dla teatrów, a ewentualnie później wydawano je w druku. Sytuacja 
dramatu w kulturze zmieniła się na dobre dopiero w XVIII wieku, gdy sztu-
ki zaczęły funkcjonować w obiegu jako teksty do czytania, a na szerszą skalę 
dopiero w romantyzmie upowszechniła się koncepcja, według której dramat 
jako tekst literacki poprzedza przedstawienie, a scena służy realizacji istnieją-
cej wcześniej sztuki90. Literackość dramatu w tym nowym znaczeniu zaczęto 
też rozumieć szerzej, nie tylko jako zapis komedii lub tragedii w druku, ale 
także jako szczególne doświadczenie języka, który w ramach prozy lub wiersza 
stwarza przestrzeń do wzajemnej interakcji z czytelnikiem, nie tylko poprzez 
medium teatralne, ale właśnie podczas lektury. I to chyba wtedy właśnie, wraz 
z upowszechnieniem się drukarstwa, zaczęto też, niejako patrząc wstecz, de-
precjonować wcześniejsze formy zapisu dramaturgii, takie jak scenariusze czy 
kanwy, przypisując im „niedojrzałość” literacką lub szczątkowy charakter, nie 
mówiąc o wyłączeniu ich z tak zwanego kanonu kultury narodowej, o czym 
będę szczegółowo pisała w drugiej części książki. 

Worthen nie zajmuje się jednak specjalnie formami dramatycznymi w XVII 
i XVIII wieku, skupiając się na praktyce czytania dramatu w wieku XIX i XX. 
Tymczasem patrząc z zarysowanej przez niego perspektywy, można śmiało po-
traktować scenariusz czy kanwę, czy nawet notatki aktorów jako ekstremalny 
przykład teatralnej tożsamości dramatu. To przecież we włoskiej tradycji tea-
tralnej, od renesansu niemal do pierwszej połowy XVIII wieku, a w niektórych 
przypadkach, gdy mowa na przykład o dramaturgii dialektalnej, nawet do lat 
trzydziestych XX wieku, tekst dramatu nie należał do powszechnego obiegu 
literatury, stanowił natomiast własność zespołu, związaną z faktem tradycyj-
nego łączenia funkcji aktora, autora i menadżera. Co więcej, trudno mówić 

88  W.B. Worthen, Dramat między literaturą a przedstawieniem, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, 
Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, s. 31.

89  Tamże.
90  Tamże, s. 30.
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o jakimś jego kanonicznym zapisie, raczej o mnogości odręcznych zapisów, 
dostosowanych do bieżących potrzeb aktorów. Badacze komedii dell’arte, tacy 
jak Ferdinando Taviani, Mirella Schino i Ferruccio Marotti, potwierdzają w za-
sadzie jednogłośnie ustalenia Worthena, gdy twierdzą, że tradycja komedii 
dell’arte, czyli teatru aktorów, nie była teatrem bez tekstu dramatu, ale teatrem 
dramatycznym bez książek91.

Powyższe przekonanie można uzasadnić lepiej po lekturze rękopisu Bian-
colellego. Aktor dokonuje w nim transkrypcji własnych działań scenicznych 
w ponad osiemdziesięciu zagranych przez siebie komediach albo – mówiąc 
inaczej – przedstawia osobisty wkład w rozwój akcji scenicznej, wcale nie trosz-
cząc się o całościową rekonstrukcję przedstawienia i nie uwzględniając działań 
innych postaci wtedy, gdy nie zazębiają się one bezpośrednio z jego scenicz-
nymi zadaniami. Na podstawie jego zapisu udaje nam się wprawdzie wydedu-
kować typ intrygi, ale jeśli chodzi o całą fabułę komedii, musimy zadowolić 
się jej oglądem wyłącznie z jednego punktu widzenia – aktora wcielającego 
maskę Arlekina. To zresztą zrozumiałe – streszczanie całej akcji było dla niego 
całkowicie zbędne w chwili, gdy stanowiła ona powszechnie znany zespołowi 
scenariusz działania. Celem Biancolellego nie była też chyba dokumentacja lub 
nawet substytucja przedstawienia w formie drukowanej, która zacznie napę-
dzać rynek wydawniczy dopiero pod koniec XVII i w XVIII wieku. Zapiski 
prowadził więc raczej dla siebie lub – to już moje domniemania – dla syna, 
który również został aktorem i chciał odziedziczyć po ojcu jego emploi. Na 
podstawie tych notatek udaje się natomiast, moim zdaniem, zobaczyć całkiem 
dobrze wkład dramaturgiczny aktora w spektakl, patrząc z perspektywy jego 
konkretnego współtwórcy.

 W scenariuszach Biancolellego, pomimo zdawkowego przedstawiania fa-
buł, ku zaskoczeniu czytelnika znajdziemy jednak mnóstwo skądinąd znanych 
lub konkurencyjnych wersji Don Juanów, Świętoszków, Lekarzy mimo woli 
(co oczywiście można tłumaczyć kilkuletnią kohabitacją zespołu włoskiego 
w jednym budynku z zespołem Moliera) albo tytułów, które – jeśli wierzyć 
bibliografi cznym uzupełnieniom Gambelli – zapełniały repertuary teatrów 
w XVII wieku, nie tylko w Paryżu, ale w całej Europie. Taki na przykład Fe-
stin de Pierre Biancolellego z 1668 roku [wł. Convitato di Pietra – „posągowy 
współbiesiadnik”, znany lepiej polskim czytelnikom jako Komandor z Don Ju-
ana w wersji Moliera] okazuje się jednym z kilkunastu opracowań tego samego 
wątku, które w połowie XVII wieku gościły na deskach teatrów w Europie. 
Wśród nich można wymienić chociażby El Burlador de Sevilla y Convidado de 
Piedra Tirsa de Moliny, opublikowany w Hiszpanii w 1630 roku, Convitato di 
Pietra niejakiego Onofria Giliberta da Solofry z 1652 roku, Convitato di Pietra 

91  Por. F. Taviani, M. Schino, Il segreto della commedia dell’arte... dz. cyt.; F. Taviani, La comme-
dia dell’arte e la società barocca. La fascinazione del teatro, Bulzoni Editore, Roma 1969; F. Marotti, 
G. Romei, La commedia dell’arte e la società barocca. La professione del teatro, Bulzoni Editore, Roma 
1991. 
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Giacinta Andrei Cicogniniego, kilka tytułów znajdujących się w niepublikowa-
nych do tej pory zbiorach scenariuszy w Bibliotece Narodowej w Neapolu i We-
necji. Gambelli twierdzi nawet, że na scenach paryskich w okolicach 1670 roku
można było oglądać co najmniej siedmiu różnych Don Juanów. Wśród nich, 
oprócz włoskiego Don Juana, w którym Arlekin był sługą rozpustnika i anar-
chisty, wspomnieć trzeba jeszcze Festin du Pierre Dorimonda, Villiersa, Mo-
liera, Rosimonda oraz Th omasa Corneille’a z 1677 roku. Fakt współistnienia 
na scenie w tym samym czasie, a nawet sezonie teatralnym, w jednym mieście 
podobnych fabuł wydaje się nie tyle dowodem wpływów jakiejś kanonicznej 
lub najbardziej spopularyzowanej wersji dramatu, ile (jak we wspomnianym 
przeze mnie wcześniej przypadku opracowania przez Scalę i Szekspira wątku 
miłości dwojga młodych ludzi, pochodzących ze skłóconych rodów) świad-
czy o swobodnej cyrkulacji fabuł teatralnych jako kulturowych scenariuszy. 
Ten ostatni termin, wprowadzony niedawno do refl eksji akademickiej przez 
Dianę Taylor, służy do określenia eksploatowanych w kulturze, szeroko rozu-
mianych wzorców dramaturgicznych, niezależnie od ich możliwych do ziden-
tyfi kowania materialnych źródeł (archiwum) oraz ich konkretnych realizacji 
w sztukach przedstawieniowych (repertuar)92. Scenariusze te, wypełnione spe-
cyfi cznymi aktorskimi umiejętnościami i rozwiązaniami dramaturgicznymi, 
walczyły o uwagę i zapadały (lub nie) w pamięć publiczności. 

Nie powinno nikogo dziwić, że w obrębie samego Lo Scenario Biancolel-
lego znajdziemy wielokrotnie powtarzające się lub bardzo zbliżone do siebie 
tytuły i intrygi komediowe, jak na przykład te oscylujące wokół postaci leka-
rza, pod którego Arlekin najczęściej się podszywa: Ospedale dei pazzi [Szpital 
wariatów], Medico volante [Latający lekarz – sztukę o podobnym tytule napi-
sał także Molier], Arlecchino medico d’acqua dolce [Arlekin lekarz od słodkiej 
wody]. O podobnej zamianie ról, czyli podszywaniu się Arlekina pod inne po-
wszechnie rozpoznawalne fi gury społeczne, można mówić w sztukach, które 
ukazują pochodzącego z niskiego stanu Arlekina w przebraniu króla, księcia 
lub szlachcica, zgodnie ze schematem znanej skądinąd w polskim kontekście 
komedii Z chłopa król Piotra Baryki: Arlecchino creduto principe [Arlekin księ-
ciem], Il servo padrone [Zmiana sługi w pana], Il gentilhuomo campagnard 
[Szlachcic chłopem], Addition au Faux prince, ou a Arlequin roi par hazard 
[Fałszywy książę II albo Arlekin król z przypadku], Le remede anglois, ou Arle-
quin Prince du Quinquina. Introduzione [Angielski sposób albo Arlekin królem 
z Quinquina. Trailer]. Wśród cytowanych tytułów od razu rzucają się w oczy 
całkiem świadomie przeze mnie użyte współcześnie brzmiące tłumaczenia In-
troduzione jako Trailer czy Addition au Faux Prince jako Fałszywy książę II. 
Wskazują one, w celowo przeze mnie uwspółcześniony sposób, na omawianą 

92  D. Taylor, Th e Archive and the Repertoire, Duke University Press, Durham–London 2003. 
Fragment w polskim tłumaczeniu: tejże, Archiwum i repertuar: performanse i performatywność. Per-
FORwhat studies?, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, „Didaskalia”, nr 120/2014, s. 22–38. 
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wcześniej strategię wykorzystywania efektu serii w celach marketingowych, 
która współczesnym odbiorcom znana jest lepiej z mechanizmów sprzedaży 
na przykład gier komputerowych93. O rozpoznawalności konkretnych przed-
stawień, podobnie jak w przypadku gier komputerowych, nie świadczyła by-
najmniej ich gatunkowość (zbyt hybrydyczna i niestała, by można było na jej 
podstawie mówić o jakiejś normatywności), ale właśnie powtórzenia i nawią-
zania, będące konsekwencją sukcesu danej gry. Przedstawieniom teatralnym 
w XVII i XVIII wieku, na podobnych do współczesnych zasadach, nadawano 
tytuły nawiązujące do sukcesów komercyjnych wcześniejszych spektakli. Były 
wśród nich zatem i takie, które – jak w przypadku „trailera” lub odcinka pilo-
tażowego – testowały możliwości powodzenia nowego tytułu wśród publicz-
ności, jak i te, które w tytułach wyraźnie wskazywały na kolejny odcinek ze 
znanej i lubianej już serii.

Biancolelli umiejętnie wykorzystywał ów efekt serii na scenie, bo transfor-
mizm maski Arlekina pojawia się w zbiorze wielokrotnie, w odniesieniu na 
przykład do najbardziej wpływowych, ale też – jak można się domyślać z akcji 
komedii – najbardziej skorumpowanych zawodów w siedemnastowiecznym 
Paryżu. W zbiorze znajdziemy komedie, w których Arlekin staje się sędzią lub 
adwokatem, a jednocześnie przestępcą: Arlecchino ladro, sbirro e giudice [Ar-
lekin złodziejem, strażnikiem i sędzią], Scene pour l’avocat, juge et partie [Sceny 
z adwokatem, sędzią i stronami konfl iktu], L’albergo d’Arlecchino giudice, par-
te, avocato e testimonio [Hotel u Arlekina-sędziego, strony, adwokata i świad-
ka w jednej osobie]. Wreszcie Biancolelli eksploatuje wątek językowej zamia-
ny ról, wprowadzając na scenę różnych Hiszpanów, Niemców lub Turków, 
a także udając się w podróż w obce i dalekie kraje (Il Basilisco di Bernagasso 
[Bazyliszek z Bernagasso], Il Baron Tedesco [Niemiecki Baron], Tre fi nti Turchi 
[Trzech fałszywych Turków], Le Baron de Foeneste [Baron z Foeneste], Addition 
au Le Baron de Foeneste [Baron z Foeneste II] oraz Il viaggio di Scaramuccia 
ed Arlecchino alle Indie [Podróż Scaramouche’a i Arlekina do Indii], Arlecchino
e Scaramuccia Hebrei erranti in Babilonia [Arlekin i Scaramouche jako zabłąka-
ni Żydzi w Babilonii]). Ten ostatni trend wydaje się szczególnie ważny z punktu 
widzenia językowej polifoniczności przedstawień włoskich artystów oraz kon-
sekwencji tych zabiegów, o których będę mówiła za chwilę. 

 W Lo Scenario znajdziemy także wiele sztuk, w których Arlekin spotyka 
na scenie sobowtórów, ulega zwielokrotnieniu w różnych odbiciach, granych 
zwykle przez statystów (Li quatro Arlecchini, Li dui Arlecchini), albo dosłow-
nie dzieli się na pół, kiedy nie mogąc wejść na szczudłach przez zbyt niskie 
drzwi, „odczepia” nogi i umieszcza je w mieszkaniu, sam zaś pozostaje na sce-
nie jako korpus bez kończyn (A fourbe, fourbe, et demy). Jednym z typowych 

93  Takiego porównania odnośnie do tytułów polskich komedii osiemnastowiecznych użyła 
niedawno Małgorzata Sugiera. Por. tejże, U źródeł autorytetu dramatu [w:] Polska dramatyczna 2. 
Dramat i dramatyzacje w XVIII i XIX wieku, red. M. Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, 
s. 72–73.
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lazzi Biancolellego bowiem były nieoczekiwane transformacje własnego ciała 
oraz zabawa z lustrzanym odbiciem, które nie do końca odpowiadało gestom 
i działaniom aktora. Niemniej jednak zwielokrotnienie postaci Arlekina, wi-
doczne już w samych tytułach komediowych, pozwala na nieco innym planie 
rozpatrywać cyrkulację scenariuszy komediowych w całej Europie oraz ich 
lokalne przystosowania. Wiele sztuk z repertuaru Biancolellego z Arlekinem 
w roli głównej znajduje fabularne odpowiedniki wśród zbiorów scenariuszy 
neapolitańskich.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Neapolu natrafi ć można na kilka fabuł 
wręcz łudząco podobnych do komedii z Lo Scenario, z pewnymi wariacjami 
w rozwoju intrygi, w których rolę Arlekina przejmuje Pulcinella, maska silnie 
kojarzona z kulturą południowych Włoch94. Taki na przykład Baron Tedesco 
[Niemiecki Baron] Biancolellego z Comédie Française odpowiada scenariu-
szowi z neapolitańskiego manuskryptu z Biblioteki Narodowej pod tym sa-
mym tytułem, w którym zamiast Arlekina przebranego za Niemca znajdziemy 
próbującego mówić po niemiecku Pulcinellę. Podobnie scenariusz Quattro 
Arlecchini [Czterech Arlekinów] skutecznie wykorzystywany bywał w Neapolu 
jako Quattro Policinelli simili [Czterech podobnych Poliszynelów]. Widać zatem 
wyraźnie, że scenariusze komedii dell’arte, dokładnie tak jak scenariusze kul-
turowe, podlegały dość swobodnej cyrkulacji, a o odmienności jednych przed-
stawień od drugich przesądzali przede wszystkim aktorzy oraz kulturowy kon-
tekst, czas i miejsce, czyli podzielane z publicznością „tu i teraz”. 

Dlatego chciałabym rozpocząć analizę scenariuszy Biancolellego od wąt-
ku, który budził moje największe wątpliwości w rozważaniach Nicolla nad 
komedią dell’arte, to znaczy od kwestii języka i kulturowego zaplecza wło-
skich masek oraz ich funkcjonowania we francuskim kontekście kulturowym. 
Biancolelli niewątpliwie miał świadomość językowej przepaści dzielącej go od 
francuskich widzów. O ile bowiem jeszcze Martinelli występował głównie dla 
mocno zitalianizowanego środowiska dworskiego (ślub Henryka IV z Marią 
Medycejską), o tyle w drugiej połowie XVII wieku język włoski raczej nie był 
w powszechnym użyciu wśród mieszczaństwa i arystokracji paryskiej. Dlatego 
też aktorzy włoscy musieli w jakiś sposób zagospodarować w komediach włas-
ną językową i kulturową odmienność i uwierzytelnić sceniczne działania przed 
francuską publicznością. Gra z językiem francuskim i włoskim, a także inny-
mi jako elementami kulturowej różnicy stała się więc u Biancolellego jedną 
z podstawowych strategii przetrwania w tym nowym kontekście kulturowym, 
a także jednym z głównych sposobów konstruowania efektów komediowych.

94  Podobieństwo to dostrzegła Stefania Spada: Domenico Biancolelli au l’arte d’improviser, 
présenté par F. Deloff re, Istituto Universitario Orientale, Napoli 1969, s. 50, 56 oraz tamże, Appen-
dice I, s. 430–434. 



70 Śladami Arlekina

W jednej z wczesnych komedii, wspomnianym już przeze mnie Baron Te-
desco [Niemieckim Baronie], widać chociażby, w jaki sposób Biancolelli uza-
sadnia dramaturgicznie wielojęzyczność tytułowej postaci:

Pojawiam się na scenie śmiesznie przebrany za niemieckiego barona. Trivellino zja-
wia się na scenie i powtarza, że dał mi ten strój tylko po to, żeby wykręcić pewien nu-
mer. Podczas gdy próbuje mi wyjaśnić, o co się rozchodzi, ściągam z siebie wszystkie 
ubrania i uciekam. On za mną goni, łapie mnie, przyprowadza z powrotem, a ja mu 
mówię: „Chcesz, żebym przez ten numer trafi ł do więzienia?”, ale on mnie pociesza 
i mówi, że muszę udawać niemieckiego barona. Dlatego pyta, czy nie znam jakichś 
innych języków poza własnym, a ja odpowiadam, że znam ich całe mnóstwo. Na co 
on pyta, czy znam niemiecki [francuskie: si je sai parler allemand – E.B.], co rozu-
miem opacznie jako „czy umiem mówić rękami” [włoskie alle mani – E.B.]. „I to 
jeszcze jak! – odpowiadam – Rękami i nogami!” „Pytam się, czy potrafi sz mówić 
po szwajcarsku albo po niemiecku”, ja mu odpowiadam, że jak mnie zaprowadzi do 
karczmy i napoi, to zacznę mówić nie tylko po szwajcarsku i niemiecku, ale także po 
łacinie, francusku i hiszpańsku. Dalej Trivellino uczy mnie mówić „Got Morghen, 
Mayë!” [Guten Morgen Mein Herr – E.B.]. Wykonuję różne lazzi, nie mogąc wypo-
wiedzieć tego zdania w połączeniu ze ściąganiem ubrania, wreszcie próbuję powtó-
rzyć zdanie łamanym niemieckim, a na koniec wypowiadam je, jak trzeba. Uczy mnie 
jeszcze zwrotu „Bigez, bigez, bigez” [źle wymawiane po francusku Bitte Schön – E.B.], 
„O, to już przesada” – mówię mu – „Tak trzeba mój drogi – mówi do mnie Trivellino 
– Dzięki temu zdobędziesz posag wart 500 eku”. Pytam go, ile z tej sumy sam dostanę. 
A on odpowiada, że 50 eku. Na co ja ściągam po raz kolejny ubranie, a on załamany 
błaga mnie, żebym jednak odegrał tę postać i jeszcze raz każe mi powtarzać „Got 
Morghen Mayer, Bigez, Bigez, Bigez”. Wreszcie idzie do drzwi i puka. Powtarzam wy-
uczone słowa, a on mówi, że jeszcze nie teraz. I że dopiero jak pojawi się Pantalone. 
Wchodzi Pantalone, przestraszył się mnie, ja też się przestraszyłem, padam na ziemię 
i znowu chcę się rozbierać…95 

Dalej następuje opis całej sekwencji, w której Arlekin pada na ziemię, pró-
bując wysupłać się z płaszcza i szpady. Po niej następuje kolejna, w której Tri-
vellino przekonuje Arlekina do odgrywania barona, dając mu kilka butelek 
wina do wypicia. W tej samej chwili pojawia się Euralia i próbuje mu wyrwać 
karafk ę z winem. Ponieważ między kolejnymi scenami dzieje się coś bardzo 
dla Biancolellego oczywistego, dodaje w manuskrypcie „etc.”, po czym kon-
kretyzuje:

Wbiegam na scenę zabawnie przebrany, mam w rękach bat i udaję, że jadę konno, ga-
lopuję, udaję, że schodzę z konia, przywiązuję zwierzę w rogu sceny, staję między ak-
torami na środku i mówię im: „Zapytajcie mnie, kim jestem”, pytają się mnie o to, a ja 
odpowiadam: „Ach, wtykacie nos w nie swoje sprawy! No dobrze, jestem kurierem. 
Uważajcie na mojego konia. On wierzga!”. Udają, że się cofają, mówię, że pochodzę 
z dalekiego kraju, „Z Rzymu?” – pytają mnie, „Ależ nie! Szukam tutaj Pana, jak mu 
tam…”. Czyżby Horacego? – pytają się mnie. „Nie, mam jego imię na końcu języka, 

95  Arlecchino a Parigi. Lo scenario di Domenico Biancolelli. Parte prima, dz. cyt., s. 178–180. 
Wszystkie cytaty w moim tłumaczeniu. 
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sprawdźcie, czy go tam nie widzicie, ale uważajcie na mojego konia, bo on wierzga!” 
Oni udają, że boją się konia i mówią: „Niech szlag trafi  tego konia” etc.96

Wreszcie po kolejnych opisach lazzi z szukaniem listów, które dostarczyć 
ma swojemu panu, Arlekin-Biancolelli udaje, że wsiada ponownie na konia 
i odjeżdża galopem97. 

W całej tej scenie na uwagę zasługuje jeden, pozornie nieistotny szczegół. 
Mianowicie te same „niemieckie” słowa, których Arlekin nauczył się w kome-
dii Baron Tedesco [Niemiecki Baron], aktor wykorzysta za chwilę w kolejnej 
komedii Tre tinti Turchi [Trzej fałszywi Turkowie]: 

Pojawiamy się na scenie z Trivellinem przebrani za Turków, ćwiczymy walkę ręka 
w rękę i noga w nogę, a następnie Trivellino chce mnie nauczyć mówić po turecku, 
więc pyta mnie, czy kiedykolwiek byłem w Barbarii, na co ja odpowiadam, że właśnie 
dzisiaj rano tam byłem, żeby sobie obciąć brodę [wł. barba to broda, stąd Barbaria 
– E.B.], wtedy on zaczyna mówić do mnie po turecku, boję się tego języka, wreszcie 
przyzwyczajam się do jego brzmienia, aż w końcu zaczynam się śmiać do rozpuku, 
prosząc go, żeby jeszcze raz powtórzył te tureckie słowa. Staram się je powtarzać coraz 
głośniej, śmiejąc się (…) Wreszcie przychodzi Dottore, Trivellino mówi do niego po 
turecku i informuje, że też znam ten sam język, wtedy mówię „Got Morgen Mayer”, 
a on zaprasza nas do środka98.

Oczywiście nie chodzi w tej scenie o jakiekolwiek podobieństwo użytego 
zwrotu do języka tureckiego. O wiele ważniejsza wydaje mi się zbieżność kil-
ku ostatnich zwrotów w łamanej niemczyźnie w Trzech fałszywych Turkach 
z użyciem ich we wcześniejszej sztuce Niemiecki Baron. Autocytat wyraźnie 
pokazuje, że Biancolelli świadomie odwoływał się w tej ostatniej do efektu 
komediowego z poprzedniej. Widzowie musieli się doskonale bawić, przy-
wołując wcześniejsze wcielenie Arlekina z Niemieckiego Barona i śmieszyła 
ich zapewne właśnie paradoksalność wykorzystania niemieckiego w funkcji 
języka tureckiego. Jasno też widać na podstawie tych dwóch przykładów, że 
relacja Biancolellego z widzami nie konstruowała się w ramach tylko jednego 
spektaklu, ale właśnie w serii kolejnych przedstawień, które nosiły na sobie 
ślady wcześniejszych skeczy i rozwiązań dramaturgicznych. Mechanizm ten 
został zresztą dobrze rozpoznany przez współczesnych badaczy, chociażby 
przez Marvina Carlsona w Th e Haunted Stage99 oraz w powszechnej w teatrze 
praktyce budowania długofalowej relacji twórców z konkretną publicznością, 
zwykle związaną z określonym kontekstem kulturowym (miastem, regionem 
lub krajem). W tym momencie wart podkreślenia wydaje się fakt, że opisane 
w ramach współczesnych studiów nad pamięcią strategie twórcze możemy za-
uważyć również w dawnych formach przedstawieniowych, choć oczywiście ich 

96  Tamże, s. 178–179.
97  Tamże, s. 181.
98  Tamże, s. 227. 
99  M. Carlson, Th e Haunted Stage…, dz. cyt. 
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dostrzeżenie i śledzenie bywa niepomiernie trudniejsze, ze względu chociażby 
na upływ czasu uniemożliwiający „odtworzenie” pamięci widzów w XVII wie-
ku. Wiele zależy od umiejętności performowania dostępnych „resztek” z prze-
szłości.

Można zatem przypuszczać z lektury Lo Scenario, że Biancolellemu, oprócz 
odwoływania się do pamięci widzów, zależało też na świadomym wykorzy-
staniu dla celów komediowych obcości włoskiego zespołu we francuskim 
kontekście kulturowym. Oczywiście po kilkudziesięciu latach obecności wło-
skiego zespołu w stolicy Francji raczej trudno podejrzewać, że publiczność 
nadal traktowała ten zespół jak egzotycznych przyjezdnych. Ale kiedy czyta  
się scenariusze Biancolellego, można zauważyć, że „obcość” zespołu włoskiego 
odgrywano przed widzami poprzez, na przykład, pokoleniowe zróżnicowanie 
aktorów. Trzeba przecież pamiętać, że członkowie trupy składali się zarówno 
z takich artystów starszego pokolenia, którzy rzeczywiście przyjechali do Fran-
cji z Włoch, jak i, zwłaszcza pod koniec XVII wieku, ze znaturalizowanych 
Francuzów. Na przykład córki Biancolellego, także aktorki, urodziły się już 
we Francji i grały na scenie wyłącznie po francusku, a i sam Biancolelli pod 
koniec kariery grywał już w zasadzie po francusku lub używając mieszanki 
dwóch języków. Świadczą o tym francuskie tytuły jego późniejszych kome-
dii (z lat 80 XVII wieku) zgromadzonych w Lo Scenario, których brzmienie 
Guellette zostawił we francuskim oryginale, lub klarowne adnotacje, w jakim 
języku Biancolelli wypowiadał swoje kwestie100. Dla artystów z pierwszego po-
kolenia imigrantów po 1662 roku podstawowym scenicznym językiem nadal 
był włoski – choć oczywiście nie ma żadnej pewności co do tego, czy chodziło 
w tym wypadku o jakiś lokalny dialekt (którego nauczyli się w dzieciństwie), 
czy raczej o „przystosowaną” dla Francuzów wersję makaronicznego włoskie-
go. Jedno jest pewne – w scenariuszach Biancolellego tymi „starymi imigran-
tami”, mówiącymi po włosku, były właśnie maski Pantalona i Dottora. A efekt 
zróżnicowania pokoleń w samym języku widać najlepiej w komedii A Fourbe, 
fourbe e demy [Spryciarz, spryciarz i pół spryciarza].

W sztuce tej Arlekin w jednej ze scen obsadza siebie w roli tłumacza i bar-
dziej kompetentnego czytelnika francuskich gazet, który staremu Doktorowi 
(rzekomo nierozumiejącemu francuskiego) wyjaśnia, co w nich napisano. 
Oczywiście Arlekinowi chodzi jedynie o odwrócenie uwagi zazdrosnego ojca 
dziewczyny, by nie zorientował się w jej miłosnych knowaniach. Nam jednak 
scena ta wiele mówi o sposobie przedstawiania przez włoskich aktorów swojej 
„obcości” przed francuskimi widzami:

Cinthio daje mi list do przekazania Aurelii, wysyłam w jej kierunku odpowiedni syg-
nał, ona pojawia się w oknie, ale widząc nadchodzącego Doktora, usuwam się w cień 
i zaczynam krzyczeć: „Kurier codzienny! Najnowsze wiadomości!”. Doktor podchodzi 
do mnie i mówi, że chciałby kupić gazetę, odpowiadam mu, że napisana jest po fran-

100  D. Gambelli, Arlecchino a Parigi. Dall’inferno..., dz. cyt., s. 305–306. 
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cusku i na pewno jej nie zrozumie, ale mu ją przeczytam i że potem mu ją przetłuma-
czę na włoski. Po kilku lazzi na temat trudności bycia dobrym tłumaczem, odwracam 
się bokiem do okna, gdzie stoi Aurelia i zaczynam w ten sposób [po francusku – E.B.]:

„Persja, 37 sierpnia. Droga Pani, zostałem wysłany przez Pani kochanka 
i stoję tu osobiście we własnej osobie. Niestety spotkanie z tym tu zgrzybiałym 
i starym Rodrigiem spowodowało zatwardzenie wszystkich moich naturalnych 
odruchów”.

Doktor prosi mnie, żebym mu to przełożył na włoski, więc mówię [po włosku 
– E.B.]:

„Gdy Wielki Sofon wrócił z polowania, zrobiło mu się bardzo gorąco. Dlatego 
wypił szklankę zimnej wody, która jednak wywołała u niego silną kolkę. Godzinę 
potem wydał na świat młodego księcia, który wyrósł na zdrowego i silnego chłop-
ca”. 

Doktor – „Sofon urodził młodego księcia!”
Arlekin – „Tak jest, wszyscy Sofonowie z Persji to potrafi ą”.
[po francusku – E.B] „Z Mediolanu”.
Odwracam się bokiem do okna i udaję, że czytam. Mówię: „Kawaler, który 

chce Panią poślubić, wysłał mnie, żebym przekazał Pani ten bilecik, ale diabli 
nadali mi tu niepotrzebnie tę zgrzybiałą bestię, Pani ojca, dlatego nie wiem, jak 
mam go Pani oddać”.

Doktor prosi mnie o przetłumaczenie ostatniego artykułu, więc mówię do 
niego po włosku:

„Doniesiono nam, że w archipelagu sześć okrętów algierskich i cztery małe 
statki z Tunisu zaatakowały cztery szwadrony kawalerii, które przemierzały mo-
rze tym samym kursem”.

Doktor chwyta gazetę i czyta, albo udaje, że czyta [po francusku – E.B.]:
„Pojawił się w mieście pewien oszust. Podaje się za gazeciarza, żeby doręczać 

liściki miłosne dwom dziewczynom, które akurat zostały zamknięte w swoich 
domach, ale ojcowie zdali sobie sprawę ze sztuczki, dlatego zaraz obiją mu tyłek 
kijami”.

Odpowiadam: „Niech Pan nie traktuje tak dosłownie tego, co piszą w gaze-
tach. To same kłamstwa”. 

On bierze kij i goni za mną po całej scenie, a ja uciekam101.

Jak widać z lektury tej scenki, starsi aktorzy, grający role ojców, zachowy-
wali jeszcze na scenie swoją tożsamość przyjezdnych z Italii i celowo pewnie 
nie używali powszechnie języka francuskiego (chyba że dla uzyskania konkret-
nego komicznego efektu – jak w przytoczonej scenie). Niekoniecznie też to, co 
przedstawiali na scenie, musiało być jakimś realistycznym odzwierciedleniem 
ich językowej nieporadności. Przytoczony przykład dowodzi raczej tego, że 
włoscy aktorzy, którzy pozostawali na stałe w Paryżu, efektywnie i świadomie 
tematyzowali na scenie własną dwujęzyczność. Bycie przyjezdnym i starszym 
przydawało się do konstruowania komediowych efektów, opartych na obcości 
imigranta w nowym kontekście kulturowym. Z czasem jednak, zwłaszcza pod 
koniec lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XVII wieku, czyli po upływie 

101  Arlecchino a Parigi. Lo scenario di Domenico Biancolelli. Parte seconda, dz. cyt., s. 642–644. 
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blisko dwudziestu lat od osiedlenia się Włochów w Paryżu, potrzeba dociera-
nia do coraz szerszej i młodszej publiczności (nieobarczonej pamięcią o pierw-
szych wcieleniach scenicznych aktorów Comédie Italienne) zmusiła zespół 
do bardziej efektywnej kulturowej mimikry i przejścia na język francuski. Ta 
ostatnia strategia okazała się jednak dla zespołu bardzo problematyczna.

 O ile współpraca między zespołem włoskim i zespołem Moliera w budyn-
ku Petit-Bourbon od 1658 aż do śmierci Moliera w 1673 roku układała się 
jeszcze harmonijnie, a oba zespoły dzieliły nawet solidarnie koszty remon-
tów, o tyle później, po zburzeniu budynku i przenosinach do Palais-Royal, ich 
współzawodnictwo wyraźnie przybrało na sile. Używanie przez Włochów ję-
zyka francuskiego na scenie stało się zarazem argumentem w sporze o widzów 
i wpływy do kasy; argumentem na tyle widać istotnym, że członkowie zespołu 
francuskiego zaczęli składać na ręce króla Ludwika XIV skargi na to, że „ma-
karoniarze” podbierają im publiczność. Świadczy o tym chociażby anegdota na 
temat tego, jak Król Słońce zaprosił do siebie francuskich i włoskich aktorów, 
by rozstrzygnąć spór o język. Biancolelli, stawiwszy się na audiencji, jeszcze 
stojąc w drzwiach, zapytał króla, w jakim języku, włoskim czy francuskim, ma 
z nim rozmawiać. Na co król odparł „Jak pan woli” i ta jego odpowiedź unie-
ważniła kulturowe napięcia między zespołami i wystarczyła na jakiś czas, choć 
dość niedługi, by obydwie grupy zachowały rozejm102. 

Jednak w ferworze walki o widza każdy argument wydawał się dobry, by po-
gnębić przeciwnika. Dlatego kiedy Włosi zaczęli grać po francusku, a później, 
na wzór francuski, sięgnęli jeszcze po maszyny teatralne, śpiewy, muzykę i tań-
ce w swoich spektaklach, wybuchła prawdziwa „kulturowa” wojna. Poglądo-
wym przykładem tej wojny są chociażby próby prawnego uregulowania wspól-
nego użytkowania budynku teatralnego przez oba zespoły, a zwłaszcza zakazy 
i nakazy używania maszyn oraz zasady opłacania czynszów i naprzemiennego 
grania w określone dni tygodnia. Król, chcąc zapobiec pogłębiającym się kon-
fl iktom, nakazał Włochom wnosić opłaty za użytkowanie sali oraz ograniczył 
im dostęp do francuskich maszyn teatralnych (ten zakaz zresztą Włosi regular-
nie łamali). Ponadto mieli oni rozmontowywać po każdym spektaklu własny 
sprzęt, nie mogli też budować dodatkowych zapadni ani kulis103. Tak więc dla 
włoskiego zespołu nastały bardzo trudne czasy. Widzowie coraz mniej chętnie 
przychodzili do teatru na ich przedstawienia, gdyż nie chcieli słuchać dialogów 
w obcym dla siebie języku. Dlatego coraz większą popularnością zaczęły się 
cieszyć te przedstawienia, które – w przeciwieństwie do słownych kalamburów, 
widocznych chociażby jeszcze w językowych grach Biancolellego w Niemiec-
kim Baronie – operowały rozbudowaną scenografi ą i maszynami. To właśnie 
ich użycie stało się podstawowym źródłem sukcesów kasowych, jak w przy-

102  E. Campardon, Les Comédiens du roi de la troupe italienne, Berger-Levrault et Cie, Paris 
1880, 2 vol., vol. 1, s. XXXI, cyt. za: D. Gambelli, Arlecchino a Parigi. Dall’inferno..., dz. cyt., s. 229.

103  D. Gambelli, Arlecchino a Parigi. Dall’inferno..., dz. cyt., s. 224–225.
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padku spektaklu Arlequin dogue d’Angleterre et medicin du temp [Arlekin jako 
dog angielski i lekarz modny] (1679), z którego pokaźne zyski dzielono między 
wszystkich członków zespołu104.

 Zapewne na tle tego sukcesu doszło w 1679 roku wreszcie do procesu, 
zakończonego rok później. W jego wyniku Włosi zobowiązali się nie obciążać 
rusztowań i sklepienia budynku swoimi urządzeniami (tak zwanej wystawy), 
a także nie używać maszyn aktorów francuskich, opierać belek na galeriach 
oraz w ograniczonym stopniu stosować dźwigi105. Szczęśliwie dla włoskiego 
zespołu kulturowa wojna o maszyny skończyła się wraz z powołaniem przez 
króla nowego zespołu komików królewskich z połączenia trupy z teatru Hôtel 
de Bourgogne i Hôtel de Guénégaud. A ostatni z tych budynków w 1680 roku 
stał się siedzibą Comédie Française. Włoski zespół mógł więc bez obciążającej 
konkurencji Francuzów wrócić do Hôtel de Bourgogne, w którym pozostał 
aż do 1697 roku, czyli do czasu, kiedy został wypędzony z Francji przez Króla 
Słońce, w bardzo kontrowersyjnych zresztą okolicznościach, do których po-
wrócę za chwilę.

Wojna o maszyny i języki, w której uczestniczyli członkowie włoskiego ze-
społu pod koniec XVII wieku, dobrze – jak sądzę – ilustruje problematyczność 
i daleko idące konsekwencje kulturowej mimikry. Podczas gdy dla aktorów 
włoskich był to, moim zdaniem, wybór tyleż pragmatyczny, co uzasadniony 
kulturowo (chodziło przecież o osiedlonych we Francji przybyszy z zagranicy), 
w opinii włoskich badaczy teatru świadczył on raczej o „zatracaniu” sekretów 
rodzimego teatralnego rzemiosła i o podcinaniu przez artystów własnych ko-
rzeni kulturowych. Zarówno Gambelli, jak i Taviani zgodnie przyznawali106, że 
we Francji komicy włoscy zarzucili nieskażony doraźną satyrą społeczną styl 
pierwszych gościnnych występów, pozbyli się własnego języka i na domiar złe-
go sami w jakimś sensie przyczynili się do powstania deprecjonujących wyob-
rażeń o włoskiej sztuce teatru. W oczach badaczy włoskich najlepszym wcie-
leniem ich rodzimej tradycji pozostają pierwsi szesnastowieczni nomadowie, 
przyjeżdżający do Francji na tournée, tacy jak Isabella Andreini, Tristano Mar-
tinelli czy „ostatni z wielkich” – Domenico Biancolelli (ale tylko do końca lat 
siedemdziesiątych XVI wieku), po których nastąpił już tylko okres dekadencji. 
Taviani zresztą całą książkę Il segreto della commedia dell’arte układa właśnie 
w porządku odwrotnym do chronologicznego po to, by czytelnik, śledząc za-
równo teksty historyków teatru, jak i teoretyczne rozważania twórców, mógł 
obserwować nawarstwione latami wyobrażenia o dawnej sztuce włoskiego te-
atru w nadziei na to, że uda mu się wreszcie dotrzeć do tytułowego „sekretu” 
oryginalnego rzemiosła. Problem jednak w tym, jak starałam się wyjaśnić na 

104  Tamże, s. 226.
105  Tamże, s. 227–228.
106  Tamże, s. 243; F. Taviani i M. Schino, Premessa [w:] tychże, Il segreto della commedia dell’ar-

te…, dz. cyt., s. 14.
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wstępie, że badaczom przeszłości nigdy nie udaje się dotknąć jej sedna, a jedy-
nie stworzyć jej mniej lub bardziej przekonujący obraz. 

Na kwestię kulturowej mimikry włoskiego zespołu w kontekście francu-
skim nakładają się dwie perspektywy widzenia. Z jednej strony to współczesna 
perspektywa badaczy teatru, a z drugiej perspektywa odbioru włoskich przed-
stawień „tam i wtedy”. I o ile stosunkowo łatwo przychodzi nam polemizowanie 
z tym pierwszym punktem widzenia, o tyle niezwykle trudno zrekonstruować 
punkt widzenia odbiorców i twórców przedstawień „tam i wtedy”. A przecież 
coraz wyraźniej realizowane przez Włochów na scenie strategie kulturowej 
mimikry każą, mimo wszystko, zastanowić się nad sposobem i celowością 
przedstawiania oraz pozycjonowania odmienności włoskiego zespołu wobec 
francuskiego kręgu kulturowego. I co ważniejsze, trzeba zrozumieć mechani-
zmy, które przyczyniły się do podtrzymywania wyobrażeń o „odmienności” 
tego zespołu w kontekście teatrów paryskich, skoro w pewnym momencie na-
wet język przestał odróżniać scenę włoską od francuskiej. Wszak ani widzo-
wie, ani tym bardziej władcy nie przestawali precyzyjnie rozróżniać Comédie 
Française od Comédie Italienne. I widać musiały być to jednak różnice znaczą-
ce, skoro po kilkudziesięciu latach bytności w stolicy król wypędził włoskich 
aktorów niczym element zagrażający fundamentom państwa francuskiego. 

Jeszcze przecież na początku kohabitacji obu zespołów w jednym budynku 
relacja między Francuzami i Włochami nie przybierała konfl iktowych form, 
a Włosi cieszyli się nawet większą swobodą scenicznej wypowiedzi i pobłażli-
wością króla niż na przykład Molier. Co więcej, to właściwie Molier borykał się 
stale z cenzurą, o czym świadczą chociażby wielokrotnie wydawane, zarówno 
przez króla, jak i dygnitarzy kościelnych, zakazy grania Świętoszka czy zdjęcie 
z afi sza Don Juana po piętnastu przedstawieniach107. A wystarczy przytoczyć 
ledwie kilka scen ze scenariuszy Biancolellego z tamtego okresu (z lat sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych XVII wieku), żeby dostrzec w nich zarówno 
sporą dozę obsceniczności (żarty wokół uryny i ekskrementów), jak i elementy 
satyry społecznej. 

Na przykład Arlekin w L’ospitale de’ pazzi [Szpitalu wariatów] dowiaduje 
się, że Diamantina – która przyrzekła mu wcześniej swoją rękę i na dowód 
wierności podawała mu nią do ust makaron z parmezanem – ma zamiar wyjść 
za Pantalona. Ze złości deklaruje więc, że woli pożreć jej rękę niż oddać ją 
innemu. Przerażona Diamantina odsuwa rękę, na co Arlekin reaguje fi zjo-
logicznie, mówiąc „Przepraszam panią, ale muszę za potrzebą”108. Można się 
tylko domyślać, i to na podstawie lazzi z innych jego scenariuszy, że ni mniej, 
ni więcej, tylko zdejmował na scenie spodnie, uwalniając się (pewnie jednak 

107  O perypetiach z cenzurą prewencyjną wokół Świętoszka można przeczytać chociażby 
w przedmowie Jerzego Radziwiłowicza do Tartuff a albo Szalbierza Moliera. Zob. J. Radziwiłowicz, 
Bardzo zabawna komedia, [w:] Molier, Tartuff e albo Szalbierz, Teatr Narodowy, Warszawa 2006.

108  Arlecchino a Parigi. Lo scenario di Domenico Biancolelli. Parte prima, dz. cyt., s. 121. Wszyst-
kie cytaty w moim tłumaczeniu.
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na niby) od żołądkowych treści. Biancolelli niezwykle często kazał swojemu 
Arlekinowi dosłownie rozumieć i realizować wyrażenia metaforyczne i omó-
wienia. Na przykład w I morti vivi [Żywych umarłych], powodowany chęcią 
zemsty, tym razem na Euralii, która obiła go kijami, wraca na scenę i – jak pisze 
Biancolelli: – „ściągam spodnie i udaję, że robię kupę pod jej drzwiami, ona 
ponownie otwiera drzwi, goni za mną, ja strzelam kolejną porcję kupy i koń-
czę scenę obijany przez nią kijami”109. Odniesienia skatologiczne, wielokrotnie 
powtarzane, stają się z czasem znakiem rozpoznawczym Arlekina Biancolel-
lego. W Medico volante [Latającym lekarzu] Arlekin przebiera się za lekarza 
po to, żeby wyjaśnić Pantalonowi przyczyny złego samopoczucia córki Euralii, 
w której sam oczywiście jest zakochany. Jedynym sprawdzonym i „naukowym” 
sposobem wysondowania przyczyn jej złego samopoczucia jest posmakowa-
nie moczu dziewczyny. Kiedy Euralia oddaje mu szklankę z moczem, Arlekin 
najpierw ze znawstwem go wącha, potem próbuje – zachwalając jego właści-
wości tak, jakby mówił o wykwintnym winie – a następnie niczym sommelier 
wypluwa próbkę z ust, pechowo prosto w twarz Pantalona. W rzeczywistości 
lazzi wokół uryny, wykorzystywane także w sztuce Moliera, miały polegać na 
obecności dwóch kieliszków na scenie – jednego z winem, drugiego z praw-
dziwą uryną, zaś widzowie musieli w napięciu śledzić wędrówkę prawdziwej 
i fałszywej próbki z rąk do rąk, śmiejąc się z tego, kto dał się skusić na wino, 
a w rzeczywistości wypijał mocz110. 

Kiedy Włosi zaczęli przechodzić na język francuski, rubaszne żarty i wy-
powiedzi można było odnosić wprost do konkretnych osób. Już w Arlequin 
medecin d’aeu douce [Lekarzu od słodkiej wody] Biancolelli zanotował w ca-
łości pełną złośliwości przemowę do lekarzy, która w rękopisie, jak zaznacza 
Guellette, napisana została po francusku. Jej ton wydaje się pełen uszczypliwej 
złośliwości, bo Arlekin, zwracając się do doktora, nazywa go i jemu podob-
nych znachorów mieszkańcami „republique hypocratique” (zbieżność brzmie-
niowa Hipokratesa i hipokryty wydaje się nieprzypadkowa). A zaraz potem 
nie omieszka nazwać lekarzy „wątpliwą bandą speców od gównacyny, przepra-
szam, medycyny” („la votre redoutable trouppe de merdefi ne, dis-je, de medi-
cine”), zaś na drzwiach wejściowych ich „zasranego” państwa złotymi zgłoska-
mi zamiast maksymy Hipokratesa powinien widnieć napis „nocnik” („le porte 
en lettres dorrée Hypocratte faisent lettre puor lettre pot à chier”). Wreszcie, 
zachęcony spiętrzonymi sensami skatologicznych porównań, Arlekin peroruje 
(przytaczam w oryginalnym francuskim brzmieniu):

109  Tamże, s. 110.
110  Por. tamże, s. 206–219. Kwestię tego gagu scenicznego starał się rozwikłać Dario Fo, któ-

ry posiłkował się tekstem scenariusza Biancolellego w realizacji Molierowskiej wersji Le Méde-
cin volant i Le Médecin malgré lui w Comédie Française w 1990 roku. Zob. http://www.eclap.eu/
portal/?q=en-US/home&axoid=urn%3Aaxmedis%3A00000%3Aobj%3A7e0e4e6f-bb6f-41f2-a1af-
-80e1c3d5ade5 (dostęp: 27.11.2015).
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C’est a vous Mrs, à qui Eole a laissé les rennes de son empire, puisqu’à force de serin-
guer par vos apéritifs, lenitifs et emollients, les postillons du dieu des vents trouvant 
toujours la porte ouverte, font sans cesse l’escolle buissonnière, ils courrent çà et là, 
et font lever le nez à tous le pourceaux dans l’attente qu’ils ont la pluye odorifi que qui 
viendra après le vent, leur fournira de quoi faire bonne chère. Mais vous partagez cette 
satisfaction avec eux, puisque ce sont ces métiers qui vous engraissent. Stercus et urina 
medicis sunt prandia. Mais passons au fait; un pauvre borgne estranger, qui parle un 
langage qui n’est entendu que dans les Pays Bas, veut vous consulter, sa physionomie 
balafrée vous fera connoistre sa maladie, vous allez voir une carte géographique de la 
jalousie gravée sur ses joues come sur un demy globe, à coups de verges, je ne doutte 
nullement que ses soupirs languissants ne vous causent quelqu’emotion, puisque vous 
estes tous intéressez dans sa cause111.

Jeśli przeczytamy tę pełną zgryźliwości fi lipikę przeciwko lekarzom i weź-
miemy pod uwagę obsceniczny charakter spektakli włoskiej trupy, trudno 
będzie nam zrozumieć, dlaczego w zasadzie zespół włoski, przynajmniej za 
czasów Biancolellego, nie miał większych problemów z cenzurą obyczajo-
wą. Podczas gdy Molier musiał borykać się z zakazem wystawiania na scenie 
swoich sztuk, gdy naśmiewał się z fałszywej religijności świętoszków i do-
tykał tematu rozwiązłości i anarchizmu Don Juana. Jeśli jednak spojrzeć na 
sposoby rozwiązywania intryg z zamianą ról w scenariuszach Biancolellego, 
zauważymy, że Arlekin w zasadzie zawsze pozwalał swoim partnerom sce-
nicznym, głównie tym reprezentującym jakąś władzę – Pantalonowi i Dokto-
rowi – aby odkryli jego przebranie i przykładnie go ukarali. Arlekin bity był 
nie tyle przecież za to, że przebrał się za kogoś innego, by poślubić narzeczo-
ną lub zarobić kilka groszy, ale głównie dlatego, że szydził z przedstawicieli 
francuskiego establishmentu. Nawet kiedy przebrał się za sędziego w Arlequ-
in laron, prevost et juge [Arlekin złodziej, strażnik i sędzia], żeby przesłuchać 
Octavia, uświadamiając mu z całą powagą, że stanął właśnie przed „uryna-
łem sprawiedliwości”, to już chwilę później został przez niego zdemaskowany 
i otruty za karę. Albo w jeszcze innych wersjach tego samego wątku – obity 
kijami. 

Satyra społeczna, obecna w scenicznych działaniach Biancolellego, spoty-
kała się z symboliczną karą, a nawet linczem już w ramach akcji komediowej. 
Włoski teatr doskonale zatem wypełniał rolę społecznego wentyla bezpie-
czeństwa, gdyż jego obcość kulturowa i językowa, w połączeniu ze strategia-
mi przedstawieniowymi, była zarazem rodzajem lustra ujętego w ramy tea-
tru, z którego obrazem widzowie nie musieli się liczyć, choć mogli się w nim 
przeglądać. Skryty pod maską obcości – czy raczej właśnie umiejętnie perfor-
mowanej przed francuskimi widzami włoskości – obraz taki bezpośrednio nie 
mógł nikogo dotknąć. A nawet jeśli próbował dotykać, czynił to w sposób bez-
pieczny – od razu niejako biorąc w nawias teatralnego udania każdy padający 

111  Arlecchino a Parigi. Lo scenario di Domenico Biancolelli. Parte seconda, dz. cyt., s. 551–552. 
W pisowni uwspółcześniono starofrancuską ortografi ę.
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ze sceny obraźliwy gest czy słowo. Jednak po śmierci Biancolellego sytuacja 
włoskiego zespołu diametralnie się zmieniła. I wcale przecież nie dlatego, że 
Włosi „zatracili” dawne rzemiosło teatralne. Trudno zresztą wyobrazić sobie, 
aby zespół, który od dwóch pokoleń mieszkał na stałe w Paryżu, zachowywał 
się tak, jakby kontekst społeczny, w jakim przyszło mu żyć, był dla niego całko-
wicie obcy. Wielu aktorów włoskich zdobyło w międzyczasie francuskie oby-
watelstwo, założyło rodziny, a kolejne pokolenie kończyło już francuskie szko-
ły i podpisywało się lokalnie brzmiącymi imionami. Zatem, by związać teatr 
z życiem – a związek ten musiał być silny, jeśli zespół miał liczyć na przychody 
z kasy – aktorzy sięgnęli po repertuar nie tylko atrakcyjny widowiskowo, ale 
także istotny, chociażby z punktu widzenia kroniki towarzyskiej i społecznej 
miasta. Jeśli Włosi chcieli utrzymać się na scenie w tkance miejskiej Paryża – 
Paryż musiał widzieć siebie w ich przedstawieniach. Jakie jednak mogły być 
konsekwencje tak daleko posuniętej kulturowej mimikry? 

Okres po 1680 roku, aż do czasu wypędzenia Włochów przez króla 
w 1697 roku, to czas dziwnego balansowania komików dell’arte między swoj-
skością a obcością. Z jednej strony z przyczyn chociażby marketingowych 
Comédie Italienne musiała już w samej nazwie odróżniać się jakoś od Comé-
die Française. Dlatego jedną ze strategii różnicujących oba zespoły stała się pa-
rodia repertuaru francuskiego i satyra społeczna. Autorami komedii włoskich 
coraz częściej bywali też Francuzi – Nolant de Fatouville czy Charles Dufres-
ny, Eustache Le Noble i Jean-François Regnard – lepiej wyczuwający nastroje 
społeczne stolicy niż aktorzy bazujący na dawnych scenariuszach. Ulubionym 
zaś tematem przedstawień w państwie rządzonym przez monarchię absolutną 
stało się rozpustne życie królewskiego dworu. Jak łatwo się domyślić, w związ-
ku z tym faktem pojawiły się liczne dekrety królewskie, nakazujące Włochom 
przestrzegania zasad cenzury słownej. Na przykład w 1688 roku komicy mieli 
usuwać ze swoich przedstawień wyrażenia o ironicznej wymowie, czyli zawie-
rającej aluzje do dworskich obyczajów112. Inne instytucje publiczne, takie jak 
władze uniwersytetu La Sorbonne lub komisarze sądu królewskiego w Châtelet, 
wnosiły skargi na obraźliwe treści, które pod ich adresem padały z włoskiej sce-
ny113. Wkrótce też król, w związku z licznymi skargami, przekazał komisarzowi 
policji ostrzeżenie, że jeśli Włosi nadal używać będą słów o ironicznej wymo-
wie i przyjmować sprośne pozy, a także pokazywać na scenie rzeczy sprzeczne 
z poczuciem przyzwoitości, „Jego Wysokość wypędzi ich z Francji i każe wracać 

112  Dangeau, Journal marquis de Dangeau, avec les additions inédites du Duc de Saint-Simon, 
Firmin-Didot, Paris, 1688, vol. 2, s. 101, 29 I 1688, cyt. za: D. Gambelli, Arlecchino a Parigi. Dall’in-
ferno..., dz. cyt., s. 244. 

113  É. Campardon, Les comédiens du Roi de la troupe italienne pendant les deux derniers siècle, 
Berger-Levrault, Paris 1880, vol. 1, s. 16 i 23, cyt. za: D. Gambelli, Arlecchino a Parigi. Dall’inferno..., 
dz. cyt., s. 244. 
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do Włoch”114. Przede wszystkim jednak król najwyraźniej odwrócił swoje ła-
skawe oblicze od teatru włoskiego, bo przestał chodzić do Hôtel de Bourgogne
i jeśli wierzyć zapewnieniom historyków, powodem tego zachowania była mi-
łość do głęboko wierzącej kochanki, Madame de Maintenon, którą z czasem 
w tajemnicy poślubił.

Przyczyna wygnania komików włoskich z Francji wiąże się właśnie bez-
pośrednio z nałożnicą królewską, którą paryżanie ze względu na brzmienie 
nazwiska nazywali złośliwie „panią na teraz”. Nie miejsce tu, aby opisywać ka-
rierę bogobojnej markizy, która najpierw nieofi cjalnie stała się guwernantką 
synów naturalnych Ludwika XIV, a potem, równie sekretnie, jego żoną. Znana 
była jednak z tego, że w pewnym momencie swojego życia przeszła głębokie 
nawrócenie i tę nowo zdobytą wiarę próbowała zaszczepić również francu-
skiemu władcy. Włosi długo nie zwlekali, żeby wykorzystać tę historię w celu 
skutecznego ściągnięcia do teatru paryskiej publiczności i w 1697 roku wysta-
wili komedię zatytułowaną La Fausse Prude [Fałszywa wstydliwość], napisa-
ną najprawdopodobniej przez francuskiego autora Fatouville’a, która w saty-
ryczny i czytelny dla publiczności sposób przedstawiała królewską kochankę. 
W odpowiedzi na tę premierę król, poprzez Komisarza Głównego Paryskiej 
Policji, wydał nakaz opuszczenia przez Włochów terytorium Francji. Dał im 
jednak hojnie jeszcze sześć tygodni, od dnia 14 maja 1697 roku, na pozbiera-
nie rzeczy i załatwienie formalności. Okoliczności tego wydalenia odbiły się 
szerokim echem i były opisywane przez prasę nie tylko we Francji, ale i w całej 
Europie115. Same w sobie oczywiście nie wydają mi się szczególnie zaskaku-
jące. Każdy absolutystyczny władca, zarówno kiedyś, jak i dzisiaj, postępuje 
podobnie – traktując głos artystów jak atak zagrażający jego jedynowładztwu, 
na język sceny odpowiada językiem siły. Ciekawi mnie tu raczej sam fakt wy-
gnania przez króla obywateli, w części znaturalizowanych Francuzów, z kraju, 
w którym spędzili kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt lat życia, i odwołania się 
w tym celu do odmienności kulturowej włoskiego zespołu.

 Król przecież nie wydalił, ot tak, po prostu, zespołu teatralnego z Francji 
(mógł zresztą zastosować łagodniejszą formę cenzury, na przykład zarządzić 
zdjęcie spektaklu z afi sza albo na jakiś czas zamknąć włoską scenę), ale wyraź-
nie nakazał jego członkom powrót do ojczyzny (choć po kilkudziesięciu latach 
bytności na francuskiej ziemi koncepcja ojczyzny, dla niektórych przynajmniej 
aktorów, mogła wydawać się co najmniej problematyczna). Ostatecznie we 
Francji mogli pozostać tylko ci, którzy udokumentowali swoje zakorzenienie 
we francuskiej ziemi i krwi – potwierdzone małżeństwem lub dziećmi zro-
dzonymi już na terytorium Francji. Nie można zatem oprzeć się wrażeniu, że 

114  P. Mélèse, Répertoire analitique des documents contemporains d’information et de critique 
concernant le théâtre à Paris sous Luis XIV (1659–1715), Librairie Droz, Paris 1934, s. 51–52, cyt. za: 
D. Gambelli, Arlecchino a Parigi. Dall’inferno..., dz. cyt., s. 244. 

115  Na temat okoliczności powstania sztuki, jej wzorców i wielu wersji można przeczytać
w D. Gambelli: Arlecchino a Parigi. Dall’inferno..., dz. cyt., s. 245–253. 
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mechanizmy aktualizowania różnic kulturowych w imię doraźnie wyznawanej 
ideologii zarówno kiedyś, jak i dzisiaj są do siebie łudząco podobne. Dlatego 
patrzę na ten siedemnastowieczny zespół włoskich aktorów trochę jak na dzi-
siejszego gastarbeitera, którego toleruje się do momentu, gdy jego obcość do 
czegoś się przydaje, na przykład do poznawania światowej gastronomii. Jed-
nak kiedy ten sam gastarbeiter zaczyna jako kucharz gotować moje narodowe 
danie (bo robi to taniej i szybciej) albo szyć typowe dla mojego kraju ubrania, 
a w pewnym momencie także narzekać na warunki pracy, wtedy jego obcość 
zawsze warta jest przypomnienia i napiętnowania. 

Oczywiście w XVII wieku we Francji to nie nacjonalizm nakazywał stoso-
wanie mechanizmów wykluczenia Innego. Aktualizowanie kulturowych różnic 
w tym wypadku było prawdopodobnie efektem ścierającego się absolutyzmu 
monarszego i władzy kościelnej. Swojskość i obcość trudno bowiem nazwać 
jakąś stałą kulturową cechą wybranej grupy lub społeczności. To raczej okre-
ślenia „puste”, które w zależności od okoliczności wypełniane bywają „treś-
cią”. Umiejętnie konstruowana „obcość” Arlekina we francuskim kontekście 
kulturowym na przestrzeni całego XVII wieku na początku pobytu włoskich 
komików w Paryżu miała służyć budowaniu autorytetu władzy królewskiej, 
usiłującej wyzwolić się spod wpływów Kościoła. Jednak już pod koniec tego 
wieku w obliczu silnej konkurencji na rynku paryskich teatrów zawodowych, 
jaki powstał w stolicy w drugiej połowie XVII wieku, „swojskość” włoskiego 
zespołu, który z łatwością przechwytywał, przystosowywał i wykorzystywał po 
swojemu język, techniki i strategie francuskiej konkurencji (dziś moglibyśmy 
powiedzieć, że twórczo pasożytował na zastanym terenie), stała się wysoce nie-
wygodna. A w chwili, kiedy komicy zaatakowali ze sceny podstawy władzy 
królewskiej, ponownie stali się dla władzy „obcy” i niewygodni. Nie na dłu-
go jednak. Bo choć wygnanie Włochów wydawało się defi nitywne, wkrótce 
okazało się, że odmienność kulturowa aktorów znowu jest publiczności pa-
ryskiej bardzo potrzebna. W kolejnym stuleciu, po śmierci Ludwika XIV, już 
od 1716 roku począwszy, zacznie ona nie tyle służyć wzmacnianiu autorytetu 
monarchy, ile – przynajmniej jeśli chodzi o Arlekina – uosabiać skojarzenia 
z tak zwanym Orientem. Moda na orientalizm zagospodaruje w nowy spo-
sób „obcość” kulturową włoskich komików, każąc im podróżować na deskach 
teatralnych do Turcji, Chin, Babilonii i serajów. A maska Arlekina stanie się 
rodzajem carte blanche, na której można będzie zarysować cechy, słowa i gesty, 
odsyłające do powszechnych kulturowych wyobrażeń o obcości.
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Wypędzenie komików włoskich z Paryża w 1697 roku bynajmniej nie przesą-
dziło o tym, że z pola widzenia paryskiej publiczności zniknęły całkowicie ich 
przedstawienia. Evariste Gherardi, ostatni Arlekin grający na scenie Th éâtre 
Italien przed jego zamknięciem, opublikował w 1694 roku, cieszące się ogrom-
nym powodzeniem wśród czytelników zarówno we Francji, jak i w Niderlan-
dach oraz Zjednoczonym Królestwie, tak zwane francuskie sceny z repertuaru 
komików królewskich116. Były to fragmenty komedii, napisanych przez auto-
rów francuskich dla włoskich artystów Comédie Italienne, które spotkały się 
w teatrze ze szczególnie przyjaznym odbiorem paryskiej publiczności. Przypa-
dek tej publikacji, który omówię szczegółowo w dalszej części tego rozdziału, 
jest według mnie bardzo symptomatyczny. Pokazuje bowiem, że rozwijający 
się przez całe XVII stulecie rynek księgarski stworzył możliwość łatwiejszej 
i tańszej niż w teatrze cyrkulacji komedii w formie tekstów do czytania. Pub-
likacja Gherardiego wydaje mi się zaś szczególnie istotna o tyle, że stanowi 
dobry punkt wyjścia do dyskusji nad tym, jak właściwie nasze historycznie 
ukształtowane rozumienie dramatu i jego zapisu tekstowego wpłynęło na po-
strzeganie włoskiej tradycji teatru jako nieliterackiego fenomenu. Dopiero kie-
dy uświadomimy sobie, w jaki sposób ukształtowała się literacka tożsamość 
dramatu, będziemy mogli krytycznie spojrzeć na utrwalone w podręcznikach 
teatru (między innymi autorstwa Allardyce’a Nicolla) wyobrażenie o improwi-
zacyjnym charakterze włoskiej komedii dell’arte, która dopiero musiała zostać 
„zreformowana” w XVIII wieku przez Carla Goldoniego, czyli zapisana i opub-
likowana w formie tekstu do lektury.

116  E. Gherardi, Le Th éâtre Italien ou le Recueil de toutes les scènes Françoises qui ont été jouées 
sur le Th éâtre Italiene de l’Hôtel de Bourgogne, A Paris chez Giullaume de Luyne et le sieur Gherardi, 
MDCXCIV avec Privilege du Roi, Paris 1694.
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Jak twierdził William Worthen w Print and the Poetics of Modern Drama, 
rozwój kapitalistycznego drukarstwa ukształtował w znacznym stopniu nasze 
nowożytne rozumienie literatury i literackości jako tekstu117. Ze względu na 
„przemysłowy” charakter, związany z usprawnieniem i mechanizacją proce-
sów produkcyjnych oraz dystrybucji książek, rozwój drukarstwa niewątpliwie 
przyczynił się do artykulacji pewnych edytorskich wartości tekstu. Chodzi-
ło tu głównie o standaryzację czcionki drukarskiej, interpunkcji i ortografi i, 
a także o formalizację (rozumianą tu jako szczególny układ druku) gatunko-
wą tekstów pisanych oraz materialną trwałość zapisu, umożliwiającą kolejne 
wznowienia i powtórzenia utworu. Wszystkie te cechy wynikające z systemu 
produkcji drukowanych tekstów stały się, według Worthena, już w XVIII wie-
ku istotnymi wyznacznikami literackości i literatury, tworząc kanon tekstów 
o ustabilizowanej, bo zachowanej w materialnej formie, pozycji w kulturze118. 

Jednak patrząc na dramat jak na rodzaj literacki, czyli na korpus szeroko 
rozumianych utworów (zachowanych w odręcznych odpisach lub w formie 
książkowej, zapisanych w całości lub tylko w podziale na poszczególne kwe-
stie postaci, w formie scenariusza lub z uwzględnieniem dialogów, didaska-
liów i imion postaci), który stanowił repertuar teatrów europejskich w XVII
i XVIII wieku, trzeba powiedzieć, że od samego początku był on pewną ano-
malią w ramach kultury drukarstwa. Anomalią choćby dlatego że – jak twier-
dzi Worthen – druk nie był przecież jedynym medium, defi niującym tożsa-
mość dramatu. I o ile w ramach praktyk edytorskich czyniono w całym XVII 
i XVIII wieku liczne starania o wpisanie dramatu w ramy literatury, na przy-
kład poprzez nadawanie tekstom dialogów literackiej formy wiersza oraz spe-
cyfi cznego layoutu w druku, czy nawet umieszczanie na okładce książki nazwi-
ska autora, to dla teatru kwestia tak pojętej literackości dramatu nie miała aż 
tak wielkiego znaczenia. Głównie dlatego że – jak widzieliśmy w poprzednim 
rozdziale – teatr zawsze przepisywał, twórczo wykorzystywał, przystosowywał 
i zmieniał teatralne sztuki ku przyjemności publiczności, za zgodą lub bez zgo-
dy ich autora119.

Niewątpliwie o literackości bądź nieliterackości dramatu przesądzały też 
jeszcze inne czynniki, na przykład gatunkowe: inaczej przecież traktowano tra-
gedie Racine’a i Corneille’a w XVII wieku, a inaczej komedie Moliera. W przy-
padku komedii w ogóle nie mamy żadnej pewności co do tego, czy uważano 
ją za część literatury, rozumianej tutaj jako szczególne doświadczenie poety-
ckiego kunsztu języka. Sam przecież pomysł, by artystów teatralnych, w tym 
komediopisarzy, nie grzebać w poświęconej ziemi, świadczył raczej o ich ni-
skiej kulturowej i społecznej pozycji, w przeciwieństwie chociażby do poetów 
grzebanych w panteonach narodowych wieszczów. By wskazać na literackość 

117  W.B. Worthen, Print and the Poetics of Modern Drama, Cambridge University Press, Cam-
bridge 2005, s. 5.

118  Tamże. 
119  Por. tamże. 
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jednego typu komedii i nieliterackość innych, wprowadzono na przykład we 
Włoszech, jeszcze w okresie renesansu i baroku, rozróżnienie na commedia 
erudita (czyli komedię uczoną, pisaną głównie przez wykształconych autorów 
ze środowiska dworskiego dla dworskiej publiczności) i commedia mercenaria 
(powstającą na potrzeby teatrów publicznych). Dodać też należy, że w obrębie 
samego środowiska komediografów inaczej postrzegano w XVII wieku auto-
rów francuskich (na przykład Moliera), przygotowujących sceniczny repertuar 
w formie tekstów do nauczenia się przez aktorów na pamięć, a inaczej aktorów 
włoskich, którzy wypełniając scenariusze komediowe własnym warsztatem 
i przygotowaniem, niekoniecznie bywali przez widzów i środowiska twórców 
uważani za autorów komedii. Dla zauważenia tej różnicy wystarczy przyjrzeć 
się chociażby portretowi Moliera z epoki (Ilustracja 13), na którym przed-
stawiony został z piórem w ręku (a więc jako pisarz), i portretowi Domenica 
Biancolellego (Ilustracja 12), na którym aktor widnieje w stroju „prywatnym”, 
ale za to z maską w ręku (a więc jako komediant).

Kwestia edytorskich i autorskich strategii publikowania komedii, granych
przez włoskich aktorów pod koniec XVII i w XVIII wieku, a także ich lite-
rackości lub nieliterackości wydaje się zatem dosyć problematyczna. Fakt, 
że ukazały się one drukiem, nie przesądzał chyba jeszcze o ich ulokowaniu 
w obrębie literatury. Na kartach wydawanych w XVII i XVIII wieku komedii 
możemy jednak, jak twierdził Worthen, śledzić toczący się proces wyrabiania 
literackiej tożsamości dramatu. Publikacje z tego okresu zachowują bowiem 
zarówno wyraźne odnośniki do rzeczywistości scenicznej i uzusu teatralnego, 
takie jak wejścia i zejścia ze sceny, imiona aktorów (lub masek), podział na akty 
czy streszczenia działań scenicznych (na przykład lazzi), jak i odniesienia do 
fi kcyjnego, literackiego świata, takie jak dialogi w podziale na poszczególne 
postaci i określenia świata przedstawionego. Dla Worthena podwójność tożsa-
mości dramatu w druku jest świadectwem procesu, zgodnie z którym począt-
kowo tekst drukowany miał reprodukować na określonych zasadach przed-
stawienie teatralne, by z czasem wypracować reguły „produkowania” czy 
„stwarzania” przedstawienia za pomocą tekstu, zastępując doświadczenie 
oglądania spektaklu w teatrze doświadczeniem lektury dramatu. Worthenowi 
chodziło bowiem o takie rozumienie literackości dramatu, ukształtowane już 
znacznie później, bo pod koniec XIX wieku – na przykład w sztukach Hen-
ryka Ibsena i Bernarda Shawa – która byłaby formą jego performatywności: 
performatywności dramatu jako tekstu. Dramat w tym znaczeniu, powstający 
z wykorzystaniem środków literackich, tworzony był w celu wystawiania go 
w wyobraźni odbiorcy120. I dopiero dla tak pojętej literackości dramatu i ko-
medii kluczowa wręcz stawała się, zdaniem Worthena, pozycja autora, czyli 
twórcy dramatu. Ukształtowała się ona jednak dopiero w romantyzmie, a tak 
naprawdę pod koniec XIX wieku, kiedy to wraz z rozwojem naturalizmu po-

120  Tamże, s. 12.
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wstał dramat wzorowany na sposobach konstruowania świata przedstawio-
nego i postaci w powieściach. I to chyba właśnie dopiero wtedy autor, jako 
odpowiedzialny za dzieło podmiot, stał się gwarantem, dyskusyjnej skądinąd, 
„trwałości” i „niezmienności” dzieła literackiego w kulturze i w świadomości 
nadchodzących pokoleń121. Dlatego też kwestia utrwalonego w druku autor-
stwa dzieła na długo zdefi niowała nasz sposób postrzegania samego teatru 
jako miejsca reprodukcji dramatu (zawsze szczątkowej i niepełnej), a reżyserii 
teatralnej jako sposobu jego „czytania”122. 

Jednak jeszcze pod koniec XVII i na początku XVIII wieku pozycja autora 
komedii, w kulturze i choćby w systemie prawnym, wcale nie była tak jasno 
zdefi niowana. By komediopisarze mogli chociażby czerpać zyski ze stworzo-
nych przez siebie sztuk, nie tylko w formie honorarium, jakie płacił im teatr, 
ale także tantiem od sprzedanych egzemplarzy książek, najpierw w systemie 
regulacji prawnych oraz w świadomości odbiorców i wydawców musiał poja-
wić się autor. Jak jednak powszechnie wiadomo, w XVII i XVIII wieku mało 
który wydawca, nie wspominając o teatralnych antreprenerach, przejmował się 
oryginalnym twórcą komedii. W teatrze włoskim kwestia autorstwa komedii 
wydawała się jeszcze bardziej problematyczna, bo ich autorami byli zarówno 
twórcy scenariuszy teatralnych, jak i po części aktorzy. Ci ostatni, wypełniając 
warsztatowymi umiejętnościami i przygotowaniem komediowe scenariusze, 
całkiem słusznie, wraz z pierwszymi publikacjami komedii, rewindykowali 
prawa do korzyści materialnych płynących z ich sprzedaży w formie druko-
wanej. 

Warto zatem, jak mi się wydaje, prześledzić ów proces wyrabiania literac-
kiej tożsamości dramatu w odniesieniu do repertuaru włoskich artystów, gdyż 
może on okazać się przykładem kształtowania takich uwarunkowań kulturo-
wych, które w konsekwencji doprowadziły do powstania wyobrażeń o nieli-
terackim charakterze włoskiej sztuki teatru, a także o improwizacyjnym typie 
włoskiego aktorstwa i jego ulotnym i nietrwałym charakterze. W tym celu za-
mierzam przeanalizować wybrane fragmenty wydanego przez Evariste’a Ghe-
rardiego zbioru „francuskich scen” z repertuaru Th éâtre Italien (1694), sztukę 
Arlequin souvage (1721) Louisa François Delisle de La Drevetière’a, polskie 
przykłady wykorzystania fi gury Arlekina w dramacie przez Franciszka Boho-
molca (Arlekin na świat urażony, 1755) i Franciszka Zabłockiego (Arlekin Ma-
homet albo taradajka latająca, 1785) oraz omówić strategie wydawnicze Carla 
Goldoniego, których celem było podniesienie społecznej rangi autora komedii. 
Dzięki tej analizie zrozumiemy na przykład, dlaczego Arlekin, w zależności od 
czasu i kontekstu, raz kojarzony był z pseudonimem artystycznym i kunsztem 
komediowym konkretnego aktora, kiedy indziej funkcjonował jako imię po-
staci dramatu o włoskim lub orientalnym życiorysie, a jeszcze innym razem 

121  Por. tamże, s. 5.
122  Tamże, s. 8.
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widziano w nim ikonę bufonady i prowincjonalizmu włoskiego teatru w prze-
ciwieństwie do powstających w oświeceniu nowych koncepcji aktorstwa, cho-
ciażby tych, o których Denis Diderot pisał w Paradoksie o aktorze.

Procesu rekonstruowania przedstawienia w formie tekstu do czytania ni-
gdzie chyba nie widać lepiej niż we wspomnianej publikacji Evariste’a Gherar-
diego Le Th éâtre Italien ou le Recueil de toutes les scènes Françoises qui ont été 
jouées sur le Th éâtre Italiene de l’Hôtel de Bourgogne, z 1694 roku123. Gherardi, 
ostatni przed zamknięciem Comédie Italienne w 1697 roku aktor grający Ar-
lekina, nie twierdził wcale, że publikuje utwory własne, a jedynie, że zebrał ko-
medie, które – zgodnie z tytułem zbioru – wystawiali włoscy aktorzy przez cały 
okres ich służby u króla. We wstępie wyjaśnił zresztą dosyć precyzyjnie cele 
samej publikacji. W przedmowie do królowej pisał, że lektura wydanej przez 
niego książki powinna przynajmniej w jakimś stopniu dostarczyć czytelnikowi 
tej samej przyjemności, jaką widz odczuwał podczas oglądania przedstawień 
włoskiej sceny124. Publikacja z jednej strony miała zatem reprodukować wcześ-
niejsze przedstawienia, z drugiej zaś zapoczątkowała nowy proces uwiecznia-
nia przedstawień komików włoskich w druku. 

Gherardiemu zależało na podkreśleniu pionierstwa swojej inicjatywy, gdyż 
– jak sam uzasadniał – w przeważającej większości komedie wystawiane w jego 
teatrze nie były dotąd publikowane, bo „polegały głównie na akcji”. „Akcja” 
zaś, jak można się domyślać, zależała od inwencji samego aktora, który – jak 
mówił Gherardi – komponował to, co grał, bezpośrednio na scenie, „en jouant”
(czyli w grze). Trudno więc mu było opisywać w jakiejś zwartej tekstowej for-
mie ową „akcję”, gdyż zmieniała się ona w zależności od grającego na scenie 
aktora125. Chodziło mu więc pewnie w tym wypadku o szeroki margines in-
wencji, jaki system produkcji włoskich przedstawień pozostawiał aktorom. Po 
lekturze Lo Scenario Biancolellego można jednak spierać się z Gherardim, czy 
to „komponowanie” akcji przez aktorów podczas gry rzeczywiście odbywa-

123  E. Gherardi, Le Th éâtre Italien ou le Recueil de toutes les scènes Françoises qui ont été jouées 
sur le Th éâtre Italiene de l’Hôtel de Bourgogne, A Paris chez Giullaume de Luyne et le sieur Gherar-
di, MDCXCIV avec Privilege du Roi. Wydanie to, dziś prawie niedostępne, miało następnie szereg 
wznowień, a także edycji pirackich w Paryżu, Amsterdamie i Londynie. W sumie przez kilkana-
ście lat od pierwszego wydania pod tym samym – lub nieco zmienionym – tytułem ukazało się we 
Francji sześć tomów z tej serii, z których dwóch prawdopodobnie nie redagował Gherardi, choć 
wykorzystały jego nazwisko jako rozpoznawalne na rynku logo. W sieci dostępne są w postaci ska-
nów zarówno francuskie, jak i niderlandzkie wydania z tej serii. Pisząc ten rozdział, korzystałam ze 
stosunkowo łatwo dostępnej w sieci wersji z 1707 roku, opublikowanej w Amsterdamie: E. Gherardi, 
Le Th éâtre Italien de Gherardi ou le recueil général de tous le Comédies & Scènes Françoise jouées par 
le Comédiens Italiens du Roi pendant tout le temps qu’ils ont été au Service. Tom Premier, Chez Isaak 
Elzevire, Libraire, au grand Monarque, Amsterdam 1707, https://books.google.pl/books?id=2kI-
TAAAAQAAJ&hl=pl&source=gbs_slider_cls_metadata_7_mylibrary (dostęp: 4.04.2016).

124  E. Gherardi, Epitre [w:] tegoż, Le Th éâtre Italien de Gherardi ou le recueil général de tous 
le Comédies & Scènes Françoise jouées par le Comédiens Italiens du Roi…, dz. cyt. s. XI. Wszystkie 
cytaty w moim tłumaczeniu.

125  E. Gherardi, Avertissement qu’il faut lire [w:] tegoż, Le Th éâtre italien de Gherardi ou le re-
cueil général… dz. cyt., s. XIII. Wszystkie cytaty w moim tłumaczeniu.
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ło się dosłownie na scenie, czy też raczej aktor w poszczególnych scenach po-
trafi ł sprawnie wykorzystać dobrze opanowany wcześniej wachlarz gotowych 
fragmentów i umiejętności. Dlatego o tym, że pod koniec XVII wieku możli-
wa stała się dokumentacja praktyki scenicznej Włochów w formie tekstów do 
czytania, przesądziły jakieś inne czynniki niż niezmienność lub stabilność gry 
aktorskiej.

Publikacja „scen francuskich” stała się, zdaniem Gherardiego, możliwa 
głównie dlatego, że składają się na nią dzieła wielu francuskich autorów, poda-
rowane włoskim aktorom nieodpłatnie. Publikacja miała być zatem rodzajem 
zbioru scen lub – mówiąc współcześnie – skeczy, które aktorzy, nieobciążeni 
prawami autorskimi literatów, mogli dowolnie wykorzystywać. Jednak za tą 
decyzją kryje się, jak mi się wydaje, jeszcze inny, ważniejszy argument. Sztuki 
dla włoskiej sceny w Paryżu pod koniec XVII wieku pisali francuscy autorzy, 
co niewątpliwie znacząco wpłynęło na językowe kompetencje aktorów, a także 
sprawiło, że mogli oni grać przed lokalną publicznością w zrozumiałym dla 
niej języku. Tak przygotowywane z kolei przez lokalnych autorów francuskie 
dialogi nadawały się już do publikacji. Jednakże Biancolelli, który również spi-
sywał, ale po włosku, swoje sceniczne działania i partnerujących mu aktorów 
też ostatecznie swoich zapisków nie wydał. I choć aktorowi udawało się bawić 
publiczność na scenie licznymi francusko-włoskimi kalamburami, to być może 
zabrakło mu, mimo wszystko, kompetencji językowych native speakera, które 
mogły wystarczyć do publikacji tekstu. Pewne znaczenie w tym przypadku 
miała też pozycja włoskiego teatru w hierarchii kulturowej i społecznej; choć 
jego repertuar powstawał niemal równolegle z repertuarem publikowanego już 
w XVII wieku Moliera, a z czasem posiłkował się również językiem francu-
skim, to przecież „francuski” Biancolellego był jednak językiem wyuczonym, 
zwyczajnie obcym. Patrząc ze współczesnej perspektywy, można powiedzieć, 
że Biancolelli podzielił los dzisiejszych imigrantów, pozbawionych, przez ję-
zykowe i kulturowe wykluczenie, głosu (literackiego), którzy często dopiero 
w drugim pokoleniu przyswajają sobie język kraju, do którego przybyli, zysku-
jąc przez to widzialność w kulturze. 

Pod koniec XVII wieku długoletni pobyt włoskich aktorów na terenie 
Francji oraz konieczność kulturowej mimikry skłoniły zespół do gry w ję-
zyku francuskim i do wykorzystywania w tym celu dialogów, które pisali na 
ich zamówienie autorzy lokalni. I właśnie tę część rzemiosła – francuskich 
dialogów – jako możliwą do reprodukcji w formie drukowanej, postanowił 
Gherardi wydać, mając jednocześnie nadzieję na pokaźne zyski. Jak jednak 
można się domyślać, jego zastrzeżenia zawarte w przedmowie do Th éâtre Ita-
lien miały także na celu uprzedzenie ewentualnych roszczeń komediopisarzy 
francuskich co do podziału zysków ze sprzedaży. Pojawiły się one jednak nie, 
jak się spodziewał, ze strony pisarzy, ale przede wszystkim ze strony pozosta-
łych członków włoskiego zespołu. Aktorzy Comédie Italienne poczuli się przez 
Gherardiego zwyczajnie oszukani, uważając, że w równym jak on stopniu mają 
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prawo czerpać zyski z drukowanej „reprodukcji” przedstawień, w których bra-
li czynny udział. Skłóceni ze sobą, nie mogli się porozumieć co do podziału 
tantiem, więc ostatecznie zażądali wycofania nakładu z rynku i jego zniszcze-
nia126. Jednak, jak skarży się Gherardi w przedmowie do wydania z 1707 roku, 
część tego pierwszego nakładu nie została wcale zniszczona. Na podstawie kil-
ku ocalałych egzemplarzy wydawcy przygotowali bowiem wznowienie edycji, 
choć w wersji nieofi cjalnej, czyli – mówiąc współcześnie – pirackiej (z której 
sam Gherardi zapewne nie miał żadnego zysku). A na domiar złego niektóre 
„sceny francuskie”, już zgromadzone i przygotowane przez niego do kolejnego 
wydania, wykradli mu ponoć inni członkowie zespołu i wydali podstępnie pod 
jego nazwiskiem127. Jak zatem można wnioskować z tej przedmowy, pod ko-
niec XVII wieku nie istniało jeszcze prawo autorskie, które w jakiś szczególny 
sposób chroniłoby interesy autorów komedii. Polityka wydawnicza była raczej 
realizowana zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”, a wydawcy nie dbali 
o znane dopiero od końca XIX wieku niuanse, jak „wkład twórczy”, integral-
ność dzieła lub jego fi lologiczne opracowanie. Wszystkie kategorie związane 
z rozumieniem literackości jako tekstu nie były jeszcze zadomowione w świa-
domości zarówno odbiorców, jak i samych twórców oraz wydawców kome-
dii. Każdy mógł więc uważać, że „komedia” należy tylko do niego. Dlatego 
ostatecznie Gherardi przypisał sobie redakcję sześciu woluminów pod tytułem 
Th éâtre Italien… zaś przestrzegł czytelników przed tomem trzecim, który rze-
komo powstał z inicjatywy jednego z aktorów (najprawdopodobniej Angela 
Costantiniego – odtwórcy maski Mezzettina), podstępnie wykorzystującego 
popularność pierwszego tomu. Gherardi z nieukrywaną jednak satysfakcją 
podkreślał, że jego seria wzbudziła ogromne zainteresowanie czytelników, gdyż 
nawet po wycofaniu pierwszego nakładu wersje nielegalne pojawiły się natych-
miast w Holandii, Belgii, Liège oraz Londynie. Zatem mogło mu chodzić nie 
tyle o jakieś odwołanie do legalności lub nielegalności, ile raczej o kwestię po-
pularności wydania, która winna się przekładać na brzęczącą monetę.

Jego publikacja stawiała sobie ambitny cel reprodukowania efektów przed-
stawienia w formie drukowanej. Dlatego w tytule świadomie zaznaczył, że 
przedstawia sztuki „tak, jak grali je aktorzy włoscy na scenie” i by uzyskać efekt 
wiarygodności, drobiazgowo wręcz zadbał o dostarczanie czytelnikowi istot-
nych, z jego punktu widzenia, informacji. Dzięki nim miał on bez problemu 
odtworzyć sobie w pamięci teatralne przeżycia. Gherardi dołączył na przykład 
do wydania słowniczek żargonu teatralnego, aby odbiorca mógł zrozumieć, 
co kryje się pod pojęciami lazzi, tour (samodzielna akcja aktora dostosowana 
do wielokrotnie eksploatowanej sytuacji) lub cantonade (róg sceny, gdzie uda-
wał się aktor, schodząc z pola akcji głównej). A przecież o takie szczegóły nie 
troszczył się wcale jeszcze w 1611 roku Flaminio Scala, publikując Zbiór fabuł 

126  Por. D. Gambelli, Arlecchino a Parigi. Dall’inferno... , dz. cyt., s. 235–243. 
127  E. Gherardi, Avertissement qu’il faut lire…, dz. cyt. s. XVII–XIX.
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teatralnych, który najwyraźniej adresował do praktyków teatralnego rzemio-
sła. Gherardi szukał też różnych sposobów odwzorowania akcji scenicznej na 
papierze, dlatego dla uwierzytelnienia swojej reprodukcji przywoływał często 
takie instancje jak doświadczenie świadków-widzów, mogących potwierdzić 
jego „zeznania”. I jeśli tylko wyobrazimy sobie, że rozpowszechnienie się dru-
ku w XVII wieku przyniosło analogiczne rewolucyjne zmiany dla trwałości 
i mobilności kultury jak pojawienie się nowych mediów (kasety VHS lub płyty 
CD i DVD, a potem Internet) w XX wieku, bez trudu zrozumiemy, że reje-
strowanie komedii w formie drukowanego tekstu można śmiało porównać do 
współczesnych metod rejestrowania wydarzeń na żywo za pomocą chociażby 
techniki wideo. Rozwój drukarstwa w XVII i XVIII wieku nie tylko przyczynił 
się więc do nowych sposobów utrwalania przedstawień w materialnej i prze-
nośnej formie, ale także w późniejszym okresie, już w drugiej połowie XVIII 
i zwłaszcza w XIX wieku, przesądził o zmianie relacji pomiędzy oryginałem 
a kopią, czyli doprowadził do sytuacji, w której wcześniej opublikowany tekst 
zaczął uwierzytelniać swoją realizację sceniczną.

Skrupulatność Gherardiego w odtwarzaniu „tego, co na scenie”, nie do-
tyczyła jednak wszystkich elementów przedstawienia. Gdy idzie na przykład 
o niektóre maski neapolitańskie, takie jak Pulcinella czy Pasquariello, jako 
redaktor pozostał niezwykle zdawkowy. Zaznaczał tylko czasem, że kwestie 
Pasquariella w dialekcie neapolitańskim poprawił na bardziej zrozumiałe – 
włoskie i w większości scen, w których występował ten aktor, dał jedynie skró-
towy opis działań, gdyż chodziło o włoskie „grymasy i postury”. O Pulcinelli 
zaś wcale nie wspomina, co można chyba tłumaczyć tylko faktem, że maska 
ta, reprezentująca w południowych Włoszech neapolitańskiego prowincjusza, 
jako zbyt egzotyczna nie przyjęła się na scenie w Paryżu. Jak można się za-
tem domyślać, w zespole byli tacy aktorzy, którzy – mówiąc współczesnym 
językiem – „performowali” swoją włoskość poprzez różnego rodzaju cieles-
ne „grymasy i postury”, jak i tacy, których włoskość nazbyt „prawdziwa”, jak 
Pulcinelli właśnie, bo związana z konkretnym terytorium Półwyspu Apeniń-
skiego, została przez widzów odrzucona jako niezrozumiała. Były w zespole 
wreszcie i takie maski, które – jak Arlekin – w trakcie XVII wieku najwyraźniej 
musiały dokonać pewnej korekty włoskości, bo pożytek z kulturowej mimikry 
okazywały się dla paryskiej publiczności i czytelników większe niż z performo-
wania tożsamości, powiązanej z biografi ą aktora i jego rodzimym terytorium.

Jak widać, kwestia przedstawiania i wytwarzania na scenie oraz w druku 
włoskiej i francuskiej identyfi kacji zdają się jedną z kluczowych strategii per-
formatywnych tego teatru. Dlatego też zapewne Gherardi tłumaczy w pewnym 
momencie, że w jego publikacji, oprócz „scen francuskich”, znajdą czytelnicy, 
to tu, to tam, także sceny wyłącznie po włosku lub mieszane z językiem francu-
skim, „jak graliśmy je w naszym teatrze”. I zamieścił je bodaj po to, by czytelnik 
mógł, mimo wszystko, owej „włoskości” w jakiejś szczątkowej formie zasma-
kować. Jednak już za chwilę przytomnie dodaje, że Doktor i Arlekin nigdy nie 
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mówili w prawdziwym dialekcie bolońskim i bergamońskim, bo nikt by ich 
w Paryżu nie zrozumiał128. Uwaga ta rozwiewa ostatecznie podnoszone przeze 
mnie na wstępie tej części książki wątpliwości co do zachowania jakiejś „ory-
ginalnej” genealogii masek włoskich na francuskiej scenie. Raczej mieliśmy do 
czynienia z rodzajem na bieżąco konstruowanej metonimii lokalności, która 
tworzyła się wokół cech, elementów przedstawień, ubioru, ruchu scenicznego 
i języka masek, a jej nadrzędną funkcją było wytwarzanie czytelnej dla widzów 
odmienności (włoskości) i zarazem swojskości (francuskości). Sam Gherardi 
zdaje się zresztą potwierdzać tę zasadę, gdy mówi w pewnym momencie, że 
komedie grane przez jego zespół na scenie Comédie Italienne „nie są włoskie”, 
ale zespół musiał z nich korzystać, by dostosować się do gustów i inteligen-
cji publiczności129. Innymi słowy, strategia wytwarzania w ramach włoskich 
przedstawień kulturowych identyfi kacji grających w nich masek jako swoj-
skich i obcych wiele miała wspólnego z rozpoznawanym na gruncie krytyki 
postkolonialnej dyskursywnym procesem wytwarzania w wyobraźni zachod-
niego świata Innego. Jego rozpoznanie przez odbiorcę zależało od umiejętne-
go zaznaczenia przez twórców przedstawień elementów kulturowej różnicy, 
zgodnie ze znaną zasadą „podobny do nas, a jednak obcy”130. Włosi w Paryżu 
musieli więc upodobnić się do Francuzów (poprzez chociażby użycie języka 
francuskiego), a jednocześnie zachować w strategiach performatywnych swoją 
obcość, a więc „włoskość”, która coraz bardziej kojarzyć się zaczęła z pewnym 
sposobem gry aktorskiej, określoną gatunkowością przedstawień, a także stra-
tegiami komizmu. 

Chcąc zbadać dokładniej wątek kulturowej identyfi kacji masek na scenie 
włoskiej w Paryżu, który będę rozwijać w tym rozdziale i w następnej czę-
ści książki, chciałabym przeanalizować teraz dwie zebrane w pierwszym to-
mie Gherardiego komedie: Arlequin Protée [Arlekin transformista] i Arlequin 
l’Impreur dans la Lune [Arlekin imperator z księżyca]. Pozwolą one zobaczyć, 
jak aktorzy włoscy – i grane przez nich maski – defi niowali się i pozycjonowali 
wobec kulturowego i społecznego kontekstu Paryża. Arlequin Protée wydaje się 
pod tym względem poglądowym przykładem, bo w satyryczny sposób komen-
tuje zarówno kondycję włoskich aktorów we Francji, jak i podnoszoną przeze 
mnie wcześniej kwestię autorstwa komedii. 

W jednej z pierwszych scen Arlequin Protée widzimy Arlekina, który prze-
biera się za aktora o imieniu Kometa. Mezzettino zaś (wspomniana przeze 
mnie wielokrotnie maska komediowa grana przez Costantiniego) wciela się 
w Cinthia, czyli, jak pisze Gherardi, „francuskiego aktora, najlepiej takiego 

128  Tamże.
129  Tamże, s. XIX.
130  Por. E. Bal, Podobny, a jednak obcy [w:] Elementy dramatu. Analizy diagnostyczne, red.

M. Borowski, M. Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009.
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z Comédie Italienne; bo Włosi nie zarabiają dużo”131. Nie był to żaden lap-
sus językowy ani nie chodziło też o jakiegoś Francuza zabłąkanego wśród 
etnicznie jednolitej grupy aktorów włoskich. Paradoksalność użytego przez 
Gherardiego sformułowania dobitnie wskazuje, według mnie, na zamazanie 
kulturowej różnicy między tym, co francuskie, i tym, co włoskie, na rzecz róż-
nic wynikających z gatunkowości repertuaru scen paryskich. Arlekin spotyka 
zatem w tej scenie Cinthia, któremu wyjawia swoje plany stworzenia własnego 
zespołu teatralnego. Cinthiowi nie chce się wierzyć, że Arlekin może szukać 
aktorów w szczerym polu wśród zbieraczy winogron, ale – niezrażony tą oko-
licznością – natychmiast skwapliwie przystaje na jego propozycję i deklaru-
je gotowość przystąpienia do trupy. Arlekin wyjaśnia po chwili, że aktorzy to 
ostatni właściwie element, którego mu brakuje do uprawiania teatru, bo jeśli 
chodzi o sztuki, „ma ich tyle, co dusza zapragnie”. Na co Cinthio: 

Cinthio: Czyli, że ma pan te wszystkie sztuki Corneille’a, Moliera i Racine’a?
Arlekin:  No nie! Mam coś o wiele lepszego niż Corneille, Racine i Moliere. Czy wie 

pan, że od czasu, kiedy widzieliśmy się ostatnim razem, zostałem autorem?!
Cinthio: Autorem! He, he.
Arlekin: Tak właśnie, autorem. Czy czytał pan kiedyś komedie Plauta i Terencjusza?
Cinthio: Chyba ze sto razy.
Arlekin: To ja je napisałem!
Cinthio: (śmiejąc się) Cha, cha, cha! To pan je napisał! Chyba pan żartuje?
Arlekin: Mówię serio.
Cinthio: Przecież nie nazywa się pan, ani Plaut, ani Terencjusz.
Arlekin:  To prawda, ale powiedzmy, jak sprawy stoją. Dzisiaj opodatkowano wszyst-

kich pisarzy, którzy cieszą się jako taką sławą, więc żeby uniknąć podatków, 
nie podpisuję swoich sztuk własnym imieniem, Kometa, tylko jako Plaut 
i Terencjusz.

Cinthio:  Ale jak to możliwe? Przecież oni zostali wydani po raz pierwszy kilkaset lat 
temu.

Arlekin: Co nie zmienia faktu, że ich wiersze nadal są godne podziwu!132

Z tego krótkiego dialogu z łatwością daje się wyczytać wpływ systemu po-
datkowego na działalność paryskich teatrów u schyłku XVII wieku, który au-
torów komedii zrównywał z rzemieślnikami. Mówiąc inaczej, najgorzej wiodło 
się żyjącym autorom, bo musieli od swej działalności płacić podatki, zespo-
ły teatralne powinny z kolei wykorzystywać wyłącznie repertuar nieżyjących 
pisarzy – gdyż zapewne nie wymagałby płacenia tantiem. Dlatego tak zwany 
warsztat komików dell’arte, na który składała się znajomość wszelkich lazzi 
(przekazywanych przez starszych aktorów młodszym pokoleniom w ramach 
zespołu), powiedzeń czy całych „scen” lub „skeczy”, stał się do pewnego mo-
mentu całkiem efektywnym i tanim sposobem wypełniania czasu przedstawie-

131  E. Gherardi, Arlequin Protée [w:] tegoż, Le Th éâtre Italien de Gherardi ou le recueil général de 
tous…, dz. cyt., s. 101. Wszystkie cytaty w moim tłumaczeniu.

132  Tamże, s. 103–104. 
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nia. Każdy kolejny aktor czerpał swobodnie i garściami z dorobku poprzedni-
ków, co widać dobrze chociażby w samym pomyśle Gherardiego, by w Th éâtre 
Italien zaznaczać, że taki na przykład Mercure galant [Szarmancki Merkury]
grany był już na scenie przez Biancolellego w 1682 roku, zaś Arlequin Protée 
w roku 1683133. Oba tytuły najwyraźniej pozostawały w repertuarze włoskie-
go teatru i później, aż do 1694 roku. Gherardiemu nie chodziło więc jedynie 
o wskazanie pierwotnego wykonawcy konkretnej komedii z repertuaru teatru, 
gdyż powtórzenia i wariacje zdarzały się zarówno w obrębie samych intryg 
komediowych i przebiegu fabuły (o czym pisałam w poprzednim rozdziale), 
jak i w rozwiązaniach sytuacyjnych, właśnie lazzi, które aktorzy mogli wyko-
rzystywać w różnych sztukach na różne sposoby, niemal niezależnie od intrygi.

W komedii Arlequin Protée Gherardiego znajdziemy, na przykład, sceny 
doskonale znane już wcześniej z Lo Scenario Biancolellego. A jedną z bardziej 
popularnych, bo uwiecznianych także na rycinach134, był numer z Arlekinem, 
który okrada mieszkanie i wyrzuca łupy przez okno. Zaraz po kłótni Arleki-
na z Mezzettinem o to, w jakiej oberży ten pierwszy ma spędzić noc, Mez-
zettino wchodzi na scenę i widzi, jak tamten wychyla głowę z okna jednego 
z domów. Arlekin, spostrzegłszy towarzysza, mówi mu, że za chwilę wyrzuci 
z okna meble i sprzęty, a Mezzettino ma je łapać i wsadzać szybko do wora 
(obaj są wiecznie biedni i szukają łatwego zarobku, nie cofając się przed kra-
dzieżą). Arlekin zaczyna więc wyrzucać przez okno materace, łóżka, pościele 
puchowe, koce i narzuty, a także… niemowlę w powijakach, które przypad-
kowo znalazł w łóżku. Za chwilę przychodzą jednak Dottore i Scaramouche, 
więc złodzieje muszą uciekać z łupem135. Niemal identyczną scenę z drobnymi 
wariacjami znajdziemy u Biancolellego, na przykład w sztuce Tre ladri scoper-
ti [Trzech złapanych złodziei], w której to Trivellino wyrzucał z okna różne 
przedmioty i meble, a na koniec także dziecko, przy czym uprzednio kazał 
stojącemu na dole Arlekinowi otworzyć szeroko „gardło” wora (po francusku 
Ouvre la bouche!). Arlekin, który zawsze dosłownie rozumie większość meta-
forycznych wyrażeń, otworzył szeroko usta w oczekiwaniu na spadające łóżko. 
Takich scen czy skeczy można wymieniać wiele, nie jest to jednak teraz moim 
celem. Chodzi mi raczej o potwierdzenie skomplikowanej kwestii autorstwa 
repertuaru komików włoskich, które istotnie trudno oddać w formie druku. 
Opodatkowaniu na tamtym etapie rozwoju prawa autorskiego podlegały ra-
czej tylko dialogi, zaś działania sceniczne lub umiejętności aktorów pozosta-
wały dla wydawców „nieopatentowane” lub ogólnodostępne. Dzisiaj zapewne 

133  Tamże, s. 1 i 83.
134  Arlequin Protée, ou Aduocat d’vn Cler / du Chastelet; contre le chien du Docteur / COMEDIE: 

[estampe] / I B F, Bonnart, Jean Baptiste (1654–1726), A PARIS, Chez N. BONNART, ruë S. Jacque,
à l’Aigle. Avec Privilege du Roy, 1684, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6945494z (dostęp: 
11.04.2016). 

135  E. Gerardi, Arlequin Protée, [w:] tegoż, Le Th éâtre Italien de Gherardi ou le recueil général…, 
dz. cyt., s. 98. 
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taki repertuar umiejętności moglibyśmy określić terminem know-how, które 
najczęściej bywa ściśle reglamentowane, a także słono płatne. Jednak pod ko-
niec XVII wieku wydawcy najwyraźniej rozumieli know-how co najwyżej jako 
umiejętność pisania dialogów, zwykle wierszem, które mogły stać się przed-
miotem publikacji i źródłem zysków. 

Zresztą kondycja fi nansowa aktorów teatru włoskiego była raczej nie do 
pozazdroszczenia. W poprzednim rozdziale pisałam o tak zwanej wojnie 
o maszyny teatralne, którą w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
XVII wieku zespół włoski prowadził z francuskim. Przedstawienia francuskie 
miały się bowiem różnić od włoskich jakością i zamożnością wystawy – co 
można potraktować bodaj jako kolejny przykład wytyczania diff erentia speci-
fi ca tam, gdzie inne cechy kulturowej identyfi kacji obu zespołów uległy roz-
myciu. Jednak aktorzy włoscy regularnie łamali te zakazy i z mniejszym lub 
większym powodzeniem próbowali dorównać na tym polu zespołowi Comé-
die Française. Pewnie zatem, mając na uwadze ubogość środków teatralnych 
do dyspozycji, Arlekin w Arlequin Protée, zaraz potem, jak podał się za Plauta 
i Terencjusza, chwali się przed Cinthiem, że potrafi  wysadzić w powietrze aż 
dwanaście osób bez użycia dźwigów i innych maszyn teatralnych. Zaskoczony 
Cinthio dopytuje, w jaki sposób chce to zrobić, na co Arlekin z rozbrajają-
cą szczerością wyjaśnia, że „wystarczy umieścić beczki z prochem w miejscu, 
gdzie ma stać tych dwanaście osób”. I dodaje: 

Arlekin: Na gwizdek podpalam lont i wysadzam dwanaście osób w powietrze bez 
dźwigu, sznurów, miedzianych lin i przeciwwagi. (Cinthio się śmieje).

(…)
Cinthio: To raczej doskonały sposób, żeby całą tę dwunastkę zamordować.
Arlekin: Cholera! Gdybym ich nie zabił, nic bym nie zarobił na tej tajemnicy136.

Arlekin zatem w prześmiewczy sposób udowadnia, że aktorskie know-how 
powinno stać się źródłem potencjalnych zysków, nie tyle może nawet w wyni-
ku objęcia go prawem autorskim, ile jako umiejętność zaskakiwania widzów, 
spragnionych mocnych wrażeń w teatrze. 

Czytając te i inne sceny z Arlequin Protée, można się też naocznie przeko-
nać, że aktorzy tego teatru nieustannie tematyzowali własną pozycję w kontek-
ście społecznym Paryża, tworząc rodzaj metakomentarza do rzeczywistości. To 
„pozycjonowanie się wobec” kontekstu widać wyraźnie zwłaszcza w parodiach 
repertuaru francuskiego, który wyznaczał najpewniej główny nurt teatralnych 
tendencji, zarówno pod względem repertuaru, jak i miejsca teatru w hierar-
chii kulturowej i społecznej. Nie mogąc konkurować z francuskim teatrem na 
uczciwych zasadach na polu języka i wystawy, zespół włoski mógł właściwie 
stosować jedynie strategie subwersywne. Kiedy Arlekin w Arlequin Protée spo-
tyka się na scenie z Kolombiną, zachęca ją do tego, by została aktorką w jego 

136  Tamże, s. 106.
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zespole. Kolombina ma jednak spore wymagania i wcale nie chce grać w ja-
kimś „niskim repertuarze”, tylko na przykład w Pyramie i Tysbe albo Angelice 
i Medorze, albo „w czymś jeszcze bardziej wzniosłym”:

Arlekin: To może Miłość w Pirenejach? To wątek niezwykle wzniosły.
Kolombina: E, kto by tam się wspinał aż tak wysoko, żeby zobaczyć komedię?137

Kolombina, dosłownie wykładając sens komicznej aluzji Arlekina, jedno-
cześnie pokazuje, jak nisko w hierarchii społecznej i kulturowej znajdował 
się włoski teatr komediowy. Świadomi więc „niepowagi” swoich kulturowych 
aspiracji oraz ograniczonych środków repertuarowych, Arlekin i Kolombina 
ostatecznie decydują się zagrać Tytusa i Berenikę (co wydawało się dosyć kla-
rowną aluzją zarówno do tragedii Corneille’a pod tym samym tytułem, jak i do 
Bereniki Racine’a) z repertuaru Comédie Française. Ale zanim przedstawią 
własną wersję tej sztuki, od razu zaznaczają dystans do niej, mówiąc: „to ja 
idę się ubereniczyć”, „a ja utytusić”138. Jedynym bowiem sposobem zaznaczenia 
krytycznego stosunku do kulturowych hierarchii może być w wykonaniu Wło-
chów parodia wysokiego repertuaru, w ramach której przedstawiciele kultury 
niskiej przyglądają się dominującym wzorcom w krzywym zwierciadle.

O tym, że dużą część repertuaru Comédie Italienne stanowiły właśnie paro-
die sceny francuskiej, wspominał już chociażby Marvin Carlson w kontekście 
teatru jako sceny „nawiedzonej przez duchy”139. Według niego każde właściwie 
przedstawienie teatralne stanowi rodzaj repetycji tego, co znane jest już wcześ-
niej. I nawiązując zarówno do koncepcji performansu Richarda Schechnera 
jako „zachowanego zachowania”, jak i „surogacji” Roacha, wyjaśniał, że teatr 
niemal zawsze odwołuje się do indywidualnej lub zbiorowej pamięci i skoja-
rzeń widzów. Przedmiotem tych odwołań mogą być zarówno teksty, jak i ciała 
aktorów, miejsca lub wcześniejsze produkcje teatralne, które z jednej strony 
poprzez sam fakt przywołania wzmacniają i sankcjonują mechanizm trwałości 
kultury, zaś z drugiej służą konstruowaniu całkiem nowych sensów i skojarzeń. 
Powtórzenie nigdy nie jest dosłowne, ponieważ zwykle teatr recyklinguje to, co 
znane w zmienionych kontekstach i czasie, a ta zamiana kontekstu redefi niuje, 
a czasem całkowicie zmienia funkcję „znanego”. Dlatego też teatr, i – jak twier-
dzi Roach – nie tylko teatr, ale większość przedstawień kulturowych i arty-
stycznych, ma zarówno potencjał utwierdzający, jak i burzący zastane porząd-
ki. A przedstawiając ponownie to, co znane, defi niuje na nowo relacje między 
kulturami dominującymi i podporządkowanymi. I strategia ta, według Carlso-
na, cechowała nie tylko praktyki teatrów postkolonialnych XX wieku, ale też 
znacznie wcześniejsze, już renesansowej Europy, a potem także scen w XVII 
i XVIII wieku. Patrząc zatem z perspektywy Carlsona i Roacha na omawia-

137  Tamże, s. 109–110.
138  Tamże, s. 110.
139  M. Carlson, Th e Haunted Stage..., dz. cyt. 
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ny przykład francuskiej wersji komedii dell’arte, można powiedzieć, że scena 
włoska w Paryżu stanowiła szczególny rodzaj praktyki powtarzania czy recy-
klingu tego, co znane, bo z parodii francuskiego repertuaru teatralnego i saty-
ry społecznej uczyniła rozpoznawalny znak swojej inności, o subwersywnym 
charakterze. I aż mam ochotę dodać – swojej „włoskości”, gdyż przymiotnik 
„italienne” określający tę scenę coraz częściej kojarzył się z modus operandi, 
czyli właśnie z know-how, które wyróżniało ją na tle praktyki teatralnej Paryża. 
Pasożytując na rozpoznawalnym przez publiczność kontekście, zespół włoski 
tworzył wokół siebie nowy rodzaj metonimii obecności – „Włochów” znanych 
z tego, że krytycznie odnoszą się do głównego nurtu przedstawień artystycz-
nych oraz ujawniają aktualne napięcia i przepływy energii społecznych. Know-
-how komików włoskich, choć wyrażane w języku francuskim i korzystające 
z komunikatywności, jakie zapewniła im kulturowa mimikra, zaczęło funkcjo-
nować wtedy jako praktyka krytycznego oglądu zastanej rzeczywistości. 

I Gherardi właśnie temu know-how poświęca w swojej publikacji sporo 
uwagi, kiedy próbuje pokazać, co takiego aktorzy jego teatru robią na sce-
nie, oprócz tego, że ze sobą rozmawiają140, i jaki to ich „robienie” przynosi-
ło skutek, czyli jaki wywierało efekt na widzach. W Arlequin l’Impreur dans 
la Lune w początkowej scenie Arlekin dowiaduje się, że Doktor postanowił 
ożenić swoją służącą Kolombinę z Rolnikiem, więc Arlekin w geście rozpaczy 
usiłuje popełnić samobójstwo. Całą scenę Gherardi przedstawia jako dialog 
Arlekina z wyimaginowanym drugim „ja”, które zdecydowanie odradza mu to 
drastyczne rozwiązanie. Jednakże oprócz dialogów zamieszcza jeszcze opisy 
działań aktorów, a po scenie dodaje krótką notę, w której wyjaśnia powody 
zaznaczania po kwestiach Arlekina wielokropków i strzałek. „Służą one temu 
– mówi – by uprzedzić czytelnika, że w tej scenie Arlekin za każdym razem 
zmienia brzmienie głosu i sposób gestykulacji oraz że przesuwa się z jednego 
miejsca sceny w drugie”. I dodaje: „Sens przytoczonych słów Arlekina można 
zrozumieć tylko wtedy, gdy zdamy sobie sprawę z tego, że znajduje się on za 
każdym razem w innym miejscu”141. Arlekin początkowo próbuje się powie-
sić, tłumacząc na głos, że wystarczy przyczepić sznur do sufi tu, obwiązać go 
sobie wokół szyi, a następnie kopnąć w stołek i „Proszę, już wiszę” (Gherardi 
pisze kursywą: Il fait la posture d’un pendu) [przyjmuje pozę wisielca]. Nagle 
odzywa się jednak drugi głos: „Ależ Panie, proszę tego nie robić”. (A Gherardi 
zaznacza przy tej kwestii małą strzałkę →). „Nie warto zabijać się dla kobiety”. 
Jeszcze przez chwilę podwójne „ja” Arlekina kłóci się ze sobą na temat sen-
sowności samobójstwa, a kwestie te autor oddziela od siebie wielokropkiem. 

140  To samo robił oczywiście Biancolelli w Lo Scenario, choć jego zapis aktorskiego know-how 
sporządzony został w języku włoskim. Ujrzał on światło dzienne dopiero, kiedy przetłumaczył go 
Th omas Simon Guellette w połowie XVIII wieku i wydali po raz pierwszy bracia Parfaict w: Histoire 
de l’ancien théâtre Italien, depuis son origine jusqu’à sa suppression en l’année 1697, 1753. 

141  E. Gherardi, Arlequin l’Impreur dans la Lune [w:] tegoż, Le Th éâtre Italien de Gherardi ou le 
recueil général…, dz. cyt., s. 144–147. Wszystkie cytaty w moim tłumaczeniu.
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Wreszcie Arlekin „spławia” naprzykrzający się wyrzut sumienia i decyduje, że 
chce umrzeć w bardziej heroiczny sposób, czyli przez uduszenie: „Zatyka sobie 
usta i nos palcami” i trwa jeszcze chwilę w tej pozycji, niestety, rychło kon-
statuje, że powietrze nadal uchodzi mu dołem, więc rezygnuje. Arlekin prosi 
nawet w pewnym momencie widzów, by któryś na ochotnika pokazał mu, jak 
modelowo należy się zabić, ale ostatecznie postanawia umrzeć na sposób „ar-
lekiński”, czyli ze śmiechu i zaczyna się łaskotać. „Łaskocze się tak długo, aż 
pada ze śmiechu na ziemię i w tej pozycji znajduje go Pierrot, który myśli, że 
Arlekin leży pijany, więc cuci go, pociesza, podnosi i odprowadza za scenę”142. 
Gherardi dodaje na koniec opis efektu, jaki wywierała na widzach ta scena, 
pisząc: „Ci, którzy widzieli tę scenę, zgodzą się pewnie co do tego, że to jedna 
z najlepszych scen, jakie kiedykolwiek graliśmy w naszym teatrze”143. Jak zatem 
widać na powyższym przykładzie, publikacja ta odsłania, za pomocą języka 
w druku, jakąś część know-how włoskich aktorów. Tym też różni się chociażby 
od komedii Moliera, w których autor francuski pisał wprawdzie o następują-
cych po dialogach baletach i muzyce, jednak nie tłumaczył wprost „tego, co na 
scenie widać”, ani jak reagowała publiczność. Dla Moliera ważniejsze w druku 
od „jak” było bowiem metrum i jakość wiersza dialogów, które jako właśnie 
literackie know-how służyło mu do „wystawiania” komedii na papierze. Tym-
czasem u Gherardiego opis tego, co aktorzy robią, nie pełni jeszcze w świa-
domości odbiorców funkcji didaskaliów, rozumianych jako zestaw narzędzi 
służący do uobecniania świata przedstawionego na scenie. Raczej jest właśnie 
formą dokumentacji tego, co widać. 

Można zatem śmiało porównać publikację tę do kasety VHS z lat osiem-
dziesiątych XX wieku lub płyty DVD z koncertu, na której w tak zwanym 
bonusie, czyli materiale dołączonym na końcu, ktoś przedstawia wywiady 
z członkami zespołu lub uczestnikami koncertu, którzy przechowują w pamię-
ci ciągle żywe jeszcze emocje. Cały czas bowiem dla uwierzytelnienia opisu 
potrzebna jest Gherardiemu pamięć widza. Didaskalia w funkcji narzędzia do 
produkowania w wyobraźni czytelnika świata przedstawionego na podobnych 
zasadach, jak czyni to narracja powieściowa, pojawią się w dramacie dopiero 
później, na dobrą sprawę dopiero pod koniec XIX wieku, kiedy to literatura 
czy też literackość dramatu zacznie uwierzytelniać zrealizowane na jego pod-
stawie przedstawienie. 

Gherardi tymczasem wystawia w pewnym sensie w ramach swojej pub-
likacji ów krytyczny charakter aktorskiego know-how i w utworze Arlequin 
l’Impreur dans la Lune obnaża hipokryzję i zakłamanie establishmentu Paryża, 
którym kieruje głównie żądza pieniądza, seksu i władzy. I by modelowo poka-
zać niecne motywy, jakie kierują ludźmi, aktorzy włoscy korzystają ze znane-

142  E. Gherardi, Arlequin l’Impreur dans la Lune [w:] tegoż, Le Th éâtre Italien de Gherardi ou le 
recueil général…, dz. cyt, s. 146.

143  Tamże.
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go dobrze i wielokrotnie wykorzystywanego już w Lo Scenario Biancolellego 
chwytu teatru w teatrze. Przebranie w tym wypadku pozostaje doskonale czy-
telne dla widza i służy ośmieszeniu takich postaw społecznych, które skryty-
kowane wprost mogłyby wzbudzić oburzenie publiczności. Pierrot w jednej ze 
scen Arlequin l’Impreur dans la Lune przebiera się na przykład za żonę Dokto-
ra, a Arlekin za jej nową pokojówkę. Robią to głównie po to, aby w prześmiew-
czy sposób unaocznić widzom, jakie fortele stosują kobiety, by wypracować 
sobie najbardziej dogodną pozycję w społeczeństwie, w którym liczą się prze-
de wszystkim stan posiadania oraz hedonistyczne i libertyńskie nastawienie 
do życia. Arlekin ku rozbawieniu publiczności tłumaczy Pierrotowi na przy-
kład, jak to w poprzedniej pracy służył za pokojówkę pewnemu Komandoro-
wi, u którego zaznał „wiele dobrego”, co było klarowną aluzją do seksualnej 
sprawności mężczyzny. I jednocześnie krytycznie wyraża się o swojej poprzed-
niej pani, która starając się zniechęcić męża, stała się zagorzałą zwolenniczką 
higieny. Nie dość, że co tydzień chodziła do łaźni, to jeszcze nawet do łóżka 
nie zdejmowała rękawiczek, a małżonka, który wracał do domu po długiej 
podróży, całowała ledwie w policzek, by nie zeszpecić większymi pieszczota-
mi swojej cery144. Pierrot i Arlekin bawią jeszcze przez jakiś czas publiczność 
dwuznacznością toczącej się rozmowy, podczas której zalety dobrej pokojówki 
służą w rzeczywistości ujawnieniu podtekstów seksualnych. Pierrot pyta więc 
Arlekina, co potrafi  robić i czy umie na przykład czesać, sprzątać, prać. A kiedy 
już niemal na końcu języka ma pytanie o „inne usługi”, zmienia melodię i pyta: 
„Czy potrafi sz robić, ten… no… krem do twarzy?”. Na co Arlekin odpowiada:

Krem do twarzy!! To moja specjalność! Księżna, u której służyłam, może to potwier-
dzić. Trzy miesiące po tym, jak od niej odeszłam, postarzała się o dwadzieścia cztery 
lata! Wsmarowałam jej w skórę ze dwieście słoiczków kremu, aż wreszcie jej skóra 
wygładziła się jak tafl a lodu. Jeśli tylko pozwoli mi pani u siebie służyć, to po piętna-
stu dniach mąż Pani nie pozna! Naprawdę, doprowadzałam już do stanu używalności 
cery o wiele gorsze od Pani, już widzę zresztą, że trzeba tu będzie zatynkować gębę od 
ucha do ucha, ale potem olśni pani cały Paryż!145 

W scenie tej widzowie bawili się zatem podwójnością sensu dialogu męż-
czyzn przebranych za kobiety, zaś aktorzy przygotowywali w ten sposób grunt 
dla kolejnego efektu komicznego, związanego z wejściem Doktora. Ten, wi-
dząc rozmawiające Panie, wita się z żoną jak gdyby nigdy nic i pyta wreszcie: 
„Kogo zatrudniasz, kochana?”, na co Pierrot odpowiada: „To nowa pokojówka”. 
Doktor, patrząc z niedowierzaniem na Arlekina, odpowiada: „Ona jako poko-
jówka? – i z widocznym od razu znawstwem dodaje – Toż to pospolita dziwka, 
która prowadza się z trzydziestoma żołdakami koło Rumaka z Brązu [na Pont-
-Neuf w Paryżu – E.B.]”146. Odwołuje się zatem do kolejnego dobrze znanego 

144  Tamże, s. 148.
145  Tamże, 151–152.
146  Tamże, s. 153
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publiczności miejsca na mapie Paryża, ale czyni to właśnie znowu w sposób 
zapośredniczony, zwracając się nie do jakiejś rzeczywiście bywającej tam ko-
biety, ale właśnie do mężczyzny, jedynie przebranego za kobietę.

Nie zawsze jednak włoscy aktorzy wygłaszali satyryczne komentarze spo-
łeczne ze sceny, odwołując się do bezpiecznego mechanizmu teatru w teatrze. 
W rozmowie Izabelli i Kolombiny, czyli pani i jej służącej, ważniejsze – kry-
tyczne i społeczne – przesłanki podawane są już w sposób o wiele mniej zawo-
alowany. Pani początkowo utwierdza się w roli uduchowionej i wątłej istoty, 
oderwanej od twardych realiów egzystencji i karmiącej się jedynie literaturą 
i sztuką, zaś Kolombina rozmontowuje tę postawę za pomocą zdroworozsąd-
kowych argumentów, ujawniających materialne zaplecze relacji miłosnych. 
Służąca widząc, że jej Pani marzy o miłości do poety, musi jej tłumaczyć, że 
w męskim świecie powinna porzucić marzenia o literaturze, paryskiej bohe-
mie i poetach, a znaleźć sobie na tyle bogatego męża, by potraktować go jak 
dojną krowę, a dopiero później, ustawiwszy się w życiu za jego pieniądze, roz-
począć życie na własnych zasadach. 

Siostrzenicy lekarza – mówi Kolombina – nie wypada ciągać się z tymi śmieciami 
ludzkimi [chodzi o literatów i poetów – E.B.] (…) Bo niby czym zastawisz stół? – 
Madrygałami? Rzeźnikowi czym zapłacisz? – Sonetami? A czym umeblujesz miesz-
kanie? – Epigramami?147

Na to Izabella, coraz bardziej przekonana do racji służącej, odpowiada: 
„Jakaś ty mądra, Kolombino”. „Ja nie jestem wcale mądra – odpowiada po-
kojówka na końcu – tylko nie tracę czasu na czcze gadanie, jak pani” („je ne 
m’amuse pas comme Vous à la moutarde”)148. A kiedy na scenie pojawia się 
Doktor, panie wcale nie martwią się, że mógłby podsłuchać ich rozmowę, bo 
– pytają retorycznie – „czyżby Doktor umiał mówić po francusku?”149. W tej 
scenie wprawdzie motywacje działania kobiet ujawniane są wprost, ale dla 
zbudowania efektu komicznego aktorzy sięgają do – znanego już ze scenariu-
szy Biancolellego – zestawu gestów włoskości, gdzie stary Doktor, jako jeden 
z „pierwszych” emigrantów, nie mówi dobrze po francusku, a zatem pozostaje 
ślepy i głuchy na pewne treści – w tym wypadku kobiecy punkt widzenia. Nie 
przeszkadza mu to jednak wcale chwilę wcześniej, a także później rozmawiać 
kompetentnie po francusku ze swoją żoną na temat przyszłości siostrzenicy. 
Chodzi bowiem za każdym razem o takie tylko przywołanie włoskości, by 
spełniła ona określoną dramaturgicznie funkcję. W tym ostatnim wypadku – 
zbudowania komicznej pointy dla dialogu Kolombiny z Izabellą.

Arlequin l’Impreur dans la Lune w całości zresztą powstał na symetrycz-
nej analogii dwóch światów, tego znanego – ziemskiego, czyli rozpoznawalnej 

147  Tamże, s. 159–160.
148  Tamże, s. 162.
149  Tamże.
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wyraźnie tkanki miejskiej i społecznej francuskiej stolicy (jak przed chwilą 
we wzmiance o rumaku z brązu z Pont-Neuf jako miejsca randkowania), oraz 
alternatywnego świata, który byłby krytyczną wersją tego pierwszego i który 
oczywiście, zgodnie z tytułem, znajduje się na Księżycu. To stamtąd przybywa 
Arlekin, ot tak, po prostu, i tłumaczy spotkanym na swojej drodze osobom, 
jakie zasady panują u niego w Imperium. Ku zaskoczeniu słuchaczy okazuje się 
za każdym razem, że normy księżycowe są analogiczne do ziemskich. Z tą róż-
nicą jedynie, że to, co w sposób pełen hipokryzji próbuje się na ziemi skrywać 
pod eufemizmami, na Księżycu nazywa się wprost.

Kiedy na przykład Arlekin spotyka się po raz pierwszy z Doktorem, pod 
pozorem trudności w przypomnieniu sobie jego nazwiska przemyca krytyczne 
wobec niego określenie „en lard” (w pewnym momencie tłumaczyć je można 
jako „spaślak”, „grubas”), które w ramach gry słów celnie rymuje się z jego 
nazwiskiem Baluard: 

ARLEQUIN: (…) Monsieur; sçavez vous que je cherche un certain Bro… Brodeur…
Do… Doreur… Trai… Traiteur, Traiteur en lard, justement. Ne con-
noîtriez vous point Monsieur, un Traiteur en lard? 

LE DOCTEUR. Non. J’en connois plusieurs, des Traiteurs, mais ce ne font pas des 
Traiteurs en lard.

ARLEQUIN. C’est un homme qui a étudié, un’homme sçavant, qui sçait lire & écrire. 
LE DOCTEUR. Un Traiteur sçavant! N’est-ce pas plutôt un Docteur que vous de-

mandez? 
ARLEQUIN. Vous l’avez dit, c’est un Docteur en lard que je cherche. N’en connois-

sez-vous point quelqu’un, Monsieur?
LE DOCTEUR. Je connois tous les Docteurs de la ville, mais je n’en connois point 

de ce nom-là.
ARLEQUIN. Il faut pourtant qu’il y en ait un.
LE DOCTEUR. Docteur en lard, vous voulez peut-estre dire Docteur Balouard.
ARLEQUIN. Vous y elles, Docteur Balouard; ouy ma foy, c’est tout droit celuy que je 

demande. Je sçayois bien qu’il y avoit du lard.
LE DOCTEUR. Balouard, du lard / Et que luy voulez-vous, Monsieur? c’est moy.
ARLEQUIN. C’est vous, Monsieur, le Docteur Balouard? 
LE DOCTEUR. Ouy, Monsieur, pour vous rendre service150.

Po chwili zabawy w zgadywanie nazwiska Arlekin wyjaśnia Doktorowi, 
że sam jest ambasadorem Imperium Księżyca i przy tej okazji opisuje świat, 
w służbie którego się zatrudnił. Oczywiście zasady, ktore tam panują, bardzo 
przypominają świat ziemski, jadłospisy i zwyczaje są niemal identyczne, z tą 
tylko różnicą, że na przykład orkiestra nie korzysta z instrumentów, bo woli 
grać na nosie słuchaczy. Imperator zaś, ku zaskoczeniu Doktora, mówi biegle 
po francusku, gdyż nauczył się tego języka za pomocą trąbki, przez którą ko-
munikował się z nim pewien nauczyciel francuskiego, stojąc na Pont-Neuf… 
(to znowu aluzja do miejsca, w którym stoją prostytutki). Arlekin przekonuje 

150  Tamże, s. 169–170.
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Doktora, że za pomocą tego samego narzędzia może porozmawiać osobiście 
z Imperatorem, wystarczy, że mu się pokłoni i zachowa się tak, jakby Imperator 
stał przed nim we własnej osobie. Gherardi opisuje następnie kursywą, jak to 
Imperator (którego na scenie oczywiście nie ma, choć Arlekin słyszy jego głos 
przez trąbkę) każe się kłaniać Doktorowi. Za każdym zaś razem, kiedy ten zni-
ża głowę ku ziemi, a podnosi tylną część ciała, Arlekin, stojąc za nim, kopie go 
lekko w tyłek, by zarył się nosem w ziemię. Po kilkakrotnym powtórzeniu tych 
samych lazzi Arlekin przekazuje Doktorowi wolę Imperatora, który postana-
wia poślubić jego siostrzenicę Izabellę. Za tę dobrą wiadomość Doktor ma za-
płacić Arlekinowi sześć ludwików. I kiedy ulega prośbie, Arlekin powtarza całą 
scenę jeszcze kilkakrotnie, za każdym razem podwyższając stawkę i kopiąc 
Doktora w tyłek. W scenie tej Arlekinowi udaje się zatem obnażyć społeczne 
aspiracje Doktora, który – podobnie jak kiedyś pan Jourdain w Mieszczaninie 
szlachcicem Moliera – gotowy jest słono zapłacić za awans społeczny, a także ku 
uciesze publiczności wymierza Doktorowi jednocześnie karę w postaci dobrze 
ulokowanych kopniaków. 

Jak mogliśmy się przekonać, sytuacje komediowe oraz zawarte w nich 
elementy satyry społecznej raz przedstawiane były przez komików włoskich 
w sposób zapośredniczony (jak w scenie przebieranki Pierrota i Arlekina za 
kobiety), kiedy indziej zaś krytyka skrzętnie skrywanych, zwykle seksualnych 
lub fi nansowych, uwarunkowań relacji międzyludzkich wykładana bywała 
wprost, jak w scenie rozmowy Pani z Pokojówką – Kolombiną lub w scenie 
karania Doktora kopniakami przez Arlekina. Jeśli jednak spojrzymy na zakoń-
czenia komedii zebranych w tomie Gherardiego, to bez trudu zobaczymy, że 
Arlekin zwykle przedstawiany jest w nich jako ten, który wykorzystuje swe 
szelmostwa i kłamstwa do demaskacji, skrywanych pod eufemizmami, choć 
przecież dobrze widzom znanych, pobudek i uwarunkowań relacji społecz-
nych w otaczającym go świecie. I choć demaskuje to zaplecze, nie ponosi 
z tego tytułu żadnych konsekwencji, chociażby w postaci batów. Bo gdyby je 
„zbierał” w fi nale, to pewnie Gherardi, dbały o efekty specjalne scen francu-
skich, niechybnie opisałby je tak, „jak grano je u nas w teatrze”. I to obserwacja 
istotna z tego chociażby powodu, że pozwala zaobserwować wyraźnie rosnący 
potencjał krytyczny, jaki wobec życia społecznego Paryża w XVII wieku wy-
zwalała włoska scena. 

Jeszcze przecież w latach sześćdziesiątych XVII wieku Biancolelli pozwa-
lał wprawdzie Arlekinowi na rozliczne szelmostwa, kłamstwa i przebieranki, 
ośmieszające przedstawicieli establishmentu – lekarzy, aptekarzy czy sędziów, 
jednak jego sprytne poczynania zwykle bywały na koniec rozpracowywane 
przez pozostałe maski i przykładnie piętnowane. Jego własny teatr ujmował 
więc poczynania Arlekina w nawias błędu i kary, potwierdzając w gruncie 
rzeczy autorytet władzy, która stała na straży być albo nie być włoskiego ze-
społu w Paryżu. Tymczasem zespół Gherardiego pod koniec lat dziewięćdzie-
siątych XVII wieku – stanowiący drugie pokolenie imigrantów, na dobre już
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zadomowionych w kontekście społecznym i teatralnym Paryża, oraz przymu-
szony ostrą rywalizacją z zespołem francuskim na paryskim rynku teatralnym 
– zaczął pozycjonować siebie na równi z krytykowanym i otaczającym go kon-
tekstem. I czynił to w sposób, który nie uchylał mocy sprawczej i konsekwencji 
działań scenicznych w tak zwanym życiu. Innymi słowy, kiedy Arlekin Ghe-
rardiego kpił z sędziów, lekarzy, aptekarzy oraz postaci dworu królewskiego, 
to coraz częściej kpił z nich po prostu, bez bezpiecznej ramy „na niby”, czyli 
dyscyplinujących batów, które symbolicznie i dosłownie przywracały autory-
tet władzy w oczach widzów. A utrwalając jeszcze te przedstawienia w druku, 
teatr niewątpliwie rozszerzał zasięg oddziaływania uprawianej przez Włochów 
satyry społecznej i politycznej daleko poza granice widowni Hôtel de Bour-
gogne. Dlatego też wystawienie komedii La Fausse Prude w 1697 roku, w któ-
rej rzekomo ośmieszono kochankę królewską Madame de Maintenon, mogło 
okazać się jedynie błahym pretekstem dla uzasadnienia podjętej już wcześniej 
przez Ludwika XIV decyzji o wypędzeniu komediantów z Paryża – jako tych 
właśnie, którzy zagrażają autorytetowi władzy we Francji.



5. „Nowy Teatr Włoski” i Arlekin dzikus

Lekcja, jaką odebrali komicy włoscy pod koniec XVII wieku, musiała pozo-
stawić w świadomości paryskiej publiczności i aktorów głęboki ślad, bo kiedy 
ponownie otwarto teatr włoski po śmierci Ludwika XIV w 1716 roku, nowy 
Arlekin – grany przez Tommasa Visentiniego – był już tylko strachliwym 
i naiwnym Obcym, który za swoją niekompetencję w rozumieniu reguł rzą-
dzących światem dostawał przykładne lanie lub karę więzienia. Regentem we 
Francji był w tym czasie książę Ludwik I Orleański i to on zwrócił się do swego 
kuzyna, księcia Parmy, z prośbą o przysłanie do Paryża nowego zespołu, któ-
rego reputacja i przyzwoitość, w odróżnieniu od poprzedników, byłaby gwa-
rantowana. Tę właśnie gwarancję miał dawać Luigi Riccoboni, którego grupa, 
jak zapewniał sam jej szef, składała się z samych praktykujących katolików151. 
Tym razem więc od aktorów włoskich, odmiennie niż ponad sto lat wcześ-
niej, nie oczekiwano wcale obscenicznych i obrazoburczych przedstawień, ale 
rozrywki, która mogłaby przypaść do gustu nawet głęboko wierzącej części 
francuskiego społeczeństwa. 

Arlekin po 1716 roku zmienił się także pod jeszcze innym kątem, równie 
ważnym jak subwersywna moc jego przedstawień. Zasadniczej zmianie, po 
blisko dwudziestu latach nieobecności włoskiej sceny w Paryżu, uległ sposób 
publikowania komedii. Na okładkach francuskich wydań serii zatytułowanej 
Le nouveaux théâtre italienne [Nowy teatr włoski] (jawnie odwołującej się w na-
zwie do wcześniejszego sukcesu Gherardiego)152 pojawiło się wreszcie nazwi-

151  Por. A. Nicoll, W świecie Arlekina..., dz. cyt., s. 147.
152  Już w samym sposobie prezentacji przez wydawcę tytułów publikacji na obwolucie książek 

w serii Le nouveaux théâtre italienne, jasno nawiązującej do poprzedniej serii Gherardiego, widać 
świadomie stosowaną strategię recyklingu lub odwołania z jednej strony do duchów z przeszłości, 
czyli do pamięci o tak zwanym Ancien théâtre italienne, z drugiej zaś do podwójnej, włosko-fran-
cuskiej tożsamości nowego zespołu Comédie Italienne w Paryżu. Jak bowiem możemy wyczytać 
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sko autora komedii, a proporcje pomiędzy zapisem dialogu a tym, co widać na 
scenie, przechyliły się znacząco na rzecz tego pierwszego. Sztuki grane przez 
zespół włoski na scenie w Paryżu i publikowane w XVIII wieku w wersji druko-
wanej podzielono już na akty i sceny, gdzie po imionach poszczególnych ma-
sek pojawiały się wypowiadane na scenie kwestie dialogowe. Z tych publikacji 
niewiele się jednak dowiemy na temat tego, „co przedstawiał teatr” – czyli jakie 
dekoracje umieszczono na scenie, zaś działania sceniczne aktorów zredukowa-
ne zostały w opisie do kilku czysto funkcjonalnych dramaturgicznie uwag (ta-
kich jak: wchodzi, schodzi, a parte). Jeśli więc powrócimy na chwilę do użytego 
wcześniej porównania rozwoju drukarstwa do rewolucji kulturowej, jaką było 
wynalezienie elektronicznych sposobów rejestracji dźwięku i obrazu w XX wie-
ku, zobaczymy jak na dłoni, że tendencja do zmiany proporcji w druku między 
dialogiem a scenicznym działaniem wynikała z coraz większego wpływu, jaki 
medium drukowane wywierało na literacki kształt dramatu. Nikt chyba nie 
zaprzeczy, że wraz z rozwojem nowych mediów w XX wieku odbiorcy przy-
zwyczaili się do wysokiej jakości dźwięku i obrazu, która stała się standardem 
w wydaniach płyt DVD czy albumów płytowych. Wybrane elementy rejestro-
wanych na żywo lub w studio przedstawień czy koncertów ulegały w cyfro-
wym zapisie starannej selekcji i amplifi kacji. Zapis cyfrowy, przepuszczając 
przez specjalne korektory dźwięk, wyostrzał wybrane jego rejestry i głosy, inne 
zaś eliminował lub wyciszał, na przykład te, które słuchacz mógłby odbierać 
jako zakłócenia (nieczystości wymowy, pomyłki, szmery czy pochrząkiwania 
publiczności). Kamera z kolei zwykle rejestrowała przedstawienia i koncerty 
z określonej perspektywy, na różnych planach i w specyfi cznych zbliżeniach, 
zwykle niedostępnych dla oka widza na żywo. Na zasadzie analogii możemy 
sobie zatem wyobrazić, że tekst drukowany, za pomocą którego próbowano 
początkowo rejestrować przedstawienia na żywo w XVII i XVIII wieku, za-
czął znacząco kształtować, na zasadzie sprzężenia zwrotnego, przyzwyczajenia 
odbiorcze widzów. W tekście drukowanym wydawcy skupili uwagę głównie 
na dialogu postaci, zaś działania sceniczne aktorów świadomie pomijali lub 

z krótkiego spisu wydanych u Briassona pozycji, zamieszczonego na obwolucie tomu zawierającego 
Arlequin sauvage Louisa François Delisle de La Drevetière’a (był to reprint z 1753 roku pierwszego 
wydania, które ukazało się w roku 1728), epitet „théâtre italienne” stał się rodzajem rozpoznawal-
nego logo lub marki, która najwyraźniej obiecywała czytelnikom i widzom określony typ wrażeń. 
Znalazły się wśród nich późne wznowienia zbioru Gherardiego z 1741 roku (który w międzyczasie 
zdołał urosnąć aż do 12 woluminów!), Parodie Włoskiego Teatru (co jednak należałoby rozumieć 
jako parodie francuskiego repertuaru grane przez włoskich aktorów) czy Komedie czysto włoskie 
grane przez Komików Włoskich pod tytułem Nowy Teatr Włoski napisane przez Luigiego Riccoboniego 
z tłumaczeniem francuskim w trzech tomach z 1733 roku. Jak widać zatem z powyższych tytułów 
publikacji, członkowie zespołu zachowywali cały czas, zarówno w druku, jak i na scenie, podwójną 
tożsamość – swojską i obcą. Zob. L.F. Delisle De La Drevetière, Arlequin sauvage. Comédie représen-
tée pour la premier fois par les Comédiens Italiennes ordinaires du Roi le 17 Juin 1721, Chez Briasson, 
Rue Saint Jaques à la Science, Paris 1753, https://books.google.pl/books/reader?id=NhE6AAAA-
cAAJ&hl=pl&printsec=frontcover&output=reader&pg=GBS.PA1 (dostęp: 20.04.2016). Wszystkie 
cytaty z tego wydania w moim tłumaczeniu.
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ograniczali ich funkcję. Stąd defi niowanie literackiej tożsamości dramatu to 
według mnie proces, który tyleż mówi nam o sposobie kształtowania się per-
formatywności tekstu (czyli sposobie produkowania przedstawienia w druku, 
jak ujmuje to William Worthen), ile modelowania i utwierdzania za pomocą 
aktualnie dominującego medium przyzwyczajeń odbiorczych. Jak nowe media 
przyzwyczaiły nas do wysokiej jakości dźwięku i obrazu oraz oglądania świata 
w zbliżeniu i powiększeniu, tak samo dramat drukowany w XVIII wieku skie-
rował uwagę odbiorców przede wszystkim na dialog postaci, linearny przebieg 
akcji czy z czasem także świat przedstawiony, jak i zafi ksowaną w tekście eks-
presję emocji postaci.

By jednak owa literacka tożsamość dramatu mogła się realizować, redefi ni-
cji ulec musiała też pozycja masek komediowych, które z aktora o określonym 
emploi musiały stać się ciałem uobecniającym postać literacką. A właśnie ten 
proces na włoskiej scenie w Paryżu był chyba najtrudniejszy do przeprowadze-
nia, bo przecież widzowie paryscy nauczyli się już kojarzyć Arlekina najpierw 
z wcielającym tę maskę aktorem. Jednak dzięki popularności, jaką wzbudziły 
wśród odbiorców zarówno dawne przedstawienia Th éâtre Italien, jak i pub-
likacja Gherardiego, a także kolejne kreacje aktorów wcielających tę maskę, 
chociażby w teatrach jarmarcznych (gdzie po wypędzeniu komików z Paryża 
grał Arlekina chociażby syn Domenica Biancolellego, Pier Francesco) i poza 
granicami Francji (jak Angelo Costantini grający Arlekina na dworze w Pa-
dwie), Arlekin stał się wreszcie rodzajem powszechnie rozpoznawalnej w Eu-
ropie scenicznej fi gury, która w świadomości widzów posługiwała się dobrze 
rozpoznawalnymi gagami, skeczami, dowcipami czy powiedzeniami. Z dużym 
prawdopodobieństwem można zatem zakładać, że publiczność paryska, wypa-
trująca nowego zespołu włoskiego w 1716 roku, oczekiwała na scenie Arlekina 
dobrze już w teatrze znanego i zadomowionego. 

Tymczasem nowy zespół włoski pod kierownictwem Riccoboniego, któ-
ry przyjechał do Paryża w 1716 roku, choć mógł odwoływać się do pamięci 
widzów o „starym włoskim teatrze”, to musiał na nowo zdefi niować, w myśl 
wielokrotnie już przywoływanego mechanizmu zastępowania, swoją obecność 
w tym mieście, zwłaszcza że w zespole po raz kolejny pojawili się Włosi uro-
dzeni w ojczyźnie. Jak zatem aktorzy włoscy mieli uwierzytelnić swoją sztukę 
na scenie w Paryżu? Gdy początkowo zespół Riccoboniego próbował w Paryżu 
grać włoskie scenariusze teatralne, bez specjalnego przystosowania dla potrzeb 
francuskiej publiczności, widzowie niechętnie przychodzili do teatru. Dopiero 
takie sztuki jak Le Naufrage au Port à L’Anglais ou Les nouvelles debarquées 
Jacques’a Autreau (1718) czy Arlequin sauvage (1721) okazały się dla zespołu 
fortunne, gdyż jasno w tytule defi niowały, z jakiej pozycji Włosi będą przema-
wiać do lokalnej publiczności. Niemal wszystkie postacie występujące w tych 
komediach to rozbitkowie lub przyjezdni, co w łatwy i czytelny dla widza spo-
sób tłumaczyło ich obcy akcent lub niekompetencję językową. Ta rama per-
cepcyjna stała się zresztą powodem wielkiego sukcesu nowej włoskiej sceny,
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choć nie była jedynym warunkiem fortunności jej przedstawień. Bo przecież 
sama fi gura Arlekina też ulegała modyfi kacji, wynikającej z powszechnego 
obiegu komedii w druku. W tekście bowiem, wraz z upływem czasu, zamaza-
niu w percepcji widzów ulec musiała tożsamość aktora i jego emploi (maski), 
a na plan pierwszy zaczęła się wysuwać postać dramatyczna. 

Dlatego też w Arlequin sauvage (Arlekin dzikus, tekst opublikowany zaraz 
po paryskiej premierze w 1721 roku) grany przez Visentiniego Arlekin pozo-
staje przybyszem z Italii, ale równocześnie odgrywa na scenie kogoś jeszcze. 
Grana przez aktora postać przypomina z jednej strony dobrego dzikusa Jean-
-Jacques’a Rousseau, przybyłego z dalekich krajów, gdzie nie obowiązują prawo 
stanowione, w tym prawo handlowe i własności, a także konwenanse językowe 
i dobre maniery. Z drugiej strony, jako wyuczony na europejską, a w zasadzie 
na francuską modłę „adoptowany dzikus” swojego pana Lelia, zaświadcza 
poniekąd o sukcesie formacyjnym francuskiego oświecenia, które wyposaża 
przybyłego znikąd obcego w narzędzia umożliwiające mu wdrożenie się do 
cywilizowanego społeczeństwa. To zatem Ariel i Kaliban w jednym. Postać 
Arlekina ulega więc skomplikowaniu, które domagało się dalszego uwierzytel-
nienia, zarówno w planie akcji dramatycznej, jak i rozbudowanych wyobrażeń 
o świecie, z którego Arlekin pochodził. Dlatego też autor komedii posłużył się 
na wstępie znanym już dobrze widzom schematem dramaturgicznym wątku 
miłosnego: Lelio i jego towarzysze, Scapino, Mario, Flaminia i Pantalone przy-
bywają do Francji z dalekiej Italii. Lelio, zmierzając do Francji na pokładzie 
statku, który służył mu do handlu w basenie Morza Śródziemnego, rozbił się 
u wybrzeży Hiszpanii, a potem już lądem przedarł się do Marsylii, skąd miał 
nadzieję wypłynąć z powrotem do Włoch, by tam poślubić swoją narzeczoną 
Flaminię. W międzyczasie jednak Flaminia i jej ojciec Pantalone sami udali się 
do Francji na poszukiwanie Lelia, o którym słyszeli, że stracił na morzu cały 
majątek. Dlatego, kiedy w Marsylii spotkają Maria (dawnego znajomego Lelia), 
skłonni są zrewidować pierwotne plany matrymonialne. Flaminia skłania się 
do wyjścia za mąż za bardziej zamożnego Maria. Lelio oczywiście na koniec 
odnajdzie Flaminię, przekona ją o tym, że w rzeczywistości nie stracił majątku 
i wszystko jak zwykle skończy się szczęśliwie. 

Ten wątek miłosny, przewidywalny we włoskich scenariuszach, służy jed-
nak czemuś zupełnie innemu niż śledzenie przeciwności losu, które uniemoż-
liwiają młodym realizację planów matrymonialnych. Lelio podczas podróży 
po Morzu Śródziemnym znalazł bowiem Arlekina, którego wychował i przy-
sposobił jako sługę do europejskich standardów, i teraz, będąc w Marsylii, chce 
wysłać go w objazd po Europie i pokazywać niczym jakąś „małpę w klatce”, 
po to głównie, by zderzać jego „czystą naturę” z zachodnim pojęciem prawa, 
sztuki i nauki. Akcja sztuki krąży więc w rzeczywistości wokół postaci Arleki-
na, który w zetknięciu z napotkanymi osobami pyta i jednocześnie wywraca 
na nice podstawy systemu, na jakich zbudowana jest zachodnia cywilizacja, 
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a jednocześnie próbuje na nowej ziemi zaspokajać swoje „pierwotne” potrzeby 
witalne, związane z seksem, jedzeniem i odpoczynkiem. 

W pierwszym akcie Arlekin spotyka Flaminię ze służącą Violettą. Dziew-
czyna podoba mu się bardzo, więc nie myśląc wiele, proponuje jej miłość tu 
i teraz, w lesie, „a la sauvage”. Kiedy Flaminia tłumaczy mu, że w cywilizowa-
nym kraju takie zaloty są nie do pomyślenia i trzeba kobiecie najpierw prawić 
komplementy, pieścić i zalecać się do niej, Arlekin ripostuje, że u niego w kra-
ju wystarczy zapalić zapałkę, jeśli dziewczyna ją zdmuchnie, to znaczy, że jest 
chętna i to rozwiązanie „skraca niepotrzebne gadanie”153. Oczywiście kobiety 
nie przyjmują argumentów Arlekina, a on sam zgadza się pobierać nauki do-
brych manier. W międzyczasie spotyka jednak obwoźnego sprzedawcę, który 
przekonuje go, że chętnie odda mu cały swój dobytek. Arlekin, nie rozumiejąc 
istoty handlu, za to dosłownie interpretując słowa Handlarza, chętnie bierze od 
niego wszystkie towary, ale nie ma najmniejszego zamiaru za nie płacić. Mię-
dzy nieroztropnym dzikusem a Handlarzem wywiązuje się więc bójka, zakoń-
czona interwencją policji. Arlekin, nie pojmując zasad rządzących światem, 
opowiada policjantom całe zajście z własnego punktu widzenia – podkreślając, 
że zabierając Handlarzowi dobytek, spełnił tylko jego prośbę. 

Dzikość Arlekina, sygnalizowana w tym wypadku przez jego dosłowny 
sposób rozumienia języka, służy zatem rozmontowywaniu ukrytych w kon-
tekście założeń, na jakich zasadza się umowa społeczna i ideologia, stojąca za 
tak zwanym prawem stanowionym. Okazuje się ono na tyle uwewnętrznione 
w postaciach, które reprezentują zachodnie mieszczaństwo, że tylko „dzikus”, 
ktoś, kto przybył z całkiem innego świata, może pytać o jego podstawy. I tu 
właśnie widać najlepiej wyraźną zmianę w kształtowaniu scenicznej tożsamo-
ści Arlekina w stosunku do jego poprzednich wcieleń. O ile jeszcze Biancolelli 
i Gherardi podkreślali jego podwójną, włosko-francuską tożsamość, o tyle Ar-
lekin Visentiniego niejako ujmuje w nawias swoją tożsamość aktora i wciela się 
– chyba należy tak powiedzieć – w postać dzikusa. I robi to na innych zasadach 
niż Biancolelli, kiedy udawał na scenie niemieckiego barona. Nie wykorzystuje 
bowiem mechanizmu teatru w teatrze, by zdemaskować przed widzami swoje 
przebranie, a konsekwentnie ślizga się na powierzchni znaków odmienności 
i zajmuje pozycję podrzędną wobec otaczającego go cywilizowanego świata, 
wystawianego w teatrze. Mówiąc inaczej, cywilizowany świat, który na zasa-
dzie mechanizmu projekcji i identyfi kacji wystawia się na mieszczańskiej fran-
cuskiej scenie, umieszcza na niej Arlekina po to, by zaakceptował lub nauczył 
się jego reguł, lub okazując swe zdumienie, potwierdzał w oczach widzów po-
wszechnie rozpoznawalną oczywistość tych reguł. 

Sztuka Drevetière’a uruchamia jednak w lekturze jeszcze potencjał krytycz-
ny, zwłaszcza jeśli popatrzymy na nią ze współczesnej perspektywy. Arlekin 
widzi bowiem coraz wyraźniej, że poszanowanie dla prawa w cywilizowanym 

153  L.F. Delisle de La Drevetière, Arlequin sauvage, dz. cyt., s. 20–21, 25.
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świecie wypracowywane jest poprzez system kar, a złodzieje przestają kraść 
tylko wtedy, gdy zobaczą, że sędziowie wieszają ich za to na szubienicy. Re-
spektowanie prawa stanowionego nie jest zatem dobrowolne, a właśnie wymu-
szone za pomocą odpowiednich narzędzi represji, dokładnie tak, jak opisywał 
to później Michel Foucault w Nadzorować i karać. Tak przynajmniej można 
z dzisiejszego punktu widzenia czytać tę sztukę. I tu chyba pojawia się pewien 
problem z czytaniem tekstów z przeszłości, bo współczesne kategorie poznaw-
cze każą patrzeć na nie z innej perspektywy, niż widzieli je kiedyś widzowie. 
Arlekin jako Obcy dysponuje w naszych oczach sporym potencjałem krytycz-
nym, bo kiedy dziwi się porządkom zachodniego świata, jednocześnie rede-
fi niuje hierarchie i porządki w nim obowiązujące, a ewentualne koszty z tym 
związane przerzuca na bliżej nieokreślonego Innego – pochodzącego z bliżej 
nieokreślonego „Orientu”.

Cały akt drugi i trzeci wypełniają właśnie kolejne próby zrozumienia przez 
Arlekina prawa stanowionego, a właściwie jego przewrotnej redefi nicji z jego 
„dzikiego” punktu widzenia. Tymczasem podstawy zachodniego systemu, któ-
re Lelio próbuje Arlekinowi wpoić, okazują się proste niczym budowa cepa, bo 
jak mówi pan: „Świat dzieli się na bogatych i biednych, bogaci mają pieniądze, 
a biedni nie”154. Na co Arlekin odpowiada:

Powiem ci, co myślę o cywilizowanych narodach: jesteście głupcami, którzy myślą, 
że są mądrzy. Jesteście biednymi, którzy myślą, że są bogaci, i niewolnikami, którzy 
myślą, że są wolni155.

I niemal płacząc, pyta nieco później:

Wytłumacz mi, dlaczego zabrałeś mnie z mojego świata tylko po to, żebym dowie-
dział się, że jestem głupcem, niewolnikiem, człowiekiem bez wiary i bez pieniędzy156.

 Jednakże Lelio za całe fi lozofi czne ukojenie ma dla Arlekina jedną odpo-
wiedź: „Nie martw się, ja jestem bogaty i dam ci wszystko, czego potrzebujesz”. 
I zasada, którą tak klarownie wykłada Lelio, sprawdza się w stu procentach, 
skoro na koniec udaje mu się poślubić ukochaną Flaminię. I przecież nie dlate-
go, że byli w sobie bardzo zakochani, tylko dlatego, że przekonał Pantalona, jej 
ojca, o tym, że w istocie wcale nie stracił majątku, a nawet pomnożył w trakcie 
zagranicznej podróży.

Realizacja tego krytycznego potencjału postaci Arlekina, choć czytelnego 
z dzisiejszego punktu widzenia, budzi jednak pewne wątpliwości, gdy skon-
frontujemy go ze stanowiskiem samego Rousseau, który po premierze sztuki 
pisał do Jeana d’Alemberta:

154  Tamże, s. 50.
155  Tamże, s. 51.
156  Tamże, s. 53.
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Kiedy widzowie z uwagą słuchają dzikiego Arlekina, czy myśli Pan, że dzieje się tak 
dlatego, że zaczęli nagle doceniać prostotę tej fi gury i że ktoś chciałby go w tej pro-
stocie naśladować? Wręcz przeciwnie, ta komedia tylko potwierdza ich stan umy-
słu (forma mentis), to znaczy upodobanie w wynajdywaniu nowinek i osobliwości. 
Dzisiaj taką osobliwością jest dla nich „naturalność”. To znaczy, na tyle mają rzeczy 
dość zwyczajnych, że nagle zwrócili się ku „prostocie”157.

Rousseau dostrzegł zatem, że dziki Arlekin jest w istocie wytworem esta-
blishmentu, a nie jego krytycznym komentatorem. A jego naiwność służy tak 
naprawdę utwierdzaniu dominującej ideologii, stojącej na straży status quo. Co 
więcej, mamy tu do czynienia z dwoma mechanizmami percepcji i reprezenta-
cji, które konkurują ze sobą w zależności od przyjętej perspektywy spojrzenia 
albo, powiedzmy od razu, w zależności od przyjętej strategii czytania dramatu. 
Sprawczość tekstu, jak myślał o niej Worthen, zależy więc także od historycz-
nie zmiennych okoliczności jego wykorzystania. Tekst drukowany, rozumiany 
jako technologia przedstawiania, wpływa na modyfi kację naszego obrazu dra-
matu, zwłaszcza wtedy, kiedy wraz z upływem czasu przestajemy utożsamiać 
go z realnymi ciałami aktorów, a zaczynamy identyfi kować z wytworzonymi 
w wyobraźni odbiorców światami. Dawne słowa i gesty mogą do pewnego 
momentu jeszcze uruchamiać przedstawienie, „tak jak graliśmy je w teatrze”, 
z czasem jednak technologie przedstawiania, takie jak druk, ujawniają swoje 
nowatorskie i nieoczekiwane sprawczości w zmienionych kulturowych oko-
licznościach. Stąd Arlequin sauvage może w naszych oczach, bogatszych cho-
ciażby o perspektywę krytyki postkolonialnej, uruchamiać potencjał krytycz-
ny, jak i w oczach Rousseau utwierdzać zastane porządki. 

Jak widzimy, włoski aktor grając i rozmawiając po francusku, zgodnie z wy-
uczonym tekstem napisanym przez lokalnego, francuskiego autora, wcielał 
jednocześnie fi kcyjną postać „dzikiego”, orientalnego Obcego według mody, 
która zagości na scenach europejskich w połowie XVIII wieku. Owa obcość 
Arlekina nie odnosi się jednak do żadnego konkretnego wyobrażenia o Ob-
cym, a jedynie płytko i na powierzchni defi niuje go jako przybysza z dalekich 
światów. Tak rozumiana obcość Arlekina otwiera tym samym pole do szer-
szych rozważań nad funkcją Obcego w dramacie – a także pozwala uchwy-
cić proces, w którego efekcie Arlekin z konkretnego aktora przedzierzgnął się 
w percepcji odbiorców w literacką postać. 

Arlekin ze sztuki Drevetière’a nie jest oczywiście pierwszym przykładem 
wykorzystania fi gury Obcego w dramacie. Można śmiało powiedzieć, że nie-
mal od zarania europejskiej tradycji teatru Obcy pozostawał czytelnym, ze-
wnętrznym znakiem odmienności „tego innego” i na zasadzie opozycji do 
tego, co lokalne, budował i wzmacniał u widza poczucie wspólnotowej tożsa-
mości. Można wskazać wiele takich dramatów, jak choćby Persów Ajschylosa, 
Otella Williama Szekspira, Księcia niezłomnego Pedra Calderona de la Barca 

157  J.-J. Rousseau, cyt. za: N. Savarese, Teatro e spettacolo..., dz. cyt., s. 449.
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czy Księżniczkę Turandot Carla Gozziego, w których „obcość” pojawia się 
głównie jako zestaw czytelnych znaków odmienności, zwykle odległej od Eu-
ropy i często utożsamianej przez widzów z tak zwanym Orientem. Przeglądu 
różnych sposobów przedstawiania obcości w dramacie, w taki sposób utożsa-
mianej, podjął się jakiś czas temu Nicola Savarese w książce Teatro e spettaco-
lo fra Oriente e Occidente158. Według niego francuski Arlekin w XVIII wieku 
wprzęgnięty został w proces rozpoczęty już wcześniej, w wieku XVII. Pole-
gał on na stosowaniu w teatrze tak zwanego orientalnego kolorytu lokalnego, 
związanego z modą na egzotykę, kojarzoną ze światem perskim i tureckim. 
Autorzy teatralni szczególnie często korzystali wtedy z praktyki umiejscowie-
nia akcji w krajach dalekich i nieznanych. Ich dramaty przedstawiały życie suł-
tanów w seraju, którzy oddawali się przyjemnościom w haremie, oraz intrygi 
dworskie knute przez ich ministrów (wezyrów), eunuchów i straż osobistą159. 
Nie trudno odgadnąć, że koloryt lokalny łączył się tu z całkowitą umownością 
i anachronicznością, tak miejsca akcji (słynne malowane kopuły meczetów na 
prospektach), jak kostiumu (turbany i buty z wywiniętym czubkiem jako stałe 
atrybuty). Turecki kostium sprawdzał się bowiem jako środek, który pozwa-
lał – bez naruszania poczucia obyczajności – opowiedzieć choćby o emocjo-
nalności kobiet, ich instrumentalnym traktowaniu przez mężczyzn albo – jak 
w oświeceniu właśnie – przeprowadzić proces analizy społecznej z punktu 
widzenia utopijnych światów. Jak mówił Racine w przedmowie do Bajazeta, 
tłumacząc powody, dla których umieścił akcję sztuki w seraju:

Moim zdaniem, wystarczy powiedzieć, że akcja dramatu rozgrywa się w seraju. A czyż 
istnieje na świecie jakieś inne miejsce, gdzie zazdrość i miłość byłyby lepiej znane niż 
tam, gdzie tak wiele rywalek, zamkniętych razem, nie ma nic innego do roboty, jak 
tylko w tym ciągłym lenistwie uczyć się, jak dawać miłość i być kochaną? Mężczyźni 
najprawdopodobniej nie kochają z tą samą delikatnością. Dlatego zależało mi szcze-
gólnie na stworzeniu znaczącej różnicy między porywczością Bajazeta i czułością jego 
kochanek. W tym człowieku koncentruje się okrucieństwo jego narodu. I jeśli komuś 
wydaje się dziwne, że pozwala on umrzeć ukochanej kobiecie, zamiast ją porzucić, zaś 
poślubia tę, której nie kochał, to przecież jest to historia turecka. Wszędzie widać, jak 
bardzo ten lud w pogardzie ma życie i jak ulega emocjom160.

„Z oddali – dodawał – szacunek jest większy”161. Przywołanie orientalnych 
okoliczności miało zatem u Racine’a jeden cel: zawarcie paktu z widzem co 
do scenicznej paraboli, zgodnie z którą ewentualne koszty społeczne odbioru 
sztuki przerzucone zostają na Innego. Wszak nie o respekt widza wobec i tak 

158  N. Savarese, Teatro e spettacolo..., dz. cyt. 
159  Savarese wymienia jeszcze inne przykłady, m.in.: P. Bonarelli, Il Solimano (1619), R. Boyle, 

Th e Tragedy of Mustapha, son of Soliman the Magnifi cent (1665), tegoż, Teatro e spettacolo..., dz. cyt., 
s. 93. Wszystkie cytaty w moim tłumaczeniu.

160  J.  Racine, Seconde preface (1676) [w:] tegoż, Bajazet, Bordas 1979, s. 27–28, cyt. za: N. Sava-
rese, Teatro e spettacolo..., dz. cyt., s. 96. Wszystkie cytaty w moim tłumaczeniu.

161  Tamże, s. 95.
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przecież nieznanej mu bliżej Turcji tu chodziło, tylko o utwierdzenie go w po-
czuciu wyższości moralnej i obyczajowej wobec tych sfer życia, które nadal 
w lokalnej kulturze stanowią tabu. Bo dopiero kilkaset lat później innym zgoła 
językiem o problemach tych zaczną mówić otwarcie psychoanaliza, studia fe-
ministyczne i postkolonialne. Dlatego też najlepiej ów hierarchizujący dystans 
wobec muzułmańskiego świata jako ikony obcości widać w gatunkach kome-
diowych. Bo to właśnie poczucie wyższości wobec Innego daje widzom okazję 
do niczym nieskrępowanego śmiechu.

Pamiętać jednak musimy, że w XVII wieku aktorzy włoscy, przedstawiając 
inne odległe światy i zanurzone w nich fi gury sceniczne, sięgali raczej po za-
bieg teatru w teatrze, ujawniając niejako umowność i retoryczność przedsta-
wiania obcości (np. Niemiecki Baron Biancolellego czy Arlekin i Scaramouche 
jako dwaj błądzący w Babilonii). Tymczasem w utworze Arlequin sauvage Ar-
lekin jako Obcy nabiera substancjalności, bo w całej sztuce brakuje momentu, 
w którym jego przebranie wyszłoby na jaw. Pytanie zatem o czytanie tej sztuki 
to pytanie o historycznie zmienną performatywność samego tekstu z przeszło-
ści. Bo francuskie komedie pisane dla włoskiej sceny i wydawane w formie 
książki zaczynają krążyć po całej Europie i – równie efektywnie, jak same ze-
społy włoskie, a może nawet bardziej – kształtować wyobrażenia na temat po-
szczególnych masek tak zwanej komedii dell’arte. A Arlekin, jeśli pojawia się 
w polskiej komedii oświeceniowej, jak na przykład w Arlekinie na świat urażo-
nym Franciszka Bohomolca z 1755 roku czy w Arlekinie Mahomecie Franciszka 
Zabłockiego, to występuje właśnie jako Obcy. I niewątpliwie jest to echo zarów-
no francuskiego dzieła Arlequin sauvage, jak i wielu innych francuskich sztuk, 
które w pierwszej połowie XVIII wieku przedstawiały Arlekina w kostiumie 
różnorakich sułtanów, królów i mongolskich wodzów162. Zaś intensywny ich 
obieg w druku otworzył z kolei nowe możliwości międzykulturowego transfe-
ru i przekładu, które pod płaszczykiem prostoty i naiwności Arlekina lub pod 
jego perskim kostiumem pozwolą dostrzec w lokalnym polskim kontekście 
chociażby zakonnika lub fi rcyka, dokładając kolejne możliwości do i tak już 
szerokiego w XVIII wieku wachlarza metonimii włoskiego teatru w Europie.

162  Wystarczy w tym celu przytoczyć tytuły sztuk niejakiego Alaina René Lesage’a, autora 
komedii dla Comedié Italienne i teatrów jarmarcznych: Arlequin roi de Serendib (1713), Arlequin 
invisible chez le roi de Chine (1713), Arlequin Mahomet (1714), Arlequin gran Mogol (1734) czy 
Jeana-François Cailhavy L’Estandoux: Arlequin cru fou, sultane et Mahomet (1770). Por. N. Savarese, 
Teatro e spettacolo..., dz. cyt., s. 103.



6. Arlekin w Polsce

Problem performatywności tekstów teatralnych oraz kształtującej się literac-
kiej tożsamości dramatu nabrał w drugiej połowie XVIII wieku szczególnego 
znaczenia, zwłaszcza dla międzykulturowego transferu i przekładu komedii 
francuskich pisanych dla włoskiego teatru w Paryżu. Repertuar ten nie trafi ał 
przecież na deski polskiego teatru w oryginalnej wersji, tylko ulegał koniecz-
nemu przystosowaniu do lokalnych realiów. W czasach stanisławowskich nie 
wszyscy też uczęszczający na przedstawienia, zarówno zakonów jezuickich, 
jak i Teatru Narodowego, posługiwali się sprawnie językiem francuskim, 
o czym świadczy wielokrotnie podnoszony przez samego Franciszka Boho-
molca, a także Franciszka Zabłockiego konfl ikt między różnymi „Staruszkie-
wiczami”  a „Paryżaninami modnymi” czy fi rcykami. Jedni odżegnywali się 
od francuszczyzny jak diabeł od wody święconej, drudzy zaś próbowali swą 
kompetencję językową (często wątpliwą) pokazywać raczej wśród polskiego 
otoczenia niż w konfrontacji z jakimś „Francuzem z Francji”. 

Podobnie problematycznie wyglądać musiała polska recepcja przedstawień 
trup włoskich. Wprawdzie, jak dowodzi Jan Kott w przedmowie do Komedii 
konwiktowych Bohomolca, włoskie trupy, i to ponoć najznakomitsze w Euro-
pie, kilkakrotnie przyjeżdżały do Polski, jednak bez szczegółowych badań ich 
występów, repertuaru, aktorów i towarzyszących im reakcji widzów nie sposób 
ocenić, jaki realny wpływ kulturowy wywarły one na polską scenę i praktykę 
komediową, o ile jakiś w ogóle wywarły163. Bo co z tego, że dowiemy się od 

163  Na krótko przed oddaniem do druku niniejszej książki ukazała się monografi a Moniki 
Surmy-Gawłowskiej Komedia dell’arte, Universitas, Kraków 2015. Jej autorka śledzi właśnie dotych-
czasowe badania nad komedią dell’arte w Polsce, przedstawiając repertuar i czas występów gościn-
nych włoskich zespołów, a także analizując próby polskich „przystosowań” włoskiego repertuaru do 
lokalnych kontekstów. Jej zdaniem w XVII wieku do Polski nie dotarły zespoły najbardziej znane 
w Europie, a raczej, jak na przykład w teatrze Władysława IV, mieliśmy do czynienia z przedsta-
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Kotta, że w XVII wieku „entuzjastami komedii włoskiej byli Władysław  IV 
i Królowa Marysieńka”, która sprowadza włoski zespół z Drezna do zamku 
w Żółkwi. I że w kolejnym stuleciu, za czasów Sasów, Warszawa podziwiać 
mogła grupę Gennara Sacco, a na warszawskiej scenie występował „wspaniały 
wenecki aktor” Cesare D’Arbes, celujący w rolach Pantalona, którego z całą 
pewnością oglądał Bohomolec164. Pytam nieco prowokacyjnie, „co z tego?”, bo 
przecież niewiele tak naprawdę z takiej informacji wynika, zwłaszcza że – jak 
dowodził przywoływany przeze mnie na wstępie Steven Greenblatt – mobil-
ność kulturowa nie zawsze musi kończyć się powodzeniem asymilacji, a często 
wręcz odrzuceniem. Być może więc praktyki sceniczne włoskich aktorów 
w polskim kontekście kulturowym zostały zagospodarowane w inny sposób 
niż we Francji. 

Trzeba podkreślić, że – w odróżnieniu od francuskiej stolicy XVII i XVIII
wieku – raczej nie mieliśmy do czynienia ze stałą obecnością zespołu wło-
skiego w Polsce, a przynajmniej taką, która zaowocowałaby daleko posuniętą 
akulturacją Włochów do polskiego języka i społecznego kontekstu165. A nawet 

wieniami operowymi, w ramach których niektórzy muzycy pokazywali sceny komediowe w „sty-
lu” komedii dell’arte. Z jednej więc strony widzowie polscy nie mogli tak naprawdę oglądać wtedy 
włoskiego teatru zawodowego. Z drugiej zaś, zdaniem badaczki, widzowie polscy niespecjalnie byli 
też tym teatrem zainteresowani. Stały zespół włoski występował także na dworze Jana III Sobieskie-
go, choć król nie znał wcale języka włoskiego, a poziom dowcipu tych przedstawień budził ponoć 
zażenowanie postronnych obserwatorów (choć nie możemy mieć żadnej pewności, czy chodziło 
w tym wypadku o obsceniczność, typową dla włoskiego teatru wieku XVI i XVII, czy o jakieś inne 
uwarunkowania, które przesądzały o „niskim” poziomie tych przedstawień). O wizytach bardziej 
renomowanych włoskich zespołów w Polsce można mówić dopiero w wieku XVIII, za czasów sa-
skich, a zwłaszcza w połowie tego stulecia, kiedy do Polski przybyło kilka uznanych włoskich grup 
z Wenecji w ramach europejskiego tournée. Autorka nie przypisuje jednak tym występom znaczącej 
funkcji w ramach międzykulturowego transferu włoskiego teatralnego rzemiosła w polskim kontek-
ście kulturowym. Zob. M. Surma-Gawłowska, Komedia dell’arte, dz. cyt. s. 71–78. Por. także wcześ-
niejsze badania nad komedią dell’arte w Polsce, zamieszczone w bibliografi i do niniejszej książki. 

164  J. Kott, Bohomolec albo o początkach komedii Oświecenia [w:] F. Bohomolec, Komedie. Ko-
medie konwiktowe, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1959, s. 15.

165  Tutaj zdania badaczy są podzielone. Allardyce Nicoll dostrzega ciągłość tradycji scenicznej 
między zespołem Comédie Française po jej zamknięciu a zespołem na dworze Sasów w Dreźnie 
i Warszawie. W 1697 roku Angelo Costantini udał się do Drezna i tam założył nowy zespół na dwo-
rze Sasów. Szybko jednak, ze względu na romans z metresą królewską, został osadzony na dwadzieś-
cia lat w więzieniu, a podczas jego nieobecności na dworze saskim grał zespół Tommasa Ristoriego, 
który przybył do Warszawy w 1715 roku i pozostawał tam w służbie dworu przez piętnaście lat. Por. 
A. Nicoll, W świecie Arlekina..., dz. cyt., s. 152. Bohdan Korzeniewski jednak nie potwierdza tych 
ustaleń, a mówi jedynie o występach gościnnych zespołu z Drezna w Warszawie w latach 1748–1749 
i 1754. Por. B. Korzeniewski, Komedia dell’arte..., dz. cyt., s. 29. Zbigniew Raszewski, powołując się 
na wcześniejsze badania Mieczysława Brahmera (np. M. Brahmer, La commedia dell’arte in Polo-
nia, „Ricerche slavistiche”, t. III, Roma 1956), wspomina wprawdzie o „nieprzerwanej kilkudziesię-
cioletniej działalności Ristoriego i Bartoldich” w Dreźnie i Warszawie, ale jednocześnie niemal od 
razu przyznaje, że „wykorzystanie wszystkich doświadczeń tej szkoły natrafi a w Polsce najwyraźniej 
na bardzo poważne opory”. Sam zresztą mówi później wprost, że komedia oświeceniowa w Pol-
sce zrobiła zupełnie niewielki użytek z wcześniejszych doświadczeń zespołów włoskich na dworze 
Augusta II, a potem Augusta III Sasa, twierdząc, że od razu przesiąknęła dydaktyką francuskiego 
oświecenia. Poniekąd więc Raszewski potwierdza moje zastrzeżenia i wątpliwości co do oceny kul-
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jeśli za czasów Sasów włoski zespół przyjeżdżał często z Drezna lub później, 
w XVIII wieku, przez kilka sezonów występował w warszawskiej Operalni, 
co tak naprawdę polscy widzowie mogli zrozumieć z tych przedstawień? Być 
może, zdając sobie sprawę z bariery językowej dzielącej ich od wykonawców 
z zagranicy, postrzegali ich występy jako rodzaj gestycznej i sytuacyjnej panto-
mimy, gdzie akcja fi zyczna więcej znaczyła niż dialog. Pewnym śladem takie-
go właśnie międzykulturowego przejęcia know-how komików włoskich mogły 
być uwagi czy wskazówki do gry scenicznej aktorów, pojawiające się w tekście 
Panny na wydaniu Adama Czartoryskiego („lazy wpatrywania się i poznania”), 
o których wspominała Małgorzata Sugiera, pokazując, że włoskiego określenia 
„lazy” używano raczej z braku odpowiednich językowych narzędzi do opisy-
wania sposobu wyrażania emocji postaci na scenie166. To świadczyłoby z kolei 
właśnie o korsarskim przechwyceniu przez polskich dramatopisarzy prakty-
ki teatralnej Włochów. Autorzy polskich sztuk, lekceważąc całościowy model 
produkcji ich przedstawień (oparty na scenariuszach i grze masek), wybierali 
tylko jedną, określoną ich cechę (fi zyczność i gestyczność aktorów) i stosowali 
ją dla dookreślenia własnej praktyki komediopisarskiej, tam gdzie brakowało 
na razie narzędzi dyskursywnych do opisania skodyfi kowanych dopiero póź-
niej w grze aktorskiej działań, świadczących o emocjach postaci. Był to więc 
proces odwrotny do tego, z jakim mieliśmy do czynienia we Francji, gdzie ak-
torzy włoscy rzeczywiście zmodyfi kowali lokalną praktykę sceniczną (chociaż-
by Moliera), a i sami poddali się kulturowej mimikrze.

Niemniej jednak scena polska w połowie XVIII wieku niewątpliwie potrze-
bowała nowego repertuaru, i to zarówno w związku z utworzonym w 1765 roku 
Teatrem Narodowym, jak i reformującym się wcześniej szkolnictwem zakon-
nym, zwłaszcza teatrem jezuickim. To dla tego właśnie teatru Bohomolec, jako 
człowiek wykształcony we Francji i Włoszech, zaczął pisać komedie konwikto-
we. Scena narodowa z kolei w początkowym okresie związana była, jak wiado-
mo, poprzez swego zamożnego królewskiego mecenata, z obozem reformator-
skim i środowiskiem „Monitora”. Później zaś, przekształcając się w 1774 roku 
w teatr publiczny, już sama musiała dbać o własne utrzymanie z wpływów 
ze sprzedaży biletów. Dlatego jej repertuar w znacznym stopniu odpowiadać 
musiał zapotrzebowaniu stołecznej publiczności i jej szerokiego społecznego 
spektrum. Pozbawieni jednak rodzimej, lokalnej tradycji teatru zawodowego 
i tworzenia repertuaru polscy autorzy komedii chętnie korzystali ze wzorców 
zagranicznych, głównie jednak francuskich. Dlatego też znakomitą większość 
repertuaru komediowego, dostarczanego przez polskich autorów w tym okre-
sie, można określić jako bliższe lub dalsze przystosowanie utworów obcych167. 

turowych wpływów i transferu międzykulturowego włoskiej komedii w Polsce. Por. Z. Raszewski, 
Porcelanowa arlekinada, dz. cyt. 

166  M. Sugiera, U źródeł autorytetu dramatu, dz. cyt., s. 86. 
167  Por. Z. Wołoszańska, Wstęp [w:] Komedia obyczajowa warszawska, t. 1, Państwowy Instytut 

Wydawniczy, Warszawa 1960. 
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Oczywiście, gdy mówimy o przystosowaniu, nie należy zrównywać tego ter-
minu z przekładem literackim, gdyż – jak wynika z moim dotychczasowych 
rozważań – kategorie literackości dramatu pozostawały w XVIII wieku jeszcze 
w sferze negocjacji. Przystosowanie, rozmaicie zresztą określane jako „przełożył 
podług”, „wolno przełożył” czy „naśladował”, nie przebiegało też wedle jakichś 
ściśle określonych reguł. Bardziej liczył się chyba jego cel, a tymże celem czę-
sto bywało przepisanie na nowo pomysłu zaczerpniętego skądinąd, aby intryga, 
postacie i miejsca w nim przedstawione okazały się atrakcyjne dla lokalnej pub-
liczności. Sugiera we wspomnianym wcześniej artykule stawia interesującą hi-
potezę, że w XVIII wieku w Polsce przystosowanie wprost łączyło się z kwestią 
genologii. Inaczej przecież przekładano tragedie (przedstawiające konfl ikty na-
miętności i powinności typowe dla możnych tego świata), a inaczej komedie. Te 
ostatnie zaś, jako utwory o potencjale krytycznym i satyrycznym, musiały nieja-
ko zostać przez autora uwikłane w siatkę znaczeń i odniesień do rzeczywistości 
rozpoznawalnej przez publiczność lokalną. Dlatego właśnie Adam Kazimierz 
Czartoryski we wstępie do Panny na wydaniu postulował, by przystosowania 
pozwoliły zachować fabułę i zrąb akcji głównej, ale by w postaciach dostrzegać 
krajowe typy i obyczaje. Na tym jednak nie koniec. W samych polskich tytułach 
i podtytułach, zawierających informacje o rozmaicie defi niowanych gatunkach 
(„komedia płaczliwa”, „farsa na wzór uczyniona”), przystosowanie obiecywało 
widzom przewidywalne do pewnego stopnia – bo znane z wcześniejszych reali-
zacji przedstawień i tekstów – wrażenia i emocje168. 

To oczywiście prawda i sama, omawiając kwestie krążenia scenariuszy 
dell’arte w XVII wieku oraz nadawania komediom seryjnych tytułów, potwier-
dziłam pośrednio powyższą hipotezę. Zamiast więc pytać „jak przystosowy-
wano”, należałoby zastanowić się, na ile i czym różniło się osiemnastowieczne 
przystosowanie od opisywanego przeze mnie wcześniej siedemnastowieczne-
go swobodnego krążenia scenariuszy dell’arte jako „scenariuszy kulturowych” 
(w rozumieniu Diany Taylor). Zasadnicza różnica dotyczy zaś, moim zdaniem, 
uznawalności w kulturowym dyskursie praw autora komedii. W XVII wieku 
nikt w praktyce teatralnej i strategii drukowania komedii nie troszczył się 
jeszcze o jego interes, liczyło się bowiem tylko lepsze lub gorsze wykorzysta-
nie jakiejś intrygi w kolejnych wersjach scenicznych i aktorskich wcieleniach. 
Choć niewątpliwie zdarzały się przypadki kradzieży repertuaru (wspominane 
przez Evariste’a Gherardiego) lub zapisania komediowego know-how w testa-
mencie (jak w przypadku Lo Scenario Domenica Biancolellego, który trafi ł 
w ręce syna), to prawne dochodzenie przez autora własności intelektualnej 
tak „krążącego” materiału było bardzo trudne. Tymczasem koniec wieku XVII 
i początek następnego stulecia przyniósł świadomość możliwości fi nansowych 
zysków, jakie oferuje dystrybucja repertuaru teatralnego w druku, a zatem 
kwestia ich autorstwa zaczęła nabierać szczególnego znaczenia. 

168  Por. M. Sugiera, U źródeł autorytetu dramatu, dz. cyt., s. 86. 
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O ile jednak, jak można przypuszczać (chociażby wnioskując z kontrak-
tów zawieranych przez Carla Goldoniego z włoskimi wydawcami), w połowie 
XVIII wieku w poszczególnych europejskich krajach wydawcy, czytelnicy i au-
torzy nauczyli się dostrzegać problem prawa własności intelektualnej, o tyle 
przy transferze książek za granicę takiej pewności nikt już nie miał. Autorzy 
lokalni zatem dosyć swobodnie przepisywali zagraniczne pomysły zaczerpnię-
te z książek i inscenizowali je w polskich realiach według własnego uznania. 
A przede wszystkim same przystosowania lokalne stawały się wkrótce materia-
łem dla kolejnych przystosowań, zaś repertuar komediowy włoskich zespołów 
miał swoje wersje francuskie, niemieckie czy hiszpańskie. I oczywiście także 
polskie, choć właśnie najpewniej wzorem dla polskich przystosowań były fran-
cuskie oświeceniowe przeróbki komedii włoskich. W latach pięćdziesiątych 
XVIII wieku w Polsce autorzy komediowi od razu też przelewali swoje pomy-
sły na papier, a dopiero potem ewentualnie realizowali je w przedstawieniu. 
Polskie komedie oświeceniowe tego okresu, choć grane na deskach teatrów 
jezuickich i sceny narodowej, stają się niemal od razu utworami do czytania, 
na podobnych zasadach jak rodząca się wtedy prasa. Okres stanisławowski 
w Polsce przyczynia się bowiem, moim zdaniem, do wzmocnienia literackiej 
tożsamości dramatu (o czym nie mogło być mowy jeszcze sto lat wcześniej), 
ale nie na drodze utwierdzania pozycji oryginalnego autora, tylko w wyniku 
przemianowania funkcji samego dramatu czy komedii, które stają się terenem 
publicystyki. 

Sytuacja ta zmieniła się niewątpliwie wraz z przekształceniem Teatru Na-
rodowego w teatr publiczny w 1774 roku, kiedy to wyhamował on swoją refor-
matorską misję, a stał się miejscem rozrywki dla stołecznej publiczności, która
– jak w większości teatrów w całej Europie – płacąc za bilety, chciała i miała prawo 
oglądać i śmiać się z problemów dotyczących jej bezpośrednio. Potrzebowała 
zatem stałych dostarczycieli zmiennego repertuaru, którego jedynym i doraź-
nym celem była szybka premiera. Mało który autor, łącznie z Zabłockim, 
troszczył się więc o publikację tej „masowej” i czysto konsumpcyjnej produkcji. 
Dlatego mając na uwadze historyczne uwarunkowania, łatwiej przyjdzie nam 
zrozumieć i dostrzec różnicę w wykorzystaniu fi gury Arlekina u Bohomolca 
i Zabłockiego. Pierwszy z nich związany był jeszcze z teatralnym szkolnictwem 
zakonnym, z całym dydaktyzmem i moralizatorstwem wynikającym z jego re-
ligijnej misji, a później z pierwszym dwuletnim okresem działalności sceny na-
rodowej, bliskiej środowisku „Monitora”. Z kolei Zabłocki pisze już dla miesz-
czańskiej, biletowanej publiczności stołecznej, która traktowała teatr raczej jako 
miejsce rozrywki niż nauczycielski pulpit lub miejsce publicystycznej debaty. 

Sztuka Bohomolca Arlekin na świat urażony w całości wydaje się monta-
żem pomysłów zaczerpniętych skądinąd. Już sam podtytuł obiecujący, że „to 
komedia na wzór włoski uczyniona”, oraz imiona postaci, takie jak Arlekin, 
Pierrot, Pantalon czy Leander (notabene imię wykorzystywane w wielu ko-
mediach francuskich z XVIII wieku), sugerują, że oto mamy do czynienia 
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z dziełem tchnącym zagraniczną świeżością i światowością. W poszczególnych 
scenach odnajdziemy też sytuacje jakby żywcem wzięte z innych, znanych po-
wszechnie, jak i omawianych także w tej książce, komedii. Już jednak pierwsze 
strony sztuki Bohomolca uświadamiają czytelnikowi, jak bardzo komedia ta 
zatopiona jest w polskim kontekście kulturowym. Tytułowa postać, czyli Ar-
lekin uciekł dopiero co z Warszawy (a wcale nie wiadomo, jak się tam w ogóle 
znalazł) i udał się na pustynię w poszukiwaniu życia bardziej zgodnego z na-
turą. Miałaby to być zatem polska wersja francuskiego Arlequin sauvage, czy-
li dobrego dzikusa, który jednak, zamiast objeżdżać Europę, woli, pozostając 
w zdumieniu nad zachodnią cywilizacją, jako „rdzenny” mieszkaniec polskiej 
stolicy oddalić się z miasta na pustelnię, by w kontemplacji nacieszyć się ży-
ciem niemal zakonnym. Biorąc pod uwagę fakt, że Bohomolec napisał tę ko-
medię w 1755 roku dla teatru jezuickiego, skojarzenia z zakonem wydają się 
całkiem na miejscu. Bo gdy Pantalon chce do niego dołączyć, Arlekin świa-
domie przestrzega go przed tą decyzją, zupełnie tak, jakby przeor mówił do 
nowicjusza zakonnego:

Nie wiem, czy wytrzymasz. Do tego trzeba człowieka wielkiego serca, tak jak ja; kto 
chce być na pustyni, trzeba światem gardzić, trzeba go łajać, prześladować, winka 
nie pić, z generem feminińskim nie przystawać! Tych rzeczy nie wytrzyma, kto jest 
małego serca169.

Arlekin mówi zatem i zachowuje się niczym prosty zakonnik, który wziął 
sobie do serca zasady skromności i cnoty. W całej sztuce próżno też szu-
kać chociażby jednej postaci kobiecej, co ma oczywiście swoje uzasadnienie 
w praktyce teatrów jezuickich, gdzie damy nie występowały na scenie (jak sto 
lat wcześniej we Francji). W niczym więc, pomimo pewnych pozorów, Arlekin 
Bohomolca nie przypomina Arlekina francuskiego, który z rubaszności, roz-
wiązłości i perwersyjnej gry z widzami uczynił we wszystkich swoich siedem-
nasto- i osiemnastowiecznych wcieleniach znak rozpoznawczy. Polski Arlekin 
nie ma żadnego życia seksualnego, a w dodatku niechybnie musi się kojarzyć 
z opisywanymi dwadzieścia lat później w Monachomachii Ignacego Krasic-
kiego zakonnymi opojami. Z podwarszawskiej pustelni wyrywa go bowiem 
właściwie tylko jeden argument – obietnica spożywania w mieście darmowego 
wina w dowolnych ilościach. Na zachętę Pantalon i Arlekin jeszcze na pustyni 
opróżniają kilka butelek i w takim już mocno zaprawionym stanie decydują się 
wrócić do Warszawy. Arlekin w pijackim widzie postanawia jednak – nie bez 
zachęty pozostałych postaci: Pierrota, Jodeleta i Pantalona – że zmieni swój 
stan i z prostego człowieka stanie się księciem – Grafem de Barbą. Wystarczy 
w tym celu po prostu zachowywać się jak książę.

169  F. Bohomolec, Arlekin na świat urażony [w:] tegoż, Komedie. Komedie konwiktowe, dz. cyt., 
s. 229. 
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Nihil novi, mógłby ktoś rzec, bo i w tym rozwiązaniu dostrzegamy utarty 
już i rozpoznawalny kulturowy scenariusz zamiany chama w pana, której ofi a-
rą staje się protagonista, a benefi cjentem partnerujące mu postacie oraz śledzą-
cy jego nieświadome upadki widzowie (rozwiązanie świetnie znane chociaż-
by z Mieszczanina szlachcicem Moliera czy wcześniej z komedii Z chłopa król 
Piotra Baryki). Gdyby się uprzeć, można nawet śmiało powiedzieć, że Arlekin 
na świat urażony to po prostu zbiór dobrze znanych i sprawdzonych komedio-
wych konceptów, którego jedynym lepidłem wydaje się postać protagonisty – 
polskiego prostego zakonnika, dla niepoznaki nazwanego Arlekinem. 

W rzeczywistości jednak, kiedy spojrzymy na tę sztukę ze współczesnej 
perspektywy, odkrywa ona przed nami bardziej krytyczny potencjał. Bo Ar-
lekin, raz po raz próbując zrealizować stawiane przed nim wyzwania nowego 
stanu społecznego, niechcący ujawnia, że ról społecznych i wyjściowych mo-
deli nie da się realizować bez zaangażowania. Zaś pokazane przez Bohomolca 
niedoskonałości gry Arlekina każą czytać tę sztukę w kategoriach mimikry, 
która służy wyszydzeniu tego, kto w nieuprawniony sposób przywłaszcza sobie 
praktyki i strategie sprawowania władzy. Tymczasem mimikra wyszydza i drwi 
także z samego wyjściowego modelu, gdyż pokazuje, że pod gestami, słowami 
i pozami nie kryje się żadna substancja, a jedynie pewien zespół zachowań, 
których można się wyuczyć. Dlatego też akcja sztuki koncentruje się wokół, 
mówiąc współcześnie, prób performatywnego sprawowania władzy – zakoń-
czonych jednak niepowodzeniem. 

Jak Pan Jourdain uczył się bezskutecznie fi lozofi i, fechtunku i tańca, tak 
i Arlekin, chcąc zostać szlachcicem, musi przejść przez szlachecką szkołę oby-
czajów. Żeby chodzić, musi chodzić po pańsku, a nie po arlekińsku; a kiedy 
chce jechać karetą, okazuje się, że nigdzie nie pojedzie, bo brak mu stangreta, 
woźnicy i forysia. Chciałby zatem sprostać swojej roli, ale Leander za każdym 
razem wypunktowuje kolejne braki, które w zasadzie uniemożliwiają mu sku-
teczne udawanie pana. Najbardziej kompromituje się zwłaszcza w chwili, kiedy 
jest głodny, bo Leander każe czekać z jedzeniem aż do obiadu, podczas gdy on 
domaga się po prostu „chlyba i syra”. Realizacji planu nie pomaga też widocz-
na z daleka „czarna gęba” Arlekina. Dlatego nic dziwnego, że kiedy wreszcie 
spotyka w akcie czwartym Poliona, który udawać ma przed nim posła, zrazu 
go nie rozpoznaje, tylko podejrzewając w nim równie prostą jak własna naturę, 
zwraca się do niego poufale, gubiąc cały językowy fason: „Hej, jak się masz, 
sąsiedzie? Ty, widzę, łebski jesteś. A fe! Jakiż to nos u ciebie! Dalipan, śmieszny 
jesteś! (do Leandra) A co, albo zły komplement?”170. 

Za swoje zuchwalstwo i prostactwo zostanie oczywiście ukarany, dostając 
„trzy razy po gębie” od Pierrota, i choć został do przebieranki namówiony 
przez innych, na koniec sam musi przyznać, że był tylko Arlekinem, i przyjąć 
wszystkie stawiane mu warunki. Możemy zatem, jako współcześni czytelnicy, 

170  Tamże, s. 277.
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przyjąć dwie strategie lektury tej komedii. Z jednej strony widoczny w niej 
dydaktyzm teatru jezuickiego nakazuje Bohomolcowi ukarać pychę i niepo-
słuszeństwo prostego człowieka. I nie mam żadnych wątpliwości, że protago-
nista Arlekina na świat urażonego mógłby z powodzeniem – zamiast Arleki-
nem – zwać się Prostackim albo Pijackim, zgodnie zresztą z praktyką, którą 
Bohomolec realizował w wielu innych utworach, a której celem było piętno-
wanie określonych wad społecznych. Z drugiej jednak strony, jeśli na utwór 
ten popatrzymy ze współczesnej krytycznej perspektywy jako na kwestię kon-
struowania i performowania władzy, to z łatwością dostrzeżemy, podobnie jak 
w Arlequin sauvage, że tytułowy Arlekin pozwala skutecznie wywracać na nice 
zastane kulturowe wzorce, jak i je utwierdzać. Utwór Bohomolca można zatem 
potraktować jako kolejny przykład zmiennej performatywności dramatu jako 
tekstu do lektury, która zależy od sposobu jego wykorzystania.

Arlekin na świat urażony niewiele jednak powie nam o tzw. recepcji ko-
medii dell’arte w Polsce, bo poza wykorzystaniem, trochę jednak na doklejkę, 
czarnej twarzy włoskiej maski, imion postaci oraz eksploatowanych na wie-
lu europejskich scenach rozwiązań dramaturgicznych, od Szekspira poprzez 
Moliera czy Calderona, w żaden konkretny sposób nie czyni zadość akurat 
włoskiej sztuce teatru (czy też jakiejś konkretnej rozpoznawalnej jego prakty-
ce). Bohomolec nie był przecież lokalnym polskim autorem sztuk dla włoskich 
aktorów, jak robili to w Paryżu, już w XVII, a później w XVIII wieku, Francuzi 
(Nolant de Fatouville, Louis François Delisle De La Drevetière, Th omas-Simon 
Gueullette), ani nie pisał nawet „arlekinad” dla dworu, czyli scen dla rozrywki 
do grania przez arystokrację we własnym gronie. Jego komedie okazały się zaś 
w kontekście lokalnym najbardziej skuteczne wtedy, kiedy odciążone zostały 
z zagranicznego kostiumu, a w zastępstwie Arlekina, Leandra i Pantalona po-
jawili się w nich rozpoznawalni dla lokalnego odbiorcy Staruszkiewiczowie, 
Pijaccy czy Figlaccy.

Dosyć na wyrost zatem, moim zdaniem, Kott we wstępie do komedii Boho-
molca kreślił analogie między tą sztuką a jakimś bliżej nieznanym współczes-
nym badaczom konfl iktem między Cesarem D’Arbesem, włoskim Pantalonem, 
a publicznością warszawską podczas występów w 1754 roku oraz zadomowio-
ną niby dobrze na polskim gruncie obecnością włoskich aktorów. Wszak chyba 
żaden zespół włoski nie dokonał tak dalekiej asymilacji kulturowej do polskich 
realiów, by na przykład grać, częściowo chociaż, w języku polskim. Świadczą 
o tym argumenty komediowe, które Bohdan Korzeniewski odnalazł jeszcze 
przed II wojną światową, odnoszące się do przedstawień dwóch trup włoskich 
w Warszawie w latach 1748–1749 i w roku 1754, przebywających na stałe na 
dworze saskim w Dreźnie171. Były one najpewniej programami teatralnymi we 
współczesnym rozumieniu tego terminu lub czymś na kształt operowego li-
bretta, bo zawierały nazwiska aktorów, granych przezeń postaci oraz krótkie 

171  B. Korzeniewski, Komedia dell’arte, dz. cyt. 
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streszczenie intrygi. Kiedy więc zespół włoski towarzyszył królowi Augusto-
wi III podczas jego pobytów w Warszawie i grał na scenie Operalni, widzom 
nierozumiejącym języka włoskiego rozdawano do rąk właśnie taką skrótową 
informację. Nic dziwnego zatem, że ta informacja spisana zostały aż w czterech 
językach, głównie po włosku i polsku, ale także po francusku i niemiecku, a ich 
mnogość odpowiadała zapewne trasie zagranicznego tournée zespołu.

Jedno rozwiązanie we wspomnianych argumentach wydaje mi się jednak 
znaczące dla dotychczasowych rozważań nad mobilnością kulturową maski Ar-
lekina. Mianowicie to, że Arlekin występuje w nich głównie jako sprytny sługa 
z Bergamo, zaś pozostałe maski, takie jak Brighella, Pantalone, Tiberino czy Ko-
lombina, pochodzą z włoskich miast na północy Półwyspu Apenińskiego. Ak-
cja komedii rozgrywa się zaś w Weronie, Genui, Wenecji lub w Parmie. Figury 
sceniczne w tych programach wyraźnie nawiązują zatem do modelu włoskiego 
teatru (bardziej niż do modeli francuskich), uprawianego na północy Italii, na 
przykład w Wenecji w XVIII wieku, znanego nam lepiej z teatru Goldoniego172. 
Nie chciałabym w związku z tym formułować tutaj dalekosiężnych wniosków, 
a jedynie wskazać na – po części zauważoną już przez badaczy – ścieżkę kultu-
rowej mobilności173, zgodnie z którą scena w Dreźnie miała charakter bardziej 
otwarty niż Comédie Italienne we Francji i chętnie wymieniała się aktorami 
z północnych Włoch, którzy niekoniecznie rezygnowali na scenie z ojczystego 
języka, jak miało to miejsce w Paryżu. Do Polski zaś trafi ały właśnie takie wło-
skojęzyczne przedstawienia, które z konieczności odbierane były właśnie jako 
„lazy”, czyli pozasłowne, zabawne sposoby ekspresji emocji i działań.

Możemy mówić zatem o co najmniej dwóch ścieżkach mobilności kulturo-
wej włoskiego teatru w Polsce. Z jednej strony wyznaczały je warszawskie wy-
stępy trup włoskich, przebywających na stałe w Wenecji i Dreźnie, a z drugiej 
– transfer do Polski publikacji z francuskim repertuarem z Comédie Italien-
ne w Paryżu. Repertuar w książkach służył raczej przystosowywaniu obcych 
komedii do polskich realiów. Zaś występy komików w teatrach w Polsce nie 
doprowadziły do transferu aktorskiego rzemiosła. Oba przykłady podważają 
więc zasadność tradycyjnego rozumienia kulturowych wpływów, gdyż świad-
czą raczej o przeszkodach na drodze międzykulturowego transferu elementów 
włoskiego teatru do Polski lub jedynie korsarskiego ich zawłaszczenia i prze-
mianowania funkcji. 

Jednakże w latach siedemdziesiątych XVIII wieku sytuacja na scenie war-
szawskiej uległa pewnej zmianie. Publiczność po premierze Pijaków zdecydo-
wanie odrzuciła dydaktyzm Bohomolca, a domagać się zaczęła teatru, który 
nie tylko mówiłby o rozpoznawalnych dla niej bieżących problemach, ale także 

172  Tezę o weneckiej proweniencji zespołów grających na dworze Sasów w Dreznie i Warszawie 
potwierdzają M. Klimowicz i W. Roszkowska, La commedia dell’arte alla corte di Augusto III di Sas-
sonia (1748–1756), Istituto Veneto delle Scienze, Venezia 1988, a także wcześniej sam M. Klimowicz, 
Teatr Augusta III w Warszawie, „Pamiętnik Teatralny” 1965, z. 1, s. 22–43. 

173  Zob. poprzedni przypis. 
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olśniewał możliwościami, jakie zwykle daje scena teatralna, czyli stwarzał na 
scenie cudowne egzotyczne światy, przenosząc widzów w wyobraźni do dale-
kiego Orientu. Przypadek Zabłockiego i jego Arlekina Mahometa (1758) wy-
daje mi się w tym sensie poglądowym przykładem projektowania w tekście 
takich właśnie egzotycznych światów174. Arlekin Mahomet albo taradajka lata-
jąca. Drama śmieszno-płaczliwo-fi lozofo-sowizdrzalskie w czterech aktach przez 
Franciszka Zabłockiego dla Teatru Warszawskiego napisane roku 1785 zawierał 
w zapisie takie elementy, które w klarowny sposób odnosiły się do uzusu tea-
tralnego, czyli podział dialogów na akty i poszczególne sceny (z adnotacjami, 
jakie postacie w nich uczestniczą), opisy działań postaci („wpadając bardzo 
prędko”, „krzywi się i płacze”, „z ukontentowaniem”), a także uwagi, które okre-
ślały miejsce akcji: „Scena naprzód w Warszawie, potem w kraju Bahamana” 
albo „scena oznacza ogród”. Funkcjonalność tych uwag Zabłockiego podyk-
towana została oczywiście nie tyle chęcią udokumentowania przedstawienia 
(jak miało to miejsce w publikacji Gherardiego), ile raczej zaprezentowania 
teatralnego projektu, czyli tego, „jak grać je należy”. Bo choć w jednym i dru-
gim przypadku mamy do czynienia z opisami działań, dialogami w podziale na 
postaci, adnotacjami dotyczącymi miejsca akcji, to jednak ich funkcja (u Ghe-
rardiego i Zabłockiego) wydaje się różna, gdyż stoi za nimi odmienna praktyka 
sceniczna i pozycja autora komedii w kulturowym kontekście.

Zabłocki pisze dla polskiej sceny, gdzie aktorzy nie dysponowali tym sa-
mym aktorskim know-how co ich włoscy koledzy po fachu we Francji lub 
na innych scenach w Europie (jak pokazywałam, korzystali oni z przekazy-
wanych z pokolenia na pokolenie doświadczeń poprzedników). Choć więc 
tworzy sztukę przede wszystkim dla teatru (a nie w celu publikacji), jest ona 
w miarę kompletnym projektem przedstawienia. I raczej nie chodzi mu w tym 
wypadku o podkreślenie oryginalności tego projektu (bo kategoria oryginal-
ności tekstów dla teatru pojawi się dopiero w XIX wieku), lecz o odpowiednie 
dla polskiej sceny dostosowanie czy przystosowanie zaczerpniętych skądinąd 
wzorców. Przy pisaniu tej komedii korzystał ponoć ze sztuki francuskiego ko-
mediopisarza Jeana-François Cailhavy L’Estandoux Arlequin Mahomet, ou le 
cabriolet volant (1781), która najpewniej sama była przeróbką jakichś wcześ-
niejszych wersji tej samej intrygi z początków XVIII wieku175. Ta informacja 
ma dla nas jednak niewielkie znaczenie, bo przecież, zgodnie z praktyką ów-
czesną, Zabłocki nie musiał wcale wskazywać źródeł inspiracji, a jedynie sie-
bie jako autora, któremu należy się honorarium. Jego pasożytowanie, inaczej 
jednak niż u Bohomolca czy autorów polskich zebranych w tomie Komedii 
obyczajowej warszawskiej, nie polega na przykrawaniu świata przedstawionego 
i postaci do lokalnych polskich realiów i typów społecznych. Idzie raczej za 

174  Teatr Franciszka Zabłockiego. Tom IV. Świat na opak, oprac. J. Pawłowiczowa, Zakład Naro-
dowy Imienia Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1996, s. 474.

175  Tamże. 
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powszechną wtedy w Europie modą na tworzenie orientalizmu w teatrze, czyli 
wykorzystuje obce okoliczności jako kostium dla ukazania zmiennych i skraj-
nych emocji postaci oraz parodiowania popularnych wtedy mód na nowinki 
techniczne, takie jak chociażby podróż balonem. 

Tytułowy Arlekin, którego włoskie pochodzenie rozpoznać mamy dzięki 
gęsto rozsianym w polskich kwestiach i zapisanym fonetycznie włoskim ma-
karonizmom, musi uciekać z Warszawy w obawie przed wierzycielami. W tym 
celu mechanik Heblon buduje dla niego pojazd latający, którym Arlekin wraz 
ze swym sługą Pierre’em udaje się do dalekiego Orientu, by szukać w życiu 
szczęścia. Tam, w kraju Króla Bahamana, zakochuje się oczywiście w córce 
króla, lecz by przekonać ojca do małżeństwa, musi przybrać boską postać Ma-
hometa. Dlatego kradnie Ciarlatanowi i Pantalonowi wschodnie ubrania i na 
zmianę „czyniąc błyskawice” i unosząc się w powietrzu, przekonuje zarówno 
Bahamana, jak i atakującego go Hussejna do swoich nadprzyrodzonych mocy. 
Ratując w ten sposób króla z opresji, zyskuje sobie rękę jego córki. Oczywiście 
w orientalnym świecie wszystko jest możliwe, więc Arlekin, lecąc nad morza-
mi, widzi ludzi w „szlafrokach” i stąd wnioskuje, że musi być wcześnie rano. 
W zamku Bahamana z kolei raz pojawiają się „Murzyni”, którzy ścielą przed 
królem dywany, za chwilę zaś Arlekin dla uwierzytelnienia swego przebrania 
tańczy przed królem taniec turecki. Nic tu do siebie nie pasuje, a jednocześnie 
pasuje idealnie, bo wszystkie te cudaczne tańce, kostiumy i postacie mają speł-
niać jedynie zadanie wytworzenia egzotyki na scenie. 

Ważniejsze jednak w tym przedstawieniu wyimaginowanego Orientu na 
scenie pozostaje coś innego. Tuż po ślubie Arlekina z księżniczką i szczęśliwym 
rozwiązaniu okazuje się, że kryjące się pod orientalnymi strojami postacie Pan-
talona, Ciarlatana, Arlekina i służącej Fatymy są tak naprawdę członkami tej 
samej rodziny i pochodzą z tego samego miasta – Bergamo. I, jako rozrzuceni 
po całym świecie członkowie włoskiej wspólnoty, cudownym zbiegiem oko-
liczności spotykają się nareszcie po wielu latach na Dalekim Wschodzie. Ar-
lekin w sztuce Zabłockiego performuje zatem w języku swój włoski rodowód, 
a jego włoskość użyta zostaje przez autora jako zespół cech podróżnika z przy-
padku. Arlekin jest przybyszem, podróżnikiem, świadomym jednak wartości, 
jaką niesie ze sobą obcość, o czym sam mówi w czwartym akcie:

Nikt prorokiem w ojczyźnie swojej nie zostaje.
Droga papuga, bo jej gniazdem obce kraje
Tedesco, O francese, o italiany,
Każdy się z nędzy, z biedy, z brudu wygrzebie,
Tylko niech szuka szczęścia indziej niż u siebie,
Gdybym został w Bergamie, jakem się tam rodził,
Byłbym muły poganiał, ty byś małpy wodził176.

176  Arlekin Mahomet albo taradajka latająca. Drama śmieszno-płaczliwo-fi lozofo-sowizdrzalskie 
w czterech aktach przez Franciszka Zabłockiego dla Teatru Warszawskiego napisane roku 1785 [w:] 
Teatr Franciszka Zabłockiego. Tom IV..., dz. cyt., s. 203.
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A zatem u Zabłockiego wykorzystanie postaci Arlekina niewiele ma wspól-
nego z obserwacją przez polskiego autora zawodowego włoskiego zespołu 
teatralnego. Nie chodzi w tej włoskości też o odwołanie do konkretnego ak-
torskiego know-how, technik i strategii gry. Po pierwsze, Arlekin występuje 
u Zabłockiego raczej jako wypożyczony i gotowy topos ze sztuk francuskich 
komediopisarzy, eksploatujących od czasów Le Nouvaux Th eatre Italienne wą-
tek przybyszów z Italii jako rozbitków na francuskiej ziemi. Po drugie, nakła-
dająca się na tak rozumianą „włoskość” orientalna egzotyka świata przedsta-
wionego i postaci w dramacie spełniała, zgodnie z tendencją obecną w całej 
Europie, zasadniczą funkcję scenicznej i dramatycznej paraboli, która pod 
czytelnym zestawem kostiumów i przebrań pozwalała widzom na rozpozna-
wanie i śledzenie skodyfi kowanych już w samym tekście komedii sposobów 
przeżywania i wyrażania emocji. 

Jak widać na powyższych przykładach, Arlekin w zmienionych kontekstach 
kulturowych „odrywa się” od włoskiej praktyki teatralnej i ciał poszczególnych 
aktorów (przestaje być kojarzony z konkretnym wykonawcą) i zaczyna krą-
żyć w kulturowym obiegu niezależnie, jako postać literacka, fi kcyjna, która 
w zależności od przyjętej strategii dramatycznej albo uosabia rozpoznawalne 
lokalne typy lub cechy społeczne (jak u Bohomolca), albo zastępuje obcego 
przybysza, podróżnika (jak u Zabłockiego). Włoscy aktorzy w międzyczasie 
zmieniają z kolei swoje strategie przedstawieniowe i, w zależności od kraju 
i kontekstu, grają teksty lokalnych autorów (jak we Francji) lub posługują się 
jeszcze włoskimi scenariuszami (choć coraz rzadziej). W zależności od kon-
tekstu inaczej też kształtuje się pozycja autora komedii, utwierdzona poprzez 
publikacje tekstów w formie książki bądź cały czas jeszcze deprecjonowana 
jako pisanie „scenariuszy”. Komedie w XVIII wieku powstają przecież na za-
mówienie teatrów, ale też często od razu są publikowane lub ich wydanie po-
przedza przedstawienie. 

Niewątpliwie jednak to właśnie ukonstytuowanie się i rozpowszechnienie 
repertuaru komediowego w formie książek oraz, ogólnie, dominacja medium 
drukowanego zaczynają stopniowo kształtować oczekiwania publiczności rów-
nież wobec samych włoskich aktorów, których właśnie w XVIII wieku zaczyna 
się coraz cześciej nazywać twórcami komedii improwizowanej (all’improvvisa), 
a więc takimi, którzy pracując bez wyuczonego na pamięć tekstu, „coś na sce-
nie improwizują”. I w drugiej połowie XVIII stulecia w określeniu tym po-
brzmiewa niestety ton nagany, jakby aktorzy włoscy robili coś na scenie bez 
przygotowania, z pamięci, raz lepiej, raz gorzej. Te oczekiwania, formułowane 
wobec aktorskiego know-how, widać szczególnie wyraźnie właśnie w Paradok-
sie o aktorze Denisa Diderota. I choć francuski fi lozof nie pisze o aktorach 
włoskich, to precyzyjnie udaje mu się zdiagnozować to, na czym w jego mnie-
maniu polega w teatrze tak zwana prawda. 
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Czymże jest zatem – pyta – prawda na scenie? Oto zgodność działania, mowy, twa-
rzy, głosu, ruchów, gestów z idealnym modelem, wyobrażonym przez poetę, a często 
jeszcze wyolbrzymionym przez aktora. (…) Model ten wpływa nie tylko na brzmienie 
głosu, zmienia nawet krok, nawet postawę177.

W słowach Diderota można zatem dopatrzeć się ostatecznych konsekwen-
cji zasadniczej zmiany ramy percepcyjnej, która dokonała się w wyniku domi-
nacji druku i utrwalania komedii w formie książek, a z czasem poprzedzania 
przedstawienia przez dramat. Poprzez swój zafi ksowany charakter, sposób wy-
rażania emocji, gradacji napięcia i amplifi kację dialogu druk wpłynął wydatnie 
w XVIII wieku na odbiorcze oczekiwania widzów, redefi niując tę właściwość 
przedstawień teatralnych, którą Philip Auslander nazywał w XX wieku naży-
wością. Nie chciałabym teraz otwierać szerszej dyskusji nad tą kategorią, bo 
zrobię to w kolejnej części książki. Powiem tylko tyle, że nażywość, rozumiana 
jako wrażenie bezpośredniości i intymności w relacji z przedstawieniem (które 
Auslander w XX wieku przypisywał medium telewizyjnemu, a które w rzeczy-
wistości pozostaje kategorią historycznie zmienną), w XVIII wieku osiągana 
była poprzez zakotwiczenie przedstawienia w drukowanym medium. 

To ono właśnie najbardziej efektywnie uwierzytelniać miało działania ak-
torów na scenie i przesądzać o postulowanej przez Diderota „prawdzie”. Mó-
wiąc inaczej, dominacja druku i zafi ksowane w nim wyobrażenia o emocjach, 
działaniu i dialogu postaci, a więc ukształtowane w jego rezultacie nowe in-
strumentarium poznawcze wraz ze wzmocnioną pozycją autora, przesądziły 
o tym, że w XVIII wieku włoska sztuka aktorska i komediopisarska uległy stop-
niowej deprecjacji i odrzuceniu. A stało się tak głównie chyba dlatego, że zapis 
pełnych dialogów w druku i usunięcie opisów działań aktorów na rzecz funk-
cjonalnych didaskaliów sprawiły, że na początku XVIII wieku zniknęło z pola 
uwagi czytelników aktorskie know-how. Natomiast z chwilą, kiedy ukonstytu-
owała się w kulturowym dyskursie pozycja autora, zaś dramat w formie książki 
przestał służyć wyłącznie dokumentacji przedstawienia, know-how włoskich 
aktorów straciło niejako swoje zaplecze dyskursywne zarówno w świadomości 
praw rynkowych, jak i czytelników komedii. Jego miejsce, właśnie w drugiej 
połowie XVIII wieku, zajęła kategoria aktorskiej improwizacji.

I kategoria ta niewątpliwie w XVIII stuleciu miała właśnie zabarwienie pe-
joratywne – kojarzone raczej z brakiem przygotowania aktorów, ich rzekomym 
analfabetyzmem i nieprzewidywalnością działań (oczywiście trudno także 
w tym przypadku generalizować, bo przecież czym innym były przedstawienia 
włoskich aktorów we Francji, czym innym w Wenecji, a jeszcze czym innym 
chociażby gościnne występy trup włoskich w Anglii, które badacze wiążą z po-
wstaniem angielskiej pantomimy178). Jednak wraz z upływem czasu, a zwłasz-

177  D. Diderot, Paradoks o aktorze [w:] tegoż, Pisma estetyczno-literackie, wstęp i opracowanie 
M. Dębowski, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2008, s. 232. 

178  Por. A. Nicoll, W świecie Arlekina..., dz. cyt., s. 154.
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cza w wieku XIX, tak zwana improwizacja przypisywana włoskim aktorom 
zyskała zupełnie nowe konotacje, bo porównywać ją zaczęto do improwizacji 
poetów romantycznych. Ci ostatni, jak wiadomo, komponowali na oczach sa-
lonowych gości całe poematy na zadany temat, dając tym samym namacalny 
i słyszalny dowód swojego poetyckiego i twórczego geniuszu. I to chyba wtedy 
właśnie ponownie doceniono dawne rzemiosło włoskich aktorów, a przynaj-
mniej tak wnioskować można z tego, co o włoskich artystach Comédie Italien-
ne pisał Maurice Sand179.

W zmienności rozumienia poszczególnych kategorii pojęciowych, takich 
jak literackość dramatu lub improwizacja, widać doskonale historyczność 
i niebezpiecznie uogólniającą moc defi nicji przypisywanych poszczególnym 
tradycjom teatralnym. Bo włoska tradycja lub właściwie wybrane jej elemen-
ty w zmieniających się kontekstach kulturowych i historycznych pełniły, jak 
się okazuje, rozmaite funkcje, ulegały zupełnej redefi nicji, tworząc za każdym 
razem nowe, bardziej lub mniej trwałe substytuty dla lokalnych odniesień kul-
turowych i skojarzeń. A co wydaje mi się najbardziej paradoksalne w analizo-
wanych przeze mnie do tej pory przykładach mobilności kulturowej wybra-
nych elementów włoskiej tradycji teatru, to fakt, że samo uświadomienie sobie 
przez uczestników tychże procesów zachodzących na ich oczach zmian i chęć 
ich właściwego wykorzystania wcale niekoniecznie prowadzić musiały do po-
żądanych przez nich efektów. Mam tu na myśli przypadek Goldoniego i jego 
reformy teatru włoskiego, którą udokumentował pieczołowicie w licznych au-
torskich edycjach i wznowieniach swoich komedii. Ten żmudny i długotrwały 
proces, o momentami burzliwym przebiegu, dobrze – jak mi się wydaje – po-
kazuje, że ukonstytuowanie się reguł edytorskich jego komedii bynajmniej nie 
przyczyniło się do kulturowego postrzegania włoskiej tradycji teatru (zaświad-
czonej w druku) jako literatury, ani też nie zmusiło badaczy do tego, by zauwa-
żyli zmienność tej tradycji w różnych kontekstach kulturowych. Bo przecież 
nadal bardzo chętnie posługujemy się dla ułatwienia terminami „komedia 
della’arte” i „improwizacja”, choć nie dostrzegamy ani ich historyczności, ani 
różnorodności zjawisk, jakie mogą się pod nimi ukrywać. 

179  Takie właśnie rozumienie improwizacji w komedii włoskiej i postrzeganie tej tradycji jako 
nieskrępowanej inwencji twórczej zawdzięczamy między innymi książce Sanda, Masques et bouf-
fons..., dz. cyt., http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6250296n/f17.item.zoom (dostęp: 15.11.2016). 
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Kiedy wspominałam o performatywności komedii Franciszka Zabłockiego 
jako tekstu, pod pojęciem tym rozumiałam, za Williamem Worthenem, taki – 
zaprojektowany za pomocą literackich środków – zestaw odniesień do instru-
mentarium teatralnego, który wyzwala jego sprawczość. Teatr, który projektują 
teksty osiemnastowiecznych komedii, to teatr rozumiany jako machina służą-
ca do stwarzania na scenie cudownych światów, ale także taka, która korzy-
sta z umowności scenicznych przedstawień. Na mocy porozumienia między 
widzem a sceną teatr olśniewał bowiem swoją wynalazczością i przy udziale 
wyobraźni przenosił go w inne, dalekie i nieznane, kraje. Teatralność ta nie 
negowała wcale, jak się okazuje, pozycji autora, który w kulturowym dyskursie 
zyskał statut twórcy czy projektanta tychże światów. Jednakże nie zawsze i nie 
wszędzie teatralność w połowie XVIII wieku rozumiano w taki właśnie sposób, 
a we włoskiej praktyce teatralnej w Wenecji trajektorie konfl iktu pomiędzy 
tym, co literackie, i tym, co teatralne, kształtowały się nieco inaczej niż we 
Francji i Polsce. Tym samym też postrzeganie elementów włoskiej tradycji 
teatru (także tradycyjnej maski Arlekina właśnie, którego zrośnięcie z kon-
kretnym aktorem stawało się coraz bardziej problematyczne) oraz sposób ich 
przedstawiania w tekście były w Wenecji inne niż w Polsce i Francji. 

Carlo Goldoni przez cały czas pobytu w Wenecji współpracował ściśle 
z zespołami teatralnymi i pisał dla nich komedie w sposób niezwykle, patrząc 
z dzisiejszego punktu widzenia, masowy. Zgodnie z zachowanym do dziś kon-
traktem, zawartym na cztery lata w 1749 roku, „dostarczał” bowiem prywat-
nemu zespołowi teatralnemu, kierowanemu przez pierwszego antreprenera 
Medebacha, od ośmiu do nawet szesnastu komedii rocznie180. Oprócz tego co 

180  Na temat okoliczności współpracy Goldoniego z teatralnymi zespołami w Wenecji w poło-
wie XVIII wieku zob. np.: J. Dygul, Goldoni – poeta komediowy [w:] C. Goldoni, Teatr komediowy, 
dz. cyt., s. 11–12.
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roku musiał napisać jeszcze dwie opery (czyli libretta), poprawiać stare sce-
nariusze i dokonywać korekt tekstów wedle potrzeby impresaria. Mało tego, 
miał towarzyszyć zespołowi podczas dalekich i męczących tournée, nie mógł 
ponadto, pod rygorem zerwania kontraktu i konieczności zapłaty odszkodo-
wania, pisać w tym czasie dla żadnego innego teatru, i to zarówno grającego 
repertuar komediowy, jak i poważny. Miał zatem Goldoni być po prostu na 
usługach Medebacha, zaś tworzony przez niego repertuar stawał się automa-
tycznie własnością zespołu, który eksploatował go wedle uznania, nie płacąc 
oczywiście autorowi żadnych dodatkowych tantiem181.

Ze sformułowań zawartych w tej oraz innych podobnych umowach wyni-
kają co najmniej dwie przesłanki. Po pierwsze, zawód autora sztuk dla teatru 
komediowego nie cieszył się w Wenecji specjalnym prestiżem społecznym. Po 
drugie, ten, kto pisał komedie, nawet jeśli posiłkował się nowymi pomysłami 
rozwiązywania intrygi, a także dostarczał aktorom tekst, aby wyuczyli się go 
na pamięć, tak jak miało to miejsce chociażby we Francji, wcale nie był au-
tomatycznie uznawany w Wenecji za literata. I nawet jeśli próbował, jak Gol-
doni, publikować swoje komedie teatralne, to i tak musiał się liczyć z zaciekłą 
krytyką tej części włoskiego społeczeństwa – głównie arystokratycznego, któ-
ra mocą swego społecznego autorytetu wyznaczała standardy tego, co litera-
ckie. Problem ten dotyczył toczącej się zresztą od wieków na gruncie włoskim 
dysputy nad dominującym na Półwyspie Apenińskim modelem językowym 
i jego zapleczem społecznym, które miały być spoiwem tego zróżnicowane-
go regionalnie i kulturowo społeczeństwa. To fakty doskonale przez italiani-
stów znane, niemniej jednak trzeba je w tym miejscu choćby zasygnalizować, 
żeby zrozumieć, że takie kategorie jak „literackość” w odniesieniu do komedii 
włoskiej, którą już w XVIII wieku zwano komedią dell’arte (w znaczeniu pe-
joratywnym), wprzęgnięte zostały w mechanizmy klasowego zróżnicowania 
ówczesnego społeczeństwa.

Okres iluminizmu, jak wiadomo, to czas powstawania w całej Europie 
wszelakiego rodzaju „stowarzyszeń” i „akademii”, które zrzeszając w swych 
gremiach licznych fi lozofów, naukowców i językowych purystów, zaczęły wy-
znaczać językowe i literackie standardy w swoich krajach. Podczas gdy we 
Francji czy nawet w Polsce proces wyrabiania jednolitego językowo społe-

181  Przez dłuższy czas Goldoniemu odpowiadała pozycja „dostawcy” repertuaru dla teatrów 
weneckich. Nie dbał wcale o to, by publikować swoje komedie w formie książek, podobnie jak nie 
dbał o publikację librett, intermezzów czy kantat. Jeśli chodzi o te ostatnie, postępował tak do końca 
życia i nawet osiągnąwszy już spory sukces jako komediopisarz, nie troszczył się o zachowanie praw 
autorskich do publikacji librett, które w pewnym momencie, w 1753 roku, wydawca – Tavernin 
z Wenecji – opublikował w czterech tomach, nie płacąc Goldoniemu ani dukata. Najwyraźniej więc 
autor uważał libretta nie za utwory do czytania, a jedynie dodatek do muzyki i oprawy scenicznej. 
Tymczasem publikowane w formie książek komedie, jak mogliśmy się już przekonać, coraz częściej 
stwarzały ich autorom możliwość czerpania korzyści fi nansowych, jak i zyskania społecznego pre-
stiżu, wynikających z faktu przynależności do świata literatury. Por. M. Pieri, Dagli spettatori ai letto-
ri: le edizioni [w:] Il teatro di Goldoni, red. M. Pieri, Società Editrice il Mulino, Bologna 1993, s. 264. 
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czeństwa miał charakter stosunkowo egalitarny i obejmował szerokie warstwy 
społeczne, to na Półwyspie Apenińskim dotyczył raczej arystokracji. Zamożne 
patrycjuszowskie włoskie rody, choć nie stworzyły aż do 1861 roku zjedno-
czonego państwa, od stuleci poszukiwały jednak językowego modelu, który 
odróżniałby je od szerokiego i zróżnicowanego regionalnie i kulturowo wa-
chlarza niższych warstw społecznych. Takim kształtującym się z czasem wzor-
cem językowym stał się dialekt toskański, język Dantego, Petrarki i Boccaccia, 
którego autorytetu strzeżono pilnie właśnie w ramach różnorakich akademii. 
Jedną z pierwszych takich instytucji była Accademia della Crusca, założona 
jeszcze pod koniec XVI wieku (1587), później Accademia dell’Arcadia (1690), 
zrzeszająca poetów, wreszcie, założona w 1747 roku przez dwóch braci patry-
cjuszy z Wenecji, Accademia dei Granelleschi. Do tej ostatniej należał między 
innymi pochodzący z arystokratycznego rodu Carlo Gozzi, który stał się naj-
bardziej zagorzałym polemistą Goldoniego.

 Literatura defi niowana i powstająca w ramach akademii rządziła się zaś, 
co zrozumiałe, odmiennymi prawami niż komercyjny repertuar teatru zawo-
dowego. Nie była to twórczość powstająca „na sprzedaż” (a więc kierowana do 
mieszczańskiej, ale także plebejskiej publiczności, na co dzień używającej dia-
lektu weneckiego lub innego), ale „dla przyjemności”, i to przyjemności okre-
ślonej społecznej warstwy – arystokracji182. Dlatego też włoskie „per diletto” 
nie oznaczało wcale dyletanctwa czy amatorszczyzny, przeciwstawianych za-
wodowemu i profesjonalnemu teatrowi komercyjnemu183. Określenie to de-
fi niowało twórców i odbiorców tworzonej w toskańskim dialekcie literatury 
jako kompetentnych jej znawców, niepodlegających prawom popytu i podaży. 
Jak zatem widać, kształtowanie się literackości komedii (publikowanej lub nie) 
w osiemnastowiecznej Wenecji, a także w całej Europie, wiele miało wspólnego 
z głębokimi podziałami społecznymi i kulturowymi i było kategorią, której nie 
dało się po prostu „kupić”. 

Dlatego kiedy Goldoni postanowił opublikować swoje komedie, musiał po-
radzić sobie nie tylko z istniejącym już wcześniej, a opisywanym przeze mnie 
na przykładzie publikacji Evariste’a Gherardiego, konfl iktem interesów między 
aktorami, autorami komedii (jako równoprawnymi twórcami przedstawienia) 
i antreprenerem. Pragnąc stać się w wyniku publikacji swoich dzieł uznawa-
nym w powszechnym społecznym odbiorze literatem, zmuszony był również 
przezwyciężyć głębokie uprzedzenia klasowe. Goldoni nie pochodził bowiem 

182  Por. G. Henry, La poetica della riforma [w:] Il teatro di Goldoni, dz. cyt., s. 231–261. 
183  Tymczasem Jolanta Dygul we wstępie do Teatru komediowego Goldoniego używa dla okre-

ślenia teatru tworzonego przez arystokratów dla arystokratów terminu „teatr amatorski”, który 
dzisiaj ma wyraźne konotacje pejoratywne. „Amatorski” w polskim systemie skojarzeń jest prze-
ciwieństwem „kompetencji”. Oznacza, owszem, działalność dla przyjemności, ale podejmowaną 
przez kogoś, kto nie posiada wystarczających ku temu umiejętności. Tymczasem podział na kome-
die „per diletto” i komedie dla teatru zawodowego – uderzał właśnie w teatr komercyjny jako ten 
pozbawiony kompetencji literackich. Por. J. Dygul, Goldoni – poeta komediowy, dz. cyt., s. 23–27.
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z arystokratycznego rodu, tylko z weneckiego mieszczaństwa, a jego rodzice 
zadbali głównie o to, by syn miał fach w ręku (a za taki uchodził niewątpliwie 
wyuczony przez niego zawód adwokata). 

Reforma Goldoniego polegała zatem między innymi na przełamaniu, za 
pomocą książkowych edycji komedii, klasowych i kulturowych uprzedzeń wo-
bec ich autora, który chciał stać się rozpoznawanym literatem. I tylko pamię-
tając o tym kontekście, możemy zrozumieć, dlaczego w swoich publikacjach 
Goldoni usuwał niektóre elementy uzusu teatralnego (jak chociażby maski), 
a inne amplifi kował, jak na przykład dialog postaci, który na kartkach papieru 
toczył się coraz częściej w bardziej uniwersalnym dialekcie toskańskim (za-
miast w weneckim). I dlaczego z takim uporem opatrywał kolejne wydania 
komedii przedmowami i komentarzami, które precyzyjnie wyjaśniały jego nie-
codzienny, jak na owe czasy, punkt widzenia. 

Pierwszym wydawcą Goldoniego, z którym rozpoczął on współpracę 
w 1750 roku, był wenecjanin Giuseppe Bettinelli. Zauważył on, całkiem roz-
tropnie, że komedie Goldoniego cieszą się sporym sukcesem wśród publicz-
ności. Dlatego, co sam stwierdził w przedmowie do ich wydania, podobnie 
żywiołowe reakcje mógł wzbudzić sam fakt ich czytania. Z tego powodu, 
niczym inteligentny współczesny przedsiębiorca, zebrał pospiesznie manu-
skrypty autora, zanim jakiś inny wydawca wpadł na ten sam pomysł, i wydał 
je w formie książki184. Wydawcy, jak widać, znając doskonale funkcjonowanie 
rynku wydawniczego, napędzanego „tym, co już znane”, inwestowali w twór-
ców, których sceniczny sukces przyniósłby im przewidywalne zyski. W tytule 
tego pierwszego wydania – Le Commedie di Dottor Carlo Goldoni Avvocato 
Veneto fra gli Arcadi Polisseno Fegejo – uwagę zwraca jednak przede wszyst-
kim sposób, w jaki zaanonsowano w nim autora. Z jednej strony podkreślał on 
mieszczańską proweniencję (avvocato) i wykształcenie (dottor) Goldoniego, 
z drugiej przynależność do Accademii Arcadii (fra gli Arcadi Polisseno Fegejo), 
gdzie artyści, wraz ze statusem poety, przyjmowali bukoliczne pseudonimy. 
Równie dobrze ktoś, kto dziś wydaje płytę z muzyką popularną, mógłby na 
przykład wskazać, że jej twórcą jest mechanik samochodowy, który skończył 
konserwatorium muzyczne. Chodziło bowiem w tym geście wydawcy głównie 
chyba o uwierzytelnienie literackich kompetencji Goldoniego, których jako 
mieszczanin i adwokat wcale nie musiał posiadać. 

Naturalnie, publikując swoje komedie, Goldoni od razu naraził się na kon-
fl ikt z antreprenerem, gdyż ten, całkiem zresztą słusznie, widział w publikacji 
zagrożenie dla własnych zysków. Publiczność, mając możliwość zapoznania się 
z komedią w formie książki, mogłaby przecież, niczym dzisiejsi leniwi telewi-
dzowie, pozostać wieczorem w domu, z lekturą w ręku, zamiast wysilać się, 
by pójść do teatru. Dlatego Medebach zastrzegł sobie, że Goldoni z produkcji 

184  Lo stampatore a’ lettori [w:] Le Commedie di Dottor Carlo Goldoni Avvocato Veneto fra gli 
Arcadi Polisseno Fegejo, cyt. za: Il teatro di Goldoni, dz. cyt., s. 266.
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przeznaczonej na scenę nie będzie wydawał więcej niż cztery komedie w roku, 
a i te dopiero wtedy, gdy zostaną już odpowiednio „zużyte” na deskach te-
atralnych185. Niewątpliwie więc pierwsza publikacja sztuk nie przyczyniła się 
znacząco do zbudowania społecznego prestiżu autora jako literata, a raczej 
stworzyła wymierne zagrożenie dla interesów antreprenera. 

Niemniej jednak w tym pierwszym wydaniu, a przynajmniej w pierwszych 
trzech tomach, Goldoni podjął już szereg decyzji, które odróżniają jego au-
torską edycję od tekstu pisanego wyłącznie na potrzeby sceny. Rozpisał na 
przykład poszczególne partie komediowe, które w rękopisie zostawiał inwencji 
aktorskiej, ponadto ograniczył użycie dialektów, nadając im bardziej toskań-
skie (a więc literackie) brzmienie186. I zrobił to głównie dlatego, by czytelnicy 
dzięki książkom mogli zaznajomić się z jego twórczością także poza granicami 
Republiki Weneckiej. Goldoni nie był jednak zadowolony z tej pierwszej próby 
współpracy wydawniczej, głównie ze względu na to, że wydawca nie uwzględ-
niał wszystkich wskazówek autora, a za wznowienia nie płacił honorarium. 
Prawo autorskie w Wenecji, jak się okazuje, premiowało poniekąd antrepre-
nerów, bo Medebach, po wygaśnięciu kontraktu z Goldonim, sam kontynuo-
wał od czwartego tomu edycję sztuk Goldoniego u Bettinellego i miał do tego 
pełne prawo, zważywszy na to, że Goldoni, podpisując z nim kontrakt, zbył się 
tytułu własności do tych utworów. Medebach zaznaczył jednak skrupulatnie 
we wstępie do czwartego tomu, że publikuje utwory Goldoniego „dokładnie 
tak, jak złożył je autor” i „jak je zagraliśmy w teatrze”187. A jedyną ingeren-
cją, do jakiej się przyznawał, był fakt, że dla większej jasności rozpisał z myślą 
o czytelnikach te partie, które autor pozostawił inwencji aktorów. Co cieka-
we, wyróżnił te fragmenty kursywą, by łatwo dały się odróżnić od tekstu au-
tora188. Dzieła Goldoniego, zakontraktowane przez Medebacha i wydane przez 
Bettinellego, spotkał zatem dokładnie taki sam los jak serię wydawaną przez 
Gherardiego, która rozrastała się, bez wiedzy i aprobaty twórców, w kolejnych 
tomach – przynosząc zyski głównie wydawcy. 

Na pewno nie o taki rozgłos chodziło Goldoniemu. Dlatego po ukazaniu się 
trzeciego tomu zerwał współpracę z Bettinellim i rozpoczął kolejną serię wy-
dawniczą z toskańskim wydawcą Paperinim (1753–1755). Niemal równocześ-
nie wytoczył też proces Bettinellemu, którego echa relacjonował w kolejnych 
Wstępach i Listach do czytelników w edycji Paperiniego. W tym właśnie wyda-

185  Por. Il teatro di Goldoni, dz. cyt., s. 267.
186  Na przykład Ojciec rodziny, grany w Teatrze Sant’Angelo w 1750 roku, miał w swoim skła-

dzie cztery maski: Pantalona, Doktora, Brighellę i Arlekina. W drugim tomie wydania Bettinelle-
go Goldoni nadał toskańskie brzmienie bolońskiemu dialektowi Doktora i w pełni rozpisał dialogi 
wenecko-bergamońskie masek służących. Zob. Il teatro di Goldoni, dz. cyt., s. 268. 

187  Girolamo Medebach, e Capo Comico del Teatro posto nela Contrada di S. Angelo in Venezia al 
Signor Giuseppe Bettinelli, Librajo all’Insegna delle Lettere in Merceria [w:] Le Commedie di Dottor 
Carlo Goldoni, t. IV (1753), cyt. za: Il teatro di Goldoni, dz. cyt., s. 271. Wszystkie cytaty w moim 
tłumaczeniu.

188  Tamże.
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niu, tłumacząc istotę toczącego się procesu prawnego w Liście adwokata Carla 
Goldoniego do przyjaciela z Wenecji, wyjaśniał kluczowy punkt swojej reformy, 
wskazując na różnicę między tekstem komedii a zwykłym scenariuszem189. 
Według niego tekst komedii to nie scenariusz lub rękopis sprzedany przez au-
tora impresariowi, który ten mógł potem schować do kufra razem z innymi 
narzędziami scenicznymi, przeznaczonymi do wykorzystania przy nadarzają-
cej się okazji. Nie jest nim scenariusz stworzony na podstawie materiałów już 
zgromadzonych w kufrze, pod wpływem nacisków okoliczności i publiczności, 
ani tekst pisany dla sceny po kawałku (po jednym akcie) i wystawiony, ale ni-
gdy później nieprzejrzany przez autora. Tekst komedii to według Goldoniego 
produkt wytężonej pracy, której końcowy efekt widać dopiero po powstaniu 
przedstawienia, po ponownym opracowaniu przez pisarza, który sprzedając 
swoje dzieło, sam chce zostać uznany za jego żyjącego autora. 

Swoisty manifest autora, zawarty w Liście adwokata Carla Goldoniego do 
przyjaciela z Wenecji i publikowany razem z komediami w wydaniu Paperinie-
go, broni jego praw przed plagiatami, niedbałością wydawców, a także wskazuje 
na jego własną pieczołowitą pracę edytorską. Jednocześnie ze słów Goldoniego 
wynika jednak, że książkowe wydania komedii nie zyskały jeszcze tak pożąda-
nej przez niego tożsamości literackiej. Samo bowiem nazwisko umieszczone 
na obwolucie książki oraz pieczołowitość edytorska nie wystarczyły do prze-
łamania klasowych uprzedzeń. Goldoni pisze zatem manifest głównie po to, 
by odróżnić swoją autorską edycję od „wykrzywionego zwierciadła” wydania 
Bettinellego, ale jednocześnie cały czas toczy walkę o uznanie go za członka li-
terackiej społeczności. I jest to proces o wiele bardziej skomplikowany niż sam 
fakt wydania komedii czy wygrania na gruncie prawnym procesu z Medeba-
chem. Świadomy kulturowej przepaści, jaka dzieli go od włoskiej arystokracji, 
zamieszcza więc w toskańskim wydaniu komedii pisane przez siebie listy do 
poetów ze środowiska Arcadii, arystokracji toskańskiej oraz intelektualistów, 
którzy tworzyli już wtedy zrąb myślenia o idei narodu włoskiego. I właśnie sta-
rania Goldoniego o to, żeby środowiska arystokracji i intelektualistów uznały 
go za literata, stały się zarzewiem konfl iktu między nim a Gozzim. Ten ostatni 
bowiem, potomek możnego rodu, jawnie drwił sobie z artystycznych aspiracji 
Goldoniego, który jako niedoszły lekarz i niedoszły adwokat pozostał w jego 
mniemaniu także niedoszłym literatem. Na dowód zaś wrodzonej arystokra-
tycznej dezynwoltury, przeciwstawionej nowobogackim zapędom Goldoniego, 
Gozzi wielkopańskim gestem oferował za darmo swoje Bajki zespołom teatral-
nym, między innymi odtwórcy Arlekina, Antoniowi Sacchiemu190. 

Z jednej strony poddany wielostronnej presji wynikającej ze znaczenia, ja-
kie literatura, pisana w jednolitym języku trafi ającym do szerokiego grona czy-

189  C. Goldoni, List adwokata Carla Goldoniego do przyjaciela z Wenecji, cyt za: Il teatro di 
Goldoni, dz. cyt., s. 272–273.

190  Tamże, s. 278.
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telników, zaczęła zyskiwać w ramach procesu tworzenia się przyszłego narodu 
włoskiego, a z drugiej świadomy ograniczeń wynikających z niskiego urodze-
nia – starał się Goldoni, aby widoczna w jego sztukach lokalność – sygnali-
zowana w języku masek i odniesieniach do topografi i miasta – nie stanowiła 
przeszkody na drodze recepcji jego książek. Mówiąc inaczej, chciał, by jego 
komedie nie natrafi ły na kulturową barierę przy próbach ich szerokiej dystry-
bucji. Dlatego już w wydaniu Paperiniego, a także w kolejnym, tak zwanym 
Pitteriego (1757–1763), na przykład opatrzył kwestie dialektalne autorskimi 
przypisami, wyjaśniającymi ich bardziej toskańskie, a więc powszechne zna-
czenie. Zaś miejsce akcji – rozpoznawalne dla mieszkańców Wenecji i wpisa-
ne w tkankę tego miasta (nazwy ulic i miejskich placów, jak jeszcze w Spryt-
nej wdówce czy Kawiarence weneckiej) – powoli zaczął zmieniać na strategie 
realizmu domowego bądź orientalizmu, kojarzonego ze światem perskim 
(La Sposa Persiana). Jak widać na tym ostatnim przykładzie, usytuowanie akcji 
w egzotycznym Oriencie nie zawsze musiało służyć wytwarzaniu obcości prze-
ciwstawionej lokalności, ale bywało też sposobem nadania sztukom większej 
uniwersalności. Zgodnie zatem z trendami wyznaczanymi przez Denisa Dide-
rota w przedmowie do Syna naturalnego Goldoni starał się pokazać kondycję 
weneckiego mieszczaństwa w sposób, który coraz mniej kojarzył się podczas 
lektury z konkretną rzeczywistością jego rodzinnego miasta, a bardziej z kon-
dycją zyskującej na sile warstwy mieszczaństwa.

Efektem tej nowo przyjętej przez Goldoniego strategii miała być ostatnia, 
kompletna edycja komedii u wydawcy Pasqualego, którą kierował wprost do 
odbiorców z zagranicy, a przynajmniej do tych, którzy znali włoski w wystar-
czającym stopniu lub mogli go zrozumieć przy pomocy słownika191. Tym razem 
więc to zagraniczni czytelnicy, a nie rodzima, zróżnicowana klasowo społecz-
ność, mieli potwierdzić silną pozycję Goldoniego jako literata i stać się odbior-
cą uznanego już powszechnie w całej Europie autora komediowego. Miała to 
być też edycja luksusowa – jak twierdził Goldoni – dla tych, którzy „uwielbiają 
książki starannie i szlachetnie wydane i którzy, gdy idzie o ich zakup, nie ba-
czą na koszty”192. Niczym dzisiejsze „the best of ”, czyli składanki znanych już 
wcześniej i lubianych utworów, ale ponownie zebranych i starannie oprawio-
nych, utwory Goldoniego miały zdobić półki zamożnych domów i bibliotek 
intelektualistów w Europie. Jego komedie zaś, niczym cenne przedmioty, po 
które niekoniecznie się sięga, miały nobilitować głównie ich posiadacza. To 
nie Goldoni zabiega tym razem o uznanie, ale czytelnik podnosi rangę swej 
kolekcji poprzez nabytek dzieł uznanego autora. 

W wydaniu tym Goldoni konsekwentnie starał się zatem zacierać ślady te-
atralnej proweniencji swoich utworów, ograniczał udział didaskaliów, w któ-

191  Manifesto dell’edizione Pasquali [w:] Opere, t. XIV, s. 472, cyt. za: Il teatro di Goldoni, dz. cyt., 
s. 283. Wszystkie cytaty w moim tłumaczeniu.

192  Tamże. 
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rych wcześniej relacjonował przebieg akcji scenicznej (w innych wydaniach 
przedstawiał wręcz sytuację na specjalnie dołączonych do tekstu winietach). 
Zwiększała się za to sukcesywnie liczba przypisów fi lologicznych u dołu stro-
ny, wyjaśniających bądź proweniencję poszczególnych postaci, bądź znaczenie 
językowych wyrażeń. Ostatecznie też autor usunął tradycyjne nazwy masek, 
takie jak Dottore czy Pantalone, Arlekin i Brighella, nadając im powszechne, 
mieszczańskie lub plebejskie, imiona, na przykład Pancrazio, Geronio, Tra-
stullo czy Trufaldino. I choć z Arlekinem rozstawał się najdłużej, to właśnie 
w wydaniu Pasqualego fi gura ta, jako nazbyt kojarząca się z teatrem, ulega wy-
mazaniu. 

Zaskakująco zatem, z punktu widzenia mobilności kulturowej, wygląda na 
tym przykładzie sposób postrzegania Arlekina w XVIII wieku. Podczas gdy 
w Polsce i we Francji fi gura ta w komediach drukowanych odrywa się nie-
jako od wykonawcy-aktora i zaczyna funkcjonować we wszelakiego rodzaju 
lokalnych przystosowaniach jako postać literacka, dla uproszczenia kojarzona 
z toposem podróżnika czy obieżyświata, w Wenecji nadal pozostaje silnie zroś-
nięta z teatralnym uzusem i konkretnym aktorem, którym wtedy był chociaż-
by Antonio Sacchi. Goldoni, chcąc zatem nadać swoim komediom tożsamość 
literacką, zmuszony był rezygnować w druku ze wszystkich tych elementów, 
które nazbyt kojarzyły się z lokalnym zwyczajem teatralnym. Dlatego właśnie 
„zacierał ślady” tej lokalności, starając się amplifi kować przede wszystkim dia-
logi postaci, a także podnosząc rejestr swoich sztuk, nadając im wydźwięk mo-
ralizatorski. Komedia nadal w powszechnym mniemaniu społecznym służyła 
uciesze gawiedzi, zaś aktorzy ze swoim know-how mieli odwoływać się na sce-
nie do jej najgorszych instynktów. Wyrugowaniu aktora z przestrzeni literatury 
towarzyszyć zatem musiała zmiana rejestru samej komedii, zgodnie – jak moż-
na się domyślać – z rozpoznanymi już wtedy dobrze wytycznymi Diderota. 
Jego „komedia poważna” nie tyle przecież miała przedstawiać mieszczaństwo, 
jakim było w rzeczywistości, ale jakim powinno lub chciało być.

Paradoksalność reformy Goldoniego polegała jednak na tym, że wszystkie 
podejmowane przez niego świadomie i konsekwentnie wysiłki ustanowienia 
tożsamości literackiej swojej komediowej twórczości (potwierdzonej nawet 
w 1754 roku przez księcia Parmy nadaniem mu tytułu dworskiego poety ze 
stałą roczną pensją) w dłuższej perspektywie, nieograniczonej do wieku XVI-
II, spełzły na niczym. Tak zwany realizm Goldoniego, czyli usytuowanie akcji 
komedii w konkretnych miejscach, domowych pieleszach, w efekcie wprowa-
dzenia na scenę mieszczańskich charakterów, uznano w XIX wieku właśnie za 
cechę nazbyt „teatralną”, dokładnie tak, jak teatralne były w XIX wieku burle-
ska lub melodramat. Kultura romantyczna, która za wzór obrała sobie drama-
turgię Szekspira, w zasadzie całkowicie zapomniała o Goldonim, i to zarówno 
na rynku księgarskim, jak i w teatrze. Madame de Staël uważała wręcz, że widzi 
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w jego komediach właśnie zbyt wiele „teatru”, za mało zaś „świata”193. O jakim 
świecie myślała, można się tylko domyślać. Bo romantycy potrafi li docenić 
Bajki Gozziego, które ich autor, w przeciwieństwie do Goldoniego, zachował 
w większości w formie scenariuszy, z niewielką ilością rozpisanych dialogów, 
sporo miejsca pozostawiając inwencji aktorów. O ich romantycznej literackości 
przesądziła bowiem nie tyle dbałość o edytorskie zaplecze, fi lologiczna precyzja 
i rzekoma uniwersalność językowa, ile właśnie „cudowność” świata przedsta-
wionego. Ta sama cudowność, która zaczęła pobudzać zamiłowanie romanty-
ków do egzotyki i groteski. 

To kolejny zatem przykład niemożliwej do przewidzenia performatywności 
tekstów oraz historycznej zmienności takich kategorii poznawczych jak lite-
rackość i teatralność dramatu, które w konsekwencji kształtowały za każdym 
razem odmienne wyobrażenia na temat konkretnych tradycji kulturowych. 
Ale chyba właśnie w XIX wieku musiał zrodzić się pogląd, że włoska sztu-
ka teatru była tradycją bez tekstów, bo literatura i wypracowane w jej ramach 
strategie konstruowania wyobrażonych światów, świadczących zarówno o te-
raźniejszości, jak i mitycznej przeszłości powstających w tym czasie narodów, 
ukształtowały oczekiwania odbiorcze także widzów teatralnych. Widzowie 
przyzwyczaili się bowiem do obcowania z literackim tworzywem, które pro-
jektując wyobrażone światy, ekspresję emocji i gradację napięcia, z czasem za-
częło poprzedzać przedstawienie. Zaś w chwili, kiedy z pola dyskursywnego 
zniknęło aktorskie know-how, zastąpione w międzyczasie kategorią improwi-
zacji, widzom i czytelnikom pozostały w ręku komedie i scenariusze, których 
jedyną rozpoznawalną przez czytelnika cechą z perspektywy upływu czasu 
stały się powtarzalność dramaturgicznych schematów i dialogów, zdawkowość 
w opisie akcji scenicznej i umowność miejsca akcji. Nic, na czym romantyczna 
wyobraźnia mogłaby się oprzeć. Zdecydowanie więc trudno było romantykom 
uznać te „szczątki” za literacką twórczość. I ewidentnie też pewne tradycje tea-
tralne, jak na przykład włoska, nie stworzyły w komedii owego świata przedsta-
wionego narodu, bo perspektywa lokalna, umiejętnie tuszowana w kolejnych 
edycjach, jak u Goldoniego, choć w swoim czasie w zupełności wystarczała 
dla podtrzymania teatralnej relacji scena – widz, to jednak dla romantyków 
okazała się zbyt wąska, gdy idzie o dyskursywne wytwarzanie wspólnoty naro-
dowej w ramach literatury. Oczywiście hipoteza ta sprawdza się w odniesieniu 
do teatru dramatycznego i szeroko pojętej wspólnoty ludzi czytających. Gdy 
mowa jednak o innych typach teatru, takich jak teatr wodewilowy, dialektalny 
czy plebejski – szeroko obecny przecież w krajobrazie przedstawień kulturo-
wych nie tylko na Półwyspie Apenińskim, ale w całej Europie – dla uwierzytel-
nienia relacji między sceną a widzem nie trzeba było wcale korzystać z druku. 
Przede wszystkim publiczność tego teatru niekoniecznie była użytkownikiem 
drukowanego medium, bo nie potrafi ła czytać gazet i powieści, a jej głównym 

193  Tamże, s. 291. 
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sposobem komunikacji pozostawał przekaz ustny. I chyba też właśnie wtedy, 
pod koniec XIX wieku, oralną, bo niezaświadczoną w druku, teatralną tradycję 
badacze zaczęli pomijać w konstruowaniu kanonu literatury narodowej, ale 
o tym procesie pisać będę szczegółowo w kolejnej części książki.
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Ilustracje 1a, 1b, 1c, 1d. Tristano Martinelli jako Arlekin w publikacji Compositions de Rhe-
torique de M. Don Arlequin, Comicorum de ciuitatis Novalensis, Corrigidor de la bonna lan-
gua Francese & Latina, Condutier de Comédiens, Connestable de Messieurs les Badaux de Paris
& Capital ennemi de tut les laquais inventeurs desrobber chapiaux (1601), strony 1, 5, 6, 48.
© Bibliothèque national de France.
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Ilustracja 1b
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Ilustracja 1c



138 Śladami Arlekina

Ilustracja 1d
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Ilustracja 2. Duet komediowy. Francatrippa i Arlekin, Recueil Fossard. © Photo: Nationalmu-
seum, Stockholm.
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Ilustracja 3. Harlequin z trupą Agnan Sarat, Recueil Fossard. © Photo: Nationalmuseum, 
Stockholm.



1417. Wymazywanie Arlekina 

Ilustracja 4. Herlequin, Recueil Fossard. © Photo: Nationalmuseum, Stockholm.
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Ilustracja 5. Domenico Locatelli jako Trivellino, Grégoire Huret (1609–1670), reprodukcja, 
Paris, Bauce 1840. © Biblioteca e Museo Teatrale SIAE Burcardo, Roma.



1437. Wymazywanie Arlekina 

Ilustracja 6. Brighella i Trivellino, Grégoire Huret (1606–1670), rycina. © Biblioteca e Museo 
Teatrale SIAE Burcardo, Roma.
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Ilustracja 7. Domenico Biancolelli, Nicolas Habert (XVIII w.). © Biblioteca e Museo Teatrale 
SIAE Burcardo, Roma.



1457. Wymazywanie Arlekina 

Ilustracja 8. Angelo Costantini jako Mezzettino, Sebastien Coeuret (1778–?), reprint, Paris: 
Bauce 1840. © Biblioteca e Museo Teatrale SIAE Burcardo, Roma.
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Ilustracja 9. Arlequin glouton, Claude Gillot (1673–1722). © Biblioteca e Museo Teatrale SIAE 
Burcardo, Roma.



1477. Wymazywanie Arlekina 

Ilustracja 10. Evariste Gherardi grający postać Arlekina, Anonim (XVIII w.). © Biblioteca
e Museo Teatrale SIAE Burcardo, Roma.
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Ilustracja 11. Lelio (Luigi Riccoboni) przedstawia publiczności nowego Arlekina (Tommasa 
Visentiniego) w sztuce L’Hereuse Surprise (1716). © Musée Carnevalet, Paris, gettyimages.



1497. Wymazywanie Arlekina 

Ilustracja 12. Domenico Biancolelli. © Biblioteca e Museo Teatrale SIAE Burcardo, Roma.
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Ilustracja 13. Portret Moliera, Charles Antoine Coypel (1694–1752). © Bibliotheque de la Co-
médie-Française, Paris. 
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1517. Wymazywanie Arlekina 

Ilustracja 14. Recueil des modes de la cour de France, Arlequin, Nicolas Bonnart (1637–1717). 
© Los Angeles County Museum of Art, Wikicommons.
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Część II

Śladami Pulcinelli





1. Lokalność a wspólnota narodowa

Nie trzeba już chyba dzisiaj nikogo przekonywać, że współczesne badania 
nad teatrem po tak zwanym zwrocie performatywnym pozwoliły badaczom 
w krytycznym świetle spojrzeć na same fundamenty myślenia o historii teatru. 
Trudno dziś bowiem mówić o jednej uniwersalnej wersji jego dziejów, a je-
dynie raczej o wielości możliwych ujęć. Mam też pełną świadomość, że to, co 
zwykliśmy opisywać jako historię teatru europejskiego, ogranicza się zaledwie 
do określonej etnocentrycznej tradycji, na której kształt wpływały inne jesz-
cze, ujawniane stopniowo w ciągu całego XX wieku, dyskursywne siły: narodu, 
klasy, rasy czy płci. Ostatnimi laty wielokrotnie już przecież, zarówno na polu 
działań teatralnych, jak i sztuki w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
XX wieku, ale i później, od lat osiemdziesiątych począwszy, na polu refl eksji 
akademickiej krytycznie odnoszono się do tradycji europejskiego teatru, łącz-
nie z tak zwanym teatrem reżysera czy teatrem inscenizacji, które funkcjono-
wały jako najbardziej kanoniczne jej modele od połowy XX wieku do dzisiaj. 
Warto jednak uświadomić sobie, że na historię teatru europejskiego można 
spojrzeć nieufnie nie tylko poprzez pryzmat zmian zachodzących w sztuce 
w latach sześćdziesiątych XX wieku i nowych teorii krytycznych. Wziąć pod 
lupę należałoby bowiem sam sposób ustanawiania i defi niowania specyfi ki 
kulturowej narodowych tradycji teatralnych i wskazać siły czy energie społecz-
ne, które brały w tym procesie udział. Siły te w określony sposób przesądzały 
chociażby o tym, że określone zjawiska teatralne stawały się dla kultury naro-
dowej reprezentatywne, inne zaś, na przykład te powstające w lokalnych dia-
lektach, nie mogły pełnić takiej funkcji. 

Już pewnie gdzieś na etapie szkolnej edukacji przyzwyczailiśmy się myśleć, 
że o specyfi ce teatru narodowego określonego kraju, rozumianej szeroko jako 
możliwe do opisania zjawisko w ramach studiów, na przykład historycznych 
czy kulturoznawczych (o teatrze niemieckim, włoskim, francuskim), przesą-
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dza zawarty w samej jego nazwie element językowy. Teatr włoski w najprost-
szym znaczeniu to taki, w którym mówi się po włosku do włoskojęzycznej 
publiczności, podobnie jak teatr polski to ten powstający w języku polskim. 
Nie do końca to jednak prawda, jak mogliśmy się przekonać, obserwując choć-
by opisywany przeze mnie w pierwszej części książki proces funkcjonowania 
„teatru włoskiego” we Francji, w którym aktorzy grali także w języku fran-
cuskim. W obrębie praktyk teatralnych poszczególnych krajów zwykle mamy 
bowiem do czynienia z bardziej lub mniej silnie manifestowanymi zjawiskami 
wielogłosowości językowej, w tym z teatrem dialektalnym, który z przyczyn, 
o których postaram się opowiedzieć w tej części książki, długo spychano na 
margines akademickich badań ze względu na jego lokalny (a więc ograniczony 
terytorialnie i niereprezentatywny dla całego narodu) charakter.

 O tym, na ile kwestia wielogłosowości w teatrze w kontekście performa-
tywnego zwrotu warta jest jednak refl eksji naukowej, świadczyć może przy-
woływana przeze mnie już w pierwszej części tej rozprawy książka Marvina 
Carlsona Speaking in Tongues. Language at Play in the Th eatre194. Zdaniem jej 
autora jednym z podstawowych przykładów gry kulturowych napięć w proce-
sie ustanawiania narodowej wspólnoty mogą być eksploatowane często w tea-
trze konfl ikty pomiędzy tak zwanym językiem standardowym a dialektem. To 
przecież pod koniec XVIII wieku w Europie powstanie narodowej wspólno-
ty i państwa, postulowane chociażby w Niemczech przez Johanna Gottfrieda 
Herdera, zostało powiązane z ideą podzielanej przez wszystkich jej członków 
tożsamości kulturowej, w tym językowej. Pokłosiem zaś myślenia o narodzie
jako wspólnocie, posługującej się tym samym językiem i podzielającej te 
same wyobrażenia o narodowych mitach i historii, było powstawanie w XVIII
i XIX wieku w Niemczech, Francji, Irlandii, Polsce czy Wielkiej Brytanii insty-
tucji teatrów narodowych, które miały przedstawiać istotne dla narodu prob-
lemy w języku podzielanym przez wszystkich jego członków. W niektórych 
jednak krajach, jak na przykład we Włoszech, do utworzenia instytucji teatru 
narodowego nie doszło ani w XVIII, ani nawet w XIX wieku, a proces kształto-
wania językowej wspólnoty Włochów okazał się trudniejszy niż gdzie indziej195. 
Rozwarstwienie społeczne i zróżnicowanie językowe w tym kraju wymagało 
bowiem od instytucji państwowych wdrożenia specjalnej polityki kulturalnej 
(co – notabene – udało się dopiero rządowi faszystowskiemu w latach dwu-
dziestych i trzydziestych XX wieku), która w ramach powszechnej i bezpłat-
nej edukacji przekonałaby swoich obywateli do używania jednego, ustanda-
ryzowanego języka. Wdrażanie tych systemów we Włoszech jeszcze w XIX 
wieku okazało się równie kłopotliwe, jak sam proces zjednoczenia państwa,

194  M. Carlson, Speaking in Tongues…, dz. cyt.
195  Jak chociażby we Francji, gdzie unifi kacja językowa i standaryzacja języka rozpoczęły się już 

w wieku XVII, wraz z utworzeniem Akademii Francuskiej. W rezultacie rewolucji francuskiej pod 
koniec wieku XVIII wprowadzono też powszechne i nieodpłatne szkolnictwo, dzięki któremu język 
francuski upowszechnił się na całym terytorium kraju i objął zasięgiem wszystkie klasy społeczne.
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ze względu na daleko posunięte rozczłonkowanie regionalne poszczególnych 
krajów, które weszły w skład Królestwa Włoch w 1861 roku. Jednak to właśnie 
w XIX wieku, w ramach powstającego językoznawstwa historycznego, zain-
teresowano się w Europie historią i genezą języków, po to by z ich pomocą 
efektywniej wytyczyć i uzasadnić granice językowych narodowych wspólnot. 
Temu samemu celowi służyło też, uważane do dziś za powszechne, rozróż-
nienie dialektów od języków, w ramach którego dialekt zaczął stanowić pod-
rzędną odmianę lub wariację języka narodowego w jego ustandaryzowanym 
kształcie. Ustalona w ten sposób relacja nadrzędności i podrzędności między 
językiem a dialektem pozwalała badaczom sytuować na marginesach kultury 
narodowej także przynależną dialektowi sferę działań o charakterze twórczym. 
Oczywiście proces wytwarzania wspólnego języka włoskiego i deprecjonowa-
nia dialektów przebiegał w rzeczywistości w sposób wieloetapowy i znacznie 
bardziej skomplikowany, jednak przeniósł się na myślenie włoskich badaczy 
o teatrze. Oni również co najmniej do lat sześćdziesiątych XX wieku uznawali
dialektalny teatr za „lokalny” i prowincjonalny, zaś ten tworzony w języku 
standardowym – za „literacki”, uniwersalny i powszechny.

Tymczasem Carlson polemizuje z hierarchicznym rozumieniem relacji 
między dialektem i językiem, odwołując się do niedawnych ustaleń socjolin-
gwistów, między innymi Davida Crystala (2006), który twierdził, że obecnie 
znane języki narodowe nie są w jakikolwiek obiektywny sposób nadrzędne 
wobec dialektów, ale zdobyły swą dominującą pozycję w wyniku określonych 
historycznych, ekonomicznych lub politycznych procesów, których przykła-
dem było choćby kształtowanie się narodów w XIX wieku196. Ustalenia Cry-
stala pozwoliły Carlsonowi spojrzeć krytycznie na ustalony w ramach hi-
storycznych narracji o narodowych teatrach stosunek nadrzędności kultury 
teatralnej, wytwarzanej w tak zwanym języku standardowym lub literackim, 
nad działaniami teatralnych twórców dialektalnych. A przyjęte przez niego za-
łożenia miały z kolei odsłonić polifoniczne bogactwo i złożoność europejskiej 
kultury teatralnej, w ramach której teatr włoski zajmuje miejsce szczególne. 
Poświęcając temu teatrowi cały rozdział, chciał bowiem Carlson opisać go jako 
przykład tak zwanej heteroglossii, czyli polifoniczności dotyczącej trzech za-
sadniczych kwestii: teatru dialektalnego tworzonego dla konkretnej lokalnej 
wspólnoty, użycia dialektu jako charakterystyki obcości postaci – zazwyczaj 
w celu jej wyśmiania – i wreszcie wielogłosowości dialektalnej, rozumianej 
jako przykład wielokulturowości typowej dla komedii dell’arte197. Muszę przy-
znać, że esej Carlsona jest niewątpliwie jedną z nielicznych (poza kontekstem 
włoskiej refl eksji teatrologicznej i studiów italianistycznych) prób komplekso-
wego spojrzenia na kwestie języka i dialektu w teatrze włoskim. Z konieczności 
jednak Carlson zawęził swoje spojrzenie do kilku zaledwie, dobrze skądinąd 

196  Tamże.
197  Tamże, Rozdział 2: Dialect theatre – the case of Italy, s. 62–104.
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znanych, poglądowych przykładów, które w historycznym skrócie miały zob-
razować wspomniane przez niego na wstępie strategie użycia dialektu, wyra-
żające napięcie między siłami społecznymi dążącymi do unifi kacji kulturowej 
Italii (jako kulturą dominującą) i siłami, które temu procesowi są przeciwne 
(reprezentującymi kultury zdominowane). Jak mi się jednak wydaje, trudno 
kompetentnie zastanawiać się nad procesem tworzenia narodowej tradycji te-
atralnej i jej zróżnicowanego językowego zaplecza bez wstępnego rozpozna-
nia samego pojęcia narodu, ideologii nacjonalizmu i strategii konstruowania 
wspólnoty narodowej.

Zwykliśmy w kontekście europejskim myśleć powszechnie o narodzie jako 
o pojęciu i wspólnocie, których proces kształtowania przypada na koniec XVIII
i XIX wieku. Tak przynajmniej opisuje to zjawisko Eric Hobsbawm w obszer-
nej pracy Narody i nacjonalizm po 1780 roku (1990, pol. 2010)198. Według niego 
powstawanie narodów i nacjonalizmów to proces ściśle określony w czasie, 
związany z tworzeniem się w Europie państw narodowych w połowie XIX wie-
ku. Był on efektem emancypacji wspólnot językowych spod imperialistycznej 
władzy dynastycznej. Najlepszy jego przykład stanowi rozpad cesarstwa au-
striackiego (i zastąpienie go państwem Austro-Węgry), który w konsekwencji 
doprowadził do utworzenia państw Czech, Słowacji, Polski, Węgier i Austrii. 
Tam z kolei, gdzie nie doszło do obalenia dynastycznej władzy w wyniku pro-
cesów rewolucyjnych, jak chociażby we Francji i Niemczech, nastąpił proces 
nacjonalizacji lokalnych dynastii. W odpowiedzi na emancypacyjne ruchy na-
rodowej wspólnoty rządzące dynastie zaczęły uprawomocniać swój sens ist-
nienia już nie boskim prawem, a wiekowym związkiem z ziemią, terytorium, 
wspólnotą krwi i języka. Tak stało się między innymi we Włoszech, gdzie tron 
Królestwa Obojga Sycylii na Półwyspie Apenińskim stracił król Ferdynand II
Burbon (z linii hiszpańskiej tej dynastii), a na jego miejscu (pominąwszy krót-
ki dwuletni okres panowania jego syna Franciszka II), w wyniku procesu zjed-
noczenia Italii, osadzono Wiktora Emanuela II z dynastii sabaudzkiej, co uwie-
rzytelniło nowego władcę zjednoczonego państwa – Królestwa Włoch.

Co jednak zastanawiające, ten sam Hobsbawm utrzymywał, że proces two-
rzenia narodów trzeba dzisiaj (u schyłku XX wieku) uznać za skończony. Za-
kładał bowiem, że w Europie, z lepszym lub gorszym skutkiem, udało się do-
prowadzić do powstania w miarę homogenicznych państw narodowych i że 
dalsza konceptualizacja kulturowego sensu ich istnienia nie musi już podlegać 
dyskusji. Na ile jednak kontrowersyjna to teza, łatwo się przekonać, patrząc 
chociażby na odśrodkowe tendencje lokalnych i regionalnych wspólnot we 
Włoszech (Padania), Hiszpanii (Katalonia), Belgii (Walonia), Polsce (Śląsk), 
na Bałkanach i w Turcji (Ormianie). W wielu europejskich krajach liczne 

198  E.J. Hobsbawm, Narody i nacjonalizm po 1780 roku. Program, mit, rzeczywistość, tłum.
J. Maciejczyk, M. Starnawski, Difi n, Warszawa 2010. [Nations and nationalism since 1780, Cam-
bridge University Press, New York 1990]. 
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wspólnoty lokalne nadal chętnie zgłaszają pretensje do suwerenności pań-
stwowo-narodowej, popierając swoje dążenia językową, kulturową i obycza-
jową odrębnością. I zwykle manifestują swe żądania tym śmielej, im sytuacja 
gospodarcza całego kraju narzuca im trudne do spełnienia warunki. Nie chcą, 
mówiąc krótko, wpłacać do wspólnej krajowej kasy więcej, niż z niej z po-
wrotem dostają (wymownym przykładem jest tu najbardziej zamożny region 
Hiszpanii – Katalonia). Trudno zatem mówić, że nacjonalizm i tworzenie się 
narodów uznać należy za ideologię i proces skończony, zwłaszcza że nie doty-
czy on przecież wyłącznie Europy, ale dynamicznie rozwija się także w sferze 
globalnej. 

Leela Gandhi, hinduska badaczka śledząca rozwój nacjonalizmów na świe-
cie z perspektywy postkolonialnej, w Teorii postkolonialnej (pol. 2008) wska-
zuje właśnie na ambiwalentny charakter interpretowania nacjonalizmów przez 
historyków i fi lozofów, w zależności od przyjętej perspektywy czasowej i geo-
grafi cznej199. Według hinduskiej badaczki teoretycy nacjonalizmu europejskie-
go stworzyli bardzo pozytywne konotacje tego terminu, związane z opisanym 
przez Hegla procesem kształtowania się nowożytnych zachodnich społe-
czeństw narodowych, które na przełomie XVIII i XIX wieku miały osiągnąć 
dojrzałość historyczną, a w konsekwencji stworzyć państwa oparte na wspól-
nej tożsamości politycznej i kulturowej. Z tej perspektywy patrząc, separaty-
styczne czy autonomistyczne ruchy społeczne w dzisiejszej Europie wywołują 
oczywiście dezaprobatę zwolenników koncepcji nowoczesnego państwa. Para-
doksalnie jednak, jak przekonuje Gandhi, w tych samych pracach, które postu-
lują niezbywalny, modernistyczny wymiar dyskursu narodowego, współczesny 
nacjonalizm uznawany bywa za wyraz nastrojów atawistycznych200. W myśl 
tych ujęć kształtowanie się narodowych państw w Europie w XIX wieku stano-
wiło proces zmierzający ku nowoczesności, podczas gdy separatystyczne am-
bicje Walonów bądź Padańczyków uznaje się za wsteczne.

Patrząc na procesy kształtowania się państw narodowych w XX wieku 
z perspektywy postkolonialnej, Gandhi przekonuje, że w przeciwieństwie do 
„atawizmów” separatystycznych na gruncie europejskim – aspiracje społe-
czeństw, którym udało się nareszcie zrzucić jarzmo kolonialnej opresji w celu 
odzyskania utraconej bądź wyraźnie nadszarpniętej kulturowej tożsamości, 
zasługują na aprobatę. Realizują je one zwykle na drodze afi rmacji dyskursu 
rdzenności, przynależności do ziemi, braterstwa krwi i wspólnego prekolo-
nialnego kulturowego dziedzictwa. Paradoksalnie jednak większość badaczy 
z kręgu studiów postkolonialnych nie tak znowu chętnie podziela pozytywne 
nastawienie Ghandi. Edward Said we wpływowej książce Kultura i imperia-
lizm wskazywał wręcz na zagrożenia związane z posługiwaniem się dyskursem 

199  L. Gandhi, Kreowanie wspólnoty: problem nacjonalizmu [w:] tejże, Teoria postkolonialna, 
tłum. J. Serwański, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 95–110. 

200  Tamże, s. 98.
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rdzenności kulturowej, zwłaszcza jeśli służy on tylko do legitymizacji autokra-
tycznych rządów lokalnej elity, jak ma to miejsce w krajach arabskich (w Libii 
Kaddafi ego czy w Iraku Saddama Husajna). 

Już zatem pobieżnie patrząc na zmieniające się oceny różnych nacjonali-
zmów w zależności od perspektywy czasowej i geopolitycznej, którą wybierają 
naukowcy i fi lozofowie, należy zadać sobie pytanie, jaki sens może mieć zasta-
nawianie się jeszcze dzisiaj nad zjawiskiem nacjonalizmu i defi nicją narodu? 
Według mnie zamiast debaty nad przyznaniem komuś prawa do tworzenia 
narodu bardziej istotne dla analizy specyfi ki kulturowej konkretnych tradycji 
teatralnych może być prześledzenie samej strategii wytwarzania narodu. By to 
uczynić, należy jednak przestać traktować naród jak byt esencjonalny, który 
po prostu się ma (jak organy ciała). Należy założyć na wstępie, że naród jest 
zwyczajnie faktem dyskursywnym lub, jak podpowiada Benedict Anderson we
wpływowej pracy Wspólnoty wyobrażone, artefaktem kulturowym201. Wycho-
dząc z tego założenia, Anderson wyprowadza następującą antropologiczną de-
fi nicję narodu: „Jest to wyobrażona wspólnota polityczna, wyobrażona jako 
nieuchronnie ograniczona i suwerenna”202. Zatrzymajmy się na chwilę nad 
kluczowym przymiotnikiem w tej defi nicji: „wyobrażona”. Wyobrażona dlate-
go, tłumaczy Anderson, że członkowie tej wspólnoty nie zawsze znają się oso-
biście, de facto niewiele o sobie nawzajem wiedzą, a mimo to wyobrażają sobie 
wspólnotę jako spójną całość o przewidywalnych, rozpoznawalnych cechach. 
Można jednakże rozumieć ten termin na sposób konstruktywistyczny, utożsa-
miając wyobrażony naród z narodem zmyślonym, fi kcyjnym. Wspólnota wy-
obrażona powstawałaby wówczas tam, gdzie de facto jej nie ma (jak na przy-
kład w postkolonialnych państwach afrykańskich, stworzonych arbitralnie na 
gruncie wcześniejszych kolonii lub w granicach dla ułatwienia wytyczonych 
po prostu wzdłuż linii równoleżników). Niezależnie jednak, czy rozumieć bę-
dziemy wspólnotę jak emanację głosu jakiejś wspólnoty, czy też konstruktywi-
stycznie – jako narzucony jakiejś zbiorowości dyskurs, to w jednym i drugim 
ujęciu wspólnotę wyobrażoną traktować należy jak rodzaj wytworzonego kul-
turowego obrazu lub przedstawienia. 

Zdecydowanie mniej wieloznaczne wydają się dwa następne człony defi -
nicji wspólnoty u Andersona: „ograniczona” i „suwerenna”. Wspólnota ogra-
niczona to w domyśle zbiorowość, której istnienie uważa się za ograniczone 
terytorialnie. I nie chodzi tu nawet o granice narodowego państwa, tylko raczej 
o prosty – zdaniem Andersona – fakt, że żadna z narodowych wspólnot nie 
wyobraża sobie siebie jako całej ludzkości, tylko uważa się za jakąś jej cząstkę. 
Suwerenność wspólnoty z kolei wiąże Anderson z oświeceniowym procesem 
delegitymizacji europejskich dynastii (na drodze procesu laicyzacji władzy) 
i zastąpieniem ich strukturami republikańskimi, opartymi na innych, bardziej 

201  B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone..., dz. cyt.
202  Tamże, s. 19.
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świeckich zasadach, bliższych społeczeństwu obywatelskiemu. Wreszcie dla-
tego naród należy rozumieć właśnie jako „wspólnotę”, bowiem pomimo obec-
nych w nim nierówności i wyzysku traktowany bywa dyskursywnie jako głębo-
ki, poziomy układ solidarności203. 

 Dla Andersona kluczowym argumentem w sformułowanej przez niego 
defi nicji narodu jako faktu dyskursywnego był rozwój druku, a raczej rozwój 
masowego czytelnictwa w poszczególnych językach, głównie zaś powieści i ga-
zet. Dostęp do słowa pisanego, stymulowany rozwojem gospodarki kapitali-
stycznej, miał według niego działanie wybitnie inkluzywne, a poszerzanie krę-
gu czytelników stanowiło de facto proces poszerzenia wspólnoty narodowej. 
Dlatego, przy całej ambiwalencji tego sformułowania, można za Andersonem 
powtórzyć, że narodowe wspólnoty w Europie to wspólnoty wyobrażone ludzi 
czytających i mówiących w określonym języku, które dla umocowania włas-
nego istnienia uruchomiły szereg inkluzywnych procesów, zmierzających do 
zwiększenia swego zasięgu i liczebności, takich jak likwidacja poddaństwa, lu-
dowa oświata i rozszerzenie praw wyborczych204. 

Skojarzenie wspólnoty narodowej ze stale poszerzającym się, egalitary-
stycznym kręgiem czytelników ma oczywiście w argumentacji Andersona 
swoje mocne strony, zwłaszcza kiedy dowodów dyskursywnego procesu po-
wstawania narodu szuka on wśród przykładów spoza Europy, przede wszyst-
kim w krajach Ameryki Łacińskiej, Stanach Zjednoczonych oraz Indonezji. 
Pokazuje bowiem, jak w wyniku praktyk inkluzywnych przestano rdzennych 
mieszkańców Peru, Argentyny lub Meksyku nazywać Indianami, a przyjezd-
nych z Europy – Kreolami, ukuwając dla obywateli tych krajów jednorod-
ne kategorie „Peruwiańczyk”, „Argentyńczyk” czy „Meksykańczyk”. Kreole 
i Indianie, wyłączeni do tej pory z możliwości awansu społecznego wewnątrz 
struktur kolonialnego imperium, za pośrednictwem prasy i powieści ukonsty-
tuowali wspólnotę, dbającą o własny rozwój w ramach gospodarki kapitali-
stycznej. Rozumowanie Andersona sprawdza się też w odniesieniu do państw 
europejskich, które powstały po rozpadzie wielkich mocarstw, na przykład 
Austro-Węgier (gdzie władzy dynastycznej nie udało się umocować poprzez 
związek z konkretnym terytorium, jak na przykład w Wielkiej Brytanii, dla-
tego kraje wchodzące w skład monarchii austro-węgierskiej rozpadły się na 
kraje narodowe: Czechy, Słowację, Austrię i Węgry), bądź rewolucyjnych prze-
wrotów, na przykład we Francji (gdzie z kolei idea Republiki Francuskiej sku-
tecznie włączyła w ramy wspólnoty narodowej trzeci stan). Staje się jednak 
problematyczne, gdy weźmiemy pod uwagę na przykład proces zjednoczenia 
Włoch w XIX wieku, nie mówiąc już o nieistniejącym wtedy na mapie Europy 
państwie polskim. 

203  Tamże, s. 21.
204  Tamże, s. 88.
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Opisywane w wielu podręcznikach „Risorgimento”, czyli proces „powsta-
wania Italii”, było – najogólniej rzecz biorąc – próbą połączenia wielu niewspół-
miernych kulturowo, językowo, gospodarczo i klasowo społeczeństw. Na połu-
dniu Włoch, w Królestwie Obojga Sycylii, przed zjednoczeniem kraju w 1861 
roku rządziła hiszpańska linia dynastii Burbonów. Na tych podległych iberyj-
skim wpływom terenach dominował zdecydowanie ustrój feudalny. Obok ba-
ronów, którzy byli właścicielami gruntów, żyło tu pańszczyźniane chłopstwo, 
rzemieślnicy, kupcy i biedota miejska oraz – oczywiście – hiszpański regiment 
wojskowy. Mieszczaństwo, ze względu na brak przemysłu i rozwiniętego han-
dlu, stanowiło tylko niewielki procent społeczeństwa. Inaczej wyglądała sytu-
acja na północy Włoch. Państwa w tej części Półwyspu Apenińskiego – Kró-
lestwo Sardynii, Królestwo Lombardzko-Weneckie (pod wpływami cesarstwa 
austriackiego), Wielkie Księstwo Toskanii (pod wpływami francuskimi) oraz 
pomniejsze księstwa Padwy, Modeny i Lukki – ustrój zarówno gospodarczy, 
jak i społeczny rozwijały, opierając się na silnej klasie mieszczańskiej, zajmu-
jącej się handlem, przemysłem, rzemiosłem i bankowością. I właśnie ta klasa 
rościła sobie w drugiej połowie XIX wieku prawo do determinującego wpływu 
na kształtowanie kultury i społeczeństwa nowego państwa włoskiego. 

W powszechnej świadomości Włochów proces zjednoczenia nadal przed-
stawia się jako oddolny, patriotyczny ruch konsolidacyjny, którego symbo-
liczną ikoną jest marynarz i buńczuczny wojskowy, przywódca Giuseppe 
Garibaldi, dowodzący w 1860 roku ochotniczą armią w marszu z Sycylii do 
Rzymu (Wyprawa tysiąca). Jednak zarówno historycy, jak i współcześni twórcy 
całkiem otwarcie i krytycznie mówią już o splocie najrozmaitszych interesów 
i wizji, składających się na proces zjednoczenia Włoch oraz na jego ostatecz-
ne fi asko. Już Antonio Gramsci w Listach z więzienia (1926–1937) wskazywał 
na to, że zjednoczenie objęło zaledwie wybrane klasy społeczne i nie przynio-
sło ze sobą tych zdobyczy, które widniały na sztandarach chociażby rewolucji 
francuskiej205. Dowodem na nierówności podczas procesu zjednoczenia niech 
będzie chociażby to, że w licznie organizowanych wtedy referendach w spra-
wie przynależności do zjednoczonego królestwa Włoch brali udział wyłącznie 
mężczyźni, i to piśmienni. Niepiśmienne warstwy społeczeństwa (czyli około 
70%, a w niektórych regionach nawet 90%) oraz kobiety nie miały w ogóle oka-
zji zabrać w tej kwestii głosu. Obserwacje Gramsciego potwierdzają tezę Wal-
kera Connora na temat modernistycznego rozumienia koncepcji narodu jako 
zjawiska masowego, którego członkowie nie tylko potrafi ą określić, kim są, ale 
jeszcze mają poczucie przynależności i równego uczestnictwa w życiu spo-
łecznym i politycznym. Aby naród mógł być zjawiskiem masowym, twierdzi 
Connor, wszyscy jego członkowie powinni posiadać chociażby prawa obywa-

205 Por. A. Gramsci, Listy z więzienia, tłum. M. Brahmer, Czytelnik, Warszawa 1950.
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telskie206. Tymczasem we Włoszech kobiety oraz wszyscy niepiśmienni męż-
czyźni praw wyborczych albo ich nie mieli, albo nie mogli z nich skorzystać. 

Kontynuując rewizjonistyczne spojrzenie Gramsciego, współcześni fi lmo-
wi twórcy włoscy mówili z kolei wprost o militarnej kolonizacji Królestwa 
Obojga Sycylii przez bardziej zamożne Królestwo Sardynii lub o akcie aneksji 
południa Włoch przez rozwiniętą gospodarczo północ, poszukującą łatwiej-
szego i wolnego od zapór celnych rynku zbytu dla swoich produktów207. W tym 
sensie nie wydaje się wcale nadużyciem stwierdzenie, że budowanie wspólnej 
państwowości we Włoszech miało wszelkie cechy opisanego w innych krajach 
procesu kolonizacji, którego jedną z podstawowych strategii było narzucanie 
przez silniejsze, mieszczańskie społeczeństwo północy modeli kulturowych 
słabszemu, rolniczemu społeczeństwu południa Włoch. Zresztą, jak inaczej 
rozumieć słynne zdanie przypisywane Massimowi D’Azegliowi (premiero-
wi w rządzie Królestwa Sardynii przed zjednoczeniem Włoch), które weszło 
w poczet włoskich przysłów: „Powstały już Włochy, teraz trzeba jeszcze stwo-
rzyć Włochów”. „Tworzenie Włochów” to bowiem proces tyleż administracyj-
ny, społeczny, prawny i terytorialny, co właśnie dyskursywny i performatywny. 

Dobrym przykładem poglądowym fi aska reformatorskiej inicjatywy prze-
miany południa Włoch w część nowoczesnego państwa narodowego może 
być według mnie reportaż neapolitańskiej dziennikarki Matilde Serao I ven-
tre di Napoli [Brzuch Neapolu] z 1884 roku, będący czytelnym nawiązaniem 
do Brzucha Paryża Emila Zoli208. Pretekstem do powstania reportażu stał się 
bowiem wybuch kolejnej już epidemii cholery (1884), które w drugiej poło-
wie XIX wieku nawiedzały Neapol średnio co dziesięć lat. Antonio Depretis, 
ówczesny premier Włoch, dowiedziawszy się o epidemii, stwierdził lakonicz-
nie, że aby zaradzić sytuacji, „należy rozpruć Neapolowi brzuch i porządnie 
go wyczyścić”209. Naiwna w swej prostocie rada wywołała gwałtowne oburze-
nie Serao, która oskarżała premiera o kompletną nieznajomość specyfi ki lo-
kalnych problemów miasta. Premierowi, podczas jednej z nielicznych wizyt 
w Neapolu, pokazano zaledwie dwa ubogie zaułki, tymczasem o prawdziwej 
mizerii w tym mieście premier nadal nic nie wiedział. Serao opisała więc szcze-
gółowo, niemal kamienica po kamienicy, te części miasta, które walczą o prze-
trwanie w warunkach urągających najbardziej podstawowym zasadom higie-

206  W. Connor, When is the nation? „Ethnic and Racial Studies” 1990, 13(1), s. 92–103, cyt. za: 
A.D. Smith, Kulturowe podstawy narodów, tłum. W. Usakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Kraków 2009, s. 31–32. 

207  Filmowymi przykładami takiego krytycznego oglądu procesu zjednoczenia Włoch mogą 
być chociażby fi lmy: Senso (1954) lub Lampart (1963), reż. Luchino Visconti, Bronte, cronaca di 
un massacro che i libri di storia non hanno raccontato (1972), reż. Florestano Vancini, a z bardziej 
współczesnych Noi credevamo (2010), reż. Mario Martone, Li chiamarono briganti! (1999), reż. Pa-
squale Squitieri. 

208  M. Serao, Il ventre di Napoli, Adriano Gallina Editore, Napoli 1988. Wszystkie cytaty 
w moim tłumaczeniu.

209  Tamże, s. 37.
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ny. Przedstawiła ulice pozbawione kanalizacji i toalet, targowiska miejskie, na 
których sprzedaje się nadpsute i cuchnące w upalnym słońcu warzywa, ryby 
i mięso; biedotę miejską, która zadowala się jednym ciepłym posiłkiem jako 
formą wynagrodzenia za całodzienną pracę. Opisywała zgubny wpływ zami-
łowania do loterii jako jedynej szansy zarobku dla ludzi na co dzień pozba-
wionych perspektyw fi nansowego awansu. I to, jak łatwo neapolitańczycy stają 
się zakładnikami lichwiarzy, gdyż usługi kredytowe banków nie były przecież 
adresowane do najuboższych warstw społeczeństwa. 

Podstawowym jednak celem dziennikarskiego ataku Serao stało się fi asko 
wielkiego architektonicznego przedsięwzięcia, jakim miało być wybudowanie 
reprezentacyjnej arterii ulicznej, która w zasadniczy sposób zmieniłaby cha-
otyczną architekturę miasta, wzniesionego z wulkanicznych skał na ruinach 
rzymskiego Neapolis210. Zgodnie z życzeniem premiera nowa ulica miała roz-
pruć brzuch miasta na pół i ułatwić jego wyczyszczenie. Mowa o ulicy Corso 
Umberto I, lepiej znanej lokalnym mieszkańcom jako Rettifi lo (linia prosta), 
biegnącej od placu Garibaldiego, przy którym dzisiaj znajduje się stacja kolejo-
wa, aż do placu Giełdy (Piazza Borsa). Wzdłuż Corso Umberto wybudowano 
zatem najważniejsze instytucje miasta: uniwersytet, giełdę, hotele, banki oraz 
mieszkania dla lokalnych elit. Na pierwszy rzut oka nowa arteria miała więc 
dostosować wygląd miasta do powszechnie znanych pod koniec XIX wieku 
europejskich standardów. Tak się jednak nie stało. Serao doceniła wprawdzie 
piękno samego zamysłu, jednak dostrzegalne gołym okiem niedociągnięcia tej 
nowoczesnej i sprawdzonej w innych europejskich miastach architektury były 
bodaj bardziej brzemienne dla miasta niż zalety płynące z założeń projektu. 
Wystarczy, mówiła Serao, dosłownie wychylić głowę w kierunku pierwszej lep-
szej przecznicy, odchodzącej od Corso Umberto I, by przekonać się, że poza 
fasadą kilku reprezentatywnych instytucji życie biedoty miejskiej nadal toczy 
się w urągających godności warunkach, dokładnie tak samo jak przed przebu-
dową. Z tą różnicą, dodaje Serao, że jeśli kiedyś w jednej suterenie skleconego 
z kamieni i błota budynku spało osiem osób, to teraz śpi w niej aż dziesięć, 
bo przecież gdzieś ci wszyscy biedacy, wypędzeni ze swoich domów przezna-
czonych do rozbiórki, musieli się pomieścić211. Corso Umberto pozostało oto-
czone kłączem zaułków, niepewnie opierających się o siebie nadkruszonych 
kamienic, baraków i lepianek, gdzie gnieździli się złodzieje, drobni handlarze, 
prostytutki i żebracy. Wielka architektoniczna reforma czyszczenia Neapolu 
doprowadziła do tego, że śmieci – rozumiane metaforycznie i dosłownie – za-
mieciono po prostu pod dywan lub upchnięto nieco lepiej w nadziei, że kon-
strukcja się nie rozleci.

Przytaczam obszernie spostrzeżenia Serao przede wszystkim po to, by 
uchwycić zarysowaną przez nią perspektywę spojrzenia na specyfi kę procesu 

210  Tamże, s. 113–131.
211  Tamże.
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zjednoczenia Włoch. Na wycinkowym, acz konkretnym przykładzie łatwiej 
uchwycić bowiem niewspółmierność proklamowanej ideologii narodowej 
w zderzeniu z realiami Południa. Serao nie bez przyczyny w tytule artykułu 
poświęconego budowie Corso Umberto I nazywa ten projekt „Parawanem”. 
Ulica ta, zamiast bowiem otwierać i oczyszczać Neapol, stała się marną dosyć 
i kruchą zasłoną, ukrywającą tę społeczną i kulturową zapaść południa Włoch, 
której premier Depretis nie chciał oglądać podczas swojej wizyty. Reportaż 
Serao może stanowić poręczną metaforę relacji społecznych, typowych dla 
Włoch tuż po zjednoczeniu państwa, a także ewidentnej dość dysproporcji po-
między modelami kulturowymi, narzucanymi przez mieszczańskie społeczeń-
stwo Północy, a lokalną, traktowaną przez nie protekcjonalnie społecznością 
Neapolu. Bo to właśnie w XIX wieku ze wspólnoty wyobrażonej włoskiego 
narodu, kojarzonej z cywilizacyjnym rozwojem i postępem, została wyodręb-
niona lokalność regionów południa Włoch, która świadczyła o ich prowincjo-
nalizmie i zacofaniu. 

Powyższy przykład prowadzi mnie, jak sądzę, już w dosyć oczywisty sposób 
do sformułowania kolejnego zastrzeżenia wobec postulowanego przez Ander-
sona inkluzywnego charakteru narodu jako wspólnoty wyobrażonej. Trzeba 
bowiem pójść za pytaniem, które stawiał Said we wspomnianej już książce 
Kultura i imperializm, i zastanowić się nad tym, w jaki sposób kulturom domi-
nującym udaje się sprawować i uprawomocnić dyskursywną władzę nad kul-
turami podporządkowanymi oraz jakimi strategiami posługują się te ostatnie, 
żeby skutecznie przeprowadzać akcje oporu212. Said pisze wprawdzie głównie 
o dyskursywnych praktykach imperialistycznych jako o formach opresji, na-
cisku i władzy wobec społeczeństw skolonizowanych. Jednak kiedy odwołuje 
się do tez Gramsciego i postulowanej przez niego odpowiedzialności intelek-
tualistów za kształt świadomości narodowej społeczeństwa, dostrzega sporo 
analogii między kolonialnymi strategiami sprawowania władzy a polityką 
dyskursywnego nadzoru nad lokalnymi wspólnotami w ramach powstających 
w XIX wieku w Europie państw narodowych.

Jednym z wielu analizowanych przez Saida dyskursywnych narzędzi kon-
troli była chociażby stworzona w literaturze europejskiej fi gura „leniwego tu-
bylca” z ciepłych krajów. Ten pojawiający się nader często obraz, w rezulta-
cie nagminnego powtarzania, nabrał charakteru obiektywnej rzeczywistości. 
Analogicznie do tego przykładu na gruncie włoskim pojawiła się w literaturze 
i sztuce fi gura „leniwego południowca”, któremu nie chce się pracować, bo woli 
wylegiwać się na słońcu. Na trwałe zadomowiła się ona w świadomości Wło-
chów i to nawet tych, którzy w XX wieku otwarcie deklarowali lewicowe po-
glądy i przywiązanie do rolniczej kultury południowych regionów Półwyspu 
Apenińskiego. Pier Paolo Pasolini chociażby, zafascynowany kulturą proleta-

212  E. Said, Kultura i imperializm, tłum. M. Wyrwas-Wiśniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2009.
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riacką i chłopską swojego kraju, we wczesnych fi lmach (Włóczykij czy Mamma 
Roma), zrealizowanych w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku, po-
kazywał bohaterów z proletariackiego, rzymskiego Zatybrza, jak przechadzają 
się bez celu, od rana do wieczora po ulicach miasta, niezdolni do podjęcia 
uczciwego zajęcia, zaś emigranci z Południa, neapolitańczycy, są wyłącznie 
alfonsami utrzymującymi się ze swoich prostytutek. Jednak to, co w obrazie 
Pasoliniego oraz w literaturze funkcjonuje jako przejaw lenistwa, z perspek-
tywy postkolonialnej można interpretować jako świadomą odmowę pracy, 
która stanowi formę podporządkowania. Jak twierdził Said, odmowa pracy to 
przecież jedna z najwcześniejszych form oporu wobec imperialnej dominacji. 
Innymi słowy, „lenistwo południowca” można interpretować jako wyraz jego 
nieprzystosowania do cywilizowanego społeczeństwa nowoczesnego państwa, 
jak i dostrzec w nim potencjał niezgody przedstawiciela kultury lokalnej na 
poddanie się procesowi upaństwowienia i unarodowienia.

Dlatego w pewnym momencie Said czyni dygresję, odwołując się do przy-
kładu włoskiego i do wspomnianego już wcześniej Gramsciego, który proces 
negocjacji kulturowych różnic postrzegał w perspektywie długofalowej i dy-
namicznej. W Sprawach południa Gramsci zastanawiał się nad tym, jak czytać 
kulturę południa Włoch, jeśli nie przez pryzmat kultury Północy213. Na kim 
– pytał – spoczywa odpowiedzialność za badanie i przedstawianie tej części 
narodowej kultury, która wydaje się niezorganizowana, niespójna i nieprzysta-
jąca do proklamowanej ideologii zjednoczenia? Z jednej strony odpowiedź na 
to pytanie wydała mu się nadzwyczaj prosta – to właśnie do intelektualistów 
należy zadanie włączenia południa Włoch w dyskusję nad kształtem narodu. 
Z drugiej jednak strony wskazywał na daremność takich usiłowań, które za 
pomocą szeroko rozumianej literatury i projektów kultury chcą doprowadzić 
do antropologicznego połączenia biednego, rolniczego południowego regio-
nu kraju z dominującą politycznie i gospodarczo Północą. Gramsci twierdził 
bowiem, że na kulturę czy na prace intelektualistów nie można patrzeć jak na 
fakt, który zaistniał nagle, ale jak na proces, który rozgrywa się w czasie. Jed-
nym słowem wiele czasu musi minąć, zanim w dyskursie kulturowym osłabną 
jedne wyobrażenia, a pojawią się nowe. 

Narodowa wspólnota wyobrażona to zatem wspólnota w ruchu, która nie-
ustannie i na nowo kształtuje się w perspektywie lokalnej i globalnej. Dlatego 
by uchwycić jej specyfi kę, trudno przyjąć jeden statyczny punkt widzenia, trze-
ba natomiast odsłaniać jej wewnętrzne kulturowe napięcia w ujęciu dynamicz-
nym. Stephen Greenblatt, wraz z innymi przedstawicielami nowego history-
cyzmu, mówił o badaniu kultury pod kątem „przepływu energii społecznych”, 
gdyż różnorodne formy jej reprezentacji postrzegać należy jako siły działające 
w historii i analizować je zarówno w kontekście ich wzajemnych stosunków, 

213  A. Gramsci, La questione meridionale, red. F. De Felice i V. Parlato, Editori Riuniti, Roma 1966, 
http://www.classicistranieri.com/liberliber/Gramsci,%20Antonio/la_que_p.pdf (dostęp: 25.11.2016). 
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jak i wobec ich relacji do niedyskursywnych tekstów i wydarzeń. Odwołując 
się do antropologicznego „zagęszczonego opisu”, nowi historycy wierzą, że 
teksty literackie, bądź szerzej – dzieła kultury, należy łączyć z wieloma inny-
mi kulturowymi zjawiskami, które pojawiły się w określonym czasie, w tym 
również z dyskursem kultury popularnej oraz dyskursami pochodzącymi z ta-
kich dziedzin jak ekonomia, prawo, medycyna i polityka214. Jak mówią Stephen 
Greenblatt i Catherine Gallager: 

Jest to przepływanie tam i z powrotem, między obrzeżami i środkiem, przechodzenie 
z obszarów oznaczonych jako sztuka do obszarów najwyraźniej obojętnych, a nawet 
wrogich sztuce, które napierają oddolnie, aby zmienić wyższe kręgi i odgórnie, aby 
wznieść kręgi dolne215.

Idąc więc ścieżką badawczą wyznaczoną przez nowych historyków, chcę się 
przyjrzeć dialektalnemu teatrowi neapolitańskiemu w ramach procesu wytwa-
rzania narodowej wspólnoty, uwzględniając w analizie wybranych jego przy-
kładów opisywane do tej pory siły czy energie społeczne, związane z procesem 
jednoczenia się Włoch.

 

214  K. Kujawińska-Courtney, Wprowadzenie. Stephen Greenblatt i poetyka kulturowa/nowy 
historycyzm [w:] S. Greenblatt, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, red. K. Kujawińska-Courtney, 
Universitas, Kraków 2006, s. XXVII–XXXIII.

215  Tamże, s. XXIV.
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Wspomniani do tej pory badacze i fi lozofowie, tacy jak Benedict Anderson, 
Edward Said czy Antonio Gramsci, odnosili swoje rozważania na temat dys-
kursywnego kształtowania wspólnoty wyobrażonej narodu głównie do li-
teratury, i to nawet jednego jej gatunku: powieści. Tymczasem dyskusja nad 
tworzeniem tożsamości narodowej nawet bardziej się skomplikuje, jeśli w jej 
centrum umieścimy nie powieści i gazety, ale teatr i dramat. Specyfi ka oddzia-
ływania teatru i dramatu tym bowiem różni się od wspomnianych wyżej form 
literackich, uprzywilejowanych przez Andersona bądź Saida, że sprowadza się 
do bardzo konkretnej sytuacji komunikacyjnej, w której nie zawsze pośred-
niczyć musi, i nie musiało w przeszłości, słowo drukowane oraz jednorodna 
kompetencja językowa. Jak starałam się dowieść w poprzedniej części książki, 
rozpoznanie dramatu w kulturze jako literatury było złożonym procesem hi-
storycznym, a sam fakt wydawania dramatu drukiem jeszcze niekoniecznie 
zaświadczał o jego literackości. Dopiero w połowie XIX wieku, wraz z roz-
wojem dramatu romantycznego, a nastepnie naturalistycznego i realistycz-
nego (dla których wzorem była dziewiętnastowieczna powieść), jego autorzy 
rozwinęli na dobre szereg konwencji retorycznych (szczegółowo opisywana 
w didaskaliach konstrukcja świata przedstawionego, psychologicznie moty-
wowane działania postacie, progresja kompozycji), dzięki którym odbiorca 
mógł z powodzeniem czytać dramaty na równi z powieścią czy gazetą. Innymi 
słowy, w XIX wieku dramat wypracował nową formę swojej perfomatywności, 
stwarzania w procesie lektury za pomocą środków literackich przedstawienia 
w wyobraźni odbiorców. Zaś uważny widz, idąc do teatru, miał sposobność 
i zarazem przyjemność porównać prywatny teatr wyobraźni (zbudowany pod-
czas lektury) ze sceniczną realizacją dramatu. W tym procesie widz i czytelnik, 
na równi z czytelnikiem powieści, przeżywał sam i wespół z innymi widzami 
ów „inny czas” wyobrażonej w dramacie wspólnoty (by użyć terminologii An-
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dersona), którą mógł utożsamiać z narodem. Tak działo się bodaj jeszcze do 
końca lat sześćdziesiątych XX wieku w bardzo szeroko rozumianym teatrze 
europejskim.

Tezę o wykształceniu się literackiej tożsamości dramatu w XIX wieku, rozu-
mianej jako nowa forma jego performatywności, można jednak interpretować 
jeszcze inaczej. Wchodzenie dramatu w obręb literackiego dyskursu (w formie 
świadomie stosowanych retorycznych konwencji, nastawionych na czytelnika) 
zapewniało autorowi szansę istnienia w ramach wyobrażonej wspólnoty naro-
du, o której mówił Anderson – czyli wspólnoty oświeconych czytelników wła-
dającej jednym językiem. Podobnie funkcjonowanie określonych dramaturgii 
poza obiegiem literatury miało daleko idące konsekwencje wykluczające. Wło-
ską dramaturgię dialektalną, operującą lokalnym językiem o nieustandaryzo-
wanej przez językoznawców pisowni i leksyce, która w XIX wieku pozostawała 
często jeszcze w formie niepisanej lub pozbawionej retorycznych konwencji 
typowych dla dramatu romantycznego czy realistycznego, można uznać w tym 
kontekście za zgoła nieliteracki fenomen. Dla takiej dramaturgii literackość 
dramatu mogła okazać się wyłącznie kategorią wykluczającą. Dlatego w tej 
części książki chcę poddać analizie przypadek włoskiej neapolitańskiej dra-
maturgii dialektalnej, pokazując na jej przykładzie wykluczające działanie ka-
tegorii „literackości” dramatu. Ta ostatnia zepchnęła ją na margines historii 
rodzimego teatru, a tym samym narodowej wspólnoty wyobrażonej.

Przedstawiona przeze mnie teza o wykluczającej mocy dyskursu literackie-
go w odniesieniu do dramatu stanie się czytelniejsza, jeśli umieścimy ją na tle 
rozważań o kształcie teatru włoskiego w drugiej połowie XIX wieku, w do-
bie zjednoczenia Włoch, czyli procesu wytwarzania się narodowej wspólnoty. 
Lepiej wtedy będzie można zobaczyć, jak wobec procesu dyskursywnego wy-
twarzania włoskości jako cechy narodowej sytuował się dialektalny teatr nea-
politański. Carlo A. Madrignani i Franca Angelini w pracy Cultura, narrativa
e teatro nell’eta’ del positivismo (1996), kreśląc swoistą „kulturową mapę” 
Włoch w omawianym okresie, całkiem jasno opisują proces, w którym w dru-
giej połowie XIX wieku teatr, zwłaszcza na Północy, stał się w rękach klasy 
mieszczańskiej podstawowym, obok prasy i powieści, narzędziem potwierdza-
nia i rozpowszechniania ideologii narodu, nie tylko w sensie politycznym i te-
rytorialnym, ale przede wszystkim społecznym i kulturowym216. Ideologia na-
rodu zrównana została wtedy z interesami jednej, wybranej klasy społecznej, 
której oddziaływanie promieniowało wyraźnie z północy kraju na południe, 
pogłębiając raczej, niż niwelując istniejące dysproporcje i różnice kulturowe. 
W centrum zainteresowania mieszczańskiego teatru znalazły się zatem przede 
wszystkim rodzina, jako fundament trwałości społecznego ładu oraz postaw 
etycznych, a także etos pracy i postępu. 

216  F. Angelini, C.A. Madrignani, Cultura, narrativa e teatro nell’età del positivismo, Laterza, 
Bari 1996.
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Paradoksalnie jednak, zdaniem Angelini, w początkowym okresie dziesię-
ciolecia, tuż po zjednoczeniu (1861–1870), to nie popularny dramat francu-
ski (Scribe, Dumas syn, Sardou, Augier) stał się wzorcem dla schlebiających 
gustom mieszczańskiej publiczności włoskich dramatów, ale komedie Carla 
Goldoniego. Eksploatowane przez Goldoniego wątki małżeństwa z rozsądku 
między zamożnym starcem a młodą mieszczką, motyw zdrady małżeńskiej czy 
wreszcie wątek odnalezionego po latach nieślubnego potomstwa, typowe dla 
powstającej w XVIII wieku we Włoszech komedii charakterów, w XIX wieku 
zostają wykorzystane do głoszenia ideologii rodziny jako podstawowej warto-
ści społeczeństwa mieszczańskiego. Goldoni – podsumowuje Angelini – który 
w Teatrze komediowym w połowie XVIII wieku wystawiał na scenie swoisty 
traktat z zakresu etyki zawodowej aktora i wzmacniał własną pozycję autora 
komedii, w drugiej połowie XIX wieku zaczął być ceniony nie tyle za krytyczne 
podejście do sztuki komedii dell’arte, ile za moralizatorstwo i dydaktyzm217. 

W drugiej połowie XIX wieku społeczeństwo mieszczańskie, na którym spo-
czywała dodatkowo odpowiedzialność za „tworzenie Włochów”, trzeba prze-
cież było nade wszystko edukować i kształcić. Dlatego powstający w tym cza-
sie dramat realizuje przede wszystkim modele dramaturgii formatywnej. Dzie-
więtnastowieczni autorzy, tacy jak Marco Praga, Achille Torelli, Paolo Ferrari
czy Giuseppe Giacosa, których we włoskiej teatrologii określa się mianem 
„neogoldonizmu”, wykorzystywali eksploatowane przez Goldoniego wątki 
dla tworzenia własnej ideologii narodowej, skoncentrowanej na micie trwało-
ści małżeństwa i rodziny. W dramatach wspomnianych autorów fi gury męża 
i żony stają sie więc prawdziwymi „podporami społeczeństwa”, których byt tyl-
ko chwilowo zachwiany zostaje przez obecność kochanki lub kochanka, nagłą 
chorobę, śmierć czy ryzyko utraty majątku. Dobro potomstwa i pożytek spo-
łeczny ostatecznie zawsze każą unieważnić lub przemilczeć wszelkie przeciw-
ności, jeśli tylko dzięki temu uda się uratować związek między mężem a żoną. 
Jak twierdzą autorzy wspomnianego podręcznika, dramatopisarze włoscy 
wprawdzie chętnie odwoływali się do intryg francuskiej piece bien faite i melo-
dramatu, jednak nie przejmowali struktury dramatycznej francuskiego wzor-
ca, szybkich zmian scen, qui pro quo, wyszukanej sztuki prowadzenia salono-
wej konwersacji218. Inaczej też niż Ibsen czy Strindberg nie byli zainteresowani 
introspekcją psychologiczną lub eksplorowaniem w codziennych i przypad-
kowych zachowaniach postaci uwewnętrznionych społecznych presji, które 
na innych nieco zasadach służyły skandynawskim autorom do podkopywania 
autorytetu rodziny jako fundamentu mieszczańskiej ideologii. Włoscy drama-
topisarze, wkładając w usta postaci czytelne przesłanki ideologicznie, starali 
się za wszelką cenę wzmacniać mieszczański model włoskiej rodziny. 

217  Tamże, s. 147.
218  Tamże, s. 149.
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By w krytycznym świetle spojrzeć na ten rodzaj dramaturgii mieszczań-
skiej w głównym nurcie teatru, należało poczekać jeszcze co najmniej pół wie-
ku, do czasów Luigiego Pirandella. W latach dwudziestych XX wieku, dzięki 
jego metadramatycznym zabiegom, widzowie mogli nareszcie zobaczyć (ku 
ich zrozumiałemu skądinąd oburzeniu – prapremiera Sześciu postaci scenicz-
nych w 1921 roku zakończyła się przecież skandalem), że propagowany model 
rodziny i wierności małżeńskiej stał się wypracowanym pieczołowicie syste-
mem „ról” społecznych, zaś teatr jako medium aktywnie uczestniczył w ich 
promowaniu219. Tymczasem warto zdać sobie sprawę z faktu, że już w drugiej 
połowie XIX wieku właśnie w dramaturgii dialektalnej można znaleźć dobry 
kontrapunkt dla kształtującej się i formułowanej w tym czasie w teatrze miesz-
czańskim narodowej ideologii. Dlatego bardzo słusznie Madrignani i Ange-
lini podkreślają, że w pierwszym okresie tuż po zjednoczeniu dramaturgia 
dialektalna została celowo wyłączona z programu tworzenia ideologii narodu. 
Promowała ona nie tylko lokalne modele językowe (dialekt), sprzeczne z obo-
wiązującym wówczas ideałem wspólnego języka dla wszystkich Włochów, ale 
także realizowała model teatru plebejskiego, adresowanego do tej części społe-
czeństwa, która w myśl ówczesnej ideologii nie uczestniczyła aktywnie w two-
rzeniu instytucji nowego państwa. Lokalność językowa i plebejskość, obok 
nieliterackości, stały się więc kolejnymi kategoriami kulturowego wykluczenia 
teatru dialektalnego220. 

Zaproponowane w tej części książki spojrzenie na proces kształtowania się 
narodowej wspólnoty wyobrażonej od strony lokalnego teatru dialektalnego 
jest zatem próbą krytycznego spojrzenia na ten proces z perspektywy jego 
peryferii. Świadomie zawężam też swój wybór do jednej w zasadzie tradycji 
teatru dialektalnego – tradycji neapolitańskiej, mając świadomość istnienia 
szeregu paralelnych przykładów, chociażby dramaturgii powstałej w dialekcie 
lombardzkim, weneckim czy rzymskim. Moim celem nie jest jednak przed-
stawienie kompletnej panoramy teatru dialektalnego we Włoszech; nie każdy 
też dramat pisany w lokalnym dialekcie można automatycznie traktować jako 
poglądowy dla mojej argumentacji. Chcąc bowiem krytycznie prześledzić i zi-
lustrować dynamiczny proces wytwarzania się wyobrażonej wspólnoty naro-

219  Tamże.
220  Jedynym bodaj przypadkiem we Włoszech tego okresu, kiedy tematyka plebejskości trafi ła 

do głównego nurtu kultury w formie inspirowanej ideałami francuskiego weryzmu, który wedle 
postulatów Emila Zoli miał przenosić na teatralną scenę metodę naukowego opisu rzeczywistości 
typową dla dziewiętnastowiecznej powieści, był dramat Giovanniego Vergi Rycerskość wieśniacza 
(Cavalleria rusticana, 1884). Paradoksalnie jednak wielki epicki obraz społeczności wiejskiej Sy-
cylii, odmalowany w skondesowanym czasie paschalnego święta, w trakcie którego dochodzi do 
morderstwa z zazdrości, spotkał się z uznaniem teatralnej publiczności nie tyle ze względu na na-
ukowe podejście dramatopisarza-badacza do sposobu przedstawiania życia społeczności Sycylii, 
ile raczej plastycznego odmalowania barwnej obyczajowości regionu. Nie bez przyczyny większą 
sławę niż dramatyczna wersja Vergi zyskała jej późniejsza operowa przeróbka Pietra Mascagniego 
z 1890 roku.
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dowej w teatrze, musiałam wybrać taki typ przedstawień, gdzie wspomniane 
przeze mnie napięcia między tym, co narodowe, a tym, co lokalne, wydają się 
szczególnie silnie widoczne. I za najlepszy, a zarazem najlepiej opisany i udo-
kumentowany, przykład uznałam tradycję teatru neapolitańskiego, którego 
dzieje zamierzam przedstawić na wybranych przykładach, idąc śladami Pulci-
nelli jako tej maski komedii dell’arte, którą w dyskursie kulturowym oraz w po-
wszechnym odbiorze najchętniej kojarzono z plebejską kulturą południowych 
Włoch. Oczywiście gdy mówię, że podążam śladami Pulcinelli, nie chodzi mi 
tylko i wyłącznie o przedstawienia, dramaty i artystów, którzy faktycznie po-
sługiwali się tą fi gurą komedii dell’arte, ale także o inne przykłady dziewięt-
nasto- i dwudziestowiecznych neapolitańskich twórców, którzy tematyzowali 
kwestie napięć kulturowych, związanych z niewspółmiernością kulturowego 
i społecznego rozwoju narodowej wspólnoty włoskiej. 



3. Przypadek Pulcinelli

Pulcinella jest symbolem Neapolu. Nikt chyba nie powie inaczej. Wjeżdżając 
do miasta, już na stacji dworca centralnego turyści mogą się natknąć na jego 
wizerunek, gdyż w każdym niemal kiosku można nabyć fi gurkę odzianą w bia-
łą koszulę, szpiczastą białą czapę i czarną maskę, zakrywającą połowę twarzy. 
W najbardziej popularnej wersji gadżetów turystycznych Pulcinella zajada 
się makaronem, czasem trzyma w ręku dzban wina. Niełatwo jednak przyj-
dzie nam zrozumieć znaczenie Pulcinelli dla kultury neapolitańskiej, jeśli nie 
uzmysłowimy sobie na wstępie, że wielowiekowa dyskusja na temat pochodze-
nia oraz zespołu kulturowych cech włoskich masek komedii dell’arte została 
ujęta w ramy szerszej debaty na temat kulturowej specyfi ki włoskiej wspólnoty 
narodowej. Współcześni badacze teatru muszą wziąć pod uwagę fakt, że maski 
komedii dell’arte miały we włoskiej kulturze niejako swój osobny żywot, nie-
zależnie od praktyki teatralnej, zarzuconej w Europie w XVIII wieku. Dlatego 
powinni wziąć pod lupę nietypową w kontekście europejskim trwałość regio-
nalnej tradycji komedii dell’arte, uprawianej w ramach teatru dialektalnego na 
południu Włoch, gdzie – jak przekonują włoscy teatrolodzy – jeszcze w drugiej 
połowie XIX wieku, w Neapolu i jego okolicach, przetrwała ona ponad wszel-
kie historyczne cezury wyznaczane dla tego zjawiska221. Bo tylko na przecięciu 
kulturowych wyobrażeń, narosłych wokół określonych elementów komedii 
dell’arte oraz praktyk dialektalnego teatru, uda się nam uchwycić proces trud-
nego negocjowania narodowej wspólnoty we Włoszech.

Prześledzeniem kształtowania się wyobrażeń kulturowych, narosłych wo-
kół maski Pulcinelli, zajęli się dwaj włoscy antropologowie, Domenico Sca-
foglio oraz Luigi M. Lombardi Satriani222. W opasłej, bo liczącej ponad tysiąc 

221  Por. F. Angelini, Rasoi. Teatri napoletani del 900, Bulzoni, Roma 2003, s. 11.
222  D. Scafoglio, L.M. Lombardi Satriani, Pulcinella. Il mito e la storia, Leonardo Editore,

Milano 1992. 
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stron książce, skutecznie udowodnili, jak wielorakiej interpretacji dyskur-
sywnej poddana została fi gura Pulcinelli na przestrzeni wieków, zwłaszcza 
zaś w wieku XIX, głównie w kwestiach dotyczących jej pochodzenia i symbo-
licznego znaczenia, odwołującego się zarówno do sfery wierzeń, zabobonów 
i przesądów, jak i tożsamości plebejskiej społeczności neapolitańskiej. Według 
autorów książki Pulcinella był jedną z późniejszych masek, jakie pojawiły się 
w komedii dell’arte na początku XVII wieku za sprawą aktora Silvia Fioril-
la, który początkowo nosił maskę Kapitana Matamorosa [Kapitana Pogromcy 
Much]. W komediach z tego okresu Pulcinella występował prawie zawsze jako 
chłop z Acerry, miasteczka z okolic Neapolu (Ilustracje 16, 17, 18, 19). Jego 
plebejskie pochodzenie zdradzały wyraźnie grube rysy, mięsisty, wydatny pie-
przyk na czole, długi zakrzywiony nos, biała koszula i spodnie, przewiązane 
siermiężnym sznurem, oraz lokalne przezwisko Pulcinella, il Cetrulo di Acerra 
(Pulcinella – „ogóras” z Acerry, choć po polsku brzmiałoby pewnie lepiej „bu-
rak” z Acerry). Z innych przytaczanych przez badaczy dokumentów wynika 
z kolei, że Pulcinella przedstawiany był także jak ktoś pochodzący z „bagni-
stych i niezdrowych terenów” prowincji Neapolu, stąd ponoć brały się jego 
nosowy, „reumatyczny” sposób mówienia oraz wielki brzuch i blada twarz 
– zdradzające oznaki niedożywienia. Andrea Perrucci, siedemnastowieczny 
znawca komedii dell’arte i autor oper buff o, w Dell’arte rappresentativa, pre-
meditata e all’improvviso (1699), jednej z pierwszych rozpraw na temat tego 
teatru, podkreślał jednak, że maska Pulcinelli pojawiła się na deskach teatral-
nych głównie jako wyraz dystansu, jaki mieszkańcy Neapolu chcieli zbudować 
wobec własnej wiejskiej prowincji. Powstała więc przede wszystkim po to, by 
wyśmiewać kampanijskich chłopów. Pulcinella w jakimś sensie reprezentował 
więc na scenie chłopstwo regionu Kampanii, jednak przede wszystkim jako 
przedmiot niechęci mieszkańców miasta. 

Jednakże już w XVIII wieku powstała inna teoria, dotycząca genealogii 
Pulcinelli, która wykorzystywała w tym celu narzędzia fi lologiczne. Jak pod-
powiada Satriani, około 1730 roku pojawiła się teza mówiąca o tym, że te-
atr, w którego centrum znajdowała się maska Pulcinelli, miał być kontynu-
acją tradycji komedii atellańskiej, zwanej też oskijską (od wymarłego języka, 
używanego na początku naszej ery na południu Włoch i wypartego następnie 
przez łacinę), zaś sama maska Pulcinelli spokrewniona jest z postacią Makkusa 
(łac. Maccus lub Macchus, atellański bufon i obżartus, obok którego na scenie 
występowali jeszcze stary głupiec Pappus oraz Dossennus, garbaty spryciarz). 
Podstawy dla tych teorii dostarczyło odnalezienie w 1727 roku groteskowej, 
starorzymskiej fi gurki, przedstawiającej Makkusa, który łudząco przypomina 
osiemnastowiecznego Pulcinellę. Uderzająca wydawała się badaczom fi zyczna 
zbieżność obu fi gur, zwłaszcza ich podobieństwo do świata zwierzęcego – za-
krzywiony nos w formie ptasiego dzioba, zdeformowana sylwetka z garbem 
i wielkim brzuchem oraz wyraźny pieprzyk na czole. Tę samą teorię próbo-
wano uzasadniać także poprzez fi lologiczne interpretacje nazwy rodzinnego 
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miasta Pulcinelli – Acerry. Ojczyzną komedii attellańskiej była bowiem znaj-
dująca się w dzisiejszym regionie Kampanii miejscowość o nazwie Atella, która 
zniknęła z map Italii w V wieku n.e., a na jej miejsce powstało zupełnie inne 
miasto. A ponieważ nowożytna Acerra nie leżała znowu tak daleko od dawnej 
Atelli, to zwolennikom teorii pochodzenia Pulcinelli od komedii atellańskiej 
nie umknęło uwadze podobieństwo brzmieniowe nazw obu miast, dlatego też 
gromko ogłosili, że ojczyzną Pulcinelli była Acerra, dawna Atella. Jakby tych 
nieścisłości było mało, jak dowodzą włoscy antropolodzy, okazało się, że miast 
o podobnym brzmieniu w okolicach Neapolu nie brakowało. Stąd na przykład 
Luigi Riccoboni w Historii teatru włoskiego (1728–1731) pisał uczenie: „Attella 
est une petite ville près de Naples, qui aujourd’hui s’appele Aversa” [Atella to 
miasteczko niedaleko Neapolu, które dzisiaj nosi nazwę Aversa]223.

Zainteresowanie genealogią Pulcinelli na scenie teatralnej w XVII i XVIII 
wieku, pełne paradoksów ujawnionych przez włoskich antropologów, pozwala 
ich zdaniem dostrzec zakres przeinaczeń, powstających na drodze międzykul-
turowego transferu. Jednak, jak przekonują dalej, maska Pulcinelli pozosta-
wała długo poza sferą zainteresowania naukowców. I dopiero gdzieś u schyłku
XVIII wieku poszukiwanie jej antycznych korzeni stało się symptomatycz-
ne dla zupełnie nowej postawy badawczej, rozwijającej się na szeroką skalę 
w epoce romantyzmu – a mianowicie, fi lologicznego zainteresowania kulturą 
plebejską. Według Satrianiego za poglądowy dokument tej dojrzałej już ten-
dencji można uznać esej Alberta Dietericha, Pompejanische Wandbilder und 
Römische Satyrspiele (1897), w którym porównywał on malowidła na ścianach 
pompejańskich domów ze współczesną mu ikonografi ą Pulcinelli. Tym sa-
mym włączył refl eksję nad genezą masek komedii dell’arte i ich nobliwych an-
tycznych korzeni w obręb szerszych studiów nad kulturą plebejską jako formą 
groteski224. Wokół maski Pulcinelli narosło więc z czasem wiele antropologicz-
nych i fi lologicznych dyskursów, które przypisywały jej szereg symbolicznych 
konotacji.

 Jedną z najbardziej rozpowszechnionych już w XIX wieku hipotez było 
skojarzenie fi gury Pulcinelli z symbolicznym znaczeniem stworzeń skrzydla-
tych225. W popularnych wtedy przedstawieniach, zarówno ikonografi cznych, 
jak i teatralnych, Pulcinella występował jako kurczak (il pulcino), który w chwi-
li narodzin wyskakiwał z jajka. W spojrzeniu antropologów kojarzył się więc 
z pisklęciem, stworzeniem niedojrzałym, psotliwym, często głupim. Nie prze-
szkadzało to jednak, żeby równocześnie w innych ujęciach stawał się stworze-
niem dorosłym, pełnym wigoru, o wybujałej seksualności. Tak odczytywano 
między innymi rysunki francuskiego rysownika Jacques’a Callota, na których 
większość masek nosi kapelusze ustrojone piórami, sygnalizujące ich związek 

223  L. Riccoboni, Histoire du Th éâtre italien depuis la décadence de la comédie latine, Paris 1728–
1731, cyt. za: D. Scafoglio, L.M. Lombardi Satriani, Pulcinella..., dz. cyt., s. 20. 

224  Tamże, s. 54.
225  Tamże, s. 23–38.
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ze światem ptasim, ale Pulcinella dodatkowo szczyci się sporych rozmiarów 
fallusem, i to w stanie erekcji. 

W XIX wieku przypisywano Pulcinelli symboliczne związki nie tylko ze 
światem ptasim. Równie silnie akcentowano jego diaboliczną naturę. W jednej 
z komedii anonimowego autora z początków XIX wieku wyskakiwał on z kra-
teru Wezuwiusza, który nie tylko jasno wskazywał na geografi czne pochodze-
nie tej postaci, ale przede wszystkim na fakt, że przychodziła ona prosto z bram 
piekieł, wyposażona w nieziemskie, nadprzyrodzone moce. O diabelskiej na-
turze Pulcinelli miała dodatkowo świadczyć jego czarna maska, zakrywająca 
oczy, wydatny, zakrzywiony nos i pokaźne policzki oraz biała koszula – taka, 
w jakiej najczęściej w karnawale przedstawiano zmarłych (Ilustracja 20c). O tej 
tendencji w kulturze plebejskiej, wiążącej maski w komedii dell’arte, głównie 
Pulcinellę i Arlekina, ze sferą Tanatosa, życiem po śmierci i piekłem, pisał sze-
roko w latach siedemdziesiątych XX wieku inny antropolog i badacz teatru 
regionu Kampanii, Roberto De Simone226. Jednym z najczęściej powtarzanych 
przez niego argumentów było wyprowadzenie etymologii toskańskiego termi-
nu masca od łacińskiego larva, która sugerowała tranzytywny status istnienia 
tego, kto nosi maskę. To byt uchwycony niejako w chwili transformacji, przej-
ścia z jednej sfery istnienia do drugiej. Kto zakładał maskę, przekształcał się 
w czarownika o nadprzyrodzonych, diabelskich mocach. W teatrze XIX wieku 
sprawnie wykorzystywano ten motyw zarówno w wersji poważnej, jak i buff o. 
Pulcinella występował jako ten, kto płata komuś fi gle, robi diabelskie żarty, 
a także jako zjawa lub duch. Przytaczane przez Satrianiego i Scafoglia dzie-
więtnastowieczne interpretacje symboliczne istniejącej ikonografi i i tekstów 
przedstawiających Pulcinellę potwierdzają więc kształtującą się w tym okresie 
tendencję w naukowym dyskursie do tworzenia skomplikowanej symboliki 
i mitologizacji masek.

 O procesie zawłaszczania masek komedii dell’arte przez dyskursy antropo-
logiczne, w wyniku czego odrywają się one od swojej teatralnej proweniencji 
i znaczenia, uzasadniając najróżniejsze, romantyczne i modernistyczne fan-
tasmagorie malarzy i pisarzy, wspominają także Mirella Schino i Ferdinando 
Taviani w książce Il segreto della commedia dell’arte (2007)227. Mówiąc w wiel-
kim skrócie, Taviani sugerował, że choć w XVIII wieku komedia dell’arte jako 
praktyka teatru o charakterze improwizacyjnym zaczęła powoli znikać ze scen 
włoskich i europejskich, to równocześnie jednak dało się wyraźnie zaobserwo-
wać jej „drugie” życie jako fantazmatu, literackiego toposu, mitu. Nie miejsce 
tu jednak na to, aby szerzej omawiać te antropologiczne i fi lologiczne konota-
cje. Przytaczam je raczej głównie po to, by uświadomić czytelnikom, że maska 

226  R. De Simone, Pulcinella [w:] Tutto Petito, red. E. Massarese, Torre Editore, Napoli 1978, 
vol. 4, s. 299–330.

227  F. Taviani, M. Schino, Il segreto della commedia dell’arte..., dz. cyt.
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Pulcinelli stała się przedmiotem studiów naukowych niejako niezależnie, albo 
nawet czasem z pominięciem praktyki scenicznej. 

Fakt, że maski komedii dell’arte weszły w obręb naukowego dyskursu i stu-
diów antropologicznych sprawił ponadto, zdaniem Scafoglia i Satrianiego, że 
zaczęto na nie spoglądać jak na nośniki stereotypów kulturowych. Pod koniec 
XVIII i na początku XIX wieku wykształceni i zamożni podróżnicy z Euro-
py zwiedzali Włochy w poczuciu, że maski, a wśród nich Pulcinellę, można 
traktować jak emblemat kulturowej tożsamości Włochów. Dowodem tej ten-
dencji są chociażby fragmenty Dziennika (1816–1817) Johanna Wolfganga 
Goethego z jego podróży po Włoszech w 1790 roku. Goethe całkiem jasno 
stwierdzał w nim, że Pulcinella to typ sługi o dużym temperamencie erotycz-
nym, zawsze gotowy do wykonania jakiegoś lazzi (psoty, żartu). Ten ostatni 
fakt wcale zresztą Goethego nie dziwił, bo przecież – jak podkreślał – „anty-
czna Atella leżała całkiem niedaleko Neapolu”, odwołując się ewidentnie do 
rozpoznanych wtedy wśród wykształconych ludzi w Europie fi lologicznych 
hipotez dotyczących pochodzenia masek komedii dell’arte. Ale dalej wyciągał 
już Goethe daleko idące wnioski natury socjologicznej. Twierdził bowiem, że 
takich sług jak Pulcinella znajdziemy dziś całe mnóstwo wśród mieszkańców 
Neapolu228. W tym jednym porównaniu możemy więc dostrzec, w jaki sposób 
wyobrażenia kulturowe, wytworzone w ramach naukowych dyskursów wokół 
elementów kultury teatralnej, posłużyły następnie do interpretacji zachowań 
mieszkańców Neapolu w tak zwanym życiu codziennym. 

Tezę Scafoglia i Satrianiego potwierdza na trochę innym przykładzie Ta-
viani, kiedy stara się uzmysłowić czytelnikom, jakimi terminami określano 
w XVIII wieku grę włoskich komików w Comédie Italienne w Paryżu. Tam 
również padały słowa o „naturalności”, „spontaniczności” gry włoskich ak-
torów w porównaniu z bardziej hieratycznym i skodyfi kowanym sposobem 
gry z Comédie Française. Taviani podkreśla, że w tych opisach najczęściej 
jednak nie chodziło o jakąś określoną technikę aktorską, związaną z kwestią 
improwizacji, ale o sposób formułowania i określania tej specyfi cznej i jakże 
nieuchwytnej kulturowej cechy, jaką jest „włoskość” przeciwstawiona „francu-
skości”. Obcego najczęściej postrzega się bowiem przez pryzmat szczegółów 
jego fi zjonomii, sposobu poruszania, mówienia, czyli wyraźnie dostrzegalnych 
elementów różnicy kulturowej. Dlatego pewnie właśnie pod koniec XVIII i na 
początku XIX wieku daje się zaobserwować zainteresowanie antropologicz-
nym poznaniem zwyczajów, mentalności, specyfi cznych zachowań kultur ple-
bejskich, zaś maski komedii dell’arte pod bacznym i analitycznym okiem tury-
sty stają się odzwierciedleniem lokalnej rzeczywistości społeczno-kulturowej, 
w tym rzeczywistości Neapolu. Szczegóły zachowań, stroju, głosu i ekspresji 
postaci teatralnych na zasadzie pars pro toto nabierają w spojrzeniu przyjezd-

228  D. Scafoglio, L.M. Lombardi Satriani, Pulcinella..., dz. cyt., s. 77–79.
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nego odbiorcy cech etnicznej typowości229. Pulcinella staje się w ten sposób 
w XIX wieku emblematem kulturowej specyfi ki mieszkańców południowych 
Włoch, a jego obecność poza obiegiem teatralnym ulega swoistej multiplika-
cji czy wręcz reprodukcji, stymulowanej prawami rynkowego popytu. Rozda-
je więc dzieciom na ulicach cukierki, gra na piszczałce, siedząc na schodach 
kościoła i prosząc o jałmużnę, pojawia się jako postać w bożonarodzeniowej 
szopce, a jego różnej wielkości fi gurki już wtedy można kupić niemal w każ-
dym sklepie. 

Jednak to ukształtowane w XIX wieku, narzucone „z zewnątrz” w ramach 
dyskursów naukowych – antropologicznych i fi lologicznych – spojrzenie na 
maskę Pulcinelli jak fi gurę uosabiającą „kulturową typowość” Neapolu, różni 
się znacznie od perspektywy, która ukształtowała się w drugiej połowie tego 
stulecia w dobie narodowego zjednoczenia Italii. Dla niektórych intelektuali-
stów neapolitańskich, takich jak Maria Galanti, maska Pulcinelli „była kary-
katurą plebejskości Neapolu, prostackim przejawem nieprzyzwoitości, prze-
sadzonym i fałszywym obrazem narodu włoskiego, który próbowano wtłaczać 
wszystkim”230. Krótko mówiąc, rodząca się w drugiej połowie XIX wieku kla-
sa mieszczańska nie chciała, aby reprezentantem jej myślenia stała się fi gu-
ra, której konotacje kulturowe każą ją kojarzyć wyłącznie z kulturą plebejską. 
Wyraźnie zatem mieszczaństwo dystansuje się od tych wszystkich przejawów 
ukształtowanej w ramach dyskursów naukowych lokalności kulturowej połu-
dnia Włoch, które w jego mniemaniu mogłyby być postrzegane jako wyraz 
prowincjonalizmu i cywilizacyjnego zapóźnienia tej części kraju. Na sposób 
postrzegania teatru dialektalnego w ramach kultury narodowej we Włoszech 
w drugiej połowie XIX wieku niewątpliwie wpływ zatem miały dwie ścierające 
się siły dyskursywne, z których jedna wyrażała polityczne i socjologiczne za-
plecze procesu zjednoczenia, druga zaś jego zaplecze kulturowe (konstruowa-
ne w ramach antropologii i fi lologii). 

229  Tamże, s. 81.
230  Tamże, s. 88.
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Gdy mowa o miejscu, jakie w panoramie teatralnej kraju zajmowali w drugiej 
połowie XIX wieku twórcy dialektalni, oprócz nakreślenia towarzyszących mu 
sił dyskursywnych, trzeba jeszcze zdać sobie sprawę chociażby z obowiązują-
cych w tamtym czasie wewnętrznych hierarchii środowiskowych, jak i modeli
produkcji przedstawień. O specyfi ce modelu produkcji, zwanego all’antica 
italiana bądź capocomicato, w interesującym nas okresie, tuż po zjednoczeniu 
kraju, pisał szeroko Roberto Alonge w książce Teatro e spettacolo nel secondo 
Ottocento (1988)231. System ten, zdaniem Alongego, funkcjonował w ramach 
trzech obiegów, których granice wyznaczały trasy krajowych lub zagranicz-
nych tournée oraz ceny i liczba sprzedanych biletów. Pierwszy z nich, utożsa-
miany z aktorami tak zwanej wielkiej trójki (Adelaide Ristori, Tommaso Salvi-
ni i Ernesto Rossi), składał wizyty głównie w największych włoskich miastach, 
Europie i Stanach Zjednoczonych. Drugi obieg zespołów obejmował swoim 
tournée pomniejsze miejscowości i rzadko przekraczał granicę Półwyspu Ape-
nińskiego. Zaś zespoły dialektalne, które często określano pejoratywnym mia-
nem guitti (komedianci), najczęściej działały w obrębie jednej prowincji. W sy-
stemie tym główny aktor/aktorka (capocomico) byli zazwyczaj szefem bądź 
szefową zespołu aktorskiego, zawierali kontrakty z pozostałymi jego członka-
mi oraz impresariem (właścicielem budynków teatralnych) na poszczególne 
występy, dbali o zaopatrzenie w wielofunkcyjną (i przenośną) scenografi ę bądź 
o wypożyczenie jej z teatralnego magazynu. Wiele tych zespołów, jak podkre-
śla Alonge, korzystało z tego samego zestawu mebli i prospektów, stąd publicz-
ność znała je często na pamięć. To oczywiście żaden zarzut, zwłaszcza że mowa 
o teatrze pojmowanym jako sztuka głównie aktorska. Gwiazdor zaś, niczym 

231  R. Alonge, Teatro e spettacolo nel secondo Ottocento, Laterza, Bari 1988, 2004.
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tenor w operze, jak pisze w pewnym momencie Alonge, wypełniał całą scenę 
sylwetką i głosem i skupiał na sobie niepodzielnie uwagę widzów.

 Capocomico dbał także o dobór repertuaru, rozdzielał role (aktorzy znali 
tylko transkrypcje własnej roli, a nie całość tekstu) i wprowadzał daleko idą-
ce zmiany w tekście, najczęściej po to, by możliwie najskuteczniej wyekspono-
wać graną przez siebie postać. Dość powiedzieć, że Ristori tak długo zgłaszała 
poprawki do tekstu swojemu – powiedzielibyśmy dzisiaj – dramaturgowi, aż 
z Makbeta Szekspira powstał tekst jednego z jej najsłynniejszych przedstawień, 
zatytułowany Lady Makbet (Ilustracja 21). Kiedy indziej z kolei emploi aktora 
skutecznie wpływało na zmianę głównego konfl iktu dramatu, przykład stanowi 
chociażby sceniczna realizacja Franceski da Rimini (1815), romantycznej trage-
dii Silvia Pellico, w której wystąpili obok siebie Ristori, Rossi i Salvini (Ilustra-
cja 22). Ta napisana oryginalnie trzynastozgłoskowcem tragedia przedstawiała 
opracowany już wcześniej przez Dantego w Boskiej komedii melodramatycz-
ny wątek skomplikowanych miłosnych i rodzinnych relacji między Francescą 
da Rimini, jej ojcem Guidem da Polentą, mężem Lancellottem da Rimini oraz 
bratem Lancellotta, Paolem. Pellico osadził akcję sztuki w realiach środowiska 
zamożnej burżuazji z końca XVIII wieku i skonfrontował ze sobą mieszczańską 
rodzinę, reprezentowaną przez ojca Franceski – Guida, który wybiera dla niej 
zamożnego męża Lancellotta, oraz romantyczną, niewinną i bezinteresowną 
miłość Franceski do młodszego brata Lancellotta, Paola. W fi nale Paolo sam 
nadstawia pierś Lancellottowi, by ten zadał mu śmiertelny cios, zaś Francesca 
w rozpaczy popełnia samobójstwo. Tym samym miłosna aberracja, która za-
chwiać mogłaby porządkiem społecznym, spotyka się z zasłużoną karą.

 W drugiej połowie XIX wieku we Francesce da Rimini Pellico na scenie 
występowali obok siebie Ristori w roli Franceski, Rossi w roli Paola i Salvini 
jako „zły Lancellotto”. Ale, jak mówi Alonge, Salvini miał ponoć tak ujmującą 
sceniczną osobowość, że zjednywał sobie przychylność publiczności wbrew 
dramatycznemu konfl iktowi. Oczywiście tego typu adaptacja repertuaru ob-
cego bądź rodzimego była konsekwencją wyraźnej hierarchizacji w ekspozycji 
poszczególnych aktorów i wypływała z typowej dla epoki gwiazd specjalizacji. 
Capocomico u szczytu sławy grał zwykle główne role, pozostali zaś partie po-
mniejsze. Nie były to jednak, zaznacza Alonge, kategorie stałe. Główni aktorzy 
i aktorki, starzejąc się, zaczynali grać role charakterystyczne, bądź jako młodzi 
zaczynali od drugoplanowych ról kochanków i kochanek. Niemniej jednak do 
powszechnej praktyki należało to, że nazwiska autora komedii nikt nawet nie 
myślał wymieniać na afi szu, co stało się w końcu zarzewiem konfl iktu pomię-
dzy środowiskiem pisarzy dramatycznych, wywodzących się z kręgów litera-
ckich, a dość hermetycznym środowiskiem teatralnym. 

Na wszystkie te, chyba dobrze już rozpoznane, cechy sytemu gwiazd można 
także spojrzeć z innej perspektywy, powiedziałabym – czysto korporacyjnej. 
Zamożność zespołu i poszczególnych aktorów, miejsce w hierarchii społecznej 
oraz siła oddziaływania mierzone były skalą fi nansowego sukcesu. To dlatego 
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właśnie wyróżniano kilka teatralnych obiegów, których zasięg można mierzyć 
kategoriami rynku kapitalistycznego. Większym uznaniem i przywilejami cie-
szył się ten zespół, który zagarnął dla siebie większą część portfela publiczno-
ści. Stąd, jeśli mówić o włoskim systemie gwiazd w drugiej połowie XIX wieku 
jako pewnym dominującym na Półwyspie Apenińskim modelu teatru, to z ta-
kim zastrzeżeniem, że jego standardy sceniczne, repertuarowe, produkcyjne 
i percepcyjne wyznaczały zespoły cieszące się największym uznaniem i grające 
dla możliwie najszerszej widowni. Używały one na scenie głównie języka wło-
skiego (czyli dialektu toskańskiego, uznawanego w środowisku elit za mode-
lową wersję języka narodowego), promowały europejski repertuar, w którym 
uprzywilejowaną pozycję zajmowały cały czas Szekspir i włoska tragedia dzie-
więtnastowieczna (na przykład Francesca da Rimini Pellico jako popisowy nu-
mer Ristori), a później także mieszczańska dramaturgia z kręgu tak zwanego 
neogoldonizmu (na przykład La moglie ideale Marca Pragi – z Eleonorą Duse 
w roli głównej), zaś w pewnym momencie nawet dramaty Ibsena (Ermete 
Zacconi i jego popisowa rola Oswalda w Upiorach). Pozostałe grupy teatralne 
traktowały ten dominujący model bądź jako wzór do naśladowania i obiekt 
aspiracji – któż z drugorzędnego zespołu teatralnego nie chciałby przedostać 
się do czołówki i jeździć na światowe tournée? – bądź jako model obcy, kul-
turowo niedostępny. Najczęściej to właśnie zespoły dialektalne zmuszone były 
przyjąć tę ostatnią perspektywę, choć – jak zobaczymy za chwilę – nie zawsze 
przymus ten oznaczał zaniechanie twórczej inwencji i scenicznej pomysłowo-
ści w podchodzeniu do dominujących wzorców.

Choć teatr był medium silnie obecnym w kulturowej panoramie, tworzącej 
się właśnie narodowej włoskiej wspólnoty, to – jak twierdzi Alonge – nie znaj-
dował się w spectrum polityki kulturalnej państwa, które działalność zespołów 
teatralnych traktowało na równi ze spółkami prawa handlowego, obciążając 
je dziesięcioprocentowym podatkiem od zysków ze sprzedanych biletów232. 
Tę zależność zespołów teatralnych od reguł rynku uważał Alonge za wyraz 
krótkowzroczności tworzącej się w tamtym okresie państwowej władzy. Co 
najmniej do lat trzydziestych XX wieku, jego zdaniem, teatru nie obejmowała 
instytucjonalna protekcja państwa, w przeciwieństwie na przykład do drama-
turgii tworzonej w kręgach literackich (autorom tekstów przyznawano nagro-
dy państwowe i organizowano dla nich konkursy). Oczywiście brak zaintere-
sowania państwa teatrem może mieć dość ambiwalentne skutki, podobne do 
tych, z jakimi boryka się wspólnota, zepchnięta w ramy swoistego getta. Getto 
bowiem działa zarówno jako forma społecznego wykluczenia, jak i – patrząc 
z innej perspektywy – oaza wolności artystycznej233. Mówiąc o getcie, Alonge 
miał raczej na myśli sposób transferu aktorskiego i dramatopisarskiego rze-
miosła, który odbywał się w ramach zespołu, najczęściej zespołu rodzinnego. 

232  Tamże, s. 19–21.
233  Tamże, s. 10.
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I nawet jeśli jego członkowie nie zawsze byli ze sobą faktycznie spokrewnieni, 
to i tak transfer aktorów do zawodu odbywał się poprzez dziedziczenie profesji 
i zdobywanie jej w wyniku obserwacji i imitowania rzemiosła starszych. Stąd, 
wobec braku publicznych lub prywatnych instytucji kształcących przyszłych 
aktorów, bardzo trudno było komuś spoza środowiska dostać się na deski sce-
niczne, jak i zyskać zaufanie jako autor sztuk. Mechanizm ten, zdaniem Alon-
gego, z jednej strony wykluczał dopływ „świeżej krwi” do tego hermetycznego 
środowiska zawodowego, z drugiej zaś był jednak gwarancją niezwykłej trwa-
łości teatru all’antica italiana na tle teatrów europejskich. 

Uszczelnienie środowiska teatralnego tłumaczy też długowieczność ko-
medii dell’arte wśród zespołów dialektalnych. Zwłaszcza na południu Włoch 
łatwiej było pozyskiwać i kształcić artystów w ramach zaprzyjaźnionych ro-
dzin, niż szukać ich gdzieś z dala od lokalnego kontekstu językowego i kul-
turowego. Poza tym słabo tam obecna, przynajmniej do połowy XIX wieku, 
klasa mieszczańska nie stworzyła wystarczająco silnego lobby dla powstania 
miejskich teatrów, w których mogłaby oglądać repertuar odpowiedni dla swo-
jej klasy społecznej. Alonge wprawdzie podkreśla z przekonaniem w przedmo-
wie, że działalność „wielkich aktorów” (zwłaszcza drugiego pokolenia – Eleo-
nory Duse, Ermettego Zacconiego, ale i najmłodszych – Ruggera Ruggeriego, 
Emmy Grammatiki) ostatecznie umożliwiła we Włoszech przeniknięcie do 
teatru nowego mieszczańskiego repertuaru in lingua, czyli w języku włoskim, 
ale nie stała za tym upowszechnieniem zmiana estetyki teatralnej i modeli pro-
dukcyjnych, typowych dla kształtującego się w tym samym okresie w Europie 
teatru inscenizatora bądź reżysera. 

Włoski badacz patrzy jednak na tradycję wielkiego aktora i teatro all’antica 
italiana z perspektywy końca lat osiemdziesiątych XX wieku, kiedy szczyt 
światowej popularności osiągają wybitni włoscy reżyserzy teatralni, tacy jak 
chociażby Giorgio Strehler czy Luca Ronconi. Bardzo więc chce, jak mi się wy-
daje, abyśmy patrzyli na tradycję wielkiego aktora jako na ten specyfi czny dla 
Włoch model produkcji teatralnej, który można usytuować na równi z inny-
mi europejskimi praktykami głównego nurtu z końca XIX wieku. Dlatego też 
w swojej analizie życia teatralnego we Włoszech świadomie pomija przejawy 
lokalnej, plebejskiej i dialektalnej tradycji teatru, rezerwując dla niej miejsce 
zjawiska folklorystycznego, lokalnego panoptikum ekstrawagancji i osobli-
wości, które dla ewolucji kultury teatralnej w jego kraju nie miało większego 
znaczenia. 

Taktyka Alongego wydaje mi się zrozumiała, ale jednak nie do przyjęcia 
z dzisiejszego punktu widzenia. Po pierwsze, mówienie o instytucjonalnej nie-
zależności zespołów teatralnych w kontekście kulturowym i społecznym, spo-
wodowane brakiem spójnej polityki państwowej wobec teatru, każe zakładać, 
że jedynie państwo, jako instytucja, może aktywnie determinować artystyczne 
wybory twórców. Po drugie, na miejsce dialektalnego teatru w panoptikum 
zjawisk teatralnych drugiej połowy XIX wieku powinniśmy spojrzeć tak, jak 
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radzą nowi historycy, czyli obejmując go ową gęstą siatką kulturowych powią-
zań oraz napięć oddolnych i odgórnych, dzięki którym zdamy sobie sprawę 
z rozmaitych perspektyw i metodologii badawczych, które sytuowały tę dra-
maturgię i teatr do tej pory na marginesach dyskursu sztuki narodowej. Jak 
dowodzi Anna Barsotti, argument długowieczności tradycji komedii dell’arte 
w jej plebejskim i lokalnym wymiarze oraz późnego (bo dopiero po 1945 roku) 
pojawienia się we Włoszech zjawiska współcześnie rozumianej reżyserii wy-
korzystywany był przez całe lata jako dowód na zacofanie włoskiego teatru234. 
O zacofaniu można jednak mówić jedynie z perspektywy ewolucjonistycznej 
i uniwersalistycznej wizji dziejów teatru. Zgodnie z tymi założeniami specyfi ka 
lokalnej tradycji teatralnej zawsze w jakimś stopniu będzie wydawała się ana-
chroniczna wobec tego, co uważamy za należące do głównego nurtu w sztuce, 
zgodnie z arbitralnie przyjętym podziałem na centrum i peryferie. Tymcza-
sem, jak mi się wydaje, te same zjawiska związane z zacofaniem i lokalnością 
(bądź prowincjonalnością) często pozwalają spojrzeć na przemiany głównych 
nurtów kultury z perspektywy krytycznej i podać w wątpliwość właśnie ich 
ewolucyjny i uniwersalistyczny charakter. Dlatego też dokładne przyjrzenie się 
tej rzekomo anachronicznej, lokalnej i dialektalnej formie teatru, uprawianej 
przez Antonia Petito, jednego z ostatnich aktorów wcielających na scenie ma-
skę Pulcinelli, pozwoli mi spojrzeć z nieco innej perspektywy na panoramę te-
atru włoskiego, nakreśloną przez Alongego, a zarazem poddać analizie proces 
kształtowania się narodowej wspólnoty z punktu widzenia jej peryferii.

Antonia Petito owiewa w Neapolu swoista legenda. Umarł na scenie, ni-
czym Molier, w 1876 roku po odegraniu spektaklu Donna bianca [Kobieta 
w bieli] na deskach nieistniejącego już dzisiaj Teatru San Carlino. Kończył 
swój żywot u szczytu sławy, potwierdzonej przez dowody uznania ze strony 
zarówno dworu królewskiego, jak i gwiazd formatu Ristori, jednak ówczesna 
popularność nie wystarczyła do tego, by przez kolejne dziesięciolecia, w zasa-
dzie aż do lat siedemdziesiątych XX wieku, historycy włoskiego teatru włączyli 
go do panteonu narodowych twórców. Powodów takiego wykluczenia można 
znaleźć co najmniej kilka. Mówi się, że Petito był półanalfabetą, a całą wiedzę 
teatralną zdobył na deskach teatru prowadzonego przez jego liczną rodzinę235. 
Jego matka Giuseppina D’Erricco była tancerką, a ojciec słynnym w Neapolu 
odtwórcą maski Pulcinelli. Petito przyszedł na świat w 1822 roku i niespeł-
na siedem lat później, pod pseudonimem Totonno, po raz pierwszy wystąpił 
na scenie, jak kazał zwyczaj, u boku rodziców. Jako młody aktor grywał role 
czarnych charakterów (Pasquariello) aż do 1851 roku, kiedy to przejął schedę 
po ojcu i swój artystyczny żywot na trwale związał z maską Pulcinelli. Braki 
w klasycznym wykształceniu zaważyły jednak w znaczącym stopniu na póź-
niejszych losach jego dramaturgii.

234  A. Barsotti, Eduardo, Fo e l’attore-autore del Novecento, Bulzoni Editore, Roma 2007.
235  F. Angelini, Rasoi. Teatri napoletani..., dz. cyt., s. 10.
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Szkolne umiejętności wprawdzie nie na wiele przydałyby mu się na scenie, 
gdyż zgodnie z tradycją scenariusze komediowe w ramach aktorskiego zespołu 
rodzinnego przekazywano sobie najczęściej ustnie. Jednak ich brak przesądził 
o tym, że jego dramaty zaczęły funkcjonować w formie tekstów już po jego 
śmierci. Petito długo bowiem nie spisywał swoich komedii, a gdy wreszcie to 
uczynił, to i tak ich językowa forma dialektalna uniemożliwiła swobodną cyr-
kulację i odbiór tekstów na całym terytorium kraju. Jego sztuki teatralne długo 
krążyłyby też pewnie w odpisach lub kopiach kilku zaledwie, i to wybiórczych, 
wydań z końca XIX wieku, gdyby edytorska inicjatywna Ettora Massarese nie 
ujawniła ich bogatego korpusu w siedmiotomowej edycji zatytułowanej Tut-
to Petito (1978). Oczywiście na podstawie tej edycji nie do końca wiadomo, 
w jakim kształcie Petito faktycznie zapisał swoje komedie i czy zrobił to osobi-
ście. Mówi się bowiem, że w tej pracy pomagał mu niejaki Giacomo Marulli, 
który momentami, w sposób oczywisty nawet dla współczesnego czytelnika, 
ingerował w językową warstwę tych sztuk (na przykład, nadając dialektalnemu 
brzmieniu dialogów bardziej „włoską”, zuniwersalizowaną formę, bądź w li-
terackich parodiach Petito układając kwestie w rymowane wersy). Ale ślady 
tych ingerencji jedynie potwierdzają stawianą przeze mnie tezę, że sztuki Pe-
tito mogą stanowić doskonały materiał nie tylko do dyskusji nad literackością 
dramatu jako kategorią wartościującą i wykluczającą, ale przede wszystkim 
jako polemiczny głos w sprawie kanoniczności i niekanoniczności określonych 
typów teatru, jego zasięgu lokalnego i narodowego, czy wreszcie w kwestii te-
atru jako narzędzia kształtowania tożsamości lokalnej wspólnoty w zderzeniu 
z dominującymi w XIX wieku ideologiami nacjonalizmu.

Kwestia rzekomego analfabetyzmu oraz niezwykle hermetycznego dialek-
tu, w jakim powstawały przedstawienia i komedie Petito, łączy się bezpośred-
nio z podnoszoną w poprzedniej części książki kwestią literackości dramatu. 
Jak starałam się wyjaśnić wcześniej, to, co nazywamy literackością dramatu, 
domaga się za każdym razem uściślenia, w zależności od momentu histo-
rycznego i kulturowego kontekstu. Jak bowiem widzieliśmy na przykładzie 
wielokrotnych edycji utworów Carla Goldoniego w formie książkowej, które 
miały rzekomo zagwarantować ich autorowi pozycję literata, sam fakt wydania 
w powszechnie używanym języku włoskim (w jego najbardziej zrozumiałej, 
również dla zagranicznego odbiorcy, toskańskiej wersji) nie przesądził wcale 
o tym, że stały się one od razu poczytną literaturą, gdyż literatami nazywali się 
wtedy twórcy ze środowisk dworskich i arystokratycznych. Z kolei w XIX wie-
ku literatura nie służyła już wyłącznie do identyfi kacji klasowej społeczeń-
stwa i pełnić zaczęła nowe funkcje; miała bowiem przedstawiać za pomocą 
języka artystycznego ową przestrzeń, czas i dzieje nowej formacji kulturowej, 
jaką stał się naród. Takiemu celowi nie mogła oczywiście służyć dramaturgia 
neapolitańska, która w ogóle nie funkcjonowała w obiegu czytelniczym, poza 
być może wąskim gronem odbiorców w regionie. Jej twórcom nie zależało też 
zapewne na dokumentowaniu spektakli w formie tekstów do czytania, gdyż 
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po pierwsze, najczęściej nie potrafi li sprawnie pisać, a po drugie, nie byli za-
interesowani czerpaniem zysków ze sprzedaży książek, zadowalając się do-
raźnym sukcesem teatralnym wśród lokalnej publiczności. I wreszcie fakt, że 
dramaturgia ta powstawała w dialekcie, który najczęściej lekceważył sobie re-
guły ustandaryzowanego języka włoskiego, sprawił, że jej niepoprawność lub 
nienormatywność językowa oraz przeznaczenie (powstała z myślą o lokalnych 
scenach teatrów komediowych) stały się podstawowymi kategoriami wyklu-
czającymi ją z kręgu literatury włoskiej. W XIX wieku bowiem, bardziej niż 
kiedykolwiek wcześniej, kluczowy dla stworzenia wspólnoty narodowej stał się 
właśnie jednorodny i powszechny język. Dlatego właśnie zepchnięcie drama-
turgii Petito na margines włoskiej panoramy teatru jest dla mnie poglądowym 
przykładem wykluczającej mocy literatury i literackości, rozumianej tutaj jako 
twórcze użycie ustandaryzowanego języka włoskiego, pełniącego funkcję kon-
stytutywnego narzędzia tworzenia wspólnoty wyobrażonej.

Jeśli zresztą chcemy koniecznie przekonać się o językowych umiejętnoś-
ciach Petito w zderzeniu z normami ustandaryzowanego włoskiego, to zamiast 
sztuk (wielokrotnie opracowywanych przez późniejszych edytorów) lepiej 
wziąć do ręki jego autobiografi ę, wydaną po raz pierwszy na podstawie rę-
kopisu w 1905 roku. Niejednego współczesnego czytelnika, jak sądzę, zadzi-
wi zupełnie oryginalna ortografi a, gramatyka, by nie powiedzieć cała leksyka 
tego tekstu236. Już w samym tytule Vita Artisticha di Andonio Petito dal 1822 al 
1870 (Artystyczny żywot Antonia Petito od 1822 do 1870 roku) autor zapisuje 
własne imię z charakterystycznym dialektalnym udźwięcznieniem „t” do „d”, 
które nieomylnie identyfi kuje jego plebejskie pochodzenie. Popełnia na doda-
tek „straszny” błąd ortografi czny, dokładając w wyrazie artistica niepotrzebne 
zupełnie „h” po „c”. Dalej, można powiedzieć, jest już tylko gorzej. Pisze „Ne-
apol” i wszystkie nazwy miast od małej litery, dokleja przyimki bezpośrednio 
do rzeczowników „i ballerini vennero anapoli” („tancerze przyjechali donea-
polu”), zamienia spółgłoski i samogłoski w wyrazach, zdradzając tym samym, 
jak wielką trudność sprawia mu dopasowanie odpowiednich znaków grafi cz-
nych do fonemów. By powiedzieć włoskie compagnia (czyli zespół aktorski), 
raz pisze conbegnia, potem znowu combagnia, a na koniec jeszcze conbagnia. 
Dialektalne brzmienie wyrazów i ich zapis nigdy nie miały form normatyw-
nych, więc nie ma się co dziwić Petito, że raz zapisuje słowa tak, a kiedy in-
dziej inaczej. Po jakimś czasie zresztą można oswoić się z jego stylem i zamiast 
z ołówkiem w ręku skupiać się na niepoprawności językowej tekstu, lepiej zo-
baczyć, co ważnego chciał w nim upamiętnić autor. Sposób, w jaki pisał, może 
ujawnić nie tylko różnice dzielące dialekt od języka zaplecza ideologicznego 
w XIX wieku, ale pozwoli ponadto w artystycznym życiu Petito dostrzec per-
spektywę, z jakiej postrzegał on i krytycznie traktował zjawiska teatralne głów-

236  S. Di Giacomo, Celebrità del “San Carlino”. Un’autobiografi a di Antonio Petito, Tipografi a 
Melfi &Joele, Napoli 1905. Wszystkie cytaty w moim tłumaczeniu.



186 Śladami Pulcinelli

nego nurtu. Analiza jego dramaturgii z kolei umożliwi nam wyodrębnienie 
takich strategii twórczych, za pomocą których kultura zdominowana, w tym 
wypadku dialektalna kultura teatralna Neapolu, dystansuje się wobec kultury 
dominującej, kojarzonej z północą kraju. 

Petito, opisując lata terminowania w zawodzie, podkreślał, że chciał się 
uniezależnić od ojca. Rywalizacja między ojcem – Pulcinellą, a synem, który 
chciał grać tę samą maskę, musiała być dla obu bardzo trudna. W obowiązują-
cym wówczas systemie (capocomicato) nie sposób było sobie wyobrazić dwóch 
protagonistów w jednym zespole, a co dopiero na jednej scenie. Dlatego pierw-
sze trzydzieści lat „życia artystycznego” Petito spędził, grając różne role, w tym 
Pulcinellę oraz miejskiego złodziejaszka Pasquariella, w zaprzyjaźnionych ze-
społach działających na przedmieściach Neapolu i co jakiś czas wracał na scenę 
stolicy do ojca, by po upływie niespełna roku pokłócić się z nim i odejść po raz 
kolejny. Jego odejścia za każdym razem wiązały się z koniecznością wyjazdu 
z miasta na prowincję (trudno było robić ojcu konkurencję pod nosem, przy 
sąsiedniej ulicy). Jeździł więc do Acerry, Caserty, Noli, czyli miasteczek znaj-
dujących się dzisiaj w odległości około 40 kilometrów od metropolii. Wrócił na 
stałe do Neapolu dopiero wtedy, gdy zmęczony aktorstwem ojciec postanowił 
w 1851 roku oddać w jego ręce swój zespół i przekazać mu maskę Pulcinelli 
oraz kontrakt z teatrem San Carlino (Ilustracje 23, 26, 27, 28, 29, 30). 

Teatr San Carlino znajdował się na miejscu dzisiejszego Piazza del Muni-
cipio (placu przed Urzędem Miasta). Jego budynek już nie istnieje, zburzony 
został w 1884 roku w wyniku wielkiej akcji czyszczenia Neapolu, o której pisała 
szeroko Matilde Serao. Jednak w drugiej połowie XIX wieku działał jeszcze 
całkiem sprawnie. Jego nazwa nie była zresztą zupełnie przypadkowa. Powsta-
ła bowiem jako zdrobniała, a może raczej ironiczna wersja Teatro San Carlo, 
wielkiego królewskiego teatru opery, który architektonicznie przylega do jed-
nej ze ścian pałacu królewskiego w centrum miasta. To do tego wspaniałego 
i okazałego teatru przyjeżdżały w XIX wieku zarówno najlepsze przedstawie-
nia i zespoły operowe oraz baletowe, jak też aktorzy dramatyczni podobnej 
skali, jak chociażby Adelaide Ristori czy Tommaso Salvini. Nazwa San Carlino 
mogła sugerować zatem, że odbywają się tam podobne jak w San Carlo przed-
stawienia, tylko w jakiejś zredukowanej lub pomniejszonej skali. Taka inter-
pretacja byłaby jednak sporym uproszczeniem.

 Petito był zagorzałym widzem przedstawień operowych oraz występów 
aktorów z „wielkiej trójki”. W biografi i zaznacza nawet, że na wczesnym etapie 
kariery intensywnie uczęszczał do San Carlo na opery i balety, by potem na 
scenie dialektalnej robić własne wersje tych przedstawień. Miał też okazję oso-
biście poznać zarówno Ristori, jak i innych uznanych w całych Włoszech ar-
tystów oraz przedstawicieli świata arystokracji, z dynastią Burbonów na czele. 
Szczególnie szeroko pisze o spotkaniu z Ristori, które dobrze obrazuje rodzaj 
nierównej relacji między artystami głównego nurtu a lokalnymi twórcami dia-
lektalnymi. Wielka aktorka przyjechała ze swoim zespołem do Neapolu pod-
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czas karnawału i, zachęcana przez kolegów, przyszła do San Carlino zobaczyć 
na scenie Petito w jednym z jego bardziej popularnych przedstawień Trik e trak 
[Ciach ciach]. Ponoć tak namiętnie biła mu brawo w trakcie i po spektaklu, 
że ten zszedł na koniec ze sceny i w geście podziękowania ucałował aktorkę 
w rękę. Ristori odwzajemniła jego życzliwość, mówiąc publicznie: „Petito, nie 
masz sobie równych, twoja naturalność, poczucie humoru oraz spontaniczność 
czynią z ciebie wielkiego artystę”237. Choć Petito nie komentuje w żaden sposób 
tych słów, nie można oprzeć się wrażeniu, że pobrzmiewa w nich, podobnie jak 
sto lat wcześniej u Goethego, to samo rozbudzone zainteresowanie kulturą ple-
bejską, której przypisuje się cechy „naturalności” i „spontaniczności” oraz „ty-
powo lokalną” ekspresję. Ich przeciwieństwem, jak można się domyślać, mogła 
być tylko „artystyczna sztuczność” i uniwersalność aktorów z metropolii. Ri-
stori, która po mężu zdobyła nobliwe nazwisko i przedstawiała się jako Mar-
kiza del Grillo, w geście hojności zaprosiła nawet Petito do siebie na obiad, po 
czym podarowała mu swój portret w kostiumie Medei z własnoręczną dedyka-
cją, która w zasadzie potwierdzała słowa wypowiedziane publicznie kilka dni 
wcześniej: „Dla wspaniałego i spontanicznego artysty Antonia Petito od jego 
wielbicielki Adelaide Ristori Markizy del Grillo”238. Widać zatem wyraźnie, że 
Ristori w niczym nie różniła się od owych uczonych turystów zagranicznych, 
którzy – dzięki rozbudzonemu przez naukowe dyskursy zainteresowaniu kul-
turą plebejską – chcieli się z nią zetknąć bezpośrednio. Było też trochę i tak, 
że przyjeżdżając do Neapolu, markiza zwiedzała niejako „inny” kraj, którego 
mieszkańcy, niczym tubylcy z książek podróżniczych, fascynowali ją swoimi 
bliskimi relacjami z „naturą”. W oczach kultury dominującej Neapol pozosta-
wał bowiem miejscem na poły egzotycznym, którego mieszkańcy zatrzymali 
się na pewnym etapie rozwoju cywilizacyjnego – nie chcąc poddać się postę-
powym siłom nowej nacji.

Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że Petito w swojej biografi i uznaje 
w jakikolwiek sposób zwierzchność modeli kulturowych, których wcieleniem 
mogła być znana w świecie aktorka. Nie wspomina o kontaktach z Ristori jak 
o jakimś szczególnym przywileju czy formie nobilitacji, która otworzy mu 
drzwi na salony i przede wszystkim ułatwi dostanie się na sceny większych 
miast właśnie jednoczącej się Italii. Petito nie miał stać się Arielem. Raczej 
Kalibanem. W jego relacji pojawiają się co najwyżej konkretne sumy i rodzaje 
prezentów, jakie otrzymał od bardziej zamożnych widzów. Od Ristori portret, 
od księcia Syrakuz dziesięć napoleonów, od Burbonów premię wielkanocną 
i bożonarodzeniową oraz po pięć napoleonów za każdą nową komedię239. Pe-
tito z dużą rezerwą odnosi się bowiem zarówno do modeli społecznych, lan-
sowanych przez ówczesną włoską arystokrację i mieszczaństwo, jak i do sa-

237  Tamże, s. 15.
238  Tamże.
239  Tamże. 
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mych wzorców kulturowych, promowanych przez te klasy. Najlepszym, moim 
zdaniem, przykładem owego zdystansowanego stosunku może być jego wersja 
Franceski da Rimini (1860), której tytuł parodystycznie odsyła do wspomina-
nej już włoskiej tragedii romantycznej Silvia Pellico, popisowego numeru Ade-
laide Ristori oraz dwóch pozostałych aktorów z „wielkiej trójki” – Tommasa 
Salviniego i Ernesta Rossiego. 

Akcja sztuki Petito rozpoczyna się w teatrze, w którym, niczym później 
u Luigiego Pirandella w Questa sera si recita a saggetto [Dziś wieczór impro-
wizujemy] (1929), ma dojść do wystawienia zapowiadanej na afi szach sztuki. 
Bardziej jednak niż w kontekście mieszczańskiego budynku teatru i związa-
nych z nim społecznych oczekiwań i rytuałów, znajdujemy się u Petito w prze-
strzeni jakiegoś cyrkowego baraku lub namiotu. Publiczność zajęła już swoje 
miejsca, orkiestra gra tusz, ale kurtyna się nie podnosi; zza kotary słychać za to 
jakieś krzyki i odgłosy rozbijanych o ziemię przedmiotów. Pada wreszcie strzał 
z pistoletu i orkiestra milknie. Ktoś woła lekarza, publiczność się niecierpliwi, 
a angielski turysta, który znalazł się tu przypadkiem, pyta, jakby spadł właśnie 
z księżyca, czy aby aktorzy nie zachowują się zbyt głośno. Żeby zaradzić krę-
pującej sytuacji, po chwili na scenie pojawia się Pulcinella i wyjaśnia zaniepo-
kojonym widzom, że przedstawienie się nie odbędzie i że mają prawo opuścić 
teatr oraz łaskawie nie prosić o zwrot pieniędzy za bilety, bo kasjer uciekł już 
z całym utargiem w niewiadomym kierunku. 

Pulcinella w tej sztuce jest „bramkarzem” (il buttafuori), który niczym 
we współczesnych lokalach wyrzuca za drzwi niesfornych gości. Ten drobny 
szczegół wiele mówi jednak o obyczajach panujących w teatrzyku San Carlino. 
Mamy bowiem u Petito do czynienia z takim typem teatru, w którym pub-
liczność bardzo klarownie, a nawet agresywnie manifestuje swoje upodobania 
i dezaprobatę. Ten teatr znajduje się zatem na przeciwległym biegunie „sce-
ny”, traktowanej jako miejsce kontemplacji sztuki, która wraz z naturalizmem 
usankcjonuje się w Europie pod koniec XIX wieku. Przedstawienia nie będzie, 
wyjaśnia Pulcinella, bo pierwsza aktorka o wiele mówiącym imieniu Donna 
Giulietta Pappabene (Pani Julia Wieczniegłodna), która miała poślubić Mar-
kiza Spienne (Markiza Gołodupa), została nakryta na romansie z kochankiem 
i o mały włos wszyscy się nie pozabijali. Publiczność nie daje jednak za wygra-
ną i, grożąc podpaleniem teatru oraz pobiciem Skrzypka, Pulcinelli i Sufl era 
– ostatnich trzech osób z całego zespołu, którzy zostali jeszcze w teatrze – do-
maga się wystawienia tragedii.

 Grać więc trzeba za wszelką cenę, ale już nie na zasadach obowiązujących 
w modelowej wersji oryginału, tylko według reguł zależnych od ubogiego wa-
chlarza środków, jakim dysponują prowincjonalni artyści. Pulcinella wyciąga 
na siłę z trzeciego rzędu krzeseł Don Asdrubala, byłego szkolnego nauczyciela 
deklamacji, który rękami i nogami broni się przed tym nowym i nieoczeki-
wanym zadaniem. Pojawia się też oderwany od popołudniowej herbaty Don 
Schiattamorton (Pan Zdechlak), który wchodząc na scenę od strony orkie-
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stry, niechcący wsadza stopę w skrzypce i depcze po głowie Sufl era. Skrzypek 
wprawdzie protestuje, ale Pulcinella ucisza go jednym gestem. Schiattamorton 
próbuje jeszcze straceńczo odwołać się do zasad scenicznego mimesis oraz li-
terackiego rodowodu teatru, prosząc Pulcinellę o kostiumy i egzemplarz roli. 
W odpowiedzi jednak słyszy, że i z tych fundamentów sztuki teatralnej trzeba 
będzie zrezygnować, gdyż „Drodzy widzowie, kostiumów ni ma, a całej trage-
dii zagrać się nie da, bo jest za długa, zresztą kto by spamiętał tyle tekstu”240.

Już na samym początku Petito pokazuje we Francesce da Rimini, jak teatr 
neapolitańskich guitti (komediantów) zmuszony jest przekuć mizerną kon-
dycję fi nansową w specyfi czną sceniczną poetykę, gdzie wszystkie elementy 
tradycyjnie rozumianego mimesis, takie jak wystawa sceniczna, utożsamienie 
aktora z postacią, tekst dramatyczny, linearna fabuła i logicznie rozwijająca się 
akcja, zostają zastąpione gestem ujawnienia umownego charakteru tych kate-
gorii. Dlatego właśnie Pulcinella przy powszechnym śmiechu publiczności po-
jawia się na scenie w roli Franceski, ubrany w koszulę nocną i czapkę z pompo-
nem, po czym zastyga z podniesioną ręką w pozie Ristori (por. Ilustracja 22).
Don Asdrubale, który odgrywa rolę rycerza Lancellotta, z braku odpowiednie-
go kostiumu zakłada strój woźnicy. Gdy publiczność głośno protestuje wobec 
tak jawnego braku szacunku dla zasad prawdopodobieństwa, Don Asdrubale, 
przerywając na chwilę grę, tłumaczy cierpliwie widzom, że nie chciał przez 
brak kostiumu umniejszyć wiarygodności postaci. Dlatego jako rycerz (scudie-
re) przebrał się za woźnicę (cocchiere), gdyż te wyrazy brzmią przecież całkiem 
podobnie.

Zasada rozbijania scenicznej iluzji, znana współcześnie z dwudziestowiecz-
nych gatunków teatru wodewilowego, teatro di varietà oraz innych modeli 
teatru epickiego, u Petito zostaje ujęta w ramy lokalnego kontekstu – upra-
wiania teatru jako formy przetrwania, możliwej wyłącznie dzięki daleko idą-
cej umowności. Pulcinella, jako Francesca, mdleje w pewnym momencie, 
po czym, już leżąc na scenie, podnosi głowę i zwraca się do widzów: „Proszę 
państwa, proszę się nie martwić, zemdlałem tylko na niby”. W fi nałowym zaś 
pojedynku między Lancellottem a Paolem (którego z powodu braku aktorów 
gra Sufl er) ten drugi pada raniony mieczem, wypowiadając pasujące rymem 
do następnej kwestii słowa: „Późno się robi, więc umieram, bracie”, na co Lan-
cellotto, pochylony nad jego ciałem, odpowiada: „Och, cóż za okrutny widok 
przed oczami macie”, po czym kurtyna opada.

Zasada rządząca grą na scenie polega więc na stałym balansowaniu na 
granicy utożsamienia z rolą i zwrotów wprost do publiczności. Tej ostatniej 
zresztą Petito przypisuje bardzo ważną rolę aktywnego uczestnika teatralnego 
wydarzenia tu i teraz. Efektem tych skrajnie antynaturalistycznych zabiegów, 
jak sugeruje Franca Angelini, była polemika z lansowanym wówczas modelem 

240  A. Petito, Francesca da Rimini [w:] Tutto Petito, dz. cyt., vol. 2, s. 307–328. Wszystkie cytaty 
w moim tłumaczeniu.
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realistycznego teatru mieszczańskiego, oraz promowanymi w dobie zjed-
noczenia Włoch moralizatorskimi wzorcami relacji rodzinnych241. W swojej 
analizie włoska badaczka zakłada jednak zasadniczą sprzeczność między tea-
trem naturalistycznym i epickim, sugerując, że zadaniem tego pierwszego jest 
wzmacnianie scenicznej iluzji, podczas gdy ten drugi służy jedynie jej rozbija-
niu i kwestionowaniu. Tymczasem, zamiast arbitralnie łączyć iluzję sceniczną 
i kategorię mimesis z realizmem, należałoby raczej spojrzeć na działania Petito 
pod kątem zasad performatywnego uwierzytelniania scenicznych działań oraz 
wytwarzania efektu realności lub nażywości. Okaże się wtedy, że zarysowana 
przez niego na wstępie kognitywna rama uprawiania teatru za wszelką cenę, 
wbrew konwencjonalnie przyjętym zasadom, teatru, w którym widz aktywnie 
manifestuje swoje niezadowolenie bądź żądania, stanowi dla lokalnej publicz-
ności jedyny możliwy do przyjęcia warunek wierzytelności scenicznych dzia-
łań włoskiego aktora. 

Jeszcze lepiej powyższą strategię można pokazać, analizując sposób, w jaki 
Petito podchodzi do tragedii Pellico Francesca da Rimini (1815) jako do pew-
nego kulturowego wzorca. Pulcinella ogłasza w pewnym momencie, że aktorzy 
grać będą bez tekstu, bo i tak nikt by go nie spamiętał. Ale trudność „spamię-
tania” tekstu polega jeszcze na czymś innym. Ten trzynastozgłoskowiec, napi-
sany w oryginalnej wersji przy użyciu wyśrubowanych metafor i porównań, 
operujący literacką wersją języka włoskiego, okazuje się dla dialektalnych ak-
torów zbyt hermetyczny, dlatego dosłownie staje ością w gardle. Jak podkreśla 
Angelini, guitti neapolitańscy odrzucają tout court ten model dramatu, który 
w żaden sposób ich nie reprezentuje. Dlatego też postanawiają zagrać sztukę 
Pellico po swojemu, po neapolitańsku242. Używając zaś jawnie bardziej plebej-
skiego metrum – rymowanego ośmiozgłoskowca – pragną ośmieszyć wyjścio-
wy model. Petito piętrzy zatem przed widzem nachalne częstochowskie rymy, 
łącząc za ich pomocą kwestie wypowiadane w ramach scenicznej akcji i „poza 
rolą” (jak na wcześniejszym przykładzie), co dodatkowo obnaża arbitralność, 
z jaką przypisujemy tekstowi literackiemu na scenie funkcję wzmacniania tea-
tralnej iluzji oraz popychania do przodu pełnej napięcia akcji. Efekt realności 
czy nażywości nie powstaje zatem w tym teatrze w wyniku spójnej akcji dra-
matycznej wewnątrz świata przedstawionego, wystawionego tu i teraz przed 
widzami. Rodzi się właśnie w chwili obnażania umowności teatralnych zabie-
gów stwarzania iluzyjnych światów i w momencie zwrócenia uwagi widzów 
na samą ramę przedstawienia – prowincjonalnego teatru i jego publiczności. 

Angelini podkreślała, że parodystyczna wersja neapolitańskiego autora nie 
konkuruje z modelem Pellico na poziomie literackim, gdyż traktuje oryginał 
jak rodzaj kanwy dla teatru neapolitańskich komediantów, którzy starają się 
zrealizować akcję na własny sposób. Dodaje też, że zabieg parodii oraz fi gura 

241  F. Angelini, Rasoi. Teatri napoletani..., dz. cyt., s. 14.
242  Tamże, s. 23.
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„teatru w teatrze” dalekie są od intelektualnej refl eksji nad modelami drama-
turgii mieszczańskiej późniejszego Pirandella. Stanowią natomiast doskona-
ły przykład niczym nieskrępowanej swobody, z jaką kultura plebejska oswaja 
kulturowy kanon, zgodnie z zasadą „Nas klasyka nie przeraża”243. Służą one 
jednak – dodajmy – przede wszystkim podkreśleniu obcości literatury dra-
matycznej głównego nurtu w kontekście kulturowym południa Włoch. Wska-
zując zaś na obcość modelu wyjściowego, Petito udaje się jednocześnie uwie-
rzytelnić własny lokalny wariant przedstawienia. Jego praktyka niczym też 
chyba nie różni się od strategii Szekspira ze Snu nocy letniej, w której robotnicy 
ateńscy, grający na scenie Pyrama i Tysbe, ujawniając ubogi zasób środków 
scenicznych i umiejętności aktorskich, w gruncie rzeczy uwierzytelniają swoje 
działania poprzez zwrócenie uwagi na ramę percepcyjną oraz własną kondy-
cję, w jakiej uprawiają teatr. 

Samo „oswajanie” kulturowego kanonu, choć na sposób anachroniczny, 
można ponadto interpretować jako przykład kulturowych praktyk subwer-
sywnych, znanych z dwudziestowiecznych zabiegów w dramacie postkolo-
nialnym. Strategia teatralna Petito wydaje się bowiem zbieżna z tym, jak dwu-
dziestowieczni twórcy teatralni z kręgów kultur postkolonialnych krytycznie 
odnosili się do dominujących modeli kulturowych, by zamanifestować lokalną 
tożsamość. Piszą o tych strategiach szeroko Helen Gilbert i Joanne Tompkins 
w książce Post-Colonial Drama. Th eory, Practics, Politics244, omawiając postko-
lonialne praktyki przepisywania kanonu literatury dramatycznej na przykła-
dzie dzieł Szekspira. Zdaniem wspomnianych autorek Szekspir funkcjonował 
w imperialistycznym dyskursie kulturowym, który towarzyszył procesowi kolo-
nizacji, jako etnocentryczny model uniwersalnej, wysokiej, artystycznej i li-
terackiej próby. Utwierdzaniu tej pozycji służyły nie tylko kolonialne teatry, 
kierujące repertuar głównie do brytyjskiej publiczności. Za zaszczepianie et-
nocentrycznych modeli kulturowych główną odpowiedzialność ponosił kolo-
nialny system edukacji, który wiązał w jedno rozpowszechnianie języka an-
gielskiego z właściwym dla niego zapleczem kulturowym. Dlatego też proces 
dekolonizacji teatru musiał polegać przede wszystkim na zakwestionowaniu 
myślenia o Szekspirze jako o transcendentnym, uniwersalistycznym wzorcu 
praktyki teatralnej245. 

Jedną z najczęściej stosowanych strategii dekolonizacji teatru, których 
przykłady autorki książki czerpią głównie z Karaibów, Irlandii, Tanzanii, były 
zabiegi metateatralne. Jak piszą:

Rozwijając cały szereg autorefl eksyjnych dyskursów, zamiany/dublowania/multipli-
kacji ról, zabiegi teatru w teatrze, nadając dramatom wymyśloną poglądową ramę 

243  Tamże, s. 21.
244  H. Gilbert, J. Tompkins, Post-Colonial Drama. Th eory, Practice, Politics, Routledge, London–

New York 1996. Wszystkie cytaty w moim tłumaczeniu.
245  Tamże, s. 20.
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oraz stosując inne metateatralne narzędzia, post-kolonialne sztuki poddają analizie 
narzucone modele teatru i jednocześnie pokazują z pełną świadomością własną histo-
rię i tożsamość, w ciągłym ruchu, dalekim od skończoności i spełnienia246. 

Praktyki te Gilbert i Tompkins bardziej dosadnie nazywają bastardyza-
cją, czyli skundleniem wyjściowego modelu w procesie pastiszu lub parodii. 
Wszystko po to, by podkreślić zasadniczą epistemologiczną przepaść pomię-
dzy implikowanym w wyjściowym modelu kontekstem społecznym (na przy-
kład szesnastowiecznej Anglii) a kolonialną, lokalną rzeczywistością. Obok 
zabiegu parodii istotny w tych próbach wydaje się także aspekt językowy, 
o którym wspominają autorzy Th e Impire Writes Back, podając przykład prze-
pisywania literackiego kanonu na języki natywne. Pisanie w języku english (od 
małej litery), w odróżnieniu od English (który reprezentuje anglosaski kanon 
kulturowy), staje się niejako subwersywnym użyciem brytyjskiej odmiany ję-
zyka – i terenem kulturowej negocjacji.

Strategie parodii i przepisywania (pastiszu) mogą stanowić doskonały kon-
tekst dla działań neapolitańskich twórców, gdyż autorzy dialektalni, podobnie 
jak twórcy postkolonialni, używają ich w tym celu, by wobec kulturowej presji 
wskazywać na własną odrębność. O ile jednak stosunkowo łatwo zaakcepto-
wać nam myślenie o subwersywnych praktykach teatralnych społeczeństw wy-
zwolonych w XX wieku spod kolonialnego jarzma, o tyle trudno zastosować tę 
samą krytyczną postawę wobec historycznych procesów w Europie. A przecież 
o kulturowych napięciach, rozładowywanych w ramach subwersywnych prak-
tyk teatralnych, operujących zabiegami parodii i pastiszu, można mówić także 
w siedemnasto- i osiemnastowiecznej Francji czy właśnie w siedemnastowiecz-
nej Anglii. Jednak zaczęto się im baczniej przyglądać zapewne dopiero wtedy, 
gdy praktyki te zostały najpierw wyodrębnione, opisane i zdefi niowane przez 
badaczy z kręgów studiów postkolonialnych, a dopiero później wykorzystane 
do rewizji kanonu na rodzimym europejskim gruncie. Teatr Petito mieści się 
zatem w obrębie subwersywnych praktyk kulturowych, choć modeli takiego 
teatru można z powodzeniem szukać także w dziejach teatru europejskiego.

Bastardyzacja modeli kulturowych, zmierzająca do wykazania ich obcości, 
obecna jeszcze we Francesce da Rimini pod postacią parodii, przyjmuje nieco 
inną postać w Don Fauście (1865) Petito. W tym ostatnim utworze strategia 
polemiczna z kanonicznym dramatem polega raczej na jego pastiszowaniu, 
a więc na twórczym przepisywaniu. Petito nie twierdzi już przecież (a mógłby), 
że Faust Goethego napisany został w sposób niezrozumiały lub że jest po pro-
stu za długi. W tym wypadku akcja sztuki biegnie zasadniczo śladem oryginal-
nej wersji, choć ujęta została w nadrzędną komediową ramę. W Don Fauście, 
jak w starym scenariuszu komedii dell’arte, chodzi przede wszystkim o to, by 
pokonać przeszkody stojące na drodze do zawarcia szczęśliwego małżeństwa 
dwojga kochanków. Dokładnie rzecz ujmując, córka Don Fausta, Marietta, 
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ma zamiar poślubić Don Crescenzina. Jednak ojciec młodej dziewczyny, choć 
początkowo obiecał jej rękę narzeczonemu, nagle zmienia zdanie i odmawia 
córce posagu. Przyczyną komplikacji wydaje się, jak domniemają wszystkie 
inne postaci, jego choroba psychiczna, a raczej urojenia. Don Fausto uwierzył 
mianowicie, że jest wcieleniem niemieckiego fi lozofa, o którym napisano już 
wiele tragedii. Zamknął się więc w izbie, otoczony papierami, książkami z che-
mii i fi zyki, przyborami laboratoryjnymi, za pomocą których ma zamiar po-
siąść tajemną wiedzę o świecie. Oderwany od rzeczywistości nie chce słyszeć 
o jakichkolwiek „realnych” fi nansowych zobowiązaniach. Don Bernardo, brat 
Fausta, postanawia zatem, przy współudziale lokalnej grupy komediantów, 
uleczyć go z urojeń i w tym celu inscenizuje kolejne fragmenty tragedii Goe-
thego. Przeprowadzenie Don Fausta przez dramat niemieckiego autora stanie 
się więc swoistą kuracją odwykową, leczącą z urojeń o wielkiej fi lozofi cznej 
sławie, a stopniowe zagłębianie się w jego akcję zamieni się wreszcie w nie-
znośnie uwierający koszmar, z którego Fausto sam zechce się wydostać. Cała 
metateatralna sytuacja „teatru w teatrze” służyć ma zatem terapii protagonisty 
(podobnej terapii poddał Calderon Zygmunta w Życie jest snem lub Molier 
Argana w Chorym z urojenia).

Jednak ten moralitetowy do pewnego stopnia wydźwięk sztuki skutecznie 
łagodzi seria przebieranek i teatralnych qui pro quo, w których w głównej roli 
wystąpi Pulcinella. W tej pastiszowej wersji Fausta wiedza o życiu i sferze zda-
rzeń nadprzyrodzonych, ukazywana w utworze Goethego z pomocą dyskur-
sów quasi-naukowych, przyjmie postać lokalnego panoptikum zabobonów, 
cudowności, teatralnych sztuczek i przesądów. Spróbujmy jednak przyjrzeć się 
szczegółowo zabiegom Petito, a zwłaszcza sposobowi budowania przez nie-
go świata przedstawionego oraz przeprowadzania zabiegów „teatru w teatrze”. 
Don Fausto niewątpliwie wyróżnia się na tle innych sztuk najbardziej rozbudo-
waną formą dramatyczną. Jej akcję rozpisał Petito na pięć aktów i wiele scen, 
zaś o każdej zmianie miejsca akcji informują stosowne didaskalia. Jednakże 
pomimo użycia tych, znanych skądinąd i typowych dla dramatu, retorycznych 
konwencji trudno pozbyć się wrażenia dużej umowności świata przedstawio-
nego. Cały czas bowiem, podobnie zresztą jak we wcześniejszej Francesce da 
Rimini, Petito ujawnia kognitywną ramę tego, co dzieje się na scenie – a jest nią 
kondycja prowincjonalnego zespołu teatralnego. Poszczególne sceny, znane 
z oryginalnej wersji Goethego: cela Fausta, kuchnia czarownicy, piwnica Auer-
bacha, pokój Małgorzaty, sceny na ulicy, więzienna cela Małgorzaty, pojawiają 
się jak naprędce sklecona dekoracja, funkcjonalna wobec inscenizacji, którą 
komedianci odgrywają przed Faustem. To właśnie grupa lokalnych komedian-
tów dokonuje też na bieżąco wyboru, które ze scen Fausta uważa za kluczowe 
dla przygotowanej przez nich intrygi, które natomiast pominie jako całkowicie 
zbyteczne dla procesu zamierzonego ozdrowienia szaleńca (na przykład Noc 
Walpurgii, Prolog w teatrze, Prolog w niebie i wiele innych). Można więc po-
wiedzieć, że cały ładunek metafi zycznych rozważań i podjętej później w dra-
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macie romantycznym cudowności zamienia się u Petito w rodzaj cyrkowego 
„hokus-pokus”, zaś te ostentacyjnie sztuczne „czary-mary” bliższe są chyba 
teatrowi dla dzieci, kabaretowi albo teatrowi kukiełkowemu niż sztuce teatru. 

Wystarczy, że odniosę się do kilku wybranych przykładów: Don Fausto 
w pracowni przywołuje do siebie diabła. W tym celu, zamiast wyszukanej poe-
tyckiej anafory, wypowiada zaklęcie: „Abrakadabra, życie jest do wiadra, co za 
makabra, zginąłem w otchłani, życie jest do bani”. Na to z ukrycia odzywa się 
grubym głosem Don Liborio, szef trupy aktorskiej, który w ramach przygoto-
wanego dla Fausta przedstawienia odgrywa rolę Mefi stofelesa. „Fausto, Fau-
sto, Fausto” – woła. Don Fausto przerażony upada na ziemię. Za chwilę gdzieś 
z podłogi wystrzela petarda i słychać Don Liboria, który tym razem zapomniał 
o koniecznej dawce grozy, więc mówi piskliwie: „Jestem albo mnie nie ma. 
Ogień ze mnie tryska, a nie ma ogniska, na głowie mam rogi, a nie jestem sro-
gi (…)”247. Kiedy Don Fausto, nieco skonsternowany, dostrzega niekonsekwen-
cję w tonie głosu Mefi stofelesa, diabeł odwraca się na pięcie i mówi: „jak ci się 
nie podoba taki diabeł, to wracam do siebie, bo przed wyjściem postawiłem 
garnek na ogniu. Co ty? – zauważa przytomnie Fausto – chcesz powiedzieć, że 
wy tam w piekle jecie na obiad kluski?”. Widać zatem, że zarówno oszukiwany, 
jak i oszukujący cały czas wskazują w wypowiadanych kwestiach na miałki 
grunt scenicznej fi kcji, na którym próbują zaszczepić swoją grę. Krótko mó-
wiąc, tak zwany świat przedstawiony nieustannie podawany jest w wątpliwość 
przez grę postaci i trzeba go co chwila aktualizować – obie procedury, ustana-
wiania i demontażu tego świata, dzieją się jednak w przytomności widzów, dla 
których najważniejsza, czy nawet nadrzędna wobec świata przedstawionego 
dramatu, zdaje się sytuacja prowincjonalnego teatru.

Nie inaczej dzieje się chociażby w grocie czarownicy, gdzie Fausto ma spró-
bować napoju odmładzającego. Wokół kotła z bulgoczącą cieczą zgromadziły 
się trzy znane już widzom postacie: Pulcinella przebrany za kota, Don Liborio 

247  A. Petito, Don Fausto [w:] Tutto Petito, dz. cyt., vol. 3, s. 329–416. Wszystkie fragmenty 
w moim tłumaczeniu, czasem dość swobodnym. Dla przykładu fragment oryginalnego brzmienia:

Abraca dabra
la vita è scabra
danza macabra
spirito d’abisso
De Piribisso
(…)
Sto addò me trovo,
e non mme movo (…)
tengo doje corne 
d’oro e d’argiente
 non songo niente
 ma songo tutto 
so bello e brutto,
 sempre accusì,
 chichirichì (s. 350–352). 
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w przebraniu psa i Don Michelangelo jako małpa. Kiedy Don Fausto zauważa 
zwierzęta, pyta z niedowierzaniem: „Co to, pies?”. Na co Don Liborio równie 
niepewnie odpowiada: „Hau, hau”. Nieprzekonująco, ale koherentnie co do za-
łożeń scenariusza odpowiada także Pulcinella: „Miau, miau”, a Don Michelan-
gelo jako małpa dodaje: „Hi, hi”. Kiedy nareszcie czarownica, alias Don Cre-
scenzino, pojawia się na scenie, przegania zwierzęta, efektownie ziejąc z pyska 
ogniem i wypowiadając magiczne zaklęcie, które brzmi całkiem jak dziecięca 
wyliczanka: „Ene due rike fake”. Zresztą efekty pirotechniczne to właściwie 
warunek sine qua non tego teatru. Na scenie muszą być wybuchy, dużo ognia 
i dymu, w końcu nie bez powodu to sztuka, w której spiritus movens jest diabeł. 

W kantynie, która służyć ma za piwnicę Auerbacha, Don Liborio zorgani-
zował dla Fausta sporą libację. Wino, które piją, ma jednak tę cudowną właś-
ciwość, że jego krople zapalają się, spadając na ziemię. W pewnym momencie 
rozochoceni alkoholem uczestnicy libacji dobywają noży i zamierzają się na Li-
boria i Fausta. Fałszywy Mefi stofeles wykorzystuje tę sytuację, by pokazać nad-
przyrodzone umiejętności i wybija szpunty z beczek, z których zamiast wina 
strzelają tym razem iskry, dym i płomienie. Tak zmyślnie stworzoną zasłonę 
dymną diabeł wykorzystuje do tego, by porwać Fausta w powietrze i w ten spo-
sób ocalić mu życie. Nie omieszka jednak, już wznosząc się na linie ku sufi towi 
(zgodnie ze scenariuszem – ku niebu), podziękować publicznie maszyniście 
teatru za wielki techniczny talent i umiejętności. Zasadą gry rządzi więc, po 
raz kolejny, zgodność z kulturowym scenariuszem, który traktuje się tu jak 
model powszechnie znany. Tyle tylko, że przedstawia się go w ramach estetyki 
lokalnego teatru „cudowności” i oczekiwań publiczności, która nie lubi sztuk 
kontemplacyjnych i za każdym razem domaga się, by o niej pamiętać.

Zabiegi „teatru w teatrze”, czytelne dla publiczności, najlepiej udają się Peti-
to wtedy, kiedy ich protagonistą staje się Pulcinella. To on oczywiście przebierze 
się za Małgorzatę, wtedy bowiem jego narzeczona Rosella nie będzie musiała 
odgrywać tak nieprzyzwoitej roli. Śmieszy oczywiście zachwyt Fausta nad ko-
biecym pięknem Małgorzaty (alias Pulcinelli), choć nie waha się on zauważyć 
jej nieco ciemnej karnacji (klarowna uwaga do czarnej maski Pulcinelli) oraz 
solidnej budowy ciała (Pucinella jest w końcu mężczyzną). Powoli jednak za-
sada zgody ze scenariuszem obraca się przeciwko Don Faustowi. Kiedy zjawia 
się w celi Małgorzaty, Małgorzata alias Pulcinella oddaje mu w ręce dzieciątko, 
które rzekomo wcześniej udusiła, a teraz musi nagle znowu nakarmić. Fausto 
oczywiście nic nie wie o żadnym dziecku (moment jego poczęcia Don Libo-
rio celowo usunął ze scenariusza, pozostawiając sam rezultat działania). Cała 
sytuacja zresztą zaczyna się Don Faustowi coraz mniej podobać i najchętniej 
chciałby już przestać bawić się z diabłem w przyjemności życia. Kiedy w końcu 
z nieba zstępuje Anioł, by uratować Małgorzatę od szafotu, Fausto wreszcie za-
uważa, choć mocno spóźniony, że anioł ma skrzydła z papieru. Dopiero teraz 
zaczął bowiem powątpiewać w skuteczność toczącej się wokół niego insceni-
zacji, której sztuczność dla widzów od początku była całkiem oczywista. Scena 
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chwilę później się zmienia, na niebie widać statek unoszący wielką kulę (jajo?), 
na którym Małgorzata (alias Pulcinella) unosi się, co można odczytać jako alu-
zję do tak zwanej sceny zaśnięcia Najświętszej Marii Panny z Fausta Goethego. 
Don Liborio równocześnie ciągnie Fausta za sobą, mówiąc, że zabiera go do 
piekieł, ale zamiast tego wrzuca go do bani z zimną wodą. Po takim otrzeźwie-
niu Don Fausto musi już „przeźreć” na oczy i powrócić nareszcie do zdrowia 
psychicznego.

W Don Fauście Petito traktuje historię o Fauście jak dobrze znany widzom 
scenariusz kulturowy, by bawić ich fabularnymi niekonsekwencjami bądź lu-
kami w realizacji scenicznej akcji. Źródłem komediowych efektów jest przy 
tym sam Don Fausto, bo o szczegółach sztuki Goethego wie najmniej ze 
wszystkich postaci. Widząc zatem, że miłosna przygoda z Małgorzatą może 
mieć brzemienne dla niego i dla dziewczyny skutki, sam pragnie się wyplątać 
ze scenariusza. Jednak metateatralnym zabiegom i Petito na granicy „prawdzi-
wego życia” i „ułudy” daleko zarówno do barokowych konceptów Calderona 
w Życie jest snem, jak do intelektualnej oraz retorycznej zadumy nad teatral-
nością mieszczańskiego życia, typowej dla Pirandella. W żadnym momencie 
nie towarzyszy im bowiem charakterystyczna dla tamtych intelektualna refl ek-
sja czy głos rezonera, który płynący ze sztuki morał mógłby zmienić w „fi lo-
zofi czną prawdę”. Petito, niczym artyści teatru kukiełkowego lub teatru lalek, 
traktuje widza jako kogoś, kto znając dobrze szczegóły kulturowego scenariu-
sza (jak bajkę o Czerwonym Kapturku), żywo reaguje, bądź z uznaniem, bądź 
z dezaprobatą, na sceniczne wydarzenia i działania postaci, które niekoniecz-
nie muszą mieć wiele wspólnego z koherentnym efektem scenicznej iluzji. Per-
formatywny charakter tego teatru polega bowiem na zawieszeniu epistemolo-
gicznej różnicy między działaniem na niby i naprawdę.

Tymczasem ta właśnie cecha teatru Petito była powodem, dla którego wło-
scy teatrolodzy łączyli jego dramaty, takie jak Don Fausto czy wcześniejsza 
Francesca da Rimini, z działaniami włoskich futurystów lub teatro di varieta’, 
z teatrem wodewilowym bądź kabaretem. Pozornie wszystkie te typy teatru 
komediowego wydają się sobie bliskie, ale chyba nie do końca to prawda. 
Podczas gdy kabaret zdaje się wytworem kultury mieszczańskiej, intelektu-
alnej i adresowany bywał głównie do burżuazyjnej publiczności, to powstały 
w latach dwudziestych XX wieku teatro di varieta’ zwracał się do miejskiego 
proletariatu, a więc do publiczności plebejskiej. Proponowano w nim przede 
wszystkim parodie wysokiego repertuaru oraz satyrę społeczną, jednak w tak 
skróconej i skondensowanej formie, żeby zmieściły się w jednym komicznym 
„numerze” – aktorskim monologu. I w tym sensie oczywiście Francesca da 
Rimini Petito może przypominać teatro di varieta’. Trudno jednak do końca 
rozstrzygnąć, czy w jego teatrze zawsze chodzi o rewizję jakiegoś literackiego 
modelu, uznawanego za kanoniczny lub opresyjny. Czasem bowiem, tak jak 
w Don Fauście, idzie raczej o sprawdzenie działania kulturowego scenariu-
sza w ramach określonej praktyki teatralnej, dostosowanej do przyzwyczajeń 
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i oczekiwań lokalnej publiczności. Teatrologowie włoscy tymczasem szybko 
podchwycili stosowane przez Petito zabiegi metateatralne, próbując przypisać 
ich autorowi pewien rodzaj „naturalnie przyswojonej” erudycji. Argument 
owego znawstwa, nie tyle literatury pisanej, ile repertuaru teatralnego, wyko-
rzystywano potem do rewaloryzacji tradycji dialektalnego teatru w dyskursie 
akademickim w latach siedemdziesiątych XX wieku. Czyli dokładnie wte-
dy, kiedy teatrologia bardzo chciała się usamodzielnić, wyodrębniając z na-
uki o literaturze. Pisząc o dramaturgii Petito w połowie lat siedemdziesiątych 
XX wieku, Franca Angelini zauważyła, że choć w drugiej połowie XIX wieku 
dramaturgia dialektalna została skutecznie wypchnięta z programowych zało-
żeń polityki kulturowej państwa, to jednak – zwłaszcza w latach trzydziestych 
XX wieku – głęboko zmieniła oblicze włoskiego teatru, stając się inspiracją nie 
tylko dla form teatru rozrywkowego i popularnego, ale przede wszystkim dla 
działań futurystów248. 

To prawda, twórca futuryzmu Filippo Tommaso Marinetti pisał wiele o pa-
rodiowaniu literackiego kanonu, chociażby w słynnym manifeście Teatro di 
varieta’ z 1913 roku: „Skurwić na scenie konsekwentnie cały klasyczny reper-
tuar przedstawiając, dajmy na to, w ciągu jednego wieczoru wszystkie trage-
die greckie, francuskie, włoskie, skondensowane i komicznie pomieszane”249. 
Jednak Marinettiemu chodziło głównie o zastąpienie logicznego porządku 
akcji fragmentarycznym lub skeczowym montażem „numerów”, zaś zamiast 
psychologicznie pogłębionych dramatis personae chciał, aby na scenie pojawili 
się aktorzy we własnej osobie, bardzo płytko utożsamiający się z odgrywaną 
postacią. Najbardziej znaczący w Teatro di varieta’ był bowiem dla Marinettie-
go żywy kontakt z publicznością:

Teatro di varieta’ jako jedyny gatunek wykorzystuje współpracę publiczności. 
Publiczność nie siedzi statycznie jak jakiś głupi voyeur, ale głośno uczestniczy w akcji, 
śpiewając do wtóru orkiestrze i wtrącając nieustannie do akcji jakieś nieprzewidziane 
okrzyki lub podejmując dialog z autorami250.

Według Marinettiego widz – odwrotnie do bojącego się silniej zakaszleć 
„obserwatora” lub „voyeura” w teatrze reżyserii, w którym obowiązuje kon-
wencja czwartej ściany – miał nieustannie przypominać aktorom o swojej 
obecności, tupiąc, gwiżdżąc, śmiejąc się na głos oraz rzucając różnymi przed-
miotami. Jeśli więc już szukać jakichś analogii między Petito a futurystami, 
to właśnie w sposobie konstruowania i projektowania relacji z publicznością, 
gdzie znikają ontologiczne i epistemologiczne różnice między działaniem na 
niby i naprawdę. Jednak czy nie nazbyt pospiesznie zwykliśmy postrzegać hi-
storię teatru jako ciąg wzajemnych „wpływów” lub następujących po sobie re-

248  F. Angelini, Rasoi. Teatri napoletani..., dz. cyt., s. 23.
249  T. Marinetti, cyt. za: R. Tessari, Teatro Italiano del Novecento. Fenomenologie e strutture: 

1906–1976, Casa Editrice Le Lettere, Firenze 1996, s. 24. Wszystkie cytaty w moim tłumaczeniu.
250  Tamże.
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wolucji, przemian i restauracji? Według mnie w omawianym zjawisku nie cho-
dzi o antycypację późniejszego teatru, gdyż trzeba by po raz kolejny milcząco 
przyjąć tezę o ewolucyjnym modelu jego rozwoju. Przykład dramaturgii Petito, 
umieszczony w siatce historycznych napięć i przepływu energii społecznych, 
pozwala, jak sądzę, dostrzec, że to, co zwykliśmy traktować jako ewoluujący 
model teatru europejskiego, jest jedynie jakimś jego wycinkiem, widocznym 
z określonej ideologicznie perspektywy, i że historia tego teatru wybiórczo do-
pasowuje poszczególne zjawiska, by ułożyć z nich spójną narrację. Zaś przy-
pisywane teatrowi Petito cechy, takie jak zapóźnienie bądź anachronizm czy 
awangardowość, są jedynie efektem arbitralnej decyzji historyków. Dlatego na 
działalność dialektalnych zespołów teatralnych należy patrzeć z perspektywy 
konstruowania wokół nich historycznego dyskursu, by uchwycić chociażby 
proces prześlepienia ich możliwych odczytań.



5. Wymazywanie Pulcinelli 

Jak się wydaje, włoscy badacze stosunkowo mało uważnie przyglądali się dra-
maturgii Antonia Petito i innych twórców neapolitańskich z końca XIX wieku 
pod kątem sposobu, w jaki oświetlała ona problemy społeczne oraz ekono-
miczne, które przyniósł ze sobą proces unifi kacji narodowej Włochów. Mówi 
się wprawdzie często, że Petito inaczej przedstawiał Pulcinellę na scenie niż 
jego poprzednicy jeszcze w wieku XVII lub XVIII, gdyż zamiast tradycyjnego 
prostego „buraka” z Acerry, który przemawiał piskliwym głosem i zajadał się 
makaronem, pokazywał na scenie postać noszącą wprawdzie strój Pulcinel-
li, ale jednocześnie reprezentującą różne rozpoznawalne dla lokalnej ludności 
typy społeczne z drugiej połowy XIX wieku251. Jego Pulcinella wykonywał bo-
wiem na scenie rozmaite zawody: był nosicielem wody, sprzątaczem, mura-
rzem, szewcem, by nie wspomnieć o licznych profesjach w obrębie samego 
środowiska teatralnego – występował jako maszynista, bramkarz, prolog, aktor 
bądź garderobiany. Grał zubożałego arystokratę albo emigranta, który wraca 
z Ameryki bez grosza przy duszy, a także liczne role kobiece (por. Ilustracje 
26, 27, 28, 29, 30). O tym aspekcie jego przedstawień mówiono jednak w kon-
tekście przemian estetyki teatralnej i kształtującego się pod koniec XIX wieku 
realizmu. Tymczasem mnie inetersują w tej książce nie tyle przemiany „maski” 
Pulcinelli z fi gury teatralnej w postać dramatu, ile sposób, w jaki Petito oraz 
młodsi od niego neapolitańscy twórcy krytycznie śledzili w swojej dramaturgii 
bliższe i dalsze konsekwencje i społeczne koszty procesu zjednoczenia Włoch. 

Wystarczy w tym celu przeczytać jedną z jego licznych sztuk, w której cen-
tralną parę komediowych postaci stanowi Pulcinella i życiowy nieudacznik, 
infantylny młody drobnomieszczanin, Don Felice Sciosciammocca. Trudne 
dzisiaj do odczytania i wymówienia nazwisko tego drugiego było dla neapo-

251  Tamże, s. 28. 
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litańskiej publiczności pod koniec XIX wieku całkowicie czytelne i znaczące. 
Sciosciammocca w dialekcie neapolitańskim znaczy tyle, co włoskie soffi  a in 
bocca, czyli dosłownie po polsku chuchać w buźkę albo – inaczej mówiąc – 
mieć mleko pod nosem. Felice Sciosciammocca był zatem etatowym mamin-
synkiem, komediowym typem, reprezentującym rodzące się w drugiej poło-
wie XIX wieku, również na południu Włoch, drobnomieszczaństwo, z którego 
Pulcinella stroił sobie nieustannie żarty, przedrzeźniał pretensjonalny sposób 
wysławiania się i społeczne aspiracje. 

 W sztuce pod mówiącym tytułem Don Felice Sciosciammocca creduto gua-
glione e’ n’anno [Feliks Maminsynek, który ma się za bóg wie kogo] (1871) wi-
dzimy wspomnianą parę w następującej sytuacji. Pulcinella jako szewc ocze-
kuje na klientów w przyziemiu, które służy jednocześnie za warsztat, kuchnię, 
jadalnię i sypialnię. Towarzyszą mu starsza córka Rita oraz śpiące niemowlę, 
niedawno osierocone przez matkę. Z każdego kąta wyziera przejmująca bieda. 
Rita zachęca nawet dziecko do jak najdłuższego snu, by znowu nie domagało 
się płaczem posiłku. Jednak ta tylko pozornie dramatyczna sytuacja zmienia 
swój charakter, gdy Pulcinella wyjaśnia powody ich nędznej kondycji. Matka 
Rity miała dostać w dniu ślubu ogromny posag, zresztą Pulcinella tylko dlate-
go się z nią ożenił. Jak było jednak do przewidzenia, posag ufundowany został 
na mającej dopiero nadejść wygranej na loterii. Pech chciał, że „pewne na sto 
procent” numery loterii, które obstawił teść, jakoś nie wypaliły, dlatego Pul-
cinella musiał wziąć za żonę kobietę, jak się zwykło mówić, „w jednej koszu-
li”. Jak na ironię, oprócz biedy zarzuca zmarłej żonie nadmierną chorowitość, 
w wyniku której go opuściła, zostawiając niemowlę, z którym nie wiadomo, co 
teraz począć.

To zatem, co mogłoby się wydawać chlebem powszednim realistycznego 
dramatu, a więc dojmująca bieda, będąca przedmiotem krytyki społecznej 
od Emila Zoli po Gerharta Hauptmanna, u Petito staje się pretekstem do se-
rii żartów i ironicznych komentarzy. Jak zobaczymy zresztą za chwilę, temat 
nieustannego głodu, dojmującego niedożywienia, stanie się ponadto jednym 
z fundamentalnych zabiegów komediowych późniejszego neapolitańskiego te-
atru dialektalnego – w tym Eduarda Scarpetty i Eduarda De Filippo. Grotesko-
wo wykrzywiony w sprawozdaniu Pulcinelli rodzinny obrazek jawnie przeczy 
przy tym wizji rodziny, przedstawianej we włoskich mieszczańskich drama-
tach głównego nurtu. Podczas gdy zysk fi nansowy, stojący u podłoża zawiera-
nych małżeństw u neogoldonistów, starano się skrzętnie ukrywać pod wątka-
mi romantycznej miłości, u Petito mówi się o interesie i niedoszłym zarobku 
całkiem wprost – nie szukając uwznioślającego uczucia. Bieda jest bowiem 
kondycją powszechnie rozpoznaną, ale też prawie niemożliwą do przezwy-
ciężenia. Dlatego wyidealizowany obraz rodziny mieszczańskiej funkcjonuje 
w dramaturgii dialektalnej jako model obcy i do odrzucenia.

Po krótkiej ekspozycji do ubogiej izby wchodzi Don Felice i na widok Rity 
wyraźnie się rozpromienia. Pulcinella, widząc pretendenta do ręki córki, prze-
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dzierzga się na tę okoliczność w rolę surowego, poważnego i troskliwego ro-
dzica, urządzając swoimi pytaniami i drwinami przyszłemu zięciowi swoistą 
„ścieżkę zdrowia”. Don Felice chce, aby Pulcinella naprawił mu buty. Jego 
obuwie jest jednak tak dziurawe, że w zasadzie można tylko wyrzucić je na 
śmietnik albo uszyć nowe. Don Felice jąka się, bełkocze, zaczyna zdanie i nie 
kończy, a wszystko po to, by skutecznie zamaskować swoją kondycję, która 
i tak widoczna jest dla widzów gołym okiem po jego rozczłapanych i dziura-
wych butach. Stara się przy tym mówić poprawnie „po włosku”, jawnie draż-
niąc tym mówiącego w hermetycznym dialekcie neapolitańskim Pulcinellę. 
Dlatego też z czasem zaczyna on bezlitośnie przedrzeźniać językowe tiki Scio-
sciammocci: 

Don Felice:  Przedwczoraj na ten przykład mój ojciec przez posłańca wysłał mi 
parę butów i nowy płaszcz. Ale jak mam być szczery, wszystko prze-
grałem w oczko, znaczy w oczko i pokera, a właściwie w złodzieja, bo 
jak mam być szczery…

Pulcinella:  Ludzie, trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam i dam mu w pysk.
Don Felice:   Chodzi o to, proszę Pana, że buty, które mam na sobie, całkiem się po-

rozklejały i jak jeszcze chwilę w nich pochodzę, to podeszwy zostaną 
mi na ulicy, a ja pójdę dalej… Dlatego, jak mam być szczery…

Pulcinella:  Mam je Panu naprawić.
Don Felice:   No właśnie. Jeśli byłby Pan tak dobry, to bardzo bym prosił. I byłbym 

Panu zobowiązany, gdyby wstawił mi Pan jeszcze nowe podeszwy, ob-
casy, skuwki i zelówki.

Pulcinella:  No pewnie, i podszewkę, i pięty, i podbicie.
Don Felice:  Skoro Pan uważa…
Pulcinella:  Czyli mam ci uszyć nowe buty, czy tak?!!!!!
Don Felice:  Nowe? Nie, skądże, dlaczego zaraz nowe. Bo jak mam...
Pulcinella:  (uprzedza go) być szczery…
Don Felice:  Przepraszam, czy Pan sobie ze mnie czasem nie żartuje?
(…)
Pulcinella:  Nie, wcale. Ale jak ja mam być szczery, to jeśli zaraz stąd sobie nie
  pójdziesz, łeb ci rozwalę tym oto kopytem252. 

W oryginalnym dialogu widać trudną do uchwycenia w tłumaczeniu na ję-
zyk polski różnicę językowych rejestrów, jakimi posługują się Pulcinella i Don 
Felice. Pulcinella używa bardzo ekspresywnej i czytelnej tylko dla lokalnej 
publiczności formy dialektu, która unika eufemizmów i omówień typowych 
z kolei dla języka włoskiego Don Felicego. Tym samym już na poziomie lin-
gwistycznym Pulcinella wprowadza znaczący dystans zarówno wobec pokręt-
nej maniery mówienia maminsynka, jak i całego społecznego kontekstu, który 
on reprezentuje. Myślę tutaj o tym szczególnym typie drobnomieszczaństwa, 
które zanim jeszcze zdobędzie kapitał, przejmuje wzorce zachowań typowych 

252  A. Petito, Don Felice Sciosciammocca creduto guaglione e’ n’anno [w:] Tutto Petito, dz. cyt., 
vol. 2, s. 13–38. Wszystkie cytaty w moim tłumaczeniu.
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dla tej klasy. Tym samym lepiej można zrozumieć, w jakim celu używa Pe-
tito Pulcinelli. Wykorzystując jego plebejski punkt widzenia, w krytycznym 
świetle spojrzeć chce na zmiany kulturowe zachodzące we Włoszech. Dlate-
go przedmiotem jego satyry społecznej staje się Felice Sciosciammocca, nowy 
typ neapolitańskiego drobnomieszczanina, na „którego skórze” performuje 
się, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, bądź dyskursywnie wyrabia w języku nową 
społeczną klasę „średnią”. Można nawet powiedzieć, że teatralne dzieje neapo-
litańskiej klasy średniej, która stara się doszlusować do standardów społecz-
nych, językowych i kulturowych, narzucanych z północy Włoch, można uznać 
za reprezentację procesu włączania kultury dialektalnej do głównego nurtu 
kultury narodowej.

Petito w swoich sztukach patrzy na te społeczne zmiany z punktu widzenia 
artysty, który ceni sobie jeszcze przywiązanie do czasów regencji, kiedy Neapol 
jako stolica Królestwa Obojga Sycylii mógł uważać się za lokalną metropolię. 
Po unifi kacji Italii Południe staje się niewygodną, plebejską prowincją, gdzie 
włoskość trzeba dopiero stworzyć lub się jej nauczyć. Petito wprowadza więc 
na scenę nowy typ komediowy, Felicego Sciosciammoccę, i sam przygotowuje 
mu drogę teatralnej sukcesji. Komedię, w których główną parę komediową sta-
nowią Pulcinella i Don Felice, napisał bowiem Petito dla młodszego od siebie 
aktora i komediopisarza Eduarda Scarpetty, który prawem lokalnego zwyczaju 
wkrótce zastąpił go na scenie teatru San Carlino. I było to następstwo o tyle 
znaczące, że Scarpetta w swoich komediach zrezygnuje całkowicie z Pulcinelli 
jako tej fi gury, która na scenie reprezentowała plebejski głos niezadowolenia ze 
społecznych i kulturowych przemian, związanych ze zjednoczeniem. Zacznie 
zaś przedstawiać rozwarstwione społeczeństwo Neapolu, którego aspiracją 
jest doszlusowanie do norm kulturowych, kształtowanych przez mieszczańską 
klasę południowych Włoch. Symbolicznym znakiem owej zmiany warty może 
być satyryczna rycina z epoki, włączona do zbiorowej edycji sztuk Petito pod 
redakcją Ettore Massarese, na której w dolnym rogu obrazka widać malutkiego 
Petito w masce Pulcinelli, który ustępuje miejsca Scarpetcie – panu w czarnym 
meloniku, z laseczką, typkowi o wyraźnych cechach fałszywej elegancji. Don 
Felice stanie się neapolitańskim bawidamkiem, trochę hochsztaplerem i par-
weniuszem, który dzięki swemu sprytowi dostaje się na salony społecznej eli-
ty. Zaś modelem dramaturgicznym komedii Scarpetty, który przejął teatr San 
Carlino w 1876 roku, nie będzie już komedia dell’arte, ale francuska piece bien 
faite, którą wykorzysta w wyraźnie zlokalizowanej neapolitańskiej wersji.

Dla znawców teatru włoskiego różnice w typie dramaturgii Petito i Scar-
petty widoczne są gołym okiem. U Scarpetty nie tylko nie spotkamy już maski 
Pulcinelli, lecz pożegnać się musimy także ze wszystkimi tak drogimi Petito 
pirotechnicznymi wynalazkami scenicznymi, duchami, wybuchami, czyli ca-
łym efekciarskim i cyrkowym zapleczem prowincjonalnego teatru. Scarpetta 
całkiem wyraźnie już mówił bowiem, że wzorcem dramaturgicznym stał się 
dla niego szczególny typ komedii salonowej, zwany po francusku pochade, a po 
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polsku burleską253. W formie skeczy burleska eksplorowała życie paryskiego 
mieszczaństwa i drobnomieszczaństwa, a za podstawowe źródło komizmu 
służyło jej ujawnianie dysproporcji kulturowych między przedstawicielami 
różnych klas społecznych. Francuski repertuar był jednak dla Scarpetty jedy-
nie punktem wyjścia dla międzykulturowego transferu, którego zasady sam 
doskonale rozpoznał i opisał:

Zarówno środowisko, jak i dialog postaci paryskich burlesek różnią się tak diametral-
nie od naszych realiów, sposobu mówienia i typów społecznych, że często „zwłoszcze-
nie” oznacza tu po prostu przerobienie lub napisanie od nowa. Żeby taka przeróbka 
osiągnęła sukces, to całą burleskę, którą bierzemy na warsztat, trzeba najpierw zako-
rzenić w kontekście teatru, dla jakiego sami piszemy. Postacie nie tylko muszą po-
kazać swoje charaktery, ale także fi zjonomię, gest i głos, a cała intryga komedii musi 
wynikać ze społecznej pozycji postaci, w przeciwnym wypadku staną się one gro-
teskowe, marionetkowe, zaś poszczególne sceny okażą się jedynie poskładanymi na 
chybił trafi ł fragmentami. Bogaty sklepikarz paryski nigdy nie będzie mówił, myślał, 
ani poruszał się jak nadziany handlarz z dzielnicy Mercato albo Pendino w Neapolu, 
podobnie neapolitańska służąca, portier, obwoźny sprzedawca będą zupełnie inni niż 
ludzie wykonujący te same zawody w innym kraju, tak dalece inni, jak daleki wydaje 
się nam tamtejszy język, zwyczaje i poziom cywilizacji. (…) Nie chcę, aby ktoś pomy-
ślał sobie, że odkryłem Amerykę, ale mogę powiedzieć, że to właśnie dzięki tej umie-
jętności adaptacji i dostosowywania obcych sztuk do lokalnych realiów osiągnąłem 
w życiu swój największy sukces254.

W wypowiedzi tej jak na dłoni widać, że Scarpetta ma pełną świadomość 
mechanizmów dostosowania wyjściowego formatu do kulturowego kontekstu 
i oczekiwań lokalnej publiczności. Niczym osiemnastowieczni komediopisa-
rze traktuje on dosyć swobodnie oryginalny tekst, by za jego pomocą napi-
sać właściwie sztukę od nowa. Za sukcesem Scarpetty, oprócz umiejętności 
„zwłoszczenia” francuskiej burleski, stoi jednak umiejętność znacznie głębszej 
(niż chociażby u Petito) introspekcji społecznej mieszkańców Południa, któ-
ra lepiej też tłumaczy zmianę warty na neapolitańskiej scenie. By się o tym 
przekonać, należy przyjrzeć się z bliska najbardziej chyba znanej i najczęściej 
wznawianej jego sztuce Miseria e nobiltà [Biedota i arystokracja] (1888).

W sztuce tej Scarpetta zestawił ze sobą na scenie trzy warstwy neapolitań-
skiego społeczeństwa: miejski proletariat, drobnomieszczańskich nuworyszów 
z aspiracjami do tytułów szlacheckich i arystokrację. Powiązał je następnie ze 
sobą misterną intrygą planowanych małżeństw, z których każde w myśl wyraź-
nych podziałów klasowych można uznać za mezalians. Z jednej strony Puppel-
la, córka Concetty i Pasqualego, dwojga bezrobotnych, zagłodzonych niemal 
na śmierć miejskich biedaków, stała się wybranką serca Luigina – syna dorob-
kiewicza Gaetano. Gaetano był kiedyś zwykłym kucharzem, ale cudem odzie-

253  E. Scarpetta, Miseria e nobiltà, red. S. Ferrone, Giulio Einaudi Editore, Torino 1990. 
254  Tenże, Cinquant’anni di palcoscenico, Napoli 1922, cyt. za: tegoż, Miseria e nobiltà, dz. cyt. 
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dziczył majątek po zmarłym i bezdzietnym angielskim pracodawcy – i stał się 
lokalnym dygnitarzem. Handluje nieruchomościami, córce zapewnił miejsce 
primabaleriny w teatrze opery San Carlo, synowi zaś pozwala wykradać sobie 
pieniądze na uciechy miejskiego życia.

Drugie trudne małżeństwo chciałaby zawrzeć Gemma, córka Gaetana, 
wspomniana baletnica z San Carlo, z markizem Eugeniem. Oczywiście rodzi-
na markiza ani słyszeć nie chce o takim mezaliansie, zaś Gaetano córki nie 
odda, dopóki arystokracja nie zejdzie ze swego parnasu, by zagościć w jego 
domu. Dlatego też Eugenio wymyśla sprytną intrygę: prosi ubogą rodzinę, aby 
w przebraniu pojawiła się w domu Gaetana jako jego rodzice. Naturalnie spo-
sób, w jaki zachowują się w salonie wygłodniali i biedni neapolitańczycy, staje 
się podstawowym źródłem komizmu. Sporo zamieszania wprowadza też ojciec 
Eugenia, podstarzały bawidamek, występujący pod francuskim pseudonimem 
Signor Bebé, który nieświadomy intencji syna, smali cholewki do tej samej 
panny, tancerki z San Carlo. 

Jest jeszcze jedno małżeństwo, którego perypetie komplikują i dynamizują 
dwie wcześniejsze relacje. Ubogi Don Felice, brat Pasqualego, sześć lat wcześ-
niej zawarł małżeństwo z Bettiną, która dzisiaj służy w domu Gaetana. Jednak 
przyłapany na zdradzie z Luisellą, krawcową, został przez żonę wygnany. Za-
brał w odwecie ze sobą synka, Peppeniella, który ma teraz sześć lat. Wszyscy 
razem: Don Felice, kochanka Luisella, Peppeniello oraz Concetta, Pasquale 
i Puppella mieszkają w tym samym biednym, jednoizbowym przyziemiu, zna-
nym ze wcześniejszych neapolitańskich komedii, i to oni właśnie odgrywają 
w salonie Gaetana role arystokratycznej rodziny Eugenia. 

 W tym krótkim streszczeniu skomplikowanych relacji miłosnych widać 
już zasadniczą różnicę wobec włoskich komedii znanych z XVII i XVIII wie-
ku, gdzie małżeństwa zawierano w ramach tego samego stanu. Powtarzają się 
natomiast pewne typowe motywy: zakochanego starca, porzuconego i odna-
lezionego potomstwa, zamiany ról i przebrania. Sama intryga nie jest jednak 
najważniejsza, bowiem czerpać przyjemność z jej śledzenia można dopiero 
wtedy, jak słusznie zauważył Scarpetta, kiedy zostanie ona zakorzeniona w lo-
kalnych realiach. Mówiąc inaczej, kiedy zamiast zaludniających scenę kocha-
nek, markizów i dorobkiewiczów ujrzymy rozpoznawalne fi gury społeczne, 
które są w pewnym sensie ofi arami zachodzących przemian w kraju po jego 
zjednoczeniu.

Elementem najsilniej budującym napięcie i napędzającym akcję sztuki wy-
daje się bowiem niezaspokojony, monstrualny głód rodziny Pasqualego i Don 
Felicego. Można nawet powiedzieć, że większość sytuacji komicznych wyni-
ka z udawania sytości przez ludzi, którym z niedożywienia robi się ciemno 
przed oczami. Już na wstępie Puppella skarży się matce, że nic nie jadła od 
samego rana. Z niecierpliwością oczekują więc z matką na powrót ojca, który 
przyniesie choć kilka groszy, by kupić za nie wieczorny posiłek. Oczywiście 
Pasquale powraca do domu z pustymi rękami, bo jego interes przestał przyno-
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sić zyski. Pasquale był cyrulikiem, po neapolitańsku scialassatore, który pusz-
czał ludziom krew. Jednak wraz ze zmianami społecznymi we Włoszech, po 
zjednoczeniu kraju, cyrulików zastąpili wykształceni lekarze. Dlatego Pasquale 
z gorzką satysfakcją przyjmuje wiadomość o śmierci kolejnego sąsiada, który 
wolał się leczyć u lekarza, zamiast za drobną opłatą puścić sobie krew u lokal-
nego cyrulika i nadal cieszyć się dobrym zdrowiem. 

Na wymarcie jest również skazany zawód Don Felicego, miejskiego skryby. 
Jeszcze w czasach Petito większość mieszkańców Neapolu nie potrafi ła pisać 
i czytać, więc otwarty na świeżym powietrzu kramik z kałamarzem i papierem, 
który Don Felice ustawiał niedaleko Teatru San Carlo, przynosił mu godziwy 
zarobek. Dzisiaj rzadko kto do niego zagląda, bo skrybów zrobiło się zbyt wie-
lu. Po zjednoczeniu, zdaje się sugerować Scarpetta, coraz więcej ludzi miało 
okazję nauczyć się czytać i pisać. To widoczny jak na dłoni uboczny skutek 
polityki edukacyjnej państwa narodowego. Rozwój masowego szkolnictwa 
sprzyjać miał wprawdzie poszerzaniu narodowej wspólnoty ludzi czytających, 
jednak Scarpetta pokazuje jego wręcz odwrotne skutki, związane z bezrobo-
ciem skrybów. Dramat neapolitański odsłania skrywane gdzie indziej w tea-
trze oblicze społecznej transformacji kraju. Koszty reform modernizacyjnych, 
w tym szkolnictwa, odbijają się bowiem negatywnie na najbiedniejszych war-
stwach społeczeństwa. Bo cóż z tego, że ludzie potrafi ą czytać i pisać, skoro 
zawody wymagające tych umiejętności dla większości miejskiego proletariatu 
pozostają niedostępne.

Jak zatem można się domyślać ze sztuki Scarpetty, w procesie narodowej 
unifi kacji najbardziej ucierpieli najbiedniejsi i w tym spojrzeniu dramatopisarz 
zasadniczo zgadza się z głosem lokalnej dziennikarki Matilde Serao. Jednakże 
zamiast tonu potępienia i interwencji, jakiego używała Serao, Scarpetta po-
przez medium teatru obiera inną taktykę. Wykorzystuje społeczne skutki sy-
stemowej transformacji dla budowania efektów komediowych. Te ostatnie zaś 
konstruuje tak, by widz spoza lokalnego kontekstu mógł je zrozumieć i cieszyć 
się nimi. Pasquale i Don Felice prześcigają się na przykład w opisach potraw, 
które ugotowaliby bądź zjedli, gdyby tylko udało im się zastawić w lombardzie 
ostatni łachman, jaki ostał się w domu. Elokwencja, z jaką wymieniają jed-
nostki miary, odmiany potraw, czy wreszcie ich dysputy na temat jakości po-
żywienia stoją w jawnym kontraście z faktycznymi możliwościami ich spoży-
cia. Wszystkie lombardy są już bowiem wieczorem zamknięte, więc nie ma już 
ani czego, ani gdzie zastawić. I kiedy już wydaje się, że po raz kolejny położą 
się spać bez kolacji, nagle na scenie zaczynają pojawiać się kelnerzy, wnosząc 
kuchenną zastawę, obrusy, sztućce i wykwintne potrawy. Cała rodzina oczy-
wiście nie wierzy własnym oczom, przekonana, że to objaw typowych halu-
cynacji z głodu. Jedzenie okazuje się jednak jadalne. Luigino, dowiedziawszy 
się o trudnej sytuacji rodziny narzeczonej, w wielkopańskim geście zafundo-
wał wszystkim kolację. Wszyscy zatem w fi nale pierwszego aktu tylko czekają, 
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aż z pokoju znikną kelnerzy, po czym rzucają się, dosłownie jak wygłodniałe 
zwierzęta, do stołu i w pośpiechu zjadają wszystko do ostatniego okruszka.

W pierwszym akcie mogło się jeszcze widzom wydawać, że Scarpetta za-
chowuje w swoich satyrach społecznych ten sam punkt widzenia co Petito; 
w Miseria e nobiltà zachodzące przemiany społeczne pokazywane są na scenie 
z perspektywy najsłabszych ogniw w łańcuchu społecznych zależności. Postaci, 
by rozbroić swą tragiczną sytuację życiową, ironizują na temat własnego głodu 
i szukają dla niego hiperbolicznych porównań i skojarzeń. Sytuacja zmienia się 
nieco w drugim akcie. Do willi Gaetana przybywa wreszcie arystokratyczna 
rodzina w przebraniu – Concetta jako elegancka Księżna Aureoli, która w trak-
cie wieczoru co chwilę myli się w posiadanych tytułach, nazywając się Księżną 
„Ach, tu mnie boli”255. To samo tyczy się Don Felicego jako Księcia Złotej Góry, 
którego z kolei Gaetano, wzbogacony parweniusz, co chwilę nazywa Księ-
ciem Słonej Rury256. Wszyscy zasiadają w salonie w symetrycznym układzie:
Gaetanoz córką Gemmą po jednej stronie, na środku arystokrata Eugenio, a po 
drugiej stronie rodzina Pasqualego: Concetta, Don Felice i Puppella. Nie ma 
tylko Luiselli, dla której zabrakło odpowiedniej nobliwej roli (dlatego w geście 
zemsty pojawi się później jako umierająca żona Księcia Złotej Góry).

 Gaetano na otwarcie wizyty każe służącym podać lody. Upomina jednak 
wcześniej lokaja, aby na każde wezwanie zwracał się do niego „Cavaliere ec-
cellenza” (Kawalerze Ekscelencjo!). Kiedy lokaj staje w drzwiach ze słowami 
„Kawalerze Ekscelencjo, lody”, cała rodzina Pasqualego, zamiast – jak przysta-
ło na arystokratów – grzecznie siedzieć i czekać, aż im je podadzą, rzuca się 
na lokaja, wyciągając pospiesznie ręce, każdy po swoją porcję. Jednocześnie 
w tradycyjnym a parte komentują w dialekcie, między sobą, jak to dawno nie 
jedli lodów i niecierpliwie dopytują, kiedy będzie obiad. Widzowie w teatrze 
Scarpetty mogli zatem obserwować i dokonywać na bieżąco weryfi kacji kultu-
rowej przepaści, jaka dzieli plebejską rodzinę oraz wzbogaconego parweniusza 
Gaetana od sytej i językowo wysublimowanej arystokracji. 

Jednak ujawnieniu punktu widzenia autora i publiczności posłuży tak na-
prawdę dopiero pojawienie się na scenie Signora Bebé. To ojciec Eugenia, któ-
ry starał się nakłonić Gemmę, by została jego kochanką. Gaetano ceni sobie 
wizyty zamożnych osób w swoim domu, dlatego toleruje obecność Markiza 
Ottavia Favettiego, podającego się za Signora Bebé. Jednak nie znając francu-
skiego, ani też na dobrą sprawę poprawnego włoskiego, jakim posługuje się 

255  Arystokratyczne tytuły postaci tłumaczę tu dosyć swobodnie, gdyż w oryginale la Contessa 
del Pelo nazywa się choćby Contessa del Piede. Ich brzmienie bawi, ponieważ rodzi się na styku 
kompetencji językowej jednych postaci, a niekompetencji innych. Można ów efekt komediowy po-
równać do starego polskiego żartu o Góralu i Angliku, którzy jadą razem pociągiem. W pewnym 
momencie Anglikowi, siedzącemu w przedziale z Góralem, odbija się, więc uprzejmie zwraca się do 
Górala „Oh, excuse me!”. Za chwilę Góralowi też się odbija, więc równie elegancko odwzajemnia się 
Anglikowi „O, ach, cóz mi?”.

256  Principe di Casador (dosłownie: Książę ze Złotego Domu), Principe di Casa e Ova (Książę 
z Domu i Jajek). 
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Markiz, pyta, co znaczy to całe „Signor Bebé”. „To mój pseudonim”, odpowiada 
Markiz, nie zamierzając zdradzić swojej tożsamości. Nie chce bowiem, aby wi-
zyty u parweniusza nadszarpnęły jego reputację. Gaetano całkiem zadowolony 
z tej odpowiedzi, porozumiewawczo odpowiada Markizowi: „Ach, pisolomi-
no!”, czyli łączy włoskie pisolino (drzemka) i omonimo (homonim) oraz pisello 
(siusiak lub zielony groszek). Gaetano, krótko mówiąc, gdyby był Polakiem, 
myliłby „bynajmniej” z „przynajmniej” i mówił „poszłem” zamiast „poszed-
łem”. Markiza jednak bardzo bawi nieporadność Gaetana, bo nie omieszka 
kilkakrotnie powtórzyć jego językowego lapsusu, śmiejąc się do rozpuku. Wi-
dać zatem wyraźnie, że Scarpetta, akcentując te oraz wiele innych językowych 
lapsusów Gaetana oraz rodziny Pasqualego, zwraca się nie tylko do plebejskiej 
neapolitańskiej publiczności (jak czynił to jeszcze Petito). Jako autorowi i akto-
rowi nie wystarcza mu uznanie publiczności lokalnej, ale chce jeszcze rozbawić 
tę część widzów we Włoszech, którym kultura Południa kojarzy się właśnie 
z pretensjonalną manierą językową, dialektalną nieporadnością, społecznym 
nieobyciem i kulturowym prowincjonalizmem. 

Scarpetcie, w przeciwieństwie do Petito, udało się zyskać rozgłos w Rzymie 
i Mediolanie, czyli centralnych i północnych Włoszech, nie tylko zresztą dzię-
ki sztuce Miseria e nobiltà, ale także dzięki napisanej wspólnie z Pasqualem 
Ferravillą sztuce Nu Milanese a Napoli [Mediolańczyk w Neapolu] (1880). Cał-
kiem klarownie neapolitańscy plebejusze są w niej obiektem satyry społecznej, 
uwzględniającej „nielokalny” punkt widzenia. Język postaci staje się widocz-
nym gołym okiem i słyszalnym elementem kulturowej różnicy oraz znamie-
niem społecznej podrzędności. U Petito dialekt neapolitański oraz plebejski 
punkt widzenia, który reprezentował na scenie Pulcinella, miały jeszcze moc 
rozsadzania dominującego dyskursu kulturowego, ośmieszania ideologii na-
rodowej oraz literackiego kanonu (choć jednocześnie te same cechy jego dra-
maturgii przesądziły o jej długoletnim wykluczeniu z panoramy teatru wło-
skiego). Scarpetta dokonał natomiast zasadniczej zmiany perspektywy. W jego 
sztukach neapolitański plebs mówi w dialekcie, ale z punktu widzenia lanso-
wanych standardów ich niekompetencja językowa, niedouczenie i analfabe-
tyzm stają się źródłem komizmu dla publiczności, chcącej potwierdzić dystans 
dzielący zamożną Północ od biednego Południa. Uformowany w ten sposób 
prowincjonalizm neapolitańczyków, skojarzony z ich wiecznie niezaspoko-
jonym głodem i językową niekompetencją, zasadniczo zmienił ich właśnie 
w przedmiot satyry społecznej, ale także nałożył rodzaj kulturowego piętna. 
A sami neapolitańczycy, przyjmując narzucony obraz własnej kultury, stali się 
jednocześnie jej zakładnikami. Syn Scarpetty, Eduardo De Filippo, któremu 
poświęcę kolejny rozdział, jako reżyser, aktor i autor dramatów musiał włożyć 
sporo wysiłku, by zmienić zasady funkcjonowania neapolitańskich przedsta-
wień artystycznych i kulturowych w panoramie włoskiego teatru, jak i szerzej 
– kultury narodowej.



6. Lokalność w epoce telewizji 

i nowych mediów

Dokładnie w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku włoska telewizja RAI, in-
augurując swoje istnienie, rozpoczęła serię transmisji zatytułowanych Teatr na 
żywo. W jej ramach pokazywano przedstawienia teatralne grane w studiu te-
lewizyjnym z udziałem publiczności, a czasem także spektakle transmitowane 
w czasie rzeczywistym ze sceny tradycyjnego teatru. Celem tych transmisji, 
formułowanym wprost przez ówczesnych dyrektorów programowych, było 
dotarcie z programem kulturalnym do środowisk o niskim poziomie edukacji, 
utrudnionym dostępie do miejskich centrów i literatury teatralnej. Pośrednio 
chodziło też o skuteczną językową unifi kację kraju, w którym ludzie nadal 
mówili głównie w lokalnych dialektach. Pomimo bowiem wysiłków faszy-
stów, zmierzających do stworzenia powszechnego systemu oświaty, niespełna 
dziesięć lat po wojnie ludzie na terenach wiejskich w większości nadal byli 
analfabetami. Niezależnie jednak od szczytnych pedagogicznych celów, jakie 
przyświecały państwowym mecenasom telewizji, na uwagę zasługuje fakt, że 
jej twórcy postrzegali teatr jako bardzo ważny punkt odniesienia, i to z kilku co 
najmniej powodów. Po pierwsze, stanowił on źródło telewizyjnego repertuaru 
– transmitowano bowiem, i to kilka razy w tygodniu, dzieła już należące do 
kanonu włoskiej dramaturgii (jak na przykład cykle poświęcone realizacjom 
teatralnym Carla Goldoniego), jak i do repertuaru popularnego, komediowe-
go i wodewilowego. Telewizja włoska wykorzystywała gotowe dramaty, skecze, 
scenariusze i najzwyczajniej korzystała z sukcesów i rozpoznawalności wśród 
widzów artystów teatralnych, którzy często debiutowali na scenie jeszcze przed 
wojną.

Innym, oprócz teatru telewizji, medialnym „oknem” dla twórców tea-
tralnych był program zatytułowany Carosello, nadawany od 1957 roku przez 
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dwadzieścia kolejnych lat, codziennie między godziną 20.50 a 21.00. Dzisiaj 
powiedzielibyśmy pewnie, że była to zwyczajna dziesięciominutowa przerwa 
reklamowa, jednak jej oddziaływanie i znaczenie dla organizacji życia domo-
wego było chyba silniejsze, niż można przypuszczać, skoro w języku utarło się 
powiedzenie „Po Carosello dzieci do łóżek”. Program składał się z kilku, zwykle 
czterech lub pięciu, skeczów lub piosenek, zakończonych reklamowym sloga-
nem bądź planszą z logo marki lub sponsora, niekoniecznie związanym lo-
gicznie z akcją skeczu. Autorzy programu chcieli raczej oprawić w niebanalną 
ramę wstydliwe może jeszcze wtedy ekonomiczne zaplecze działania nowego 
medium, wspieranego przez reklamodawców. Programowi Carosello nadano 
więc wybitnie teatralną formułę, którą zapowiadała już sama czołówka. Do 
złudzenia przypominała ona początek spektaklu wodewilowego z charaktery-
stycznym orkiestrowym wstępem, który kończył się fanfarami w chwili, gdy 
przed telewidzami odsłaniano teatralną kurtynę. Pierwsze transmisje telewi-
zyjne odwoływały się więc do teatru nie tylko jak do źródła repertuaru, ale 
także do jego ramy podawczej i dramaturgii typowej dla tego medium. 

Początki telewizji we Włoszech nie różniły się więc zasadniczo od tych opi-
sywanych na gruncie amerykańskim przez Philipa Auslandera257. W założeniu 
twórcy nowego medium pragnęli w warunkach domowych dostarczyć widzom 
tych wrażeń, które zwykle czerpali oni z oglądania spektakli na żywo w teatrze, 
na koncertach czy na stadionach. Telewizja włoska posiłkowała się istniejącym 
już w kulturze repertuarem kultury popularnej i na samym początku istnienia 
transmitowała zarówno przedstawienia teatralne, jak i koncerty muzyki roz-
rywkowej, wielkie wydarzenia sportowe na czele z olimpiadami i rozgrywkami 
piłki nożnej, przedstawienia sztuki magicznej, popisy solowe akrobatów, pre-
stidigitatorów, pokazy mody, uroczystości kościelne i państwowe, czy wreszcie 
quizy z wiedzy ogólnej o kraju i świecie. Jeśli dzisiaj możemy w archiwaliach 
telewizyjnych udostępnionych na portalu YouTube oglądać niektórych twór-
ców teatralnych, muzyków czy nawet sportowców sprzed siedemdziesięciu lat, 
to zawdzięczamy tę możliwość głównie telewizji.

Co warte jednak podkreślenia, w tym korzystaniu przez telewizję z reper-
tuaru i ramy podawczej teatru w latach pięćdziesiątych XX wieku nie chodziło 
wcale o archiwizację czy dokumentację włoskich zabytków kultury. Wykorzy-
stując już istniejące materiały, artystów i scenariusze, oglądane teraz nowym 
okiem kamery, telewizja dawała nadzwyczajną możliwość transmitowania 
dźwięku i obrazu nie tylko do garstki widzów zgromadzonych w danym miej-
scu i czasie, ale jeszcze do wielomilionowej publiczności, która znajdowała się 
częstokroć w odległości wielu setek kilometrów od miejsca wydarzenia arty-
stycznego. Pewne elementy włoskiej kultury, zarezerwowane do tej pory dla 
stosunkowo wąskiego grona regionalnej publiczności, posługującej się tym 

257  P. Auslander, Liveness. Performance in a mediatized culture. Second Edition, Routledge,
London–New York 2008.
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samym dialektem i podzielającej ten sam lokalny kontekst kulturowy, nagle 
zaistniały w szerokim odbiorze całego kraju.

 I było to zjawisko niezwykle istotne, gdyż powiązane z kwestią migracji 
ludności. Nie można zapominać, że lata pięćdziesiąte to okres największej bo-
daj masowej migracji wewnętrznej Włochów z rolniczego Południa do rozwi-
jającej się prężnie i szybko przemysłowej Północy. Wielkie potęgi przemysłowe 
zamożnych burżuazyjnych rodów, przede wszystkim Agnellich, do których 
należał koncern Fiat, ale także Zanussich, producentów sprzętu gospodarstwa 
domowego, czy Barillów, producentów makaronu, zostały zbudowane na ta-
niej sile roboczej Kalabryjczyków, neapolitańczyków i Sycylijczyków, dla któ-
rych emigracja na Północ była szansą cywilizacyjnego awansu. Z jednej strony 
emigranci, oderwani od swoich kulturowych i geografi cznych korzeni, two-
rzyli na północy Włoch rodzaj diaspory, której granice wytyczało deprecjo-
nujące spojrzenie Lombardczyków i Piemontczyków. Z drugiej jednak strony 
ich pochodzenie i sytuacja oddalenia czy wykorzeniania stała się podstawą 
nowej wspólnotowej identyfi kacji. Ta nowa i stosunkowo szybko bogacąca się 
klasa drobnomieszczańska była także głównym odbiorcą nowego, zarówno te-
lewizyjnego, jak i kinowego medium, które stało się źródłem kulturowej iden-
tyfi kacji na odległość, dającym złudzenie uczestnictwa w kulturze, do której 
emigranci stracili bezpośredni dostęp. Dlatego właśnie od samego początku 
ogólnokrajowej telewizji ogromnym sukcesem zaczęły cieszyć się spektakle te-
atralne i fi lmy wielu artystów dialektalnych, między innymi neapolitańskiego 
twórcy Eduarda De Filippo, który jako jedyny bodaj włoski autor, aktor i re-
żyser zrealizował w teatrze telewizji swoje najważniejsze dzieła aż w czterech 
edycjach, oddzielonych od siebie kilkuletnimi interwałami. Sukces artystów 
dialektalnych w teatrze telewizji sprawił, że na podstawie ich sztuk dramatycz-
nych zaczęto kręcić fi lmy, które mogły być rozpowszechniane także poza gra-
nicami Włoch, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, gdzie żyła najbar-
dziej chyba liczna zagraniczna włoska diaspora. 

Paradoks telewizji, jak podkreśla Auslander, nie polegał jednak wyłącznie 
na jej misji łącznika między widownią teatralną na żywo a tymi, którzy z róż-
nych przyczyn znajdowali się z dala od miejsca kulturalnych wydarzeń i przed-
stawień teatralnych. Oddziaływanie telewizji miało stać się bardziej przenikli-
we i strukturalne. Atrakcyjność telewizyjnego przekazu powinna raczej skłonić 
ludzi do tego, by zamiast iść do teatru, pozostali w domu, przekonani, że to, co 
oglądają, poprzez szereg zabiegów technologicznych, artystycznych, montażo-
wych, zdaje się nawet lepsze od doświadczenia na żywo i daje bardziej zbliżony 
i dokładny wgląd w to, co dzieje się w spektaklu. Telewizja miała nie tyle re-
produkować, ile właśnie zastępować wydarzenie na żywo258. Dla oddania tego 
wrażenia bezpośredniości i intymności uczestnictwa w wydarzeniu Auslander 

258  P. Auslander, Liveness. Performance in a mediatized culture…, dz. cyt., s. 14–18, fragmenty 
w języku polskim: Na żywo czy…?, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, „Didaskalia” 2012, 107, s. 18–27.
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ukuł specjalną nazwę: „nażywość”, która jego zdaniem znosiła ontologiczną 
różnicę między doświadczeniem bezpośrednim (w teatrze) a zapośredniczo-
nym (w mediach). Mówiąc inaczej, Auslander pokazał, że kategoria „nażywo-
ści” jest koncepcją historycznie zmienną, gdyż w zależności od przyjętej kogni-
tywnej ramy i aktualnie dominującego medium może odnosić się zarówno do 
przedstawień na żywo, jak i zmediatyzowanych, a czasem jednych i drugich, 
gdyż między oboma typami przedstawień dochodzi do pewnego rodzaju hi-
storycznego sprzężenia zwrotnego. Pewne formy przedstawień, obowiązujące 
w starszym typie mediów, przejmują zwykle strategie uwierzytelniające now-
szych mediów. Wychodząc z tych założeń, w konsekwencji Auslander sformu-
łował własną teorię performansu, którą odniósł już bezpośrednio do czasów 
współczesnych. 

Auslander, krytycznie odnosząc się do niektórych teoretyków performan-
su (Peggy Phelan [1993] i Eriki Fischer-Lichte [2008]), którzy pojmowali go 
wyłącznie jako współobecność twórców i odbiorców „tu i teraz”, przekonująco 
pokazał, że „nażywość” wcale nie musi dotyczyć wydarzeń, w których widzo-
wie uczestniczą bezpośrednio, tylko właśnie do doświadczeń przeżywanych 
za pośrednictwem nowych mediów. Jego zdaniem dla współczesnych pokoleń 
doświadczenie i kontakt z telewizją oraz nowymi mediami stają się pierwszą 
i podstawową kognitywną ramą, kształtującą relacje ze światem. Jako ludzie 
urodzeni już w epoce telewizyjnej, przyzwyczailiśmy się bowiem do oglądu 
świata w powiększeniu i zbliżeniu, do wysokiej jakości obrazu i dźwięku oraz 
do pewnej wścibskości kamery telewizyjnej. Dlatego nasze poczucie „nażywo-
ści” rodzi się właśnie w kontakcie z mediami. By zagwarantować owo doświad-
czenie współczesnym widzom w spektaklach na żywo, ich twórcy zmuszeni są 
niejako reprodukować strategie podawcze i odbiorcze typowe dla nowych me-
diów. Kluczowym przykładem takiej strategii są dla Auslandera organizowane 
współcześnie koncerty muzyki pop, które w możliwie najwierniejszy sposób 
próbują odtworzyć dramaturgię pokazywanych w telewizjach muzycznych te-
ledysków. W ostatnich latach doszło więc, zdaniem badacza, do zmiany relacji 
pomiędzy oryginałem i kopią. O ile przed powstaniem telewizji o „nażywości” 
można było mówić głównie w odniesieniu do przedstawień w spotkaniu face 
to face, o tyle dzisiaj o tym specjalnym poczuciu intymności i bezpośredniości 
mówimy głównie w kontakcie z nowymi mediami, które skolonizowały nasz 
sposób postrzegania świata. 

Zostawiając jednak na razie na boku współczesne reperkusje, chciałabym 
wykorzystać jego obserwacje dotyczące początków rozwoju telewizji i właś-
ciwej temu medium nażywości, gdyż – jak mi się wydaje – stanowią one ko-
nieczne uzupełnienie opisanych na gruncie antropologii kultury procesów for-
mowania i rozumienia narodowej wspólnoty, a także pomogą usytuować teatr 
i telewizję w tym procesie. O kluczowym znaczeniu nowych mediów, a zwłasz-
cza telewizji, dla sposobu dyskursywnego kształtowania się narodowych i po-
nadnarodowych wspólnot pisał Arjun Appadurai w książce Nowoczesność bez 
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granic. Kulturowe wymiary globalizacji (pol. 2005)259. Zmodyfi kował w niej 
zasadniczo tezy postawione wcześniej przez Benedicta Andersona, dotyczą-
ce narodu pojmowanego jako wspólnota wyobrażona. O ile jeszcze Ander-
son wiązał powstawanie narodu z rozwojem kapitalistycznego drukarstwa 
w XIX wieku i uzależniał jego zasięg od licznej i stale poszerzającej się, ale tery-
torialnie ograniczonej grupy ludzi, czytających i posługujących się tym samym 
językiem, o tyle dla Appaduraia pojawienie się nowych mediów w połączeniu 
z masową migracją ludności w drugiej połowie XX wieku zaowocowało ode-
rwaniem się lokalności od swoich „geografi cznych korzeni” i osłabieniem idei 
narodu oraz państwa narodowego. Ludzie, którzy w wyniku migracji znaleźli 
się poza zasięgiem narodowej bądź bardziej lokalnej, regionalnej wspólnoty, 
dzięki telewizji i rozwojowi kina zdobyli możliwość włączenia się w strumień 
przepływów obrazów kultur lokalnych na odległość. I choć Appadurai mówi 
głównie o współczesnych mediach elektronicznych i Internecie, to przecież już 
w latach pięćdziesiątych XX wieku mass media, utożsamiane z telewizją i ki-
nem, stworzyły niezwykle efektywne kanały transmisji obrazów, dając rozrzu-
conym po świecie członkom ponadnarodowej diaspory możliwość teleuczest-
nictwa we wspólnocie bez fi zycznej obecności czy relacji face to face. I to one 
głównie wyręczyły, zdaniem Appaduraia, literaturę, powieść i gazety z zadania 
formowania wyobrażonych wspólnot i stały się efektywnie działającym me-
dium, pobudzającym pracę wyobraźni ich członków.

Wyobraźnia nadal, tak dla Andersona, jak i dla Appaduraia, pozostaje pod-
stawowym motorem tworzenia nowych wspólnot afektywnych, które ten ostat-
ni woli jednak nazywać światami wyobrażonymi. Nie chodzi w nich bowiem 
jedynie o tworzenie wspólnot utożsamianych z narodem. Opisywany przez 
Appaduraia proces wydaje się symptomatyczny dla tendencji, która przejawia 
się w osłabieniu państwa ufundowanego na wspólnocie narodowej na rzecz 
kultury, którą wypełniają różnego rodzaju wspólnoty afektywne, organizowa-
ne w poprzek lub ponad dawnymi wspólnotami narodowymi. Podstawową 
perspektywą spojrzenia we współczesnym zglobalizowanym i zmediatyzowa-
nym świecie staje się, według niego, życie w diasporze, w poczuciu fi zycznego 
oderwania od kulturowych korzeni, a jednocześnie w poczuciu związku z jej 
członkami na zasadzie telekomunikacji. Gwarancją zaś trwałości czy powsta-
wania owych wspólnot jest intensywna praca wyobraźni, stymulowana przez 
różnego rodzaju nostalgiczne przedstawienia i obrazy wyrażające tęsknotę za 
lokalnością, niekoniecznie powiązaną z indywidualną pamięcią i osobistą bio-
grafi ą. To właśnie zerwanie łącznika między terytorium, pamięcią i biografi ą 
na rzecz nostalgii za jakąś teraźniejszością (zawsze do zdefi niowania w wy-
obraźni) sprawia, że lokalność, w rozumieniu Appaduraia, staje się rodzajem 
ogólnodostępnego etnoobrazu. I jedynie od performatywnej mocy tego obra-

259  A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, tłum. i wstęp
Z. Pucek, Universitas, Kraków 2005. 
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zu (rozumianej także jako zdolność do produkowania nażywości) zależy trwa-
łość owej zdeterytorializowanej afektywnej wspólnoty.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, łatwo przyjdzie nam uzmysłowić 
sobie, że w kontekście rozwoju kultury medialnej coraz mniejsze znaczenie za-
częła mieć kategoria nieliterackości dramaturgii dialektalnej, bardziej znaczą-
ca okazywała się bowiem sama jej obecność w telewizyjnym medium. Jeszcze 
przecież w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku główną rolę w tworze-
niu wyobrażonych światów i wspólnot przypisywano literaturze – tworzonej 
we wspólnym dla wszystkich Włochów języku. Opisywani przeze mnie w po-
przednim rozdziale autorzy Antonio Petito i Eduardo Scarpetta, wyrastający 
z tradycji neapolitańskiego teatru i dramatu, przez długi czas pozostawali więc 
na marginesie kanonu włoskiej kultury teatralnej. A formułowane wobec nich 
zarzuty w dyskursie historycznym dotyczyły braku retorycznych konwencji, 
typowych dla dramaturgii realistycznej i mieszczańskiej końca XIX i początku 
XX wieku, oraz użycia na scenie lokalnych dialektów, trudno zrozumiałych dla 
szerszej publiczności. Tymczasem w drugiej połowie XX wieku, wraz z eks-
pansją telewizji, fi lmu – niespotykanych do tej pory sposobów przekazywania 
obrazów na odległość – językowy aspekt i brak edytorskich standardów prze-
stały być dla tej dramaturgii obciążające. Innymi słowy, scenariusze i komedie 
teatru dialektalnego, choć niepublikowane masowo i nieczytane przez szeroki 
krąg czytelników (pisownia i lektura tekstów dialektalnych do dziś pozosta-
je zresztą wyzwaniem dla czytelników, zwłaszcza tych, którzy na co dzień nie 
operują danym dialektem), poprzez fakt ich medialnej reprezentacji stały się 
widzialne dla większości mieszkańców Włoch. 

Jak powiada William Worthen, tożsamość literacka dramatu to kategoria 
czysto historyczna260. Pojawiła się wraz z popularyzacją druku, ale także wraz 
z upowszechnieniem na szeroką skalę, dopiero w XIX wieku, retorycznych 
konwencji, umożliwiających czytelnikom tworzenie we własnym teatrze wy-
obraźni światów/wspólnot narodowych. Z chwilą pojawienia się nowych me-
diów w drugiej połowie XX wieku sytuacja uległa jednak zmianie, a literacka 
tożsamość dramatu nie tyle może osłabła, co zmieniło się jej funkcjonalne zna-
czenie. Dzięki pojawieniu się nowych elektronicznych nośników, które weszły 
na rynek w ostatnim dwudziestoleciu – płyt DVD, fi lmów na portalu YouTube,
aplikacji na telefon itp., dramat nie musi już wcale docierać do odbiorców jedy-
nie w formie pisanej lub podczas odbieranego na żywo przedstawienia. Nowe 
media oferują bowiem wiele dodatkowych możliwości jego przekazu, z któ-
rych najważniejsza, zdaniem Worthena, to przystosowanie materiału drama-
tycznego do „prywatnej konsumpcji” z możliwością jego fragmentaryzowania, 
wyłuskiwania ulubionych scen, porównywania spektaklu do tekstu oraz do 
różnych innych jego realizacji. I chociaż dramaty, a raczej teksty dla teatru, po-
wstają do dzisiaj i nadal ukazują się drukiem (możemy obserwować na przy-

260  W. Worthen, Dramat między literaturą…, dz. cyt., s. 36–38.
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kład, jak poprzez język uczestniczą one w procesie negocjacji czy mediacji po-
między różnymi sferami odbioru dramatu: literackimi, medialnymi i na żywo), 
to jednak trudno powiedzieć, żeby forma pisana nadal była ich podstawową 
formą podawczą. Mało tego, struktury dramatyczne, ukryte w scenariuszach 
reklam, sitcomów, seriali telewizyjnych czy gier komputerowych, zostały prze-
niesione do nowych mediów i choć potrafi my je rozpoznać, wcale nie musimy 
„widzieć” ich na piśmie. Zdecydowanie więc materialność tekstu dramatycz-
nego wobec upowszechnienia nowych mediów traci na znaczeniu w procesie 
odbioru dramatu261.

Worthen mówi wprawdzie o całkiem współczesnych edycjach cyfrowych 
dzieł teatralnych na płytach DVD. Jednak, jak mi się wydaje, ów proces osła-
bienia literackiej tożsamości dramatu – jako kategorii decydującej o uczestni-
ctwie pewnych jego typów w ramach głównego nurtu kultury, który defi niuje 
się jako narodowy – zaczął się już wraz z pierwszymi teatrami telewizji, re-
transmisjami przedstawień, przeróbkami fi lmowymi. Niekoniecznie zaś wraz
z rozwojem kontestacyjnych ruchów w teatrze w latach sześćdziesiątych 
XX wieku oraz zmianami, które Hans-Th ies Lehmann określił mianem „teatru 
postdramatycznego”. Mówiąc inaczej – choć na gruncie akademickim przez 
całą drugą połowę XX wieku toczyła się intensywna dyskusja nad dramatem, 
jego teatralną lub literacką tożsamością, oraz teatrem, który powinien odwo-
ływać się lub jawnie lekceważyć tekst dramatyczny bądź struktury kognitywne 
ustanawiane poprzez dramat – to na gruncie kształtowania przyzwyczajeń od-
biorczych zdecydowanie wyczerpało się znaczenie drukowanej formy dramatu 
w procesie jego dystrybucji. Przystosowanie zarejestrowanego materiału, spek-
taklu do prywatnej konsumpcji przesądza o tym, że uczestnictwa we wspól-
nocie wyobrażonej nie gwarantują już odpowiednio wykorzystane struktury 
retoryczne, typowe dla pisanej formy dramatu, ale medialna dyfuzja obrazu 
i dźwięku. 

By jednak zrozumieć ów proces zamiany sposobu dyskursywnego wytwa-
rzania afektywnej wspólnoty, opisywany przez Appaduraia, oraz miejsca, jakie 
zajmowały w nim teatr dialektalny i dramat wraz z przypisywanymi im kate-
goriami anachroniczności, lokalności, dialektalności czy aktorskiej wirtuoze-
rii, trzeba – moim zdaniem – rozszerzyć perspektywę poza przełomowy dla 
włoskiej kultury okres połowy lat pięćdziesiątych, kiedy powstała ogólnokra-
jowa telewizja. Dlatego postaram się przyjrzeć twórczości Eduarda De Filippo 
w stosunkowo szerokim kontekście, poczynając od końca lat dwudziestych do 
końca lat sześćdziesiątych XX wieku. Jest on bowiem dla mnie przykładem 
takiego twórcy, któremu udało się wejść do kanonu włoskiej kultury, nie tylko 
teatralnej. Jak sam zresztą twierdził, jego artystycznej drodze przyświecało tyl-
ko jedno pragnienie: „by neapolitański teatr dialektalny wprowadzić do kano-
nu teatru narodowego”. I droga, którą przebył, dobrze moim zdaniem ilustruje 

261  Tamże. 
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proces przewartościowania rozumienia narodu jako wspólnoty wyobrażonej 
ludzi czytających w naród lub zespół wspólnot afektywnych, oglądających 
i podzielających te same medialne obrazy. Obserwując zaś towarzyszącą De 
Filippo refl eksję włoskich teatrologów, będę mogła pokazać zmianę w kate-
goriach opisu dialektalnej kultury teatralnej we Włoszech, gdyż jej lokalność, 
nieliterackość i historyczne zapóźnienie zastąpią w pewnym momencie kate-
gorie antynaturalistycznego zwrotu bądź aktorskiej wirtuozerii.



7. Nostalgia za zacofaniem 

Dario Fo często mówił o Eduardzie De Filippo, że był ostatnim we Włoszech 
prawdziwym capocomico, czyli reprezentantem zabytkowego z dzisiejszego 
punktu widzenia systemu teatralnego we Włoszech sprzed okresu instytucjo-
nalizacji oraz pojawienia się zjawiska reżyserii. W istocie debiut teatralny doro-
słego Eduarda na początku lat dwudziestych XX wieku (choć w rzeczywistości 
występował on na scenie już jako kilkuletnie dziecko, zgodnie z rodzinną tra-
dycją) przypadł na okres coraz większego włączania się we Włoszech instytucji 
państwowych w organizację życia teatralnego i jego głębokich reform. Choć 
słowo „reforma” nazbyt chyba pochopnie kojarzy się z rozwiązaniem polep-
szającym jakiś wcześniejszy stan. Roberto Tessari w książce Teatro Italiano del 
Novecento (1996), mówiąc o przemianach organizacji życia teatralnego w tym 
kraju w pierwszej połowie XX wieku, opisuje je raczej jako kolejno wdraża-
ne etapy nacjonalistycznej i skrajnie selektywnej kulturowej polityki państwa. 
Zdaniem Tessariego już od lat końca lat dwudziestych XX wieku, w zasadzie aż 
do dzisiaj, państwo starało się stymulować jednych i zniechęcać innych twór-
ców poprzez system subwencji, nagród, premii oraz wszelakich lobbystycz-
nych stowarzyszeń262.

Warto jednak, czytając książkę Tessariego, zdać sobie sprawę z kilku oko-
liczności, które w pierwszej połowie XX wieku zdeterminowały miejsce dra-
maturgii i teatru dialektalnego w panoramie kultury narodowej. Przynajmniej 
do końca lat dwudziestych system teatralny we Włoszech nadal działał na za-
sadach komercyjnych. O lepszej lub gorszej kondycji zespołów teatralnych, 
zmuszonych do morderczych tournée po kraju, decydowały wyłącznie wpływy 
z kasy. Zespoły obciążano ponadto obowiązkowymi tantiemami za prawa au-
torskie do utworów zarówno importowanych, jak i rodzimych. To skutek uda-

262  R. Tessari, Teatro Italiano..., dz. cyt.
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nej lobbystycznej inicjatywy agentów, zajmujących się dystrybucją repertuaru 
teatralnego importowanego głównie z Francji, a właściwie monopolistycznej 
polityki niejakiego Re Riccardiego, któremu udało się zakupić hurtowo dostęp 
do całej produkcji francuskich teatrów bulwarowych. Drugim silnym lobby 
okazali się włoscy autorzy spoza ścisłego środowiska teatralnego, tak zwani 
literaci, którzy zwykle nie mogli przedrzeć się ze swoimi tekstami do syste-
mu teatralnego opartego na aktorach – autorach i do hermetycznego środowi-
ska fi gli d’arte – czyli artystów scenicznych „od urodzenia”. Spróbowali zatem, 
z częściowym sukcesem, ustanowić obowiązek członkostwa w powszech-
nym krajowym stowarzyszeniu autorów teatralnych, które, dzięki tantiemom 
i wpłacanym składkom, miałoby dofi nansowywać mniej popularnych czy eks-
perymentujących twórców w formie stypendiów i nagród. 

Na płacenie tantiem oraz podatków od przychodów mogły sobie jednak 
pozwolić tylko nieliczne, najbardziej zamożne zespoły, których popularność 
pozwalała także na zakup i eksploatację francuskiego repertuaru oraz kosz-
towną wystawę sceniczną. Stosunkowo dobrze radziły też sobie zespoły dialek-
talne, wykorzystujące własny repertuar (zespół Vincenza Scarpetty – przyrod-
niego brata Eduarda De Filippo, Compagnia Teatro Umoristico „I De Filippo” 
czy trupa Angela Musco, sycylijskiego aktora, który przyczynił się do dialek-
talnego sukcesu utworów Luigiego Pirandella), gdyż najczęściej ich materiał 
dramatyczny był własnością autora, a jednocześnie szefa zespołu i głównego 
aktora. Z tego między innymi względu ci ostatni twórcy nie mieli najmniejsze-
go powodu, by stowarzyszać się z innymi dramatopisarzami, zwłaszcza tymi 
wywodzącymi się ze środowiska literatów. Niemniej jednak w całym teatral-
nym systemie początku XX wieku rysowała się coraz większa przepaść między 
zespołami związanymi z miejską publicznością a tymi działającymi głównie na 
prowincji, nazywanymi pogardliwie guitti (komediantami). Ci ostatni zwłasz-
cza, jeśli nie mieli w składzie uzdolnionego aktora-autora, przegrywali z bul-
warowym, jak i popularnym teatrem dialektalnym także dlatego, że musieli ko-
rzystać wyłącznie z taniego, bo nieobciążonego prawami autorskimi, materiału 
„odziedziczonego” w spadku po rodzicach lub uprawiać sztukę bliższą cyrkowi 
niż teatrowi, której echa można odnaleźć chociażby w La Stradzie (1954) Fe-
derica Felliniego.

 Wszystkie te wczesne próby instytucjonalizacji życia teatralnego były jed-
nak tylko nieśmiałymi początkami państwowej regulacji kulturowego zaplecza 
narodu wobec zmian, które wprowadził reżim faszystowski. Już w 1920 roku 
stworzono Biuro Teatralne przy Ministerstwie Sztuk Pięknych z misją powoła-
nia instytucji Teatru Artystycznego. Zasiadający wtedy w komisji biura autorzy 
i jeden krytyk, Luigi Pirandello, Marco Praga i Renato Simoni, dosyć arbitral-
nie zdecydowali o przeznaczeniu dziesięciu procent z podatku od wpływów 
kasowych na rozwój jednej wybranej instytucji teatralnej w kraju. Ta pierw-
sza inicjatywa pociągnęła za sobą następne. W 1927 roku rząd faszystowski 
wydał dekret o zamknięciu wszystkich teatrów kabaretowych i café chantant; 
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chodziło bowiem o zlikwidowanie tej przestrzeni działań kulturowych, która 
w rozumieniu ówczesnej linii politycznej nie mogła promować wartościowej 
artystycznie dramaturgii narodowej, gdyż proponowała spektakle nastawione 
głównie na rozrywkę „niskiego lotu”.

Doradcą rządu w tej sprawie stał się późniejszy minister kultury Silvio 
D’Amico, znany w Polsce jako redaktor monumentalnego dziesięciotomowe-
go dzieła Enciclopedia dello Spettacolo, którego edycję rozpoczęto po wojnie 
w 1954 roku, a ukończono osiem lat później. Jednak to właśnie pod koniec 
lat dwudziestych D’Amico bodaj jako pierwszy wysnuł tezę o historycznym 
zapóźnieniu włoskiego systemu teatralnego, który do końca lat trzydziestych 
nie wydał na świat żadnego „reżysera na skalę europejską”, a jedynie pozwolił 
przetrwać w formie skrajnie zdegenerowanej systemowi hołdującemu hege-
monicznej pozycji aktorów. W książce z 1929 roku Tramonto del grande at-
tore zawarł bodaj wszystkie „teoretyczne podstawy” przeprowadzanych póź-
niej konsekwentnie i instytucjonalnie reform systemu teatralnego. Pisał w niej 
o anachroniczności dominującej pozycji aktorów, którzy we Włoszech hamują 
rozwój teatrów artystycznych, od dawna działających w Europie. Ubolewał nad 
brakiem prawdziwej dramaturgii narodowej, gdyż dostępny repertuar uważał 
za nędzną kopię francuskich sztuk bulwarowych. Przede wszystkim jednak 
brakowało mu w kontekście życia teatralnego we Włoszech nowej artystycznej 
fi gury – reżysera, który związałby teatr z wielką dramatyczną literaturą jako 
gwarancją artystycznej odnowy263. 

Reorganizacja życia teatralnego we Włoszech ruszyła pełną parą. Wobec 
praktyki nomadyzmu zespołów i ich trudnej do przewidzenia polityki reper-
tuarowej w 1935 roku rząd postanowił stworzyć system subwencjonowanych 
i starannie wyselekcjonowanych scen teatralnych w głównych miastach Italii, 
które od dotychczas działających miały różnić się posiadaniem stałego zespołu 
teatralnego oraz wyraźną linią repertuarową, zwykle zatwierdzaną przez od-
powiednie organy państwowe z rocznym wyprzedzeniem. W tym też celu już 
wcześniej, w 1931 roku, wprowadzono ustawę o cenzurze prewencyjnej. Mier-
nikiem artystycznej jakości i politycznej poprawności repertuaru miała stać się 
dramaturgia istniejąca wcześniej w formie pisanej. System subwencji sprzyjał 
tworzeniu się zespołów, które jeśli już musiały ruszać w tournée, to tylko w ra-
mach wymiany pomiędzy poszczególnymi zespołami teatrów subwencjono-
wanych. Chodziło bowiem o zlikwidowanie niekontrolowanego nomadyzmu 
zespołów aktorskich i bardziej efektywną inwigilację środowiska, a także wy-
kluczenie z systemu tych grup, które nie chciały się podporządkować central-
nie sterowanej polityce repertuarowej.

Reforma faszystowskiego rządu uderzyła głównie w zespoły dialektalne, 
spychając je na margines systemu państwowych subwencji. Oczywiście, jak 

263  S. D’Amico, Tramonto del grande attore, dz. cyt., cyt. za: R. Tessari, Teatro Italiano..., dz. cyt., 
s. 47–48.
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każda trudna reforma, idąca pod prąd tradycyjnych przyzwyczajeń, natrafi ła 
też na skuteczny opór. Warto zdać sobie sprawę z tego, jak mówi Tessari, że 
na przykład kwota subwencji państwowej dla pojedynczej produkcji wynosiła 
w latach trzydziestych XX wieku pięć tysięcy lirów, czyli mniej więcej tyle, ile 
wynosił dzienny utarg z kasy najbardziej popularnych zespołów dialektalnych. 
W 1935 roku zespół De Filippo za spektakl Liolà, który powstał na podsta-
wie przetłumaczonej na dialekt neapolitański komedii Pirandella, zainkasował 
w Mediolanie dziesięć tysięcy lirów264. Nie dziwi zatem opinia Tessariego, że 
we Włoszech lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku wszystkie inicjatywy 
określane mianem teatru narodowego musiały się nieuchronnie kojarzyć z te-
atrem państwowym. 

W 1934 roku rząd postanowił wkroczyć także na teren dotychczas zajmo-
wany przez zespoły prowincjonalne i dialektalne, występując z inicjatywą tak 
zwanych wozów Tespisa. Jeszcze w XVIII wieku wozami Tespisa nazywano ob-
jazdowe zespoły teatrów ulicznych, które zwykle montowały swoje sceny na 
miejskich placach i bawiły lokalną publiczność przez kilka tygodni, pokazując 
cały swój repertuar. Rząd faszystowski, odwołując się do tej tradycji, nadał jej 
jednak wyraźnie ideologiczną funkcję, a także poszerzył skalę oddziaływania. 
Wozy Tespisa z epoki faszyzmu wyposażone zostały w instrumentarium po-
zwalające na organizację wielkich imprez plenerowych, zdolnych pomieścić 
aż do dwudziestu tysięcy widzów265. Ich repertuar został ściśle określony: trzy 
takie wozy, objeżdżając całe terytorium kraju, wystawiały repertuar drama-
tyczny (zatwierdzany centralnie), a jeden grał spektakle operowe. Podobnym 
rozwiązaniem były organizowane od 1936 roku Teatralne Soboty, nowoczes-
na i zinstytucjonalizowana forma uroczystości, kierowanych do publiczności 
wiejskiej i miejskiego proletariatu. Wszystkimi wymienionymi powyżej inicja-
tywami zarządzał Narodowy Związek Sztuki Teatralnej na zasadach znanych 
powszechnie we wszystkich krajach, które w swojej historii przeszły okres rzą-
dów technokratycznego reżimu. 

Ukoronowaniem reformy było powstanie w 1935 roku Akademii Sztuki 
Dramatycznej imienia Silvio D’Amico, o której pomysłodawca marzył od wielu 
lat, chcąc wyrwać system kształcenia zawodowego z hermetycznego środowi-
ska fi gli d’arte, czyli artystów, którzy zawód dziedziczyli po rodzicach, ucząc 
się go, niczym w tradycyjnych zakładach rzemieślniczych, od rodziców lub 
starszych kolegów po fachu. Wydaje się jednak, że dla D’Amico podstawowym 
problemem starego systemu kształcenia nie było samo dziedziczenie umiejęt-
ności czy technik aktorskich, ale transmisja pewnego modelu uprawiania tea-
tru, z którym on zdecydowanie się nie zgadzał. Dlatego misją akademii stało 
się, zgodnie ze statutem, „kształcenie aktorów i reżyserów wyłącznie dla teatru 
dramatycznego” z charakterystycznym dla niego modelem relacji tekst – re-

264  Tamże, s. 53.
265  Tamże, s. 66.
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żyser – aktor – scena. Reżyser, zgodnie z postulowanym modelem pracy, miał 
odpowiednio zrozumieć tekst dramatyczny, wyciągnąć z niego teatralny po-
tencjał i ożywić go na scenie, wykorzystując w tym celu aktorów, scenę, światła 
i kostiumy266. Krótko mówiąc, pozostawał on dla D’Amico zdyscyplinowanym 
egzegetą tekstu dramatycznego267. 

Można pewnie dyskutować z tym modelem reżyserii teatralnej, zwłaszcza 
w świetle innych europejskich jej koncepcji, chociażby Georga Fuchsa, Maxa 
Reinhardta, Antonina Artuada czy Edwarda Gordona Craiga, którym przy-
świecała raczej chęć zerwania z zależnością przedstawienia teatralnego i insce-
nizacji od struktur literackich. Jeśli już, to bliższe D’Amico mogłyby okazać się 
założenia teatru naturalistycznego i realistycznego z końca XIX wieku, blisko 
związanego z powieścią. Nie chciałabym jednak wchodzić tu w rozważania 
nad typem reżyserii, o jakim właściwie myślał D’Amico. Ważniejsze wydaje mi 
się zwrócenie uwagi na to, jak kwestia literackości dramatu oraz teatru reżysera 
została we Włoszech w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku uwikła-
na w nacjonalistyczny dyskurs polityki kulturowej państwa. 

Nic dziwnego zatem, że refl eksja akademicka nad modelem teatru naro-
dowego została po wojnie właściwie zarzucona, choć paradoksalnie ukształ-
towane w czasach faszyzmu struktury instytucjonalnego zarządzania teatrami 
we Włoszech przetrwały niemal w niezmienionym kształcie. Dopiero w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, po okresie burzliwych ruchów 
kontestacyjnych w teatrze, zaczął kształtować się nurt refl eksji akademickiej, 
krytyczny wobec inicjatyw teatralnych w dobie faszyzmu. Co najmniej od lat 
siedemdziesiątych XX wieku ugruntowało się bowiem przekonanie (Angeli-
ni, Barsotti, Meldolesi, Marotti)268, że o specyfi ce włoskiej tradycji teatralnej 
świadczą właśnie jej historyczne zapóźnienie wobec europejskiego rozwoju 
reżyserii i centralna pozycja aktorów-autorów. Anna Barsotti w książce pod 
znaczącym tytułem Eduardo, Fo e l’attore-autore del Novecento (2007) mówi 
wprost o anomalii włoskiej tradycji teatralnej, która opiera się na naczelnej po-
zycji aktora (nie reżysera) i wywodzi jeszcze ze średniowiecznej sztuki kuglar-
skiej, rozwija następnie w ramach zawodowych zespołów teatralnych kome-
dii dell’arte, a potem w okresie gwiazd w XIX wieku. Wreszcie – trwa niemal 
do dziś poprzez dwudziestowieczne wcielenia aktorów-autorów, którzy piszą 
teksty i sami wystawiają je na scenie. Wybitnymi, a jednocześnie modelowymi 
przykładami tej tradycji w XX wieku są opisywani przez nią dwaj artyści – 
Eduardo De Filippo i Dario Fo269. 

266  Tamże, s. 69.
267  Tamże, s. 70.
268  F. Angelini, Antonio Petito. Napoli nell’Italia unita, „Problemi” 1979, styczeń–luty, s. 97–133; 

C. Meldolesi, L’attore, le sue fonti e i suoi orizzonti, „Teatro e storia” 1989, nr 2; F. Marotti, Dramma-
turgia d’autore, „L’indice dei Libri” 1997, nr 11; A. Barsotti, Eduardo, Fo..., dz. cyt.

269  A. Barsotti, Eduardo, Fo..., dz. cyt., s. 14.
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Widać zatem wyraźnie, że na gruncie włoskiej refl eksji akademickiej pod 
wpływem kontestacyjnych ruchów w teatrze i sztuki performansu z lat sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych niejako zdefi niowano na nowo historię teatru, 
pokazując, jak to, co do niedawna świadczyło o jej anachroniczności i zacofa-
niu, dzisiaj może zostać odczytane jako przykład lokalnej specyfi ki kulturowej, 
zbieżnej z powszechnymi na gruncie europejskim tendencjami, opisywany-
mi chociażby jako teatr „postdramatyczny” (H.T. Lehmann, 1988) czy „per-
formatywny” (J. Féral, 2011)270. Samego Tessariego, przywoływanego przeze 
mnie wcześniej, również można zaliczyć do tej ostatniej grupy historyków, 
którzy w instytucjonalizacji teatru we Włoszech i powstaniu zjawiska reżyse-
rii (z chlubnymi wyjątkami w postaci Giorgia Strehlera, Luchina Viscontiego 
i Luki Ronconiego, jak nie omieszkał w pewnym momencie zaznaczyć) widzą 
jedynie system opresji i cenzury, któremu skutecznie przeciwstawił się dopiero 
Dario Fo w latach siedemdziesiątych XX wieku, wychodząc z instytucjonalne-
go teatru na stadiony i miejskie place. 

Z zestawienia tych dwóch paradoksalnych tendencji w dyskursie teatrolo-
gicznym i kulturowym od lat trzydziestych do siedemdziesiątych XX wieku 
widać wyraźnie, w jaki sposób takie kategorie opisu tradycji narodowej, jak 
zacofanie, prowincjonalizm, teatr reżyserii, teatr aktora, teatr narodowy i pro-
wincjonalny, artystyczny i rozrywkowy, zmieniały swoje znaczenie, aby lepiej 
służyć stawianym doraźnie tezom. Trzeba jednak na konkretnym przykładzie 
zobaczyć, jak w ramach tego zmieniającego się dyskursu sytuował się teatr dia-
lektalny i fi gura aktora-autora neapolitańskiego. Pozycjonowanie zaś dialek-
talnego teatru w ramach dyskursów na temat kształtu i składników kultury 
narodowej pozwoli przekonać się o tym, że tak zwana lokalność dialektalnego 
teatru w gruncie rzeczy niekoniecznie musi być defi niowana poprzez związek 
z terytorium ani też nie zajmuje w ramach tych dyskursów stałego miejsca. 

270  Zob. H.T. Lehmann, Teatr postdramatyczny (1988), tłum. D. Sajewska i M. Sugiera, Księgar-
nia Akademicka, Kraków 2004; J. Féral, Th éorie et Pratique du théatre. Au-delà des limites, Editions 
L’Entretemps, Montpellier 2011. Na temat porównania „typowych” cech włoskiej tradycji teatru do 
powyższych koncepcji nowoczesnego teatru zob. M. De Marinis, Capire il teatro. Lineamenti di una 
nuova teatrologia, Bulzoni Editore, Roma 2008 (wydanie drugie poprawione i uzupełnione). 
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Patrząc na „troskę” rządu faszystowskiego o artystyczną rangę włoskiego teatru 
narodowego, można odnieść wrażenie, że ludzie od lat pracujący w tej branży 
(jak zespoły dialektalne) nie znali kompletnie własnego rzemiosła, a jedynie ba-
wili się w teatr do momentu, kiedy ktoś wreszcie, w ramach zinstytucjonalizo-
wanego procesu kształcenia i produkcji, powiedział im, jak mają to robić właś-
ciwie. Na szczęście to nieprawda. Przykładem niewspomnianym do tej pory,
a przecież aż nazbyt oczywistym, mógłby być chociażby Luigi Pirandello, któ-
ry w wielu dramatach, a już na pewno w teatralnej trylogii: Sześć postaci sce-
nicznych w poszukiwaniu autora, Dziś wieczór improwizujemy, Każdy na swój 
sposób, poddał refl eksji dyskutowaną w latach trzydziestych XX wieku relację 
autor – reżyser – tekst – scena – widz. O ile jednak Pirandello formułował kry-
tyczne zarzuty wobec włoskiego teatru mieszczańskiego i bulwarowego, o tyle 
neapolitański aktor-autor Eduardo De Filippo próbował zaznaczyć krytyczny 
dystans wobec określonego typu teatru dialektalnego, któremu przypisywano 
w latach trzydziestych XX wieku właśnie cechy plebejskości oraz zacofania. 
Pierwsze sztuki De Filippo proponowały diagnozę schyłkowego okresu sy-
stemu, opartego na fi gurze capocomico. Budując zaś w przedstawieniach kry-
tyczny, a jednocześnie nostalgiczny obraz tej rodzimej włoskiej tradycji, stał 
się Eduardo271 jednym z pierwszych dialektalnych twórców neapolitańskich, 
któremu udało się wyjść z lokalnej niszy do szerokiej publiczności i właściwie 
zająć z czasem w kraju pozycję jednego z najważniejszych włoskich twórców 
teatralnych drugiej połowy XX wieku. 

271  We Włoszech Eduarda De Filippo uważa się za najważniejszego dramatopisarza drugiej 
połowy XX wieku. I często też zarówno w mowie potocznej, jak i w dyskursie akademickim zamiast 
pełnego brzmienia imienia i nazwiska używa się wyłącznie imienia „Eduardo”. Użycie wyłącznie 
imienia lub pseudonimu artystycznego miało świadczyć o randze twórcy, na podobnych zasadach 
Jeana Baptiste’a Poquelina nazywano Molierem. 
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O jego krytycznym spojrzeniu na lokalną tradycję teatru dialektalnego 
przesądziła niewątpliwie współpraca z Pirandellem. Na początku lat trzydzie-
stych Eduardo wystawiał wraz ze swoim zespołem wczesne komedie sycylij-
skiego autora, tłumaczone na dialekt neapolitański, zaś w 1936 roku zagrał we 
wspólnie przygotowanej neapolitańskiej adaptacji jego noweli Berretto a so-
nagli [Czapka błazeńska] (1918), wreszcie w 1937 roku przerobił na dramat 
kolejną z jego wczesnych nowel L’abito nuovo, którą wystawił w teatrze już po 
śmierci autora272. Jeśli mielibyśmy oceniać tę współpracę, kierując się jedynie 
recenzjami z lat trzydziestych XX wieku, to – jak podpowiada Franca Ange-
lini – zobaczylibyśmy, że Eduarda widzowie traktowali tylko jako dobrego 
aktora dialektalnego i autora scenariuszy teatralnych, podczas gdy Pirandello 
był cenionym na całym świecie autorem powieści, nowel i opowiadań. Zdążył 
już także zasłynąć jako reformator dramatu mieszczańskiego oraz członek rad 
i stowarzyszeń włoskich literatów, współpracujących z rządem faszystowskim. 
Wyraźnie więc postrzegano tę relację jako przykład zależności mistrza „litera-
ta” od ucznia „komedianta”. 

Niewątpliwie dla Eduarda stanowił Pirandello w latach trzydziestych
XX  wieku pewien model artysty, któremu udało się dokonać kulturowego 
transferu z sycylijskiego Agrigento do samego centrum kultury narodowej. 
Z czasem jednak uprzywilejowana pozycja starszego mistrza zaczęła mu wy-
raźnie doskwierać, dlatego po jego śmierci bardzo ostrożnie wyrażał się o wpły-
wie, jaki na niego wywarła twórczość Pirandella, a nawet całkowicie się jej
wypierał:

Zupełnie nie rozumiem tego pirandellizmu, który przypisują mi krytycy (…) mówią, 
że skopiowałem coś z Pirandella (…) zapożyczyłem od niego tematy? Jeśli tak mnie 
widzą (…) to zdaje mi się, że nie mają absolutnie racji, przecież począwszy od mojej 
koncepcji teatru, poprzez moje postacie, biedaków, ludzi na skraju ubóstwa, z którymi 
życie fatalnie się obeszło, ale którzy mimo wszystko wierzą w powstanie społeczeń-
stwa bardziej ludzkiego i sprawiedliwego – nie ma chyba nic dalszego od teatralnych 
koncepcji Pirandella i postaci jego sztuk273. 

Eduardo komentarzem tym chciał zwrócić uwagę głównie na fakt, że sam 
nigdy nie zerwał związku z lokalnym kontekstem kulturowym i tradycją te-
atralną, z której się wywodził. Świadomie chciał, aby widz mógł identyfi ko-

272  Oprócz wspomnianych utworów Eduardo sporządził na początku lat trzydziestych graną 
w Neapolu parodię Sześciu postaci scenicznych w poszukiwaniu autora pod tytułem Sześciu kome-
diantów w poszukiwaniu autora albo jak widzą Pirandella ci, co go nie rozumieją. Do współpracy 
doszło między nimi w 1933 roku, kiedy Eduardo wystawił neapolitańską przeróbkę dramatu Piran-
della L’Imbecille, a następnie dramatu Liola’, wystawionego w 1935 roku w Teatrze Manzoni w Me-
diolanie, zob. F. Angelini, “Natale in casa Cupiello” di Eduardo De Filippo [w:] Letteratura italiana. 
Le Opere, IV/I. Il Novecento. L’eta’ della crisi, Einaudi, Torino 1995, s. 708. 

273  Zob. Eduardo. Polemiche, pensieri, pagine inedite, red. I. Quarantotti De Filippo, Bompiani, 
Milano 1985, s. 172, cyt. za: A. Barsotti, Eduardo, Fo..., dz. cyt., s. 147. Wszystkie cytaty w moim 
tłumaczeniu.
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wać jego postaci ze społeczeństwem Neapolu, dlatego skutecznie i sugestyw-
nie konstruował obraz lokalnej wspólnoty, związanej z terytorium i językiem. 
Tymczasem Pirandello pracował niejako w dwóch obiegach – „narodowym” 
i „dialektalnym”. To rozróżnienie najłatwiej pokazać chyba na przykładzie war-
stwy językowej dramatów obu autorów. Eduardo używał dialektu neapolitań-
skiego jako podstawowej i niekontestowanej ramy komunikacyjnej, zaś więk-
szość dramaturgicznej produkcji Pirandella rozgrywa się w obrębie włoskiego 
mieszczaństwa, wywodzącego się z bliżej nieokreślonej metropolii. Dlatego 
na poziomie języka jego postaci operują zwykle włoskim idiomem ludzi wy-
kształconych. Jednakże pewną część swojej produkcji Pirandello świadomie 
przeznaczył do obiegu lokalnego, czerpiąc z niej w ten sposób podwójne zyski. 
Zlecał tłumaczenia swoich komedii artystom z kręgu dialektalnego (na tym 
polegała właśnie jego współpraca z Eduardem, a także z sycylijskim aktorem 
Angelem Musco), o czym świadczą chociażby wczesne kontrakty, które zawie-
rał z agentami274. Na spotkanie Pirandella z Eduardem można zatem patrzeć 
z perspektywy dysproporcji wynikających z kulturowego zaszeregowania ar-
tystów, relacji pomiędzy dwoma, często konkurującymi ze sobą, obiegami te-
atralnymi i z punktu widzenia napięć, związanych z aktualnym rozumieniem 
tego, co lokalne i narodowe. Zdając sobie sprawę z tej dysproporcji, łatwiej 
zrozumiemy, ile wysiłku musiał włożyć autor neapolitański, by trafi ć wreszcie 
do kulturowego mainstreamu. 

Spośród wczesnych utworów Eduarda, podejmujących temat teatru dia-
lektalnego, sztuka Sik-sik l’artefi ce magico [Bida-sztukmistrz] (1929) najbliższa 
jest chyba introspekcji schyłkowego okresu dawnego systemu życia teatralne-
go w pierwszym dwudziestoleciu XX wieku, tuż przed reformami faszystow-
skiego rządu. W centrum akcji tej jednoaktówki znajduje się ubogi prowin-
cjonalny sztukmistrz z teatru wodewilowego. W zasadzie już w pierwszych 
didaskaliach Eduardo wymusza na widzach rodzaj empatycznego odbioru tej 
postaci. Sik-sik pojawia się na scenie jako wychudzony mężczyzna, z klatką 
z dwoma gołębiami w ręce, ubrany jakby w połowie był już gotowy do występu, 
a w połowie jeszcze nie (Ilustracje 32, 33, 34). Ma na sobie czarne spodnie od 
fraka i pogniecioną, białą, przybrudzoną marynarkę oraz równie sfatygowany 
kapelusz. Nie tylko wygląd, ale także imię wskazuje na jego kiepską kondy-
cję. Sik-sik (które po polsku można oddać jako „bida”) kojarzy się w dialekcie 
neapolitańskim z kimś chudym jak patyk (sicco w dialekcie neapolitańskim to 
odpowiednik włoskiego magro – chudy). 

Jeśli ktoś chciałby szukać bardziej rozpoznawalnego w kulturze porówna-
nia dla postaci Sik-sika, to pewnie najbliższy okaże mu się Charlie Chaplin 
ze Świateł rampy (1952). W obu bowiem przykładach artystyczny żywot wo-
dewilowego artysty staje się metaforą życiowego fi aska głównej postaci. Poza 
tym Sik-sik, jak Charlie Chaplin w wielu swoich fi lmach, wzbudza współczucie 

274  R. Tessari, Teatro Italiano..., dz. cyt., s. 13.
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swoim ubóstwem, a jednocześnie śmieszy poprzez detale stroju (niedopaso-
wanie garnituru, butów), sposób zachowania i gestykulację. U Eduarda jednak 
dodatkowym elementem silnie charakteryzującym postać, który u Chaplina 
(z przyczyn zupełnie oczywistych – czasów kina niemego) nie odgrywał zna-
czącej roli, okazuje się język. Jak wielu późniejszych bohaterów sztuk Eduar-
da Sik-sik zdradza prowincjonalne pochodzenie samym sposobem mówie-
nia. Twierdzi, że jest „pestigiatorem” zamiast „prestidigitatorem”, i że pracuje 
w „tyatrze” zamiast „teatrze”. Myli oczywiście wszystkie formy trybu przypusz-
czającego i congiuntivo, każąc widzom wierzyć, że formy języka włoskiego są 
zupełnie obce. Niemniej jednak, by dodać sobie animuszu, Sik-sik od czasu do 
czasu próbuje wspiąć się na wyżyny erudycji, żeby za chwilę ponieść sromotną 
klęskę. Jak wtedy, kiedy zamiast „pomagiera” próbuje znaleźć „asyzdenda” do 
wystawianej sztuki. Eduardo bardzo bowiem dba o to, abyśmy dostrzegli roz-
dźwięk pomiędzy wrażeniem, jakie Sik-sik pragnie wywołać, a ostatecznym 
fi askiem jego usiłowań. Można wręcz powiedzieć, że niefortunności perfor-
matywnych działań Sik-sika podporządkowana została cała struktura tego 
dramatu. 

W pierwszej scenie dowiadujemy się, że Sik-sik z żoną czekają na przyjście 
pomagiera Nicoli. Niestety Nicola spóźnia się, a czas występu nagli. Dlatego 
Sik-sik postanawia zaangażować przypadkowego przechodnia Rafała, któremu 
trzeba wielokrotnie tłumaczyć sens magicznej sztuki, bez pewności, że wykona 
ją poprawnie. Jako widzowie podglądający w tej pierwszej scenie próbę teatral-
ną dowiadujemy się, jaki powinien być efekt przygotowanych przez Sik-sika 
numerów: cudowne opróżnienie kieliszków z wodą i atramentem, uwolnienie 
żony z szafy zamkniętej na kłódkę oraz cudowne zniknięcie gołębia z klat-
ki, który w równie cudowny sposób ma odnaleźć się pod kapeluszem Rafa-
ła. W drugiej scenie widzimy natomiast, jak wszystkie warunki fortunnego 
spełnienia sztuki magicznej zostają zaprzepaszczone: na scenę oprócz Rafała 
wkracza bowiem także spóźniony i zazdrosny Nicola, który znając przebieg 
spektaklu, wyprzedza wszystkie odpowiedzi i rujnuje przez to każdy numer. 
Sik-sik wszelkimi możliwymi środkami stara się jeszcze ocalić końcowy efekt 
magiczny, niemniej jednak jego występ i tak kończy się sromotną klapą.

 Akcja tego dramatu jest tak oczywista, że właściwie na uwagę zasługu-
je w niej co innego: uparte przekuwanie niepowodzenia w sukces jako stra-
tegia obrony postaci przed śmiesznością i ostracyzmem publiczności. Widz 
obserwuje więc, jak postaci na scenie podejmują działania i wypowiadają sło-
wa, które okazują się przeciwskuteczne i prowadzą do nieoczekiwanych przez 
bohaterów i widzów efektów. W pierwszej części widzimy bowiem, jak Sik-
-sik po wyjaśnieniu poszczególnych numerów zapowiada dumnie: „I wszyscy 
w teatrze zemdleją z wrażenia!”. Potem jednak w trakcie realizacji numeru, 
w drugiej scenie, Eduardo w didaskaliach opisuje reakcje publiczności wręcz 
przeciwne do zapowiadanych, zaś widz śledzi uważnie, jakimi sposobami Sik-
-sik, bezskutecznie zresztą, stara się ocalić twarz. Bodaj najbardziej dramatycz-
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ny moment zdarza się podczas numeru z zamykaną szafą. Rafał miał założyć 
na skobel fałszywą kłódkę, która winna się otworzyć za lekkim muśnięciem, 
a wtedy uwięziona w środku Giorgietta wydostanie się bez problemu i stanie 
przed szafą „szczęśliwa i uśmiechnięta”. Jednak Rafał zgubił atrapę i zamknął 
szafę na prawdziwą kłódkę. Dlatego po zawołaniu Sik-sika: „Madame! Prosimy 
na scenę!”, nic się nie dzieje. Sytuacja robi się napięta, bo Giorgietta jest w ciąży 
i zaczyna powoli dusić się w szafi e z braku powietrza. Sik-sik, nie bacząc wtedy 
na wymogi teatralnej iluzji, biegnie za kulisy po młotek i z wielkim wysiłkiem 
stara się rozbić kłódkę. Jednocześnie, cały czas mając na względzie działają-
cy na jego niekorzyść czas, zachęca widzów do wspólnego liczenia uderzeń 
młota w kłódkę: „i raz, i dwa, i trzy!”. Po czym ponawia wezwanie: „Madame! 
Prosimy na scenę!”. Niestety, kłódka ani drgnie, więc Sik-sik musi liczyć dalej: 
„I pięć, i sześć!”. Giorgietta, po chwili nerwowej szarpaniny ze skoblem, wresz-
cie wydostaje się z szafy, jednak z miną „wcale nieuśmiechniętą”. Już w tym 
wczesnym dramacie Eduardo stosuje strategię, którą będzie później wielokrot-
nie wykorzystywał. W centrum akcji umieścił bowiem postać nieco naiwną, 
nierozumiejącą do końca zawiłości świata ani zmieniających się wokół niej 
okoliczności, a widzom pozostawił przyjemność obserwacji jej zmagań i nie-
fortunnie podejmowanych gestów i wypowiadanych słów. I bodaj właśnie to 
wrażenie rozminięcia się działań postaci z sytuacją najbardziej zbliża drama-
turgię Eduarda do humoryzmu Pirandella.

 W traktacie O humoryzmie sycylijski autor opisywał to wrażenie jako kon-
statację nieadekwatności czyichś zachowań i wyglądu do zaistniałej sytuacji. 
Poglądowym przykładem takiego humorystycznego efektu był dla niego por-
tret leciwej kobiety, przesadnie ufryzowanej i wymalowanej275. W pierwszej 
chwili jej widok wywoływał śmiech oglądającego, wynikający z zauważalnej 
dysproporcji między makijażem i strojem a wiekiem kobiety. Jednak już za 
chwilę pojawiała się refl eksja dotycząca jej smutnego losu, groteskowych za-
biegów, wymuszanych przez pogoń za miłością młodszego od niej mężczy-
zny276. Humoryzm u Pirandella wydaje się więc, niejako wbrew etymologii 
terminu, nie tyle rodzajem komizmu – jego dramaty w zasadzie wcale przecież 
nie śmieszą – ile raczej strategią ratowania tragizmu. Dramatopisarz tak kon-
struował bowiem świat przedstawiony w dramacie, by okoliczności wymuszały 
na postaciach konieczność nieustannego udawania, przyjmowania na siebie 

275  L. Pirandello, L’umorismo, 1908, cyt. za: F. Angelini, Il punto sul Pirandello, Edizioni Laterza, 
Bari 1997, s. 77–81. 

276  O podobnym zapewne efekcie groteski, jako połączenia śmiechu i refl eksji, pisał swego 
czasu A. Heidsieck. Dla niego również groteska nie była zabiegiem deformacji rzeczywistości, ale 
właśnie sposobem jej głębszej diagnozy, gdzie początkowy śmiech szybko przeradza się w refl eksję 
natury etycznej czy fi lozofi cznej. Tekst nie został opublikowany w języku polskim. Jego streszczenie 
znajduje się w książce Małgorzaty Sugiery, Dramaturgia Stanisława Mrożka, Universitas, Kraków 
2003, s. 140. 
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różnorakich ról społecznych. Odwoływał się zatem do znanej metafory teatru, 
służącej rozpoznaniu rzeczywistości jako udania. 

W traktacie fi lozofi cznym o humoryzmie Pirandello mówił o powstającym 
w widzu wrażeniu sprzeczności, wynikającym z analizy działań jednostki wo-
bec jakiejś rozpoznanej obiektywnie sytuacji. Jednak we własnych dramatach 
w zasadzie wyręczał widza z podejmowania indywidualnej refl eksji. Wprowa-
dzał bowiem najczęściej do akcji postać rezonera, który celnie dostrzegał i traf-
nie opisywał wszystkie paradoksalne konsekwencje zaistniałej sytuacji dra-
matycznej. U De Filippo mechanizm humoryzmu działał już nieco inaczej277. 
Korzystał on bowiem z teatralnego rzemiosła i tak organizował bieg akcji na 
scenie, aby widz sam mógł dokonać diagnozy sytuacji. Sik-sik nie dywaguje 
przecież nad konsekwencjami swoich niefortunnych działań. To widz, które-
mu jak na dłoni Eduardo pokazał wcześniej, jak być powinno, a jak ostatecznie 
wyszło, korzysta w teatrze z uprzywilejowanej pozycji bardziej kompetentnego 
niż protagonista interpretatora sytuacji. Eduardowi nie chodzi jednak wyłącz-
nie o rozbawienie widza, ale właśnie o stworzenie na scenie takiej sytuacji, 
by niefortunność działań protagonisty ujawniała w naszym odbiorze tragiczny 
aspekt. Krótko mówiąc, humoryzm u Eduarda wydaje się strategią budowania 
empatycznego odbioru. Widz musi współczuć głównemu bohaterowi i chcieć 
się z nim solidaryzować, by zinterioryzować jego nieszczęście, a jednocześnie 
na własną rękę wysnuć konstruktywne wnioski. 

Pewnie właśnie dlatego o Pirandellu mówiono, że jest bardziej niż Eduar-
do „fi lozofujący”, gdyż wkładając całą refl eksję nad humorystyczną sytuacją 
w usta rezonera, zwalniał widza z możliwości empatycznego przeżycia losów 
postaci. Czytając i oglądając w teatrze dramaty Pirandella, widzowie nie mogli 
na bieżąco przeżywać losów postaci zgodnie ze znanym mechanizmem projek-
cji i identyfi kacji, gdyż autor traktował sytuację teatralną wyłącznie jako punkt 
wyjścia dla dyskursywnych analiz rezonera. Wystarczy przypomnieć sobie po-
czątek sztuki Dziś wieczór improwizujemy (1929), kiedy po zamieszaniu zwią-
zanym z opóźnionym podniesieniem kurtyny na proscenium wkracza doktor 
Hinfk uss, by wyjaśnić widzom w trzystronicowym monologu, na czym polega 
rola reżysera, autora, czym jest spektakl a soggetto improwizowany przez akto-
rów itd. Nie inaczej przecież dzieje się w dyspucie między Ojcem a Dyrektorem 
Teatru w Sei personaggi in cerca d’autore [Sześciu postaciach scenicznych w po-
szukiwaniu autora] (1921), gdzie dyskursywizacji poddaje autor konfl ikt „tre-
ści” i „formy”. Krótko mówiąc, Pirandello, nie ufając do końca widzowi, niemal 
jak stereotypowy autor dziewiętnastowiecznej powieści, wszelkimi możliwymi 
w dramacie sposobami wkłada w usta postaci wszystko to, co ewentualnie by-
łoby do przemyślenia.

277  W latach trzydziestych zespół rodzeństwa De Filippo nosił notabene nazwę Compagnia 
Teatro Umoristico, czyli Zespół Teatru Humorystycznego. 
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Dlatego właśnie Peter Szondi tak chętnie wpisał Pirandella w poczet dra-
matopisarzy epickich, których utwory sygnalizowały kryzys tak zwanego dra-
matu właściwego. Ale różnica między Eduardem a Pirandellem nie polega je-
dynie na „dramatyczności” i „epickości”, a przynajmniej nie chodzi w niej o to, 
o czym próbował mówić Szondi, czyli o heglowską dialektykę treści i formy. 
Jeśli popatrzymy na różnicę w sposobie budowania efektów humorystycznych, 
to zrozumiemy, jakie pojęciowe zaplecze towarzyszyło uznaniu Pirandella za 
„dramatopisarza”, zaś Eduarda za „komedianta”. U tego pierwszego epickość 
to cecha „literatury”, wpisana w tekst główny nadświadomość autora-literata. 
Tymczasem zaplanowany przez tego drugiego emocjonalny odbiór kojarzył 
się widzom z modelem teatru rozrywkowego i dialektalnego, gdzie mogą bez 
przeszkód oddać się emocjom wywoływanym przez przedstawiane na scenie 
sytuacje, ciesząc się możliwością rozpoznawania lokalnych odniesień, wbu-
dowanych w strukturę świata przedstawionego i języka postaci. Zatem relacja 
między Pirandellem a Eduardem polegała nie tyle na różnicy estetyki drama-
tycznej i teatralnej, ile wynikała z odmiennego usytuowania uprawianego przez 
nich teatru w dyskursie kulturowym Włoch. Eduarda lokowano w granicach 
rozrywki, komedii, sztuki lekkiej i lokalnej, zaś Pirandella, z jego mieszczań-
skim idiomem w dyskursie dramatycznym i rezonerstwem literackim, wśród 
autorów dramatycznych o zasięgu narodowym.

Niemniej jednak to właśnie kwestia ukazanej w druku dramatycznej for-
my sztuk Eduarda stała się dla włoskich teatrologów czołowym argumentem 
za włączeniem jego utworów do głównego nurtu kultury narodowej. Wierzyli 
oni bowiem, że to właśnie określona forma dramatyczna dzieła lokuje nieja-
ko artystę w centrum lub na peryferiach włoskiej panoramy teatru. Wystarczy 
przyjrzeć się temu, jak proces jego „dojrzewania” dramatopisarskiego opisują 
Franca Angelini i Anna Barsotti. Według tych badaczek młody artysta miał 
bowiem przejść od dramaturgii, najczęściej w formie jednoaktówki o struk-
turze typowej dla teatru wodewilowego, a więc opartej na montażu numerów 
(nawet jeśli traktowanej krytycznie i z dystansem, jak w sztuce Sik-sik i innych 
wczesnych dramatach), do dojrzałego dramatu mieszczańskiego z linearnie 
rozwijającą się akcją278. Pierwszym dojrzałym dramatem Eduarda, wartym ich
zdaniem zauważenia, jest sztuka Natale in casa Cupiello [Boże Narodzenie 
w domu rodziny Cupiello] (1931–1934). Eduardo pisał ją etapami i stopniowo 
rozwijał jej konstrukcję, wychodząc właśnie od wyjściowej jednoaktówki (któ-
ra później stała się aktem drugim), poprzez dramat w dwóch aktach, i wreszcie 
w trzech. Trudno jednak analizując Boże Narodzenie w domu rodziny Cupiello, 
zgodzić się z tezą włoskich badaczek, zwłaszcza że w trzyaktowej strukturze 
dramat ten stale balansuje na granicy serio i buff o. 

278  Por. F. Angelini, Rasoi. Teatri napoletani..., dz. cyt., s. 49–65; A. Barsotti, Eduardo, Fo...,
dz. cyt., s. 35–44.
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W centrum akcji dramatu umieścił Eduardo postać Luki Cupiella, ojca ro-
dziny, który z zapamiętaniem przygotowuje się do Wigilii i skleja z odpad-
ków zbieranych w ciągu całego roku szopkę bożonarodzeniową. Mówi o niej 
z dumą, że to „taki mały teatrzyk, ale o wielkiej sile działania” („un piccolo 
teatro ma la grande magìa”). Metafora szopki bożonarodzeniowej jako obra-
zu świętej rodziny stoi oczywiście w jawnej sprzeczności z obrazem krewnych 
Luki. Magia szopki udziela się bowiem tylko protagoniście, nieco naiwnemu 
dużemu dziecku, za którego plecami pozostali „dorośli” członkowie rodziny 
załatwiają między sobą mniej lub bardziej wstydliwe interesy. Córka Luki, Nin-
nuccia, przeżywa głęboki kryzys w małżeństwie z powodu romansu z innym 
mężczyzną. Żona Luki i matka Ninnuccii, Concetta, zamiast wesprzeć córkę, 
wychwala tymczasem zalety trwania w małżeństwie z rozsądku. Lepiej bowiem 
ukrywać przed mężem zdradę, a przed ojcem problemy dziecka, niż pozwolić 
ludziom wybrać własną drogę życia. Niemal już dorosły syn Luki Tommasino, 
bęcwał i nierób, podkrada regularnie pieniądze i ubrania wujkowi Pasqualino. 
I choć to fakt powszechnie wszystkim znany, domownicy nie mówią o tym na 
głos. Każdy członek rodziny wykształcił bowiem własną strategię ukrywania 
przed ojcem prawdy: matka z córką rozmawiają półszeptem, tak że Luca nie 
jest w stanie niczego usłyszeć ani nawet domyślić się tego, jakie problemy po-
ruszają. Concetta z kolei udaje głuchą, gdy dowiaduje się o małych kradzieżach 
syna, a nawet potajemnie wciska mu jeszcze kilka groszy do kieszeni. Luca zaś, 
obserwując zachowanie żony, zamiast mówić o konkretnych problemach, woli 
tylko pohukiwać: „Jesteś zagładą tego domu!”. Na pierwszy rzut oka można 
więc ten obraz dużej i małej hipokryzji uznać za jedną ze sztuk Pirandella, 
gdyby nie silny element lokalnej neapolitańskiej kultury i języka, obecny na 
scenie bodaj od pierwszej sceny dramatu.

Akcja pierwszego aktu rozgrywa się w wyziębionym pokoju jednego z wie-
lu skromnych drobnomieszczańskich mieszkań w Neapolu, zrazu w powolnym 
rytmie, niemal jak słynne poranki u Czechowa. Luca, zakutany po sam czu-
bek głowy w wielkim łóżku, wstaje powoli przy akompaniamencie namolnego 
nawoływania Concetty w dialekcie: „Luca, wstawaj, już dziewiąta!” („Susate, 
songo e’ nove!”)279. Wraz z kolejnymi warstwami odwijanego z głowy szala wi-
dzowie powoli odkrywają wymiętą i pomarszczoną twarz Luki, który zamiast 
zmienić nocne okrycie zakłada na nie tylko spodnie i buty. I cały czas trzę-
sie się z zimna. Po jakimś czasie tej zwykłej porannej krzątaniny i pohukiwań 
między mężem a żoną, spod kołdry drugiego, mniejszego łóżka w tej samej 
izbie wychyla głowę Tommasino. Na ponaglenia ojca: „Wstawaj, już dziewią-
ta”, odpowiada jak małe dziecko: „Najpierw chcę zupę mleczną!”. Tej porannej 
scenie budzenia się, picia kawy, szykowania się do wyjścia i rozpoczęcia przez 
Lucę pracy nad szopką bliżej na razie do rodzajowego obrazka lub stylizowanej 

279  E. De Filippo, Natale in casa Cupiello [w:] tegoż, Teatro di Eduardo De Filippo. I capolavori di 
Eduardo, Einaudi, Torino 1971, s. 63–108. Wszystkie cytaty w moim tłumaczeniu.
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rodzinnej fotografi i, na podstawie której ktoś po latach miałby sobie wyobra-
zić życie typowej neapolitańskiej rodziny: jest jedna izba, którą dzielą wszyscy 
domownicy, stale brakuje pieniędzy na jedzenie, każdy ma tylko jedną zmianę 
bielizny na co dzień i od święta, nie mówiąc o dziurawej lub poplamionej gar-
derobie wierzchniej. 

O realizmie tego obrazu w latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku 
mógł przesądzać jeszcze jeden element. Wprawdzie włoscy widzowie spoza 
Neapolu oglądający spektakl mogli zrozumieć lub domyślić się znaczenia wy-
powiadanych kwestii w dialekcie neapolitańskim, z pewnością jednak mieli 
silne poczucie przynależności tego języka do określonego terytorium. Użycie 
dialektu na scenie w latach trzydziestych, czyli już w dobie faszyzmu i po-
wszechnej instytucjonalnej unifi kacji językowej Włoch, traktowano zwykle 
jako środek „regionalnej” charakterystyki postaci. Tymczasem kwestia języka 
dramatów Eduarda wydaje się nie do przecenienia, gdyż sygnalizuje bardziej 
subtelne napięcia pomiędzy lokalnym kontekstem kulturowym i społecznym 
a tym wszystkim, co przychodzi z zewnątrz jako obce i nowe. 

Eduardo wprowadza na przykład postaci na scenę za pomocą występują-
cych już u Antonia Petito, Eduarda Scarpetty i całej komedii dell’arte tików 
językowych. Synek Tommasino sygnalizuje od razu ognisko konfl iktu z ojcem, 
bo na powtarzane wielokrotnie pytanie Luki, czy podoba mu się szopka, wciąż 
odpowiada „Nie!” i „Chcę zupę z mlekiem!”. Concetta, jak zgrana płyta powta-
rza: „Wstawaj, już dziewiąta!”. Do Tommasina zwraca się niezmiennie „Mój 
kochany syneczku!” („Bello di mamma!”), nawet w chwili, gdy ten właśnie wy-
kradł ojcu pięć lirów. Efekt komiczny tego zabiegu nie jest żadną tajemnicą, 
wystarczy przypomnieć sobie „Mocium Panie!” w Zemście Fredry. Ale Eduar-
dowi nie chodzi tylko o gromki śmiech publiczności. Członkowie rodziny Luki 
rozmawiają wprawdzie ze sobą w dialekcie, ale już do męża Ninnuccii – Nicoli, 
który jest wzbogaconym przedsiębiorcą, zwracają się po włosku, zachowując 
wobec niego stosowny dystans. Nie ufając obcemu klasowo mężczyźnie, Luca 
woli nie przyjmować jego podarunków i gestów szczodrości. Dlatego uprzej-
mie podziękuje Nicoli, gdy ten proponuje na wigilię kurę rosołową. I by ukryć 
pod słowami swoją ubogą kondycję, a jednocześnie zachować twarz, tłuma-
czy mu, że ma bardzo delikatny żołądek, który toleruje wyłącznie mniej kalo-
ryczne i bardziej dietetyczne rosoły warzywne. Tak opisując zachowanie Luki 
Cupiello, Eduardo stawiał mieszkańców Neapolu w znacznie korzystniejszym 
świetle, niż czynił to chociażby jego ojciec Eduardo Scarpetta. Pozwolił im bo-
wiem ocalić resztki godności pomimo dojmującej biedy. Tymczasem w Mise-
ria e nobiltà Scartpetta kazał wygłodniałej neapolitańskiej rodzinie, by rzucała 
się bez opamiętania na jedzenie. Różnicę w przedstawianiu neapolitańskiej ro-
dziny przez De Filippo i Scarpettę widać zwłaszcza na poziomie językowym. 
U Scarpetty niekompetencja językowa neapolitańczyków stanowi narzędzie 
ich wykluczenia. U Eduarda tymczasem na przecięciu dialektu i języka rysuje 
się wyraźna granica między tym, co swojskie, a tym, co obce. O ile swojskość 
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jasno utożsamia Eduardo z lokalną wspólnotą Neapolu, o tyle obcość zwykle 
kojarzy z procesami cywilizacyjnymi, które podminowują i zagrażają trwaniu 
neapolitańskiej rodziny. 

Eduardo, jak wspominałam wcześniej, nie jest jednak takim humorystą jak 
Pirandello. Dlatego nie pointuje napiętej sytuacji refl eksją rezonera, lecz powoli 
rytm wyjściowej akcji skeczami znanymi już z teatru wodewilowego. Tomma-
sino na wieść o tym, że wujek Pasqualino wstał właśnie po ponad tygodniowej 
chorobie, która przykuła go łóżka, z niepokojem pyta ojca: „Jak to wstał? A czy 
wybiera się na dwór?”. „No pewnie, że się wybiera”, odpowiada Luca. „A czy się 
ubierze?” – dopytuje Tommasino. „Skoro w takie zimno chce wyjść na dwór, 
to z pewnością się ubierze!” – mówi Luca. Już po chwili Pasqualino z furią 
wpada do pokoju, oznajmiając, że spod łóżka zniknęły jego buty. Luca, któ-
ry początkowo zdawał się niewiele rozumieć, od razu konkluduje: „No patrz! 
Tommasino je sprzedał!”, na co syn opowiada: „A tak, sprzedałem, bo wszyscy 
mówili, że wujek umrze!”.

Tym paradoksalnym odkryciom drobnej nieuczciwości, najpierw Tomma-
sina, a później też wujka (który z kolei podkrada pieniądze bratu), towarzy-
szą zwykle długie pauzy w dialogu, czekanie i nieśpieszne aktorstwo, którego 
w neapolitańskiej burlesce ojca Scarpetty nie było. Eduardo raz przyspiesza, 
a kiedy indziej wydłuża, spowalnia rytm akcji, każąc wierzyć widzowi, że ma 
do czynienia z naturalistycznym obrazem „wnętrza” rodziny. Następnie zaś 
nagle i nieoczekiwanie wprowadza element wodewilowego qui pro quo, który 
rozładowuje napięcie i zmusza widza do tego, by zrewidował wyjściowe ocze-
kiwania.

W drugim akcie (który chronologicznie powstał jako pierwszy) ogląda-
my wigilijny wieczór, podczas którego co chwila dochodzi do tradycyjnych 
coup de théâtre oraz następujących po sobie skeczy, rozgrywających się wokół 
wzajemnej niechęci Tommasina i wujka Pasqualino: a to w jednej izbie nagle 
spotkają się ze sobą kochanek i mąż, a to znów Tommasino odczytuje bożo-
narodzeniowy list do mamy, wielokrotnie zaczynając od słów „Droga mamo”, 
po czym wszyscy nagle zgłaszają propozycje, by lepiej lub inaczej sformułować 
życzenia świąteczne. Wreszcie Tommasino, uwzględniwszy interesy wszyst-
kich domowników, powiada: „Wszystkich niech Pan Bóg zachowa przez sto 
lat w dobrym zdrowiu, z wyjątkiem wujka Pasqualino, któremu życzę samych 
nieszczęść”. Cały ten festiwal skeczy i żartów toczy się w obecności nierozu-
miejącego podtekstów Luki Cupiello, który choć stara się, jak Sik-sik, zacho-
wać twarz stosownie do okoliczności, jego usiłowania przynoszą efekty wręcz 
przeciwne do oczekiwanych. 

Luca zaprasza bowiem serdecznie na kolację wigilijną kochanka żony, prze-
konany, że to tylko dobry przyjaciel Tommasina. I kiedy atmosfera staje się 
napięta w oczekiwaniu na niechybne spotkanie kochanka z mężem Ninnuc-
cii, Luca jak gdyby nigdy nic tłumaczy kochankowi głęboki sens symbolicz-
ny szopki bożonarodzeniowej. Kiedy jednak chce przy tej okazji wyjaśnić, że 
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członkowie rodziny gromadzą się wokół świątecznego stołu, nagle potyka się na 
włoskim słowie „riuniamoci” („gromadzimy się”). Język sztywnieje mu w us-
tach, więc bełkocze coś w rodzaju „zgromaro”, „romaro”, „zgroraro” . Wreszcie 
zmęczony rezygnuje z trudnego słowa, ale też z jego bardziej subtelnego zna-
czenia, odsyłającego do wspólnotowości rodziny, i wypala: „po prostu wszyscy 
przychodzą i jemy obiad”. Luca ze swoim niefortunnym, nieporadnym, czasem 
nietaktownym sposobem poruszania się w świecie, którego nie rozumie, bądź 
rozumie na opak, staje się zatem fi ltrem, przez który autor przepuszcza zjawi-
ska zagrażające trwaniu lokalnej wspólnoty. I to on musi dopiero ukazać fi asko 
„wielkiej siły działania” szopki bożonarodzeniowej, która zamiast łączyć ludzi 
w imię miłości, objawia domownikom i widzom jednocześnie symboliczną 
słabość i wyczerpanie. 

Trzeci, najkrótszy i będący epilogiem akt otwiera scena, w której widzo-
wie ponownie widzą Lucę Cupiello w łóżku, tym razem jednak w otoczeniu 
gromnic oraz sąsiadów siorbiących kawę. Luca zaniemógł, gdy nareszcie do-
tarła do niego wieść o romansie córki. Jednak Eduardo i w tym momencie nie 
rezygnuje z ukazywania nieoczekiwanych efektów działań postaci w zderzeniu 
z sytuacją. Na łożu śmierci niedowidząca i niedosłysząca Luca przez pomyłkę 
błogosławi związek córki z kochankiem, ustanawiając tym samym stan rzeczy 
lepiej pasujący do aktualnej woli i uczuć zainteresowanych. Na chwilę przed 
śmiercią uzyskuje też zapewnienie od syna Tommasina, że szopka bożona-
rodzeniowa bardzo mu się podoba, co daje nadzieję widzom, że w kolejnym 
pokoleniu tradycja lokalna neapolitańczyków będzie kontynuowana. Rodzina 
więc pozostaje scalona, choć niewątpliwie nie dzieje się tak bez konieczności 
ponoszenia kosztów hipokryzji i ryzyka śmieszności. 

Nie ulega wątpliwości, że w tym dramacie Eduardo potrafi ł skutecznie zmi-
tologizować obraz kultury południa Włoch. Nostalgiczny obraz rodziny jako 
wartości nadrzędnej, która tworzy fundamenty wspólnoty lokalnej, zaczyna się 
właśnie u tego autora od dramatu Boże Narodzenie w domu rodziny Cupiello. 
Zdaniem włoskich teatrologów sugestywne oddziaływanie tego dramatu wy-
nikało z widocznego wpływu, jaki wywarła na autora w latach trzydziestych 
współpraca z Pirandellem. Angelini w artykule Eduardo negli anni Trenta: abiti 
vecchi, abiti nuovi widzi w omawianym utworze moment przejścia od stare-
go teatru dialektalnego do teatru włoskiego, czyli od dramaturgii opartej na 
montażu numerów (teatro di varieta’), obecnej jeszcze chociażby w Sik-sik oraz 
w drugim akcie Bożego Narodzenia w domu rodziny Cupiello, do dramatur-
gii korzystającej z konstrukcji trzyaktowej i logicznie rozwijającej się akcji, na 
wzór krytycznie czytanego przez Pirandella dramatu mieszczańskiego280. Na-
tomiast humoryzm Eduarda, który zamiast postaci rezonera wykorzystuje na 
sposób krytyczny zabiegi teatru w teatrze, skecze i humor językowy z komedii 

280  F. Angelini, Eduardo negli anni Trenta: abiti vecchi, abiti nuovi [w:] tejże, Rasoi. Teatri napo-
letani..., dz. cyt., s. 49–65.
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dell’arte, zdaniem Angelini, uratował go przed etykietą teatru naturalistyczne-
go, jaką nadawano w latach trzydziestych XX wieku kulturze dialektalnej281. 

Z tezą Angelini można jednak dyskutować, biorąc pod uwagę nie tyle dra-
maty Eduarda ułożone w porządku chronologicznym (według dat premier), ile 
repertuar wystawiany przez niego i eksploatowany cały czas na scenie i w tele-
wizji. Obok bieżących tekstów nigdy bowiem nie przestał on grać wczesnych 
dramatów, takich jak Sik-sik, komedii ojca – Eduarda Scarpetty czy przeróbek 
fars Antonia Petito z centralną postacią Pulcinelli. Jeśli zaś przyjrzeć się kon-
strukcji dramatów, wszystkie jego sztuki trzyaktowe powstały nie tyle według 
modeli dramaturgii naturalistycznej i realistycznej, ile zgodnie ze schematem 
uprawianej jeszcze przez Scarpettę burleski (I akt – 45 minut, II akt – 30 minut, 
III akt – 15 minut). Moja rezerwa wobec ustaleń włoskiej badaczki nie dotyczy 
jednak „słuszności” wyciąganych przez nią wniosków, ale przyjętych założeń. 
W jej argumentacji wyraźnie rysuje się bowiem chęć udowodnienia akulturacji 
twórczości dramatycznej Eduarda do modelu dramaturgii Pirandella, którego 
międzynarodowy sukces przyczynił się do postrzegania włoskiej „dramaturgii 
narodowej” jako tendencji krytycznej wobec naturalizmu i realizmu. 

Stanowisko Angelini tym samym nie różni się wiele od zapatrywań tych 
naukowców, którzy zgodnie z kierunkiem myślenia wyznaczonym przez Szon-
diego intepretowali historię dramatu jako dialektykę „formy i treści”. Jej efek-
tem miała być bowiem dekonstrukcja „dramatu właściwego” poprzez różne 
zabiegi krytyczne, podważające obiektywność świata przedstawionego w dra-
macie. Jeśli jednak baczniej przyjrzeć się ideologicznemu zapleczu tej akade-
mickiej refl eksji, to zobaczymy, że wspiera się ona na modernistycznej estetyce, 
która działaniom artystycznym przypisywała niezależny od kulturowego kon-
tekstu formalizm, zaś działaniom nieartystycznym doraźny funkcjonalizm282. 
Jeśli czytamy na przykład analizy Angelini sztuk Eduarda, porównania struk-
tur dramatycznych ze spektaklami i próby wyznaczania ich przewidywalnej 
konstrukcji, z łatwością możemy zauważyć, że autorką kierowało spojrzenie 
ukształtowane podług estetyki modernistycznej. Dlatego zapewne tak wyraź-
nie w tekstach z początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku podkreślała, że 
Eduardo świadomie posługuje się lokalną tradycją teatralną i krytycznie się 
do niej dystansuje, a z tego, co dawne, czerpie inspirację dla „nowej formy”283. 
Wskazanie na znajomość tradycji i kulturowego kanonu przez Eduarda czyni-
ło z niego erudytę i artystę, a także wspierało dyskursywny proces jego afi lia-
cji do centrum na drodze teatrologicznej refl eksji estetycznej. Dlatego też, jak 

281  Tamże, s. 52. 
282  O dialektyce przedstawień artystycznych i nieartystycznych oraz stojącej za nią „estetyce 

efektu” i konieczności jej nowego przemyślenia w teatrologii XX i XXI wieku pisze Erika Fischer-
-Lichte w książce Teatr i teatrologia. Podstawowe pytania, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Instytut 
Teatralny im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2012.

283  F. Angelini, Eduardo negli anni Trenta..., dz. cyt.
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sądzę, dla późniejszych powojennych sztuk Eduarda teatrolodzy włoscy będą 
szukać porównań z dramaturgią Bertolta Brechta i Samuela Becketta.

Jednak samo rozpoznanie przemian formalnych dramaturgii neapolitań-
skiego autora i próba jej strukturalistycznej analizy nie tłumaczą jeszcze i nie 
usprawiedliwiają same z siebie wchodzenia Eduarda do głównego nurtu kul-
tury narodowej. Czego ani Angelini, ani też Barsotti zdają się nie doceniać, 
analizując jego komedie na tle dramaturgii europejskiej swego czasu, stanowi 
zmieniający się w drugiej połowie XX wieku kontekst życia teatralnego w efek-
cie pojawienia się kina, telewizji i nowych mediów, które niewątpliwie ukształ-
towały spojrzenie odbiorców na to, co swojskie i obce, lokalne i narodowe. 
Pojawienie się po II wojnie światowej telewizyjnego medium nie tylko przecież 
przyczyniło się do banalnie rozumianego „wzrostu popularności” niektórych 
teatralnych twórców dialektalnych, ale przede wszystkim otworzyło nowe ka-
nały medialne dla konstruowania wspólnot wyobrażonych. Powstawały one 
już nie wokół dramatu jako literatury teatralnej, ale tworzyły się w wyniku 
afektywnych relacji, wytwarzanych za pomocą obrazów medialnych, które 
bardziej skutecznie niż formy dramatyczne twórców dialektalnych wpłynę-
ły na przewartościowanie niektórych kategorii opisu lokalności w dyskursie 
kulturowym i społecznym. I właśnie tej zmianie paradygmatu kulturowego, 
związanego z pojawieniem się telewizji, trzeba się lepiej przyjrzeć, by uchwycić 
przemieszczenie się teatru dialektalnego z peryferii do mainstreamu kultury 
narodowej. 



9. Teatr dialektalny w telewizji 

W swobodnym przechodzeniu od dawnej do współczesnej perspektywy spoj-
rzenia na dramaturgię dialektalną zawsze istnieje ryzyko, że czytelnik pogubi 
się w chronologii omawianych przykładów. Bo przecież kimś innym był dla 
widzów włoskich Eduardo De Filippo w latach trzydziestych XX wieku, a ina-
czej postrzegano go po wojnie, w latach pięćdziesiątych XX wieku, od kiedy 
zaczął swoje sztuki realizować w teatrze telewizji, i wreszcie – zupełnie ina-
czej mówi się o nim, począwszy od lat siedemdziesiątych XX wieku. Jednak 
chronologiczne zestawianie jego utworów i zastanawianie się nad ich ewolu-
cją formalną nie na wiele przyda się badaczom i czytelnikom. Jak przytomnie 
zauważył Ferdinando Taviani, daty powstawania utworów Eduarda wskazują 
właściwie tylko na chwilę, kiedy pojawiły się one w repertuarze jego teatralnego 
zespołu. Natomiast wcale nie tłumaczą, jak później, przez całe dziesięciolecia, 
były one eksploatowane w teatrze, kinie i telewizji, z większymi lub mniejszy-
mi zmianami, a także jak funkcjonowały w powszechnym odbiorze284. Taviani 
powołuje się na przykład sztuki Napoli milionaria! [Neapol milionerów!], któ-
ra powstała w 1945 roku. Autor przedstawił w niej proces rozpadu włoskiej 
rodziny, rodzenia się mafi jnej mentalności i rozwoju prostytucji w Neapolu 
po przybyciu wojsk alianckich do miasta w 1944 roku. Prawdopodobnie nie-
wiele osób przeczytało tę sztukę w pierwszej edycji książkowej z 1950 roku, 
jakaś część Włochów widziała ją może w teatrze, znacznie więcej osób zna ją 
z przedstawienia w teatrze telewizji, emitowanego w latach sześćdziesiątych 
XX wieku, część miała być może okazję zobaczyć adaptację fi lmową z 1950 
roku ze zmienionym w stosunku do pierwodruku fi nałem, inni zetknęli się 
z nią w szkole jako materiałem poglądowym, ilustrującym udział Włochów 

284  F. Taviani, Uomini di scena, uomini di libro. Introduzione alla letteratura teatrale italiana del 
Novecento, Il Mulino, Bolonia 1997, s. 125.
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w II wojnie światowej, jeszcze inni w latach dziewięćdziesiątych XX wieku ku-
pili w kiosku płytę DVD z nagraniem teatru telewizji, dołączoną do jakiegoś 
popularnego tygodnika. Dzisiaj moglibyśmy do tych wyliczeń dodać jeszcze 
inne sposoby percepcji tego dramatu, jak choćby odsłony zrealizowanego na 
jego podstawie fi lmu i teatru telewizji na portalu YouTube. I oczywiście nie ma 
żadnej pewności co do tego, czy widzowie obejrzeli ten materiał w całości, czy 
zadowolili się jedynie kilkoma ulubionymi, indywidualnie wybranymi scena-
mi. I choć Taviani trafnie zauważył fenomen medialnej obecności repertuaru 
Eduarda w czasie ostatniego sześćdziesięciolecia, to wytłumaczył tę obecność 
w bardzo upraszczający i w gruncie rzeczy tradycyjny sposób. Twierdził, że to 
maestria autora oraz „wpółczesność” jego sztuk przesądziły o ich intensywnej 
i ponadczasowej eksploatacji w kulturze Włoch285. 

Tymczasem uwadze Tavianiego umyka szereg paradygmatycznych, kultu-
rowych zmian, które zadecydowały o innym sposobie konstruowania wspól-
noty narodowej oraz produkowania i pozycjonowania lokalności w zglobali-
zowanym i zdeterytorializowanym świecie, o których pisał Arjun Appadurai, 
a także o podnoszonej przez Philipa Auslandera zmianie podstawowej ramy 
kognitywnej świata, ukształtowanej w ostatnim pięćdziesięcioleciu przez te-
lewizję, a następnie przez nowe media. Oba te czynniki znacząco wpłynęły 
na sposób oddziaływania i miejsce teatru w kulturze. Uwzględnienie tych pa-
radygmatycznych zmian kulturowych pozwoli więc lepiej wytłumaczyć, dla-
czego nie warto zbytnio przywiązywać wagi do chronologii dzieł i „ewolucji 
artystycznej” ich autora. 

Zawsze trudno przychodziło teatrologom wyjaśnić, dlaczego Eduardo – 
niezależnie od bieżącej produkcji dramaturgicznej, o której z dumą mówili, 
że w diagnozie procesów historycznych niczym nie ustępuje sztukom Bertol-
ta Brechta286 – założył w latach pięćdziesiątych XX wieku grupę teatralną „La 
Scarpettiana”, z którą wystawiał dialektalne burleski ojca oraz farsy Antonia 
Petito. Tym samym wymykał się diagnozom tych badaczy, którzy chcieli w nim 
widzieć głównie reformatora dramatu i teatru oraz dramatopisarza i aktora 
na miarę europejską, ale już niekoniecznie związanego z lokalnym konteks-
tem Neapolu aktora komediowego. Dlatego uwzględnienie medialnej obecno-
ści teatru Eduarda pozwoli dostrzec proces, w wyniku którego przypisywana 
mu lokalność stała się ogólnie dostępnym etnoobrazem, stymulującym wy-
obraźnię wspólnot oderwanych od swojego terytorium w wyniku wewnętrz-
nej migracji. Etnoobrazy te, związane z kulturą południowych i środkowych 
Włoch, zaczęły w powszechnym odbiorze Włochów stanowić źródło nostalgii 
za przedwojenną kulturą plebejskiej Italii. Bo choć doszło do zerwania pamię-
ciowego i fi zycznego związku mieszkańców Włoch z określonym lokalnym 
terytorium w okresie masowej industrializacji i wewnętrznej migracji ludno-

285  Tamże. 
286  Zob. F. Angelini, Eduardo negli anni Trenta..., dz. cyt., s. 76.
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ści kraju, począwszy od lat pięćdziesiątych XX wieku, to paradoksalnie w jego 
miejsce pojawił się nowy typ afektywnej relacji, w której konstruowaniu miały 
swój udział przede wszystkim media telewizyjne, a później także media elek-
troniczne. 

Już w jednej z pierwszych transmisji telewizyjnych w ramach Teatru na 
żywo w 1955 roku telewizja włoska Rai pokazała spektakl Miseria e nobiltà 
[Biedota i arystokracja] Eduarda Scarpetty w reżyserii, adaptacji i z udziałem 
Eduarda De Filippo. Transmisja ta miała dla niego charakter szczególny, gdyż 
tego właśnie dnia na deskach Teatru Odeon w Mediolanie, skąd transmitowa-
no przedstawienie, zadebiutował na scenie jego syn Luca w roli małego, sied-
mioletniego chłopca o imieniu Peppeniello. Eduardo przed podniesieniem 
kurtyny wyszedł do publiczności na proscenium, by wygłosić krótki prolog. 
Zwracał się w nim zarówno do widzów zgromadzonych tego dnia w teatrze, 
jak i tych siedzących właśnie przed telewizorami, podkreślając epokową zmia-
nę, do jakiej dochodzi na ich oczach. Mówił: „My, aktorzy dialektalni, debiu-
towaliśmy zazwyczaj na małych scenach teatrzyków komediowych. Luca ma 
ogromne szczęście, bo dzisiaj, oprócz publiczności w Teatrze Odeon w Me-
diolanie, oglądać go będą miliony widzów w całych Włoszech. Zaczyna się 
nowa epoka”287. I choć wydawałoby się, że w tak podniosłej chwili Eduardo 
powinien przemawiać jak jakiś orator do wypełnionego tłumem stadionu, to 
wybrał on ton zgoła inny. Ściszonym głosem dodał ważną dla zjednania sobie 
przychylności widza wiadomość: „Jest jeszcze jeden problem – mówił – Luca 
ma siedem lat. I właśnie wypadły mu wszystkie mleczne zęby. Luca, pokaż, że 
ci wypadły… Dlatego trudno mu wymawiać niektóre słowa. Proszę więc pań-
stwa o wyrozumiałość”288. Eduardo, dobrze chyba rozumiejąc opisywany czter-
dzieści lat później przez Auslandera mechanizm nażywości, wiedział, że do 
publiczności telewizyjnej trzeba się zwracać tak, by miała ona wrażenie intym-
nego i indywidualnego kontaktu z wykonawcą. Co więcej, świadomy ewentu-
alnych barier kulturowych w rozumieniu tradycyjnej komedii, pisanej w dosyć 
hermetycznym dialekcie neapolitańskim, dodał: „Proszę się nie martwić, jeśli 
nie zrozumieją Państwo dokładnie wszystkich kwestii. Nakładające się na sie-
bie głosy w scenach zbiorowych proszę potraktować jak typowy miejski gwar, 
który usłyszeć można na ulicach Neapolu – nie trzeba rozumieć wszystkich 
słów. Moi aktorzy postarają się Państwu przekazać wystarczająco sugestywnie 
wszystko to, co wystarczy dla zrozumienia komedii”289. 

Eduardo w tym pierwszym telewizyjnym wystąpieniu przedstawiał więc 
siebie jako spadkobiercę tradycji neapolitańskiego teatru dialektalnego. Opo-
wiadając o swoim debiucie w wieku siedmiu lat na deskach teatru u boku ojca, 
poprzez odwołanie do własnej biografi i, która splata w jedno to, co prywatne, 

287  E. De Filippo, Miseria e nobiltà, Teatro Odeon di Milano 1955, http://www.youtube.com/
watch?v=RSN8ebDmEKw (dostęp: 9.08.2013).

288  Tamże.
289  Tamże. 
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i to, co artystyczne, uwierzytelniał oczywiście własną tożsamość wobec szero-
kiej publiczności dokładnie na tych samych zasadach, jak czynili to późniejsi 
twórcy performansu w latach sześćdziesiątych XX wieku. Ale w tej wstępnej 
prezentacji godna uwagi wydaje mi się także jego świadomość autora strategii 
przekładu międzykulturowego, czyli – mówiąc najprościej – tego, co zrobić, by 
publiczność spoza lokalnego kontekstu kulturowego odnalazła przyjemność 
w oglądaniu sztuki dialektalnej. Dlatego pewnie „zwłoszczył” nieco oryginalny 
tekst komedii, zastępując wiele wyrażeń dialektalnych odpowiednikami wło-
skimi, jak na przykład neapolitańskie „‘nzurata” (mężatka) przez włoskie „spo-
sata”. Chciał też, by widzowie nie traktowali neapolitańskiej kultury jak panop-
tikum lokalnej egzotyki, ale poprzez doświadczenie spektaklu weszli, czy też 
rozgościli się w typowym neapolitańskim domu na tych samych prawach, co 
jego mieszkańcy. 

I tu bodaj pojawia się podstawowy problem i pytanie. Wrażenie typowości 
z jednej strony, jak widzieliśmy wcześniej, często interpretowano dotąd w re-
fl eksji teatrologicznej jako zwrot w stronę naturalistycznej poetyki. Tymcza-
sem stawką w tej dyskusji było chyba co innego. Ważniejsza bowiem od rozpo-
znania konwencji teatralnej w ramach aktualnie obowiązującej estetyki wydaje 
się strategia wytwarzania lokalności we współczesnej kulturze i odpowiedź na 
pytanie, czemu lokalność ta miałaby służyć. Jak narodowe wspólnoty wyobra-
żone, opisywane przez Benedicta Andersona, powstawały dzięki intensywnej 
pracy wyobraźni, stymulowanej rozwojem kapitalistycznego drukarstwa, tak – 
według Appaduraia – w dobie pojawienia się telewizyjnego medium, a później 
także mediów elektronicznych, produkowana w nich lokalność w taki sposób 
pobudzała pracę wyobraźni, abyśmy chętnie dołączyli do podzielających tę 
samą fascynację wspólnot afektywnych. Jednak „uczucie” przywiązania, przy-
należności do wspólnoty trudno dziś w dobie powszechnej mobilności ludzi 
i globalności kultury oraz deterytorializacji traktować jak „naturalne” czy 
odziedziczone po przodkach. By emocje mogły zaistnieć, najpierw trzeba je 
stworzyć na poziomie obrazu i ciała. 

O budowaniu lokalności na poziomie ciała jako miejsca kulturowej różnicy 
pisał także Homi Bhabha w kontekście proponowanej defi nicji kolonialnej mi-
mikry. Jego zdaniem wrażenie obcości Innego (skolonizowanego) konstruuje 
się poprzez rozpoznanie podobieństwa („taki sam jak my”), ale też zauważe-
nie wyraźnej różnicy („ale jednak inny”)290. Appadurai z kolei wpisaną w cia-
ło lokalność interpretuje w kontekście realizowanej przez instytucje państwa 
polityki kulturowej, która w czasach współczesnych stara się wyprodukować 
na ciele etniczność narodu, między innymi poprzez różnego rodzaju ceremo-
nie, rytuały i określone standardy zachowań. Stąd u Appaduraia pojawia się 
określenie „dyscyplina przyzwoitości”, odnoszące się do wpisanych w ciało na-

290  H. Bhabha, Mimikra i ludzie. O dwuznaczności dyskursu kolonialnego, tłum. T. Dobrogoszcz 
[w:] tegoż, Miejsca kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 79–88. 
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wyków dyscypliny i samokontroli, kojarzonych z obywatelem nowoczesnego 
państwa narodowego. Dyscyplinę tę łatwo, na zasadzie dostrzegalnej gołym 
okiem różnicy kulturowej, przeciwstawić nieokrzesanemu, prowincjonalnemu 
zachowaniu wspólnot mniejszościowych lub lokalnych. 

Praktyka grupowej i indywidualnej dyscypliny cielesnej łączy się bowiem 
ściśle w wywodzie Appaduraia z ideologicznie wykorzystywaną przez współ-
czesne państwa narodowe retoryką antyprymordialistyczną. Państwa te, wal-
cząc z odśrodkowymi tendencjami podkopującymi ich autorytet instytucji 
stojącej na straży narodu, chętnie w swoim dyskursie manipulują odwołaniem 
do koncepcji prymordializmu jako atawistycznych, trybalistycznych, opar-
tych na afekcie związków i zachowań, które zagrażają cywilizowanemu społe-
czeństwu291. O czymś podobnym można chyba mówić we włoskim dyskursie 
kulturowym w odniesieniu do neapolitańskiej, wpisanej w ciało lokalności, 
utożsamianej z przesadną krzykliwością, gestykulacją, śpiewnym sposobem 
mówienia czy wręcz ze śpiewem, które kontrastują ze stonowanym i powścią-
gliwym sposobem zachowania ludzi z północy Włoch.

Uznanie lokalności za prymordializm, czyli zachowania przeczące wpisanej 
w ciało praktyce dyscyplinującej, pozwala – moim zdaniem – w nowym świetle 
spojrzeć także na szeroko opisywany na gruncie teatrologii proces modyfi kacji 
aktorskiego stylu gry aktorów dialektalnych. Na przykład w Miseria e nobiltà 
De Filippo świadomie wyobcowywał zachowania ubogiej neapolitańskiej ro-
dziny, która w towarzystwie arystokracji i mieszczan rzucała się łapczywie na 
porcje lodów, jawnie przecząc wymogom przyzwoitości i kontrolowania od-
ruchów ciała – tak typowych dla wyższych sfer. Temu samemu celowi służyć 
miało w tej komedii przerysowanie zachowań słaniających się z głodu neapoli-
tańskich biedaków. Eduardo w telewizyjnym spektaklu bawił widzów konwer-
sacjami, które toczyły się między przedstawicielami sytej i zamożnej arystokra-
cji a rodziną ubogiego Don Felicego, który słuchając swego rozmówcy, musiał 
co jakiś czas opierać się na szwagrze, gdyż mdlał dosłownie z niedożywienia. 
Teatrolodzy włoscy wskazywali jednak, że w późniejszych realizacjach telewi-
zyjnych swoich komedii Eduardo grał już w coraz bardziej spowolniony i kon-
trolowany sposób. I że to jego oszczędne aktorstwo, przerywane typowymi dla 
niego długimi pauzami w wypowiadanych kwestiach (jakby cedził każde sło-
wo), w dyskursie naukowym nieodmiennie interpretowano jak dowód „refor-
my” aktorstwa dialektalnego. Z akrobatycznego, krzykliwego stylu zmieniło się 
ono w styl bardziej „brechtowski”, czyli zdystansowany i epicki292. 

W opisie aktorstwa dialektalnego Eduarda teatrolodzy włoscy zachowali się 
więc podobnie jak w przypadku analizy jego dramatów. Próbowali przenieść 
na grunt lokalny kategorie estetyczne ukształtowane w Europie w innym zgo-

291  A. Appadurai, Nowoczesność bez granic..., dz. cyt., s. 154.
292  A. Barsotti, Eduardo, Fo..., dz. cyt., s. 178, F. Angelini, Eduardo negli anni Trenta..., dz. cyt., 

s. 87.
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ła kontekście kulturowym, by udowodnić i wesprzeć w dyskursie naukowym 
proces akulturacji tego twórcy do jakiegoś estetycznego centrum teatru. Cen-
trum to zaś nieodmiennie musiało zbiegać się z jakąś szerszą i bardziej uniwer-
salną płaszczyzną refl eksji na temat przemian form dramatycznych i teatral-
nych w Europie. Chodziło więc w gruncie rzeczy o to, by lokalny anachronizm 
przedzierzgnąć w uniwersalną awangardę. Zamiast jednak mówić o procesie 
akulturacji aktorstwa Eduarda do bliżej nieokreślonego stylu europejskiego, 
przyjrzeć trzeba się raczej strategiom krytycznego przedstawiania przez nie-
go specyfi cznych „prymordialnych” cech, które w powszechnym przekonaniu 
miały rzekomo określać neapolitańską wspólnotę. 

Przeciwstawienie performatywnych aspektów ciała zdyscyplinowanego 
i powściągliwego ciału porywczemu, prymitywnemu, zakorzenionemu w kul-
turze trybalistycznej widać szczególnie dobrze zwłaszcza w tych utworach 
Eduarda, które zdaniem krytyków stanowią najcelniejszą diagnozę społeczną 
powojennych Włoch: w Neapolu milionerów! (1945) i Filumenie Marturano 
[Filomena Marturano] (1946). Co najmniej od czasu zjednoczenia Włoch, 
właściwie do dzisiaj, w kulturze włoskiej przypisywano mieszkańcom Połu-
dnia, a zwłaszcza neapolitańczykom, oprócz wspomnianej już krzykliwości, 
rzekomo typową dla nich i wrodzoną porywczość, mściwość i skłonności kry-
minogenne. Dla usprawiedliwienia takiego obrazu charakteru i temperamentu 
Włochów z Południa najczęściej wykorzystywano argument niereformowal-
nych, bo wrodzonych i przekazywanych z pokolenia na pokolenie wzorców 
kulturowych, popartych związkami krwi i przywiązaniem do terytorium. 
W ten sposób między innymi od lat wyjaśniano „naturalną” inklinację miesz-
kańców południa Włoch do tworzenia organizacji o charakterze mafi jnym, 
których głównym biznesem, oprócz kradzieży i nielegalnego handlu, była 
(i w dalszym ciągu jest) zorganizowana prostytucja. 

Bardziej znaną, bo stosunkowo niedawno opublikowaną emanacją tego typu 
dyskursu wydaje się chociażby głośna i przetłumaczona na kilkanaście języków 
powieść Roberta Saviano Gomorra (2006, pol. 2008)293, rodzaj Bildungsroman
à rebours, o dorastaniu młodego chłopca z prowincji Neapolu do roli mafi jnego 
bossa, nieustraszonego rycerza lokalnego terytorium i handlarza narkotyków. 
Saviano pokazuje w niej, jak ukształtowany w jednej z dzielnic Neapolu młody 
chłopak wchodzi do organizacji mafi jnej, która swoimi mackami oplata następ-
nie cały świat. Powieść ta doskonale mieści się w opisywanym przez Appaduraia 
procesie produkcji lokalności jako powstającego w wyobraźni globalnego etno-
obrazu Neapolu. W jego ramach rekruci kamorry, pochodzący z każdej niemal 
neapolitańskiej rodziny, infi ltrują cały świat biznesu i sieją strach, budując sieci 
powiązań mafi jnych daleko poza własnym terytorium.

Jeśli dzisiaj sięgniemy po napisane przez De Filippo tuż po wojnie sztuki 
(Neapol milionerów! i Filumenę Marturano), wznawiane wielokrotnie w tea-

293  R. Saviano, Gomorra – podróż po imperium kamorry, Czytelnik, Warszawa 2008.
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trze, telewizji i kinie przez ostatnie siedemdziesiąt lat, z łatwością dostrzeżemy, 
że próbują one polemizować z owym wpisanym w ciało dyskursem prymor-
dializmu – atawistycznej i rzekomo całkiem naturalnej skłonności neapolitań-
czyków do przestępstw i prostytucji. Eduardowi bardzo bowiem zależy na tym, 
aby wyabstrahować „neapolitańskość” z dotychczasowych, utwierdzonych 
i obowiązujących w kulturze stereotypów, pokazując jej inny i konkurencyj-
ny obraz. Wierzył on bowiem chyba zupełnie serio w możliwość skutecznego 
wpływania poprzez teatr i przedstawienia na powszechną wyobraźnię narodu.

Ciekawe, że krótko po premierze Neapolu milionerów! zarzucano, że przedsta-
wione tu wojenne losy rodziny neapolitańskiej zostały przesadnie wygładzone, 
dlatego nie pokazują całego zła i okrucieństwa, z którym zetknęli się mieszkańcy 
południa Włoch w czasie wojennej zawieruchy zarówno ze strony hitlerowskich 
Niemiec, jak i wojsk alianckich294. Nie miejsce tu na porównywanie źródeł hi-
storycznych z wydarzeniami w dramacie, gdyż nie jest ważne wcale udowodnie-
nie „prawdziwości” tego, co pokazuje ta sztuka. Chodzi raczej o wskazanie, jaki 
właściwie obraz Neapolu chciał Eduardo stworzyć. Przecież „zło”, które niszczy 
rodzinę Gennara Jovine, kolejnego „naiwnego” protagonisty, nie konfrontu-
je się w Neapolu milionerów! bezpośrednio z faktami historycznymi. Eduardo, 
umieszczając akcję w przyziemiu, tak zwanym basso – typowym jednoizbowym 
domostwie ubogiej neapolitańskiej rodziny, w którym drzwi wychodzące na uli-
cę stanowiły jednocześnie jedyne okno na świat – spogląda raczej na to, jak jego 
domownicy dostosowują swoje zachowania i manipulują kodeksem etycznym 
w obliczu doraźnie zmieniających się okoliczności, które docierają do tego domu 
w formie okruchów rzeczywistości i refl eksów zachowań gości.

Żona Gennara, Amelia, na wojnie ubiła doskonały interes, handlując towa-
rami spożywczymi (stąd pewnie właśnie porównanie do Brechta i jego Matki 
Courage). Syn Amadeo dorabia sobie, kradnąc opony samochodowe, a córka 
znajduje doskonały sposób na poprawę statusu materialnego, oferując swoją 
miłość amerykańskim żołnierzom. Cały interes kwitnie w najlepsze, w tajem-
nicy oczywiście przed Gennarem, który zdaje się początkowo nie dostrzegać 
raka toczącego rodzinę. Dopiero seria nieszczęśliwych wypadków (śmiertelna 
choroba najmłodszego dziecka, niechciana ciąża starszej córki i policyjna obła-
wa zastawiona na syna-złodzieja), które Eduardo, jak zwykle, kumuluje w trze-
cim akcie, każe wszystkim zdegenerowanym domownikom rozpoznać własny 
upadek moralny. Gennaro po raz kolejny obsadzony został w roli „sumienia” 
rodziny. W odpowiednim momencie, powróciwszy z wojennej zawieruchy, ma 
potrząsnąć domownikami i obudzić ich ze złego snu, w który wpędzili się na 
własne życzenie.

Ostatnie zdanie, które pada w tej sztuce: „Trzeba przeczekać noc” („Adda 
passà ‘a nuttata”) weszło nawet do frazeologii języka włoskiego jako sposób na 
powiedzenie, że „czas leczy rany”. Znaczyło ono wtedy tyle, że zmiana lokal-

294  F. Taviani, Uomini di scena..., dz. cyt.
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nej/narodowej wspólnoty na lepsze wydawała się Eduardowi możliwa, o ile jej 
członkowie zdolni są do podejmowania etycznych wyborów. Jednakże sam ar-
tysta w latach siedemdziesiątych, po serii zamachów i aktów terrorystycznych 
(to czas wojny zarówno prawicowych, jak i skrajnie lewicowych organizacji ter-
rorystycznych), wycofał z repertuaru ten utwór, tłumacząc, że nie potrafi  nadal 
wypowiadać ze sceny takich krzepiących sloganów w obliczu rozpadu państwa 
i zbrojnej walki wewnętrznej między członkami tego samego narodu295. 

Niezależnie jednak od tej późniejszej rezygnacji Eduardo okazał się bardzo 
przenikliwy w krytycznej diagnozie „wytwarzania” tożsamości neapolitańskiej 
jako z gruntu mafi jnej. W jednym z nielicznych monologów jego protagonista 
Gennaro, choć nigdy wprost nie krytykuje tego, co dzieje się w jego własnym 
domu, trafnie opisuje procesy determinujące zachowanie domowników. Po-
kazuje bowiem, w jaki sposób dyskursywnie świat nauki, w porozumieniu ze 
światem polityki i dominujących sił społecznych, uzurpuje sobie prawo do de-
fi niowania mniejszości i kultur podrzędnych: 

Przecież nie o to chodzi, że ludzie nie wiedzą jak żyć. Im [profesorom – E.B.] wygod-
nie jest mówić, że lud jest niemrawy, niedouczony, niedojrzały… I tak często to po-
wtarzają, że zaczynają w końcu sami w to wierzyć i zyskują nad ludem władzę. Dlatego 
właśnie profesorowie są faszystami. (…) Mało tego, każą ci wierzyć, że wszystko, co 
robią, robią dla twojego dobra, najpierw na papierze, potem w uroczystej przemowie, 
potem groźbą, potem za pomocą dekretu, wreszcie z karabinem w ręku, czyli wkrótce 
po prostu musisz im ulec. (…) Prędzej czy później lud i profesorowie stają się wro-
gami. Profesorowie postępują według własnego uznania, a lud według własnego. Po 
pewnym czasie masz wrażenie, że nic do ciebie nie należy, że ulice, domy, pałace, 
ogrody, nie są twoje… a należą wyłącznie do profesorów. Oni mogą tym dysponować, 
jak chcą, a tobie nie wolno nawet dotknąć ściany. (…) Jeśli ktoś zapyta, kto wszczął 
wojnę, lud odpowie – profesorowie. Ale jeśli zapytać, kto ją przegrał, to padnie od-
powiedź, że lud. A kto wygrał? Oczywiście profesorowie. (…) Według mnie wszyscy 
powinni po równo podzielić się odpowiedzialnością i zasługami (…) a nie mówić: ja 
jestem dojrzały, a ty nie!296 

Przy odrobinie dobrej woli można te słowa interpretować w świetle analizy 
dyskursu władzy Michela Foucaulta albo dyskursu imperializmu Edwarda Sai-
da, gdyby nie to, że Eduardo bardzo szybko zawęża perspektywę do kontekstu 
rodziny i bliskiego mu miasta, próbując uciec od zbyt daleko idących uogólnień. 
Jak dzieje się to w reprymendzie, której w drugim akcie Gennaro udziela synowi: 

Nikt nie staje się złodziejem tylko dlatego, że wybuchła wojna. (…) Złodziejem 
trzeba się urodzić. Ale nie można powiedzieć, że złodzieje są neapolitańczykami 
albo rzymianami, albo mediolańczykami, Anglikami, Francuzami, Niemcami czy 
Amerykanami. Złodziej jest tylko złodziejem, nie ma ojca ani matki, ani rodziny. Nie 
ma ojczyzny ani swojego miejsca w kraju. Zresztą przed wojną złodzieje w poszuki-

295  F. Taviani, Uomini di scena..., dz. cyt., s. 127.
296  E. De Filippo, Napoli milionaria! [w:] tegoż, Teatro di Eduardo De Filippo…, dz. cyt.,

s. 168–169. Wszystkie cytaty w moim tłumaczeniu. 
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waniu szczęścia często wyprawiali się za morze… (…) Nasze miasto nie cieszy się 
dobrą sławą (…) jak tylko ktoś słyszy „neapolitańczyk” od razu staje na baczność. Od 
zawsze tak było (…) Jeśli tylko gdzieś dochodzi do szczególnie wymyślnej kradzieży, 
jakiegoś oszustwa na drugim krańcu świata, od razu wszyscy mówią, że to musiało 
zdarzyć się w Neapolu297.

Skoro złodzieje nie mają ojczyzny, zdaje się mówić Eduardo, to i trudno 
mówić o jakichś cechach wrodzonych, związanych z przynależnością do okre-
ślonego terytorium. Zachowania, które zwykliśmy interpretować jak typowe 
i wrodzone, należy uznać za emanację samospełniających się oczekiwań. Do 
tej pory bodaj żaden z naukowców, zajmujących się twórczością Eduarda, tego 
nie zauważył, ale elementy metateatralnej zabawy, tak często obecne w jego 
dramatach, można czytać nie tyle poprzez pryzmat ewolucji antynaturalistycz-
nych form dramatycznych, ile właśnie jako strategię, każącą krytycznie spoj-
rzeć na etniczność jako zespół cech i zachowań wrodzonych lokalnej społecz-
ności. W Neapolu milionerów! jedną z takich wrodzonych cech jest rzekoma 
skłonność neapolitańczyków do kłamstwa i braku szacunku dla państwowej 
władzy. W jednej ze scen tej sztuki na wieść o zbliżającym się żandarmie Gen-
naro kładzie się do łóżka i udaje umarłego, a cała rodzina przebiera się w ża-
łobne stroje i zawodzi z żalu. Chcą oczywiście w ten sposób ukryć przed poli-
cjantem znajdujący się pod łóżkiem skład żywności, pochodzącej ze szmuglu. 
Zdesperowany policjant, podejrzewając fortel, najpierw cierpliwie czeka, aż 
przedstawienie żałobne się skończy, w końcu, nie mogąc przyłapać Gennara 
na udawaniu śmierci, decyduje się zawrzeć z nim pakt: „Nie wsadzę cię do 
więzienia – mówi – ale daj mi tę satysfakcję i wstań z martwych”. Na co Gen-
naro odpowiada: „Wstanę z martwych, ale jeśli wsadzisz mnie do więzienia, 
to będziesz ostatnim łajdakiem”. Po czym obaj zgadzają się co do jednego: ani 
przedstawiciel władzy, ani podlegli mu obywatele nie są na tyle głupi, by uwie-
rzyć we wzajemne zapewnienia o praworządności władzy i przebiegłości ludu. 
Eduardowi nie zależy więc na tym, by przedstawić „prawdziwy” obraz Neapo-
lu, ale raczej chce pokazać, że „naturalne” zachowania, odruchy, typowe dla 
lokalnej społeczności, trzeba interpretować jako zespół narzuconych w kultu-
rowym dyskursie cech, które – jeśli tworzą jakąś lokalną tożsamość – to tylko 
performatywnie. 

Działanie tej performatywnie stwarzanej tożsamości lokalnej można po-
równać do mechanizmu mimikry, czyli tej strategii, która przynajmniej w de-
fi nicji bliższej języka militarnego wykorzystuje przebranie jak strategię przy-
stosowawczą. Lokalność czy etniczność to zespół wyuczonych, narzuconych 
zachowań i cech, które w ramach przyjętych okoliczności gwarantują rodzaj 
symbiozy, pokojowej współobecności (tego, co lokalne, z tym, co narodowe), 
jednak tylko pod takim warunkiem, że obie strony zachowają świadomość 
umowności wzajemnych przedstawień. W chwili, kiedy jedna z nich zdecy-

297 Tamże, s. 226.
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duje się zrezygnować z tej umowności, dochodzi do konfl iktu, głównie w celu 
obrony podstawowych praw strony poszkodowanej. 

Chciałabym odwołać się tylko do jednego przykładu takiego konfl ik-
tu „przedstawień”. W Filumenie Marturano (1946) znajdziemy scenę bardzo 
podobną do tej z Neapolu milionerów!, w której protagonistka musi udawać 
martwą, by uzyskać od losu zadośćuczynienie. Eduardo napisał ten dramat dla 
swojej siostry Titiny i jest to bodaj jedyna jego komedia, w której niepodzielną 
protagonistką została kobieta. Tak jak umiał Eduardo konstruować świat więk-
szości dramatów wokół męskich postaci, dostosowując obowiązujące w nim 
wartości do męskiego punktu widzenia, tak tym razem świat przedstawiony 
skutecznie uzasadnia i uwierzytelnia działania kobiety. Eduardo pokazuje Filu-
menę jako ofi arę systemu, który z kobiet pochodzących z ubogich rodzin czy-
nił najpierw prostytutki, a potem rajfury (lub co najwyżej gosposie). Zamożni 
mężczyźni aktywnie wspierali zaś ten system, chętnie korzystając z usług ubo-
gich kobiet. Filumena, która w sztuce Eduarda jest już dojrzałą kobietą i od 
dwudziestu pięciu lat pełni funkcję gospodyni swego dawnego klienta i ko-
chanka Domenica Soriano oraz zarządza jego interesami, chce wreszcie wy-
równać rachunki z przeszłości i wywalczyć sobie prawo do wypracowanego jej 
rękami majątku, a w rewanżu za wszystkie lata upokorzeń zawrzeć z Domeni-
kiem ślub. Akt ten pozwoli jej bowiem dodatkowo nadać odpowiednie nazwi-
sko trzem dorosłym już synom (z których jeden jest synem Domenica), a także 
zagwarantuje im prawo dziedziczenia majątku ojca. Przy tak skonstruowanych 
okolicznościach wyjściowych akcji widz nie może nie przyznać racji Filume-
nie. Jednak, jak łatwo się domyślić, Domenico nie traktuje jej jak równorzędnej 
partnerki. Dlatego musi się ona uciec do fortelu i, udając ciężko chorą, błaga go 
na łożu śmierci, aby spełnił jej ostatnią prośbę i poślubił ją. Domenico w chwi-
lowym przypływie wzruszenia zgadza się, po czym Filumena, już zamężna, 
nagle odzyskuje siły i próbuje organizować życie na nowo, tym razem według 
własnych zasad.

Jednak konfl ikt między kobiecym prawem sprawiedliwości losu a męskim 
prawem zapisanym w kodeksie cywilnym nie każe na siebie długo czekać. 
W drugim akcie Domenico podważa małżeństwo z Filumeną, odwołując się 
do przepisów, które – jak się okazuje – chronią tylko mężczyzn, biegłych w taj-
nikach prawa i wykształconych. Filumena zaś, która nie potrafi  ani pisać, ani 
czytać, nie może konkurować na tym samym poziomie z prawnikami. Widząc, 
że nie uda jej się przeciwstawić męskiemu światu kodeksów i języka włoskie-
go za pomocą swego poczucia sprawiedliwości losu, analfabetyzmu i jedynego 
znanego jej języka – dialektu neapolitańskiego – rezygnuje z rewanżu i posta-
nawia odejść z niczym. To dopiero Domenico, po dłuższym namyśle, upomni 
się o nią, akceptując tym razem wszystkie warunki.

 Nie po raz pierwszy Eduardo przedstawia w dramacie konfl ikt plebejskiej 
lokalności z nowoczesnością jako proces negocjacji różnic kulturowych. Prze-
ciwległe bieguny tych negocjujących stron w każdym dramacie ustalane są 
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oczywiście na nowo. Z plebejską kulturą i systemem wartości Filumeny kon-
kuruje tym razem nowoczesny, męski świat dobrej zabawy w stylu dolce vita 
(widoczny szczególnie wyraźnie w fi lmowej wersji sztuki, gdzie Domenico So-
riano obwozi swoim jachtem amerykańskie turystki wokół wyspy Capri). Nie-
wątpliwie jednak Eduardo stara się subwersywnie podważyć negatywny obraz 
prymordializmu neapolitańczyków, przedstawiając ich raczej jak „sumienie” 
włoskiego społeczeństwa. Takim sumieniem był wcześniej Gennaro w Neapolu 
milionerów!, teraz zaś Filumena Marturano. Autor tak konstruuje bowiem jej 
neapolitańską osobowość, aby reprezentowała ona jakiś utopijny obraz kultury 
pierwotnej, społeczeństwa „prawego”, w znaczeniu może nawet chrześcijań-
skim, takiego, jakim być powinno, choć nie zawsze jest. 

O bardzo podobnym rozumieniu wyższości kobiecego prawa „pokre-
wieństwa” nad męskim prawem „stanowionym” pisała Judith Butler w eseju 
Żądanie Antygony (pol. 2010)298. Według amerykańskiej badaczki postać An-
tygony wróciła jako jedna z najważniejszych fi gur najrozmaitszych dyskursów 
teoretycznych w ostatnich kilkudziesięciu latach za sprawą Jacques’a Lacana 
i teoretyczek feministycznych, którzy ożywili postać z antycznej tragedii, by 
stała się znakiem złożonej dialektyki pożądania i prawa, wyzwania etycznego 
i obowiązku wobec państwa. Butler we wspomnianej pracy rewiduje te kla-
syczne interpretacje postaci Antygony, gdyż centralne miejsce w jej namyśle 
zajmuje kwestia rodziny, jej wewnętrznych relacji, koniecznych uwikłań w pra-
wo i przemoc. Antygona, stawiając czoła opresji samotności i radykalnej obo-
jętności wspólnoty, na ostrzu noża stawia pytanie o status i zakres pragnienia, 
które byłoby wyrazem jednostkowości oraz emancypacji, o relację między 
płcią i państwem. Wreszcie zadaje pytanie całkowicie fundamentalne: o moż-
liwość, jak mówi autorka, „wyłonienia się nowego pola człowieczeństwa”. Pa-
trząc na postać Filumeny poprzez pryzmat Żądania Antygony, można poku-
sić się o tezę, że walczy ona o inny rodzaj wspólnoty, fundowanej na jakimś 
precywilizacyjnym i wewnętrznym prawie sprawiedliwości. Neapolitańskość 
ta służy w sztuce Eduarda ukazaniu starcia płci z państwem, w którym pozba-
wiona dyskursywnych narzędzi kobieta musi najpierw ponieść klęskę w ob-
liczu stanowionego prawa, po to tylko, by za chwilę państwo upomniało się 
o nią ponownie, bądź w poczuciu zagrożenia, bądź chęci sprawowania nad nią 
skutecznej kontroli. Oczywiście, jak już powiedziałam, rozumienie lokalności 
u Eduarda to rodzaj utopii, ale wydaje mi się, że właśnie utopijność tego etno-
obrazu przesądza o jego największej sile, ma największą performatywną moc. 
Płynie ona także z jeszcze jednej, istotnej moim zdaniem, strategii przedsta-
wiania neapolitańskiej kultury w jego dramatach, która skutecznie polemizuje 
z narzuconym jej kulturowym dyskursem prymordializmu. Chodzi o konstru-
owanie lokalności jako przedmiotu nostalgii i tęsknoty.

298  J. Butler, Żądanie Antygony, tłum. M. Sugiera, M. Borowski, Księgarnia Akademicka,
Kraków 2010.
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Appadurai, mówiąc o światach wyobrażonych i etnoobrazach, wskazywał 
na ważną i często wykorzystaną chociażby we współczesnej reklamie strate-
gię wytwarzania nostalgii. Formy masowej reklamy, mówił, uczą konsumenta 
tęsknoty za rzeczami, których nigdy nie stracił. To znaczy kreują doświadczenie 
trwania, przemijania i utraty, które nadpisuje się nad rzeczywiście przeżytymi 
historiami jednostek, grup, rodzin, grup etnicznych i klas społecznych299. Swo-
ją defi nicję porównał także z propozycją nostalgii za teraźniejszością Fredrica 
Jamesona, który stosował ją do analizy fi lmów. Kreowana w nich teraźniej-
szość ukazywana była z perspektywy przyszłości, jako coś już utraconego300. 
Oba sposoby wytwarzania uczucia nostalgii, nostalgii wyobrażonej, za czymś, 
czego nigdy nie było, wydają się trafną wskazówką, pozwalającą odczytać stra-
tegię wytwarzania tęsknoty za lokalnością u Eduarda. 

Z nostalgicznym obrazem teraźniejszości, która w wyniku konstrukcyjnych 
zabiegów zostaje przedstawiona jako przeszłość, mieliśmy do czynienia właś-
ciwie w większości sztuk neapolitańskiego autora. Aktualne procesy społeczne 
i historyczne prezentował on jak siły, które podminowują integralność i wyide-
alizowany obraz społeczeństwa neapolitańskiego. Ale chyba najlepiej ową fi gurę 
nostalgii za teraźniejszością, która już stała się przeszłością, wykorzystał w sztu-
ce Le voci di dentro [Głosy z wewnątrz] (1948). Akcja tego dwuaktowego drama-
tu rozgrywa się w Neapolu po wojnie, niejako nazajutrz po ciężkiej nocy, którą 
w Neapolu milionerów! trzeba było przeczekać. W jednej kamienicy mieszkają 
obok siebie dwie skłócone rodziny, Saporito i Cimmaruta, których członkowie 
wprawdzie jeszcze się odwiedzają, zewnętrznie realizując rytuały dawnego do-
brego sąsiedztwa, ale w gruncie rzeczy żywią do siebie głęboką niechęć. Wza-
jemnych resentymentów nagromadziło się tak dużo, że nikt z domowników nie 
sypia już dobrze. Prawie każdy wstaje rano bardziej zmęczony, niż kiedy kładł 
się do łóżka i nie może zapomnieć o nocnych koszmarach, w których pojawiają 
się niepokojące, groteskowe i przerażające obrazy zbrodni.

Czas akcji wprawdzie konstruuje Eduardo jako teraźniejszy, ale jedno-
cześnie wszelkimi możliwymi środkami daje do zrozumienia, że okres wspól-
notowych więzi protagoniści mają już dawno za sobą. Nieżyjący ojciec braci 
Alberta i Carla Saporito miał fi rmę organizującą uroczystości rodzinne i festy-
ny miejskie. Wypożyczał na tę okoliczność krzesła i stoły. Dziś cały magazyn 
stołów i krzeseł zalega bezużytecznie w domu braci, bo nikt już w mieście nie 
organizuje zabaw ani spotkań rodzinnych. Interes umarł więc śmiercią natu-
ralną, a dwaj bracia stracili środki do życia. Oczywiście machina dramatur-
giczna, jaką Eduardo uruchamia w tej sztuce, jeszcze raz odwołuje się do tra-
dycyjnego repertuaru burleski czy nawet grand giugnolu – rodziny nawzajem 
oskarżają się o popełnienie morderstwa na sąsiedzie, który w rzeczywistości 
wcale nie umarł, tylko wyjechał na chwilę z miasta. Ale to właśnie niebezpie-

299  A. Appadurai, Nowoczesność bez granic..., dz. cyt., s. 117.
300  Tamże, s. 119.
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czeństwo wykrycia przez policję pozwala Eduardowi na głębszą introspekcję 
postaci i pokazanie ich niecnego działania oraz nieczystych intencji w sytuacji 
zagrożenia. 

Jak zwykle ktoś w sztuce Eduarda musi na koniec położyć kres wzajemnym 
resentymentom i pomóc odróżnić dobro od zła. Tę rolę zarezerwował autor 
dla granego przez siebie Alberta Saporito. Alberto, początkowo zamroczony 
własnym koszmarem sennym, uruchamia lawinę wzajemnych oskarżeń mię-
dzy sąsiadami, ale w ostatnim akcie przegląda wreszcie na oczy i wyjawia inną, 
tę właściwą stronę nocnych przywidzeń. Jednak dialektyczne umiejętności Al-
berta wyjaśniania przyczyn nienawiści i resentymentów nie na wiele się zdają. 
Jedynym godnym i uważnym jego interlokutorem pozostaje bowiem wujek 
Nicola, który w obliczu degeneracji wspólnoty lokalnej całkiem zrezygnował 
z mówienia i tylko pogardliwie spluwa z antresoli. Wszystko zatem, co ewen-
tualnie można jeszcze uratować z lokalnej wspólnoty, język, jej trwanie i we-
wnętrzną solidarność, odeszło u Eduarda w przeszłość, zaś tak ważny dla niego 
we wszystkich sztukach język i związane z nim napięcie między włoskim i dia-
lektem przybrało formę napięcia między milczeniem a mówieniem do ściany. 
Za dawnym Neapolem, zdaje się mówić autor, można już tylko tęsknić i go 
wspominać, jak wspominamy członków rodziny, patrząc na dawną fotografi ę. 
Nie bez powodu w telewizyjnej wersji Głosów z wewnątrz w ostatniej scenie 
wszystkie postacie zastygają bez ruchu, ustawione na proscenium w jednym 
rzędzie, z takim wyrazem twarzy, jakby nasłuchiwały czegoś, czego nie można 
dosłyszeć.

I chyba właśnie ta zdolność obrazów neapolitańskiej lokalności Eduarda 
do wywoływania nostalgii za przeszłością, której już nie ma, za teraźniejszoś-
cią, która odeszła w przeszłość, stanowi o największej performatywnej sile jego 
dramaturgii. Jednak nie wprost, bo przecież dopiero stała obecność konstruo-
wanego przez niego w mediach – kinie, telewizji, a dzisiaj także w Internecie – 
etnoobrazu pozwoliła na identyfi kację owej lokalności z szerszym kontekstem 
kultury włoskiej. Mówiąc inaczej, dzięki mediom lokalność neapolitańska zo-
stała włączona do procesu budowy afektywnej wspólnoty wokół ruralnej, ple-
bejskiej przeszłości Italii, którą dzisiaj chętnie posługują się w zasadzie wszyscy 
aktorzy nowoczesnej gospodarki i reklamy, od restauratorów kuchni regional-
nej począwszy, poprzez agroturystykę, a na samotnych wyprawach reporterów 
National Geographic w rzekomo ubogie i zacofane regiony świata skończywszy. 

Eduardo jest tylko jednym, świadomie wybranym przeze mnie przykładem 
powyższej tendencji, ale na gruncie włoskim można by z powodzeniem zna-
leźć także inne: za plebejską Italią tęsknił przecież w swoich fi lmach również 
Pier Paolo Pasolini, wpisując ją dodatkowo i w całości w symboliczny kontekst 
„prakultury chrześcijańskiej” (Ewangelia według świętego Mateusza [1968], na-
kręcona w południowym regionie Włoch, zwanym Basilicata, czy wcześniejszy 
Włóczykij [1958], poświęcony rzymskiemu proletariatowi). Podobnie też do 
Eduarda, inni neapolitańscy twórcy zaistnieli dzięki mediom w zglobalizowa-
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nym kontekście wewnętrznej i transnarodowej włoskiej diaspory. Wystarczy 
przypomnieć fi lmy komika Totò z lat pięćdziesiątych XX wieku, w których grał 
w parze z bratem Eduarda – Peppinem De Filippo, czy neapolitańskich komi-
ków z grupy kabaretowej „La Smorfi a” z lat osiemdziesiątych i dziewięćdzie-
siątych, której członkiem był między innymi Massimo Troisi, znany szerszej 
publiczności jako odtwórca roli listonosza w fi lmie Michaela Redforda Il post-
ino (1994).

Jednak przykład Eduarda De Filippo stwarza według mnie dodatkową 
okazję do krytycznego spojrzenia na towarzyszący mu dyskurs teatrologiczny, 
który – jak mi się wydaje – zatrzymał się w obrębie estetycznych kategorii, za 
pomocą których porządkował zjawiska włoskiego teatru, dzieląc je na wstecz-
ne lub awangardowe, naturalistyczne i metateatralne, lokalne i uniwersalne, li-
terackie i teatralne. Tymczasem, jak starałam się dowieść, Eduardo, niezależnie 
od niezwykle ożywionej w ramach włoskiej teatrologii dysputy na temat ewo-
lucji jego dramaturgii od form typowych dla niszowych gatunków teatru ko-
mediowego i skeczowego montażu numerów do form trzyaktowej dramaturgii 
mieszczańskiej i stopniowej, wszedł do głównego nurtu narodowej kultury za 
sprawą telewizyjnej kariery jego spektakli, fi lmów, a dzisiaj także kolejnych 
reedycji jego dział na płytach DVD i w Internecie. Zaś estetyka formalna jego 
dramatów i ich edytorskie opracowanie w prestiżowym, jakkolwiek spojrzeć, 
wydawnictwie Einaudi są raczej przykładem owego historycznego sprzężenia 
zwrotnego, o którym mówił Auslander, gdzie nowsze medium wpływa na stra-
tegie podawcze mediów wcześniejszych. Komedie Eduarda zostały bowiem 
opublikowane przede wszystkim dlatego, że cieszyły się już sporym uznaniem 
w mediach i teatrze. 

Wchodzenie dramaturgii dialektalnej do mainstreamu kultury narodo-
wej zaowocowało jeszcze innymi konsekwencjami, mianowicie wyrwaniem 
teatru dialektalnego lub przedstawień powstających w dialektach z dyskursu 
przywiązania do konkretnego terytorium i wspólnoty. Nieco zitalianizowany 
dialekt neapolitański Eduarda na stałe zagościł w panoramie językowej kraju 
na zasadzie rozpoznawalnego i powszechnie zrozumiałego idiomu, podobnie 
zresztą jak inne dialekty włoskie. Młodsi od De Filippo twórcy teatralni, tacy 
jak Leo de Berardinis, Dario Fo czy artyści z Teatro delle Albe z Rawenny, 
używali już na scenie lokalnych dialektów niekoniecznie w celu zbudowania 
związków z konkretnym terytorium i wspólnotą, ale w funkcji wyobcowującej 
dominujące kulturowe dyskursy. Użycie dialektu stało się u nich, analogicz-
nie jak u Antonia Petito, jedną ze strategii krytycznego oglądu rzeczywistości, 
a także zaświadczało o wielogłosowości teatru włoskiego, który, jak się okazu-
je, niekoniecznie musi powstawać w jednym języku, podzielanym przez całą 
narodową wspólnotę. 
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Ilustracja 20a. Lot Pulcinelli na Księżyc, litografi a (XIX w.) [w:] D. Scafoglio, L.M. Lombardi 
Satriani, Pulcinella. Il mito e la storia, Leonardo Editore, Milano 1992. © Biblioteca Nazionale 
Vittorio Emmanuele III, Napoli. 
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Ilustracja 20c. Pulcinella, Anonim (XIX w.) [w:] D. Scafoglio, L.M. Lombardi Satriani, Pul-
cinella. Il mito e la storia, Leonardo Editore, Milano 1992. © Biblioteca Nazionale Vittorio 
Emmanuele III, Napoli.
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Ilustracja 21. Adelaide Ristori w roli Lady Makbet. © Biblioteca e Museo Teatrale SIAE 
Burcardo, Roma.



2579. Teatr dialektalny w telewizji 

Ilustracja 22. Adelaide Ristori w roli Franceski da Rimini, Silvio Pellico. © Biblioteca e Museo 
Teatrale SIAE Burcardo, Roma.
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Ilustracje 23, 26, 27, 28, 29, 30. Fotografi e Antonia Petito w roli Pulcinelli. Ilustracje 24 i 25 – 
zdjęcia portretowe. © Biblioteca Nazionale Vittorio Emmanuele III, Napoli. 
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Ilustracja 24.
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Ilustracja 25.
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Ilustracja 26.
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Ilustracja 27.
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Ilustracja 28.
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Ilustracja 29.
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Ilustracja 30.
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Ilustracja 31. Eduardo De Filippo w roli Pulcinelli. © Wikicommons.
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Ilustracje 32, 33, 34. Eduardo De Filippo i Titina De Filippo w spektaklu Sik-sik l’artefi ce magi-
co. © Biblioteca e Museo Teatrale SIAE Burcardo, Roma.
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Ilustracja 33.
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Ilustracja 34.





Część III

Określając miejsce





1. Miejsce teatru

Choć rozwój mediów w drugiej połowie XX wieku skutecznie przyczynił się 
do swobodnej cyrkulacji obrazów lokalności i budowania na ich podstawie 
społecznych afektywnych więzi na odległość za pomocą narzędzi telekomu-
nikacyjnych, to nie ulega przecież wątpliwości, że teatr jako miejsce przed-
stawień na żywo i spotkania face to face również szukał dla siebie w tym 
nowym kontekście odpowiedniego miejsca i funkcji. I nie myślę tutaj wcale 
o konstruowaniu ontologicznej opozycji między jednym medium a drugim, 
ani też nie chodzi mi w tym momencie o wskazanie na zależność i redefi nicję 
starszego medium poprzez nowe. Chcę raczej uchwycić ten symboliczny mo-
ment w rozwoju włoskiego teatru, w którym musiał on zdefi niować całkiem 
dosłownie swoje miejsce i społeczną funkcję w kulturze, w zróżnicowanym 
klasowo społeczeństwie okresu ekonomicznego prosperity lat sześćdziesiątych 
XX wieku. I dotyczy to zarówno teatru rozumianego jako instytucja tworząca 
swoistą ramę dla przedstawień, jak i właśnie działań o charakterze performa-
tywnym, które wcale nie muszą ograniczać się do budynku teatralnego. Te-
atr bowiem w najbardziej pierwotnym antropologicznym sensie jest przecież 
miejscem spotkania, dlatego jego lokalność (od łac. locus – miejsce i localis 
– związany z miejscem, lokalny) chciałabym potraktować tu jako zespół cech 
i strategii podawczych oraz odbiorczych przedstawień, które konstruują jego 
związek z konkretnym terytorium i to terytorium redefi niują. Chodzi mi więc 
o wprzęgnięcie rozważań nad lokalnością we współczesną dyskusję nad per-
formatywnością przedstawień teatralnych, które posługując się czytelnymi dla 
widzów zabiegami estetycznymi, spełniają równocześnie określone, choć nie 
do końca mierzalne, funkcje społeczne. 

Postaram się zilustrować tę próbę wyznaczania miejsca i funkcji teatru 
w kulturze oraz redefi niowania przez teatr miejsca i terytorium na przykła-
dzie włoskich twórców teatralnych ostatniego dwudziestolecia, wzorujących 
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swoje działania na ruchach kontestacyjnych końca lat sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych XX wieku. Poglądowym przykładem tych ostatnich jest teatr 
Daria Fo, który powziął pod koniec lat sześćdziesiątych decyzję o opuszczeniu 
instytucjonalnego teatru miejskiego na rzecz okupacji przestrzeni miejskich, 
takich jak fabryki, place i stadiony, by wykorzystywać je do celów teatralnych. 
Poprzez takie działania chciał bowiem zmienić zastaną rzeczywistość społecz-
ną, zwłaszcza ujawniając i niwelując nierówności klasowe. 

Zanim jednak zajmę się szczegółowo wyżej wspomnianymi przykłada-
mi, namysłu wymaga samo pojęcie przedstawienia i jego performatywności. 
Oczywiście potencjał sprawczy sztuki jako narzędzia zmiany rzeczywistości 
historycy teatru dostrzegli już na początku XX wieku, chociażby w awangar-
dach rosyjskich czy w politycznym teatrze Maxa Reinhardta i Erwina Piscatora 
w Niemczech. Także później, w latach sześćdziesiątych XX wieku, mówiono 
szeroko o kontestacyjnym charakterze działań twórczych takich grup, jak Th e 
Living Th eatre czy Th e Performance Group lub Bred and Puppet. W ramach 
istniejących już instytucji i scen teatralnych, jak i poza nimi, przedstawienia 
lub szeroko pojęte performanse przypominały wtedy oglądającym je widzom 
o ideologicznym zapleczu rządzących ich życiem norm i domagały się od nich 
natychmiastowej rewizji postaw czy zajęcia konkretnego stanowiska wobec 
palących i aktualnych wtedy problemów. Jednak na polu refl eksji akademickiej 
próba zdefi niowania i opisania sprawczości czy performatywności sztuki po-
jawiła się nieco później, bo dopiero w latach osiemdziesiątych i dziewięćdzie-
siątych w ramach powstającej na zachodnich uniwersytetach performatyki. 
Zaczęto wtedy baczniej przyglądać się właściwościom różnych typów perfor-
mansów, co zaowocowało licznymi i dzisiaj dobrze już chyba rozpoznanymi 
defi nicjami. Nie chciałabym więc relacjonować w tej chwili dyskusji nad istnie-
jącymi koncepcjami performansu, a skupić się na jednej z nich, zaproponowa-
nej niedawno przez Erikę Fischer-Lichte w jej książce Teatr i teatrologia (2012). 
Poddała ona bowiem redefi nicji i uściśleniu nie tylko samo pojęcie performan-
su, lecz także jego sprawczość, która prowadzi do określonych i pożądanych 
przez twórców efektów.

Autorka już na wstępie decyduje się na znamienne terminologiczne uści-
ślenie, przyjmując, że performans należy tłumaczyć jako przedstawienie. Cha-
rakterystyczna u niemieckiej badaczki i zachowana w polskim przekładzie 
zamiana terminu „performans” na „przedstawienie” uzasadniona została po-
równaniem pola znaczeniowego niemieckiego Auff ürhung z angielskim per-
formance301. O ile bowiem angielski termin większy nacisk kładzie na aspekt 
wykonawczy, to w przypadku terminu „przedstawienie” chodzi o coś innego. 

301  Por. E. Fischer-Lichte, Teatr i teatrologia..., dz. cyt., s. 40. Trzeba dodać, że tłumaczenie ter-
minu cultural performance jako „przedstawienia kulturowe” wywołało sporą dyskusję w środowisku 
polskich teatrologów, zwłaszcza w odniesieniu do spopularyzowanego w ramach warszawskiej szko-
ły antropologii teatru terminu „widowiska kulturowe”. Zainteresowanych jej śledzeniem odsyłam do 
artykułów: M. Borowski, M. Sugiera, Porządkować czy problematyzować, „Didaskalia” 2011, nr 101, 
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W języku niemieckim termin Auff ürhung kładzie nacisk na zachowanie i po-
stępowanie, czego angielskie to perform nie sugeruje. Fischer-Lichte odnosi 
więc tę właściwość terminu „przedstawienie” do performatywu Austina, który 
oznacza działanie. Dlatego przedstawienie według badaczki trzeba traktować 
nie jako coś, co kojarzy się z występem lub widowiskiem do oglądania, ale 
jako zawsze ulotne i trudne do powtórzenia, brzemienne w skutkach działa-
nie, prowadzące do jakiegoś celu. Innymi słowy, przedstawienie jako działanie, 
w rozumieniu Fischer-Lichte, znosi tak silnie zarysowaną w języku polskim 
różnicę między przedstawieniem teatralnym (jako udaniem) a performan-
sem rozumianym wyłącznie jako sztuka performansu z lat sześćdziesiątych 
XX wieku czy performansem jako elementem praktyk w sferze tak zwanego 
życia codziennego. Wszystkie bowiem ujęte przez autorkę w defi nicji przedsta-
wienia zjawiska, takie jak święta, rytuały, rozprawy sądowe, debaty parlamen-
tarne, przedstawienia artystyczne, uwarunkowane jedynie zakładaną przez 
nią współobecnością wykonawców i widzów, traktować można jako działania, 
które w aktorach i widzach produkują nie zawsze łatwe do przewidzenia efekty. 

Dlatego też możliwe, a nawet konieczne wydaje się Fischer-Lichte sformu-
łowanie takiego typu estetyki, która w swoim obrębie zajęłaby się szczegóło-
wo celowością oddziaływania przedstawień. To jest takiego wykorzystania ich 
performatywnego charakteru, by służyły one przemianie świadomości, postaw 
i zachowań odbiorców. I postuluje, by wprowadzić w tym celu termin „estetyka 
efektu”, w którym zmieściłyby się zarówno szesnastowieczne przedstawienia 
jezuickie, wyrabiające w uczniach znajomość łaciny i greki, odmiany commu-
nity theatre i pageant, przedstawiające lokalne dzieje wspólnot w celu ich inte-
gracji, jak i teatr więzienny, teatr uciśnionych Augusta Boala z lat pięćdziesią-
tych XX wieku, a nawet przedstawienia teatru mieszczańskiego w XVIII wieku, 
utwierdzające w widzach pewien model burżuazyjnego społeczeństwa, ufun-
dowanego na pracy i rodzinie. Tak szeroko zakrojona defi nicja estetyki efek-
tu pozwoliłaby analizować obok siebie zarówno działania przynależne do tak 
zwanej sfery sztuki, jak i te działania, na przykład społeczne, które wymykają 
się łatwej kategoryzacji artystycznej (jak wiece na placach miejskich), choć nie 
rezygnują z pewnych elementów struktury artystycznej, które badaczka nazy-
wa inscenizacją.

Choć zasadniczo zgadzam się z postulatem Fischer-Lichte, to jednak 
z punktu widzenia odbiorcy przedstawień można sformułować wobec jej usta-
leń uzasadnione zastrzeżenie, że w powszechnym odbiorze przedstawienie 
teatralne zwykle kojarzy się z działaniem artystycznym, podczas gdy okupa-
cja jakiegoś miejsca, na przykład w celu założenia w nim alternatywnej dzia-
łalności społecznej lub ochrony przed zniszczeniem (jak w przypadku dzia-
łań organizacji Greenpeace), ma charakter bardziej polityczny lub społeczny. 

s. 65–72; W. Dudzik, M. Leyko, Performatyka – widowisko kulturowe – podręczniki, „Didaskalia” 
2011, nr 102, s. 128–130.
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Pierwsze z nich zwykle brane jest przez widzów w nawias „udania” (zwłaszcza 
jeśli towarzyszą mu wyraźnie określone ramy instytucjonalne) o nietrwałym, 
a nawet ściśle ograniczonym w czasie efekcie, podczas gdy inne działania, na 
przykład manifestacje uliczne, choć posługują się elementami przedstawień 
teatralnych, takich jak koncerty, śpiewy, przemowy, mogą i często prowadzą 
do całkiem wymiernych skutków natury społecznej. Pojawia się tu zatem, pod-
noszony – jak wiadomo – jeszcze przez Johna Austina, problem skuteczności 
działania przedstawień i uwarunkowań kontekstowych, które sankcjonują ich 
fortunność. 

Naprzeciw moim zastrzeżeniom wychodzi praca Jamesa Loxleya, który 
mówi o konieczności zawieszenia myślenia o ontologicznej różnicy między 
fi kcyjnością teatru a prawdziwością życia w kontekście rozwoju badań nad 
performansami302. Na wybranych przykładach działań teatralnych, performer-
skich i rytualnych, odwołując się do teorii praktyk codziennych, Loxley po-
kazał przekonująco, w jaki sposób w XX wieku korozji ulegało myślenie o te-
atrze jako medium, któremu przypisuje się ontologiczny status fi kcji, a także 
jak krok po kroku zacierała się różnica między odgrywanym a nieodgrywa-
nym działaniem zarówno w życiu codziennym i praktykach społecznych, jak 
i w performansie artystycznym lat sześćdziesiątych XX wieku. Twórcy z tego 
ostatniego kręgu na przykład przez swoje działania dążyli niejednokrotnie do 
wywołania trwałych, często cielesnych rezultatów u siebie i odbiorców (Mari-
na Abramović), nie mówiąc o zachęcaniu widzów do aktywnego uczestnictwa 
w ich przedsięwzięciach politycznych (Th e Living Th eatre). Niektóre z perfor-
mansów lat dziewięćdziesiątych XX wieku z kolei, posługując się elementami 
teatralnego przebrania i mistyfi kacji (na przykład Coco Fusco i Gomez Peña), 
wchodziły w kolizję z poglądowymi i normatywnymi ramami tak zwanego ży-
cia codziennego, wskazując na ich arbitralny, niestały i zmienny charakter. Jak 
trudna wydaje się do wyznaczenia różnica pomiędzy działaniem „poważnym” 
i „niepoważnym” – zdaje się mówić Loxley – tak i same kognitywne ramy rze-
czywistości można uważać za granice niestałe, zmienne i nie do końca prze-
widywalne. Kategorią zaś, która lepiej niż „prawda” i „fałsz” opisuje procesy 
oddziaływania przedstawień, powinna być performatywność, a jej badaniu 
musi za każdym razem towarzyszyć pieczołowite zrekonstruowanie konteks-
tów, okoliczności, napięć i trajektorii spojrzeń zainteresowanych podmiotów. 

Dlatego też patrząc na strategie, za pomocą których włoscy twórcy przed-
stawień teatralnych defi niują swój związek z określonym terytorium i miej-
scem, trzeba koniecznie uwzględnić postulowaną przez Loxleya perfoma-
tywność, która znosi różnicę między działaniem na niby i naprawdę. I, jak 
starałam się to robić w dwóch poprzednich częściach tej książki, analizować 

302  J. Loxley, Performatywność i teoria performansu, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, „Didaska-
lia” 2011, nr 101, s. 55−64; fragment z książki: tegoż, Performativity, Routledge, London–New York 
2007, s. 139−166.
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wybrane przykłady takich działań w gęstej siatce powiązań i przepływów ener-
gii społecznych, bo tylko w ten sposób uda się uchwycić różnicę, na przykład, 
między nostalgicznym przywoływaniem przeszłości Neapolu w spektaklach 
Eduarda De Filippo a współczesnymi strategiami negacji kulturowych korzeni 
jako kulturowego piętna u sycylijskiej artystki Emmy Dante. 

Dlatego chciałabym rozpocząć swoje rozważania od omówienia przeło-
mowego dla teatru włoskiego okresu kontestacji w latach sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych XX wieku na przykładzie działań teatralnych Daria Fo, 
podejmowanych poza ramami scen repertuarowych (na miejskich placach, 
stadionach i w okupowanych fabrykach), oraz zająć się jego strategiami re-
cyklingu tradycji średniowiecznych rybałtów i komedii dell’arte w kontekście 
trwającej wtedy walki politycznej i klasowej. Następnie chcę przejść do omó-
wienia sposobów, w jakich wypracowane przez Fo modele działania wykorzy-
stują dziś na nieco odmiennych zasadach tacy artyści średniego pokolenia, jak 
Roberto Benigni czy Beppe Grillo. Jednocześnie pragnę pokazać, jak wypra-
cowana przez Fo w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, oryginalna 
i odmienna od anglosaskich modeli, praktyka storytellingu stała się punktem 
odniesienia, choć nie bezkrytycznie przyjmowanym, dla młodszych włoskich 
artystów, dzisiaj pięćdziesięcio- i czterdziestoletnich, takich jak Marco Paoli-
ni czy Ascanio Celestini, którzy ostrze satyry politycznej zastąpili strategiami 
rekonstruowania pamięci o miejscu i wydarzeniach z nim związanych. Celem 
działań tych ostatnich twórców w głównej mierze stało się rozmontowywanie 
obowiązujących w mediach narracji o przeszłości Italii za pomocą odwołania 
się do indywidualnych doświadczeń uczestników i świadków wydarzeń oraz 
tworzenia swego rodzaju „przeciw-historii”, postpamięci lub miejsc pamięci. 
Wreszcie – ostatnie omawiane w tej części książki przykłady strategii konstru-
owania związków przedstawień z miejscem odnoszą się do współczesnych 
form uprawiania teatru dialektalnego, odmiennych od modeli wypracowanych 
przez Eduarda De Filippo, które krytycznie traktując związki krwi i przyna-
leżności do terytorium, przedstawiają wyobrażenia o lokalności jako formę 
kulturowego piętna. 



2. Pragmatyka teatru

Bardzo często w książkach poświęconych teatrowi Daria Fo ich autorzy powta-
rzają niczym mantrę, że rok 1968 roku należy uznać za przełomowy w jego ka-
rierze303. Przełomowy z dwóch powodów. Po pierwsze, Dario Fo wraz z Francą 
Rame po około dziesięcioletnim okresie współpracy z teatrem repertuarowym 
postanowili wtedy opuścić Teatro Piccolo di Milano, instytucję działającą na 
podstawie miejskich i regionalnych subwencji. Chcieli razem z nowo utworzo-
nym zespołem Compagnia Fo-Rame Associazione Nuova Scena występować 
już tylko na scenie pozainstytucjonalnej, traktując teatr jako narzędzie efek-
tywnej zmiany rzeczywistości. Po drugie, przełomowość tę wiążą krytycy z po-
wstaniem spektaklu Mistero buff o [Misterium buff o] (1969), który przyniósł 
wyraźną zmianę estetyki Fo jako artysty. Ze sprawnego aktora i dramatopi-
sarza sceny repertuarowej stał się Fo autonomicznym twórcą przedstawienia 
i po raz pierwszy wyraźnie pokazał, na czym polega jego rozumienie i prze-
tworzenie w geście recyklingu zapomnianej współcześnie renesansowej i ba-
rokowej tradycji teatru włoskiego. Wydaje mi się jednak, że nazbyt pochopnie 
badacze przypisują opuszczeniu Teatro Piccolo znamiona zerwania z jakimś 
rzekomo anachronicznym już wtedy porządkiem funkcjonowania teatru. Bo 
jeśli zestawimy ze sobą cele artystyczne i społeczne, jakie miały realizować Tea-
tro Piccolo Giorgia Strehlera w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wie-
ku oraz Kolektyw Teatralny Nuova Scena Daria Fo w latach sześćdziesiątych
XX wieku, to okaże się, że w rzeczywistości nie było między nimi tak wielkich 
rozbieżności. Niewątpliwie jednak w latach sześćdziesiątych XX wieku znaczą-
co zmienił się społeczny i polityczny kontekst działań obu artystów. 

303  A. Barsotti, Eduardo, Fo..., dz. cyt., s. 130. Zob. także C. Meldolesi, Su un politico in rivolta. 
Dario Fo i buff alo e il bambino, Bulzoni Editore, Roma 1978; P. Puppa, Il teatro di Dario Fo. Dalla 
scena alla piazza, Marsilio, Venezia 1978.
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Teatro Piccolo powstał w Mediolanie w 1947 roku, krótko po II wojnie świa-
towej, jako jedna z pierwszych scen repertuarowych we Włoszech, z inicjatywy 
czterech „komisarzy” – Paola Grassiego, Giorgia Strehlera, Maria Apollonia 
i Virgilia Todiego. Stanowił swoisty ewenement we włoskim życiu kultural-
nym, zarówno przed wojną, jak i po niej, gdyż – jak starałam się wyjaśnić 
w poprzedniej części książki – dominowały w nim głównie zespoły wędrowne, 
z których najbardziej reprezentatywne i cieszące się zwykle największym suk-
cesem wśród publiczności mogły liczyć także na subwencje państwowe. Jak 
twierdzi Roberto Tessari, w pierwszym dziesięcioleciu po wojnie, poza utwo-
rzeniem kilku scen repertuarowych, wśród których Piccolo w Mediolanie był 
chlubnym przykładem, system teatralny we Włoszech z grubsza odpowiadał 
organizacji widowisk artystycznych, wprowadzonej jeszcze przez rząd faszy-
stowski304. Cieszące się powodzeniem wędrowne zespoły teatralne zwykle eks-
ploatowały rodzimy bądź importowany repertuar teatrów bulwarowych i tak 
organizowały przedstawienia, by przede wszystkim błyszczał w nich aktor – 
niczym solista operowy – kierując swe popisy do zamożnej burżuazyjnej i ary-
stokratycznej publiczności305. 

Zespoły te zwykle nie wiązały się na stałe z jedną sceną i miejscem, lecz ob-
jeżdżały kraj w ramach tournée, które trwało przez cały sezon teatralny. Streh-
ler sam zresztą w młodości należał do takiego zespołu i skutecznie się do niego 
– można powiedzieć – zniechęcił306. Był jednym z pierwszych absolwentów 
Wydziału Reżyserii Akademii Sztuki Dramatycznej w Rzymie. Jak wiadomo, 
uczelnia ta została ufundowana przez Silvia D’Amico jeszcze w okresie faszy-
zmu, a jej główne zadanie polegało na powściągnięciu arogancji scenicznej 
aktorów wywodzących się z tradycji systemu capocomicato. Kształceni w niej 
reżyserzy mieli realizować na scenie „artystyczne wizje” zawarte w tekście dra-
matu. Strehler okazał się pod wieloma względami pilnym uczniem tej akade-
mii, bo w zamyśle chciał doprowadzić do stworzenia sceny, która zmieniłaby 
włoski model produkcji przedstawień, jak i nadała nowe znaczenie teatrowi 
jako stałej instytucji miejskiej. 

Z Manifestu, który opublikowali twórcy Teatro Piccolo w chwili jego ot-
warcia, wyraźnie wynika, że miał on realizować przede wszystkim cele „służby 
publicznej” i kierować swoje przedstawienia do szerokiego spektrum społecz-
nego – zarówno do mieszkańców miasta, „ludzi władzy”, jak i „widzów jutrzej-
szych”, których, jak można się domyślać, teatr miał dopiero wychować307. Jak 

304  R. Tessari, Teatro Italiano..., dz. cyt., s. 77.
305  Trzeba jednak pamiętać, że Włochy po wojnie, w 1946 roku, w wyniku ogólnokrajowego 

referendum przekształciły się z królestwa w republikę. Król i królowa oraz ich potomkowie z dyna-
stii sabaudzkiej zostali obłożeni bezterminowym zakazem wjazdu na terytorium Italii, co zmieniła 
dopiero decyzja parlamentu w 2003 roku. Obowiązująca dziś Konstytucja Republiki Włoskiej nie 
pozwala jednak na restaurację monarchii.

306  A. Zieliński, Strehler a „scena ludowa” [w:] G. Strehler, O teatr dla ludzi, dz. cyt., s. 8.
307  R. Tessari, Teatro Italiano..., dz. cyt., s. 83.
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głosił tytuł zebranych na początku lat siedemdziesiątych tekstów Strehlera, 
jego scena miała być „teatrem dla ludzi”308, którzy zazwyczaj nie mieli do tej 
pory sposobności zapoznać się z rzetelnie przedstawioną na scenie rodzimą 
i światową literaturą dramatyczną. Na straży tych założeń stać miały nawet 
źródła fi nansowania teatru, pochodzące zarówno ze środków publicznych (do-
tacji miejskich, regionalnych czy państwowych), jak i prywatnych – od zamoż-
nych darczyńców, a także z rocznych abonamentów w zróżnicowanych cenach, 
dostosowanych do możliwości portfela poszczególnych klas społecznych (stu-
denci i robotnicy korzystali na przykład ze zniżek). Abonamenty miały po-
średnio zaświadczać o długoterminowym zaufaniu publiczności do propono-
wanej przez twórców całorocznej oferty przedstawień. Za rozsądne wydawanie 
tych środków odpowiadała z kolei Rada Nadzorcza, w której składzie zasiadał 
też przedstawiciel Izby Pracy, dbający o to, by repertuar teatru „odpowiadał 
zapotrzebowaniu klasy pracującej”309. Teatr Piccolo zatem jako instytucja pub-
liczna miał być w założeniu miejscem spotkań różnych warstw społecznych, 
które uczestniczyły po wojnie w odbudowie i demokratyzacji społeczeństwa 
włoskiego, świadomego tak swych ograniczeń, jak i możliwości. 

Kluczem do realizacji scenicznej tych celów był według Strehlera reżyser, 
egzegeta literatury dramatycznej, który w umiejętny sposób, czytając ją i wysta-
wiając, wydobędzie włoską sztukę teatru z prowincjonalizmu systemu gwiaz-
dorskiego. Dlatego też w pierwszym dziesięcioleciu istnienia tej sceny w reper-
tuarze pojawili się współcześni autorzy, wystawiani na wielu innych scenach 
europejskich: Jean Cocteau, Jean Anouilh, Ernest Hemingway, Jean-Paul Sartre, 
Eugene O’Neill. Grano także Czechowa i, po raz pierwszy bez skrótów, Szeks-
pira. Jak zatem widać z tego pobieżnego nawet opisu początków sceny medio-
lańskiej, teatr zaczął działać w służbie demokratycznego społeczeństwa na za-
sadach, które wprowadzało w życie wiele podobnych instytucji powstających 
w Europie przed i po II wojnie. Ich przykładem mogą być chociażby niemiecki 
teatr Volksbühne (1914) Oskara Kaufmanna czy późniejszy od Piccolo francu-
ski Th éâtre National Populaire, założony przez Jeana Vilara (1951), albo Berli-
ner Ensemble (1949, 1954), który powstał z inicjatywy Bertolta Brechta. 

Problemem w teatrze Strehlera okazał się jednak „brak” wiodących rodzi-
mych dramatopisarzy, którzy dla tak pomyślanego „teatru dla ludzi” chcieli-
by pisać teksty. Ów brak zaś można tłumaczyć, jak wyjaśniałam w poprzed-
niej części książki, dominującym we włoskiej produkcji teatralnej modelem 
aktorów-autorów, którzy tworzyli nowe sztuki głównie dla siebie i własnych 
zespołów, nie zaś dla reżyserów. Ich pozycja w pejzażu kulturowym kraju nie 
była wcale jeszcze ugruntowana. Dlatego też niedobór rodzimej literatury dra-
matycznej Strehler postanowił zrównoważyć chociażby inscenizacjami sztuk 

308  G. Strehler, Per un teatro umano: pensieri scritti, parlati e attuali, Fertrinelli, Milano 1974. 
Polskie wydanie: G. Strehler, O teatr dla ludzi, dz. cyt. 

309  R. Tessari, Teatro Italiano..., dz. cyt., s. 83. 
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Carla Goldoniego, który jako jedyny bodaj dramatopisarz włoski, poza Lu-
igim Pirandellem, zadomowił się w świadomości nie tylko widzów włoskich, 
lecz także europejskich, głównie jednak nie jako reformator, lecz właśnie jako 
najbardziej dostępny i rozpoznawalny (ze względu na liczne publikacje i tłu-
maczenia) autor komedii dell’arte. I tu dotykamy zasadniczego problemu po-
mysłu Strehlera na działanie nowej sceny. Niezależnie bowiem od głoszonych 
przez niego postulatów demokratyzacji teatru, otwierania jego podwoi dla 
szerokich mas społecznych – chciał on realizować takie przedstawienia, któ-
re bez cienia wstydu i zarzutów o prowincjonalizm będzie można pokazywać 
również poza granicami Włoch. Teatr ten, krótko mówiąc, miał się podobać 
widzom zarówno lokalnie, jak i globalnie, co w niedalekiej przyszłości, głów-
nie w latach sześćdziesiątych, doprowadziło tę scenę do głębokiego kryzysu 
– właśnie na własnym, rodzimym gruncie. A ten kryzys sprawił, że niektórzy 
artyści, chcący realizować przedstawienia na bieżąco reagujące na otaczające 
ich problemy społeczne, tacy jak Dario Fo i Franca Rame, postanowili rozstać 
się ze sceną Piccolo. 

By zrozumieć jednak, z czego wyniknął ów kryzys, trzeba na chwilę zatrzy-
mać się przy najbardziej znanym i bodaj najczęściej granym w historii tego 
teatru przedstawieniu – Arlekin, sługa dwóch panów Goldoniego w reżyserii 
Strehlera. Jego premiera odbyła się w 1947 roku, ale Strehler w kolejnych dzie-
sięcioleciach wznawiał go z pewnymi zmianami jeszcze pięciokrotnie. Ostatnia 
wersja grana jest w Mediolanie do dzisiaj, choć od śmierci reżysera minęło już 
prawie dwadzieścia lat. Strehler wielokrotnie pracował nad tym samym mate-
riałem dramatycznym, chcąc osiągnąć w inscenizacji ten rodzaj majstersztyku 
reżyserii (określenie często stosowane wobec tego spektaklu), który olśniewać 
miał widza harmonią i precyzją autorskiego stylu scenicznego. Dlatego od-
powiednio wydestylował komedię Goldoniego zarówno z towarzyszącego jej 
historycznego kontekstu, rozwijającej się w XVIII wieku w Wenecji gospodar-
ki merkantylnej (i problemów mało już zresztą czytelnych po drugiej wojnie 
światowej), jak i z bardzo klarownie wpisanej w utwór ideologii ówczesnego 
mieszczaństwa. I potraktował ten tekst właśnie jako pretekst do takiego zre-
konstruowania dawnego aktorskiego rzemiosła, w jego zasadniczej konwen-
cjonalności, by stało się ono rodzajem narodowej „marki” kulturowej. Takiej 
marki, która na podobnych zasadach jak opera włoska lub rosyjski balet kla-
syczny zaświadczałaby o „narodowej specyfi ce” teatru włoskiego. Oczywiście 
rekonstrukcja Strehlera odnosiła się raczej do pewnego wyobrażenia o tym, 
jak dawne przedstawienia mogły wyglądać (najpewniej do francuskich rycin 
z końca XVII i początku XVIII wieku, które powstały już po wypędzeniu ko-
mików włoskich z Paryża), bo przecież – jak sam nawet twierdził – jego akto-
rzy stanęli w obliczu braku żywej tradycji, braku techniki i odpowiednich na-
rzędzi310. Nie była to więc wcale próba odtworzenia aktorskiego know-how czy 

310  G. Strehler, O teatr dla ludzi, dz. cyt., s. 201. 
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osiemnastowiecznego modelu produkcji przedstawień teatralnych, opartego 
na aktorskim emploi, ale właśnie realizacja dopracowanej w najdrobniejszych 
szczegółach (rytm, scenografi a, światła itd.) wizji reżyserskiej na temat maes-
trii jakiejś dawno zapomnianej, ale właściwej tylko Włochom sztuki teatru.

Strehler celowo więc zainscenizował – w ramach sceny pudełkowej – scenę 
jarmarczną (choć Goldoni raczej nie pisał dla teatrów jarmarcznych) na drew-
nianych, gołych podestach i umieścił na niej postacie ze sztuki Goldoniego 
w wyraźnie przerysowanych w swej barwności kostiumach teatralnych, dając 
im do dyspozycji jawnie „teatralne” rekwizyty: kartonowe maski, sztuczne 
owoce i warzywa, przenośne parawany, czyli całe to instrumentarium teatral-
ne, które teatr obwoźny mógł zmieścić w jednym kufrze. A jego aktorzy mieli 
grać dawnych aktorów komediowych w sposób, który za Brechtem (Strehler 
uważał go za swego mistrza) można zdefi niować jako wyobcowujący. Widzo-
wie koncentrowali uwagę na klownowskiej maestrii Arlekina, granego przez 
Marcella Morettiego, którego od razu niemal okrzyknięto modelowym wciele-
niem dawnej maski komedii dell’arte, choć przecież sam aktor nie miał do tej 
tradycji żadnego bezpośredniego dostępu. Ale to właśnie zdekontekstualizo-
wany charakter jego występu ustanawiał jednocześnie nową funkcjonalność. 
Do scen zabawy Arlekina z listem, który przykleja się mu do pośladków, akro-
batycznej obsługi dwóch panów podczas obiadu, czy wreszcie zamiany zawar-
tości kufrów, jak ulał pasowały określenia „popis” lub też „czysty performans” 
w znaczeniu anglosaskim tego terminu, który można przyrównać chyba tylko 
do polskiego kolokwialnego terminu „wykon”. Takim „wykonem” był właśnie 
spektakl Strehlera z Morettim w roli głównej (a po jego śmierci z Ferrucciem 
Solerim), podobny do występu tancerzy baletu klasycznego i solistów, podzi-
wianych za koordynację i grację ruchów, przygotowanie techniczne i spraw-
ność. 

W takiej formie (niczym eksportowe spektakle baletu rosyjskiego albo 
przedstawienia operowe La Scali) udało się Strehlerowi – trzeba przyznać, że 
z wielkim sukcesem – wytworzyć w świadomości odbiorców europejskich, ale 
także krajowych, rodzaj dumy i podziwu dla tego elementu kultury narodo-
wej, poddanej umiejętnie woli reżysera, z której nareszcie zerwano etykietę 
prowincjonalizmu. Teatro Piccolo prawie przez dwadzieścia lat od powstania 
konsekwentnie służył realizacji takiego właśnie rozpowszechnionego w Euro-
pie modelu reżyserii teatralnej jako ekspresji indywidualnego stylu jednego 
artysty. Jak jednak przytomnie zauważa Tessari, ten model teatru, choć w za-
łożeniu kierowany do szerokiej publiczności, w końcu stracił kontakt z lokalną 
widownią, która w założeniu miała mieć charakter międzyklasowy i plurali-
styczny. Wśród widzów zaczęło dominować mediolańskie mieszczaństwo oraz 
zagraniczni turyści. Zaś w latach sześćdziesiątych, wraz z rozwojem nowych 
mediów, problem odpływu widzów z teatru jeszcze się pogłębił, gdyż to właś-
nie państwowa telewizja, jak pisałam w poprzedniej części książki, zasadniczo 
przejęła funkcję tworzenia przedstawień „dla ludzi”, co ostatecznie przyczyniło 
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się do stopniowego osłabienia funkcji teatru jako miejsca spotkania wspólnoty 
obywatelskiej.

W latach sześćdziesiątych do Włoch zaczynają też przyjeżdżać na gościn-
ne występy amerykańskie grupy teatralne, chociażby Th e Living Th eatre. Nie 
rezygnując z przemyślanej struktury przedstawień, dążyły one z jednej strony 
do przekroczenia granicy między sceną a widownią i nawoływały wprost od-
biorców, czasem także poprzez kontakt cielesny, do zaangażowania politycz-
nego. Z drugiej strony Living Th eatre stał się dla Włochów modelem nowego 
typu zespołu teatralnego, którego członkowie tworzyli wspólnotę, wprost zwa-
ną komuną. Jej integralność podtrzymywała nie tylko zespołowo wykonywa-
na „praca” na scenie, lecz także wspólne przebywanie w codziennym życiu. 
W pewnym więc sensie komuna Living Th eatre kojarzyć się mogła na włoskim 
gruncie z dawnymi zespołami-rodzinami w systemie capocomicato. W stra-
tegię występów amerykańskich zespołów poniekąd wpisane zostały jednak 
skandal i prowokacja, czego dowodem może być chociażby interwencja poli-
cji podczas jednego z kwietniowych pokazów spektaklu Mysteries and smaller 
pieces w 1965 roku w Trieście (gdzie jeden z aktorów pokazał się na scenie 
nago) lub w Wenecji we wrześniu tego samego roku, po występie ze spekta-
klem Frankenstein na Międzynarodowym Festiwalu Teatru Dramatycznego. 
Po tym ostatnim przedstawieniu Living Th eatre dostał nakaz bezzwłocznego 
opuszczenia terytorium Włoch. Te i inne występy teatrów uznanych wtedy za 
awangardowe, jak chociażby Laboratorium Grotowskiego w 1965 roku, Bread 
and Puppet i Cricot 2 w 1969 roku, wprowadziły na włoskim gruncie nowe 
modele budowania relacji twórców z widzami, organizacji zespołu artystycz-
nego, a także rozumienia funkcji teatru w kulturze, które kazały publiczności 
spoglądać na powstałe w większych miastach (Rzymie, Mediolanie, Genui, 
Turynie i Neapolu) teatry repertuarowe i teatry reżyserów z coraz większą 
nieufnością. Do tej nieufności przyczyniła się także silna ideologiczna pola-
ryzacja poglądów politycznych w społeczeństwie, zresztą nie tylko włoskim, 
ale również na świecie (związana z jego zimnowojennym podziałem), w wy-
niku której instytucje cieszące się do tej pory wsparciem kapitału prywatnego 
i publicznego szybko zamieniły się w reprezentantów znienawidzonego przez 
lewicę establishmentu. Wszystkie te uwarunkowania sprawiły, że działające do 
tej pory teatry dramatyczne we Włoszech, których przykładem był Piccolo, 
straciły niejako społeczną wiarygodność, zwłaszcza w zakresie reprezentowa-
nia interesów wyzyskiwanych klas społecznych.

W związku ze spadkiem zaufania do instytucji teatrów miejskich, którego 
objawem była także zmniejszona liczba kupowanych abonamentów, a także 
regularnie pojawiające się podczas spektakli gwizdy i wyzwiska ze strony pub-
liczności, niektórzy z artystów związanych do tej pory z tą sceną, jak Dario Fo, 
postanowili ją opuścić. Paradoksalnie sam Strehler, wielokrotnie wygwizdywa-
ny, również postanowił odejść z Teatro Piccolo i uruchomił nowy zespół o zna-
miennej nazwie Teatro e Azione (Teatr i Działanie) wraz z młodymi adep-
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tami szkoły aktorskiej, działającej przy mediolańskiej scenie. Jego inicjatywa 
nie spotkała się jednak z szerokim odzewem publiczności i szybko zgasła311. 
O wiele skuteczniej i w sposób bardziej przemyślany swój twórczy zwrot za-
znaczył i wykorzystał Fo. Zamiast bowiem inscenizować w ramach instytucji 
teatru spektakle „jarmarczne” czy plebejskie, jak robił to Strehler, postanowił 
uprawiać współczesny „teatr jarmarczny”, który przywróciłby przestrzeniom 
miejskim funkcję agory, a więc miejsca debaty publicznej. I w tym sensie przy-
woływana przez niego w geście recyklingu plebejskość dawnej tradycji teatral-
nej (między innymi komedii dell’arte) służyła reprezentacji interesów warstw 
uciśnionych. A grający na stworzonej przez niego Nowej Scenie aktorzy, wzo-
rem dworskich błaznów, wytykali władzy uchybienia i błędy. 

Na jakość pętli feedbacku, wytwarzanej na powyższej zasadzie w spekta-
klach Fo od końca lat sześćdziesiątych, niebagatelny wpływ miał właśnie rodzaj 
zajmowanej przez jego zespół przestrzeni. Nietrudno zgadnąć, że decyzje po-
dejmowane i śmiało manifestowane pod koniec lat sześćdziesiątych i w latach 
siedemdziesiątych przez Fo wynikały z jego konwersji na marksizm. Podobnie 
zresztą postąpiła zdecydowana część lewicy włoskiej w tamtych czasach. Za-
rażony marksizmem teatr pragnął co najmniej naruszyć, jeśli nie diametralnie 
zmienić, architekturę społeczną dojrzałego kapitalizmu. Stąd też decyzja Fo 
o opuszczeniu instytucjonalnego obiegu teatru stała się sposobem redefi nicji 
tego, co w przestrzeni miejskiej uznaje się za publiczne. W tym dialektycznym 
sporze place miejskie, namioty, stadiony, fabryki swobodnie można uznać za 
przestrzenie publiczne. Podczas gdy przestrzenie instytucjonalne, takie jak 
teatry repertuarowe, choć statutowo miały pełnić funkcje publiczne, w rze-
czywistości służyły realizacji interesów jedynie pewnej części społeczeństwa 
i to, dodajmy, burżuazyjnego. Budynki fabryk i place stały się więc terenem 
czy właśnie sceną walki politycznej, i to nie tylko dzięki inscenizowanym tam 
przedstawieniom teatralnym, ale także sceną walki rozumianej bardzo do-
słownie: między ekstremalnymi ugrupowaniami lewicowymi, jak i prawico-
wymi, które nierzadko przybierały krwawy obrót. Nie bez powodu cały okres 
od końca lat sześćdziesiątych i przez następne dziesięciolecie zwykle nazywa 
się w historii Włoch „latami ołowiu” („gli anni di piombo”), gdzie ołów należy 
rozumieć wprost jako składnik nabojów i bomb. I nie będzie nadużyciem, jeśli 
powiem, że teatr znalazł się wtedy w samym centrum walki o publiczną prze-
strzeń, jej funkcjonalność i symboliczne znaczenie, stając nierzadko naprzeciw 
policyjnych tarcz i pałek czy ekstremistycznych bojówek partyjnych. Zwykle 
jednak fi zycznym narzędziom perswazji przeciwstawiał strategie z innego po-
rządku działań i zamiast przemocy posługiwał się chociażby satyrą polityczną. 

311  Wśród członków tego zespołu znalazła się młoda wtedy i znana dobrze polskiej publiczno-
ści aktorka Milva. Teatro e Azione, czyli Teatr i Działanie, miał jednak bardzo krótki żywot. Strehler 
nie mógł bowiem zaskarbić sobie zaufania młodej lewicującej publiczności i po trzech latach wrócił 
do Teatro Piccolo, tym razem jako jego jedyny dyrektor artystyczny. 



2852. Pragmatyka teatru

W 1969 roku Fo i Rame postanowili przenieść swoją działalność właśnie 
w przestrzeń publiczną, której do tej pory nie wykorzystywano na cele tea-
tralne. Naturalnie nie chodziło w ich działaniu o przeniesienie „sztuki” na 
obcy jej teren, ale właśnie o radykalną redefi nicję funkcji teatru w ramach 
przestrzeni miasta. Przez pierwszych kilka lat kolektyw teatralny Nuova Sce-
na zajmował opuszczoną mediolańską fabrykę przy ulicy Colletta, którą przy 
pomocy członków stowarzyszenia ARCI (Associazione Ricreativa e Culturale 
Italiana), skupiającego młodych komunistów, artyści odrestaurowali i prze-
kształcili w przestrzeń teatralną na ponad tysiąc miejsc312. W chwili jednak 
gdy Fo zaczął sprzedawać publiczności bilety na przedstawienia, Włoska Partia 
Komunistyczna wycofała dla niego poparcie, uważając, że takie działanie nie 
zgadza się z marksizmem i leninizmem i niczym się nie różni od modelu ka-
pitalistycznego przedsiębiorstwa, z którym rzekomo jego teatr miał walczyć. 
Niezrażony jednak brakiem partyjnego zaplecza, w 1971 roku Fo przekształcił 
swój zespół w nowy kolektyw La Comune, a wraz z nim w 1974 roku zajął ko-
lejny budynek, tym razem Palazzina Liberty w Mediolanie. Poprzez okupację 
tej ostatniej przestrzeni Fo już całkiem wyraźnie określił, jak chciałby zmienić 
rolę i funkcję teatru w kontekście miasta. Dlatego w ulotce rozdawanej miesz-
kańcom dzielnicy Mediolanu zadeklarował, że kolektyw La Comune zamierza 
stworzyć w tym budynku samofi nansującą się strukturę, która uczestniczyć ma 
w życiu dzielnicy. Nie będzie to „teatr”, mający tylko powierzchowny kontakt 
z publicznością, ale inicjatywa ściśle związana z życiem politycznym i kultu-
ralnym mieszkańców tej części miasta, dlatego w budynku powstaną jeszcze 
biblioteka, świetlica, będą organizowane projekcje fi lmów i spektakle dla dzie-
ci. Krótko mówiąc, środki zarobione podczas przedstawień trafi ać miały na 
powrót do mieszkańców, odpowiadając na ich bieżące potrzeby.

Organizacja La Comune chciała rozbudzać wśród mieszkańców dzielnicy 
inicjatywy obywatelskie i stosować zasady demokracji bezpośredniej. Przej-
mowała zatem funkcje istniejących form reprezentacji społecznej, takich jak 
władze miasta, i zastępowała je alternatywną strukturą, która w mniemaniu 
jej twórców lepiej wywiązywała się ze swoich zadań niż instytucje celowo do 
tego powołane. Urząd Miasta w Mediolanie, widząc w działalności Fo i Rame 
zagrożenie dla własnych kompetencji i autorytetu, postanowił upomnieć się 
o własne prawa i nakazał kolektywowi opuszczenie lokalu. Przepychanki 
z miastem, zakończone ostatecznie odejściem kolektywu, trwały około czte-

312  Organizacja publiczności, jak i członków zespołów teatralnych w stowarzyszenia na rzecz 
kultury (zwykle działające przy strukturach partyjnych, takich jak Komunistyczna Partia Włoch 
– PCI) była sposobem na unikanie interwencji policji podczas przedstawień o jasnym wydźwięku 
politycznym. Wstęp do teatru mieli wyłącznie członkowie stowarzyszenia posiadający odpowiednią 
legitymację. Pierwszy zespół Fo wszedł jednak w konfl ikt ze stowarzyszeniem ARCI (Associazione 
Ricreativa e Culturale Italiana) w chwili, gdy zdecydował się sprzedawać bilety na spektakle, dlatego 
Komunistyczna Partia Włoch wycofała poparcie dla jego inicjatywy. Zob. R. Tessari, Teatro Italia-
no..., dz. cyt., s. 131–132. 
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rech miesięcy, podczas których Palazzina Liberty zmieniła się w teren dyskusji, 
dzielnicowych debat i spektakli dla ponad siedmiuset tysięcy widzów.

Uniwersyteccy badacze teatru we Włoszech, którzy w większości przyklas-
nęli performatywnemu zwrotowi w kulturze i sami wyraźnie deklarowali le-
wicowe przekonania, wskazywali jednoznacznie na akcjonistyczny charakter 
uprawianego przez Fo teatru, który coraz częściej właśnie w latach siedem-
dziesiątych XX wieku wymykał się refl eksji stricte estetycznej. Najlepszy chyba 
dowód takiej właśnie lektury teatru Fo stanowi książka Lanfranca Binniego 
Attento te…! Il teatro politico di Dario Fo (1975)313. Jej autor we wstępie zade-
klarował, że nie interesuje go „abstrakcyjna analiza dzieła Fo, która wyczer-
puje się sama w sobie”, ale znajomość „sumy doświadczeń”, z której „wyniknie 
konkretne działanie rewolucyjne”, „prawdziwy ruch, który obali obecny po-
rządek rzeczy”, działanie będące „częścią ruchu politycznego, który przypuści 
atak na kulturę burżuazyjną oraz sankcjonującą ją polityczno-ekonomiczną 
rzeczywistość”314. Formułując tak wyraźnie i dobitnie cele, Binni ograniczył 
się właściwie do zacytowania pięciu manifestów teatru politycznego Fo, wśród 
których znajdują się i te dotyczące kolektywu teatralnego La Comune z 1972 
i 1973 roku.

Fo klarownie formułował w nich zadania, jakie stawia przed sobą i swoim 
kolektywem na polu kultury oraz organizacji życia politycznego i społecznego. 
Działanie na polu kultury, jego zdaniem, miało pełnić funkcje propagando-
we i agitacyjne, zaś działanie organizacyjne – funkcje reprezentacji politycznej 
klas wyzyskiwanych315. Jednak w sprawozdaniu, które stanowi ciąg dalszy ma-
nifestu, o realizacji tych ambitnych planów Fo mówi już ze znacznie mniej-
szym entuzjazmem. Sam wysiłek organizacyjny, polegający na tworzeniu ko-
mórek La Comune w różnych miastach Włoch i na okupacji opustoszałych 
budynków, takich właśnie jak Palazzina Liberty, przynosił rezultaty jedynie 
w obrębie jego rodzinnego miasta Mediolanu, zaś okazywał się nieskuteczny 
lub nietrwały gdzie indziej. Nie udało się też zrealizować zakładanego uma-
sowienia oddziaływania teatru. Pomimo bardzo licznej publiczności, która 
pojawiała się na przedstawieniach samego Fo, zwłaszcza jego Mistero buff o, 
o którym szerzej pisać będę za chwilę, przedstawicielom La Comune nie ze-
zwolono, na przykład, na wejście do szkół i fabryk. W tych ostatnich brako-
wało chociażby odpowiednich struktur dla skutecznego przenikania kultury 
teatralnej do robotników. Obok kolektywu miała wprawdzie działać konsul-
tacyjna „komisja robotnicza”, której zadanie polegało na „wspieraniu towarzy-
szy intelektualistów w jasnym formułowaniu treści i postulatów”. Jednak, jak 
przyznaje sam Fo, komisja okazała się kompletnym fi askiem. Reprezentanci 
robotników w najmniejszym stopniu nie byli zainteresowani tworzeniem wraz 

313  L. Binni, Attento te…! Il teatro politico di Dario Fo, Bertani Editore, Verona 1975.
314  Tamże, s. 8.
315  Tamże, s. 72 i nast.
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z ekspertami intelektualistami trwałych inicjatyw, a już na pewno nie formu-
łowali oczekiwań (dotyczących warunków i godzin pracy oraz płacy) w języku 
scenicznej paraboli, typowym dla artystów teatralnych.

Dlatego też Fo stale powraca w sprawozdaniu z działalności La Comune do 
wątku niedostatecznej reprezentacji w spektaklach walki klasowej i jej treści 
z punktu widzenia klasy robotniczej. I te nieco rozczarowujące wnioski, które 
wyciągał z tego doświadczenia, znajdują chyba potwierdzenie w pewnej rezer-
wie badaczy teatru co do samej możliwości mierzenia efektywnego oddziały-
wania teatru w perspektywie krótko- i długofalowej. Jak bowiem sprawdzić 
– pyta w Erika Fischer-Lichte – czy w ogóle doszło wśród widzów do trwa-
łej zmiany postaw, zachowań czy poglądów politycznych?316 Z jednej strony 
przecież spektakle z udziałem Fo, zwłaszcza Mistero Buff o, osiągnęły niezwykły 
sukces komercyjny (Mistero Buff o był najczęściej bodaj granym we Włoszech 
przedstawieniem w latach siedemdziesiątych XX wieku, gromadząc za każdym 
razem na widowni kilkaset osób317). Z drugiej jednak strony na etapie realiza-
cji przyjętych przez La Comune założeń okazywało się, że robotnicy, w imię 
których walczył Fo, nie byli jego przedsięwzięciami specjalnie zainteresowani 
ani nie potrafi li lub nie chcieli podpowiadać mu rozwiązań palących kwestii 
społecznych. Dlatego cele, jakie stawiają sobie twórcy, nie zawsze zostały zre-
alizowane zgodnie z założeniami albo też zyskały nieoczekiwaną moc i nie-
przewidywalną skuteczność w zupełnie nowym wymiarze. Pewnie dlatego po 
latach Fo tak oto mówił o doświadczeniu okupacji budynku Palazzina Liberty: 
„To jeden z najważniejszych spektakli, jakie udało nam się zrealizować”318. Bo 
choć doraźnych celów nie udało się wtedy osiągnąć, to mimo wszystko udało 
się na trwałe skupić na sobie powszechną uwagę widzów i zyskać społeczny 
autorytet. 

Choć doświadczenie okupacji przestrzeni miejskich jako forma bezpośred-
niej zmiany rzeczywistości w krótkoterminowej perspektywie okazało się dla 
Fo i Rame niesatysfakcjonujące, pozwoliło im jednak dostrzec głęboko per-
formatywny charakter procesu lokowania teatru w kontekście społecznym. 
Jak widać z porównania strategii działania Strehlera i Fo, obaj twórcy, choć 
każdy po swojemu, próbowali zakotwiczyć prowadzoną przez siebie działal-
ność teatralną w społecznej i miejskiej tkance. Każdy też na własnych zasadach 
dostrzegał wagę teatru jako miejsca obywatelskiego spotkania. Jak jednak sta-
rałam się wyjaśnić, to zmieniające się uwarunkowania społeczne, kulturowe 
i polityczne wpłynęły w znacznej mierze na to, że przestrzeń, która począt-
kowo cieszyła się dużym zaufaniem społecznym, jak działo się niewątpliwie 
przez pierwsze dwadzieścia lat istnienia Teatro Piccolo, stopniowo to zaufanie 
utraciła. Tymczasem inicjatywa Fo, choć – wydawałoby się – bardziej efeme-

316  E. Fischer-Lichte, Teatr i teatrologia..., dz. cyt., s. 176.
317  Por. R. Tessari, Teatro Italiano..., dz. cyt., s. 132. 
318 Tamże, s. 190.
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ryczna, okazała się skuteczniejsza pod względem konstruowania autorytetu 
społecznego twórcy, który przez swoje występy w przestrzeniach publicznych 
przywracał im pierwotną funkcję agory – miejsca dyskusji, spotkania i debaty 
publicznej. I była to funkcja, której w tamtym historycznym momencie nie po-
trafi ły zapewne spełnić ani telewizja publiczna, ani teatr repertuarowy. Dlatego 
też na związek teatru z terytorium trzeba patrzeć jak na proces performatywny, 
w ramach którego wzajemne relacje nigdy nie pozostają takie same lub dane 
raz na zawsze, a przy zmieniającym się dynamicznie kontekście nieustannie 
domagają się aktualizacji w kolejnych działaniach i przedstawieniach.

Dlatego też należy szczegółowo prześledzić strategie, za pomocą których 
Fo realizował w konkretnych przedstawieniach postulowane przez siebie cele, 
i sprawdzić, czym jego działanie różniło się chociażby od teatru reżyserii oraz 
sposobu przetwarzania tradycji teatralnej u Strehlera. I od razu należy od siebie 
odróżnić te przedstawienia, w których Fo występował na scenie sam – jako ro-
dzaj współczesnego, monologującego błazna i trybuna społecznego – od tych, 
w których działał we współpracy z całym zespołem teatralnym. W pierwszym 
typie przedstawień wykorzystywał bowiem oryginalną na tle europejskim 
i typową właściwie tylko dla siebie praktykę storytellingu. W swoim zespole 
teatralnym pełnił natomiast funkcję bliską dawnemu capocomico – był reżyse-
rem, głównym aktorem i autorem tekstów. Mistero buff o, które jest najlepszym 
przykładem jego oryginalnej praktyki storytellingu, to spektakl z 1969 roku319. 
Składał się z kilku opowieści, zainspirowanych biblijnymi apokryfami na te-
mat życia Jezusa (Cud w Kanie Galilejskiej, Papież Bonifacy VIII, Wskrzeszenie 
Łazarza, Lament Madonny pod krzyżem), przeplatanych swego rodzaju inter-
mezzami, wzorowanymi na komedii dell’arte (Głodny Zanni, Grammelot An-
gielskiego Adwokata czy Grammelot Scapina). Biblijne lub apokryfi czne opo-
wieści w ujęciu Fo, opowiedziane w niekanoniczny, bo niezgodny z kościelną 
wykładnią sposób, stawały się krytyczną parabolą współczesnego klerykali-
zmu we Włoszech i jego uwikłania w kapitalistyczny establishment. Podobny 
mechanizm paraboli stosował Fo także później w innych opowiadanych hi-
storiach. San Francesco Giullare di Dio (1999) to przecież apokryfi czna wersja 
życia świętego Franciszka z Asyżu, w której pojawi się on jako zażarty here-
tyk, antyklerykał i artysta teatralny depczący po piętach władzy kościelnej. Za 
każdym jednak razem to właśnie celowo obrany przez Fo niekonwencjonalny 
punkt widzenia opowiadającego podmiotu pozwalał widzom na wyrobienie 
sobie w procesie odbioru krytycznej postawy wobec poruszanego i kontrower-
syjnego problemu. 

Zasygnalizowana przez Fo w tytule Mistero Buff o forma misterium sugero-
wać miała nawiązanie do dawnej tradycji misteriów teatralnych, czyli wysta-
wianych na miejskich placach żywotów świętych i scen biblijnych, w ramach 

319  Por. Il meglio di Mistero Buff o, spektakl zarejestrowany w Teatro Lirico w Mediolanie w 1991 
roku, VHS, PolyGram Video 1995.
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których przedstawiciele cechów rzemieślniczych pokazywali publicznie swoje 
społeczne i religijne zaangażowanie. Jednak dodane w tytule określenie buf-
fo wskazywało raczej na prześmiewczy charakter tych przedstawień, zgodnie 
z nową funkcją, jaką chciał Fo przypisywać teatrowi i tradycji, wykorzystanej 
w geście recyklingu. Bez specjalnej fi lologicznej precyzji deklarował już w la-
tach siedemdziesiątych, ale także później, w latach osiemdziesiątych XX wie-
ku, że bliska mu jest tradycja komedii dell’arte, którą „odziedziczył”, a raczej 
należałoby powiedzieć – przejął dzięki małżeństwu z Francą Rame. Jego żona 
wywodziła się bowiem z wielopokoleniowej rodziny aktorów lalkarzy i wraz 
z posagiem przekazała mężowi cały zestaw scenariuszy komedii dell’arte, któ-
ry jako warsztat przechodził w jej rodzinie z pokolenia na pokolenie320. Fo 
twórczo przetworzył tę tradycję, wykorzystując w tym celu umiejętności zdo-
byte w szkole pantomimy Jacques’a Lecoqa, z którym współpracował jeszcze 
w Teatro Piccolo, i nadał jej nową funkcję w ramach uprawianego przez sie-
bie teatru zaangażowanego. Dlatego pewnie, pytany o stosunek do spektaklu 
Strehlera, powtarzał, że docenia jego reżyserską pracę, natomiast interesuje go 
raczej inny (niż osiemnastowieczny) okres rozwoju komedii dell’arte. Bardziej 
bowiem zajmował go związek włoskiego teatru z kulturą plebejską Francji 
i okresem pierwszych wizyt komików włoskich w tym kraju u schyłku XVI i na 
początku XVII wieku. Struktura relacji fi gur komediowych w tej tradycji od-
zwierciedlała według niego system napięć pomiędzy bardziej i mniej zamożny-
mi klasami społecznymi okresu renesansu i baroku, służąc za narzędzie burze-
nia hierarchii. W ramach warsztatów przeprowadzonych w Teatro Argentina 
w Rzymie w latach osiemdziesiątych XX wieku, spisanych później i wydanych 
wraz z rejestracją wideo pod tytułem Lekcje teatru, Fo tłumaczył, na jakich za-
sadach maski dell’arte odzwierciedlały na scenie różne klasy społeczne, między 
innymi poprzez zoomorfi czne kształty ich scenicznych atrybutów: 

Prawie wszystkie maski (…) mają związek ze światem zwierzęcym, są zoomorfi czne. 
Najczęściej jednak chodzi o odniesienia do zwierząt domowych lub zagrodowych. 
Widzieliśmy na przykład Arlekina, którego maska jest połączeniem głowy małpy i kota. 
Kapitano to połączenie doga z ogarem, zaś Pantalone to pomieszanie indyka z kogutem. 
Wreszcie Brighella występuje jako pół pies, pół kot. Nie wspominając o świniowatym 
ryju Doktora. Związek masek ze zwierzętami zagrodowymi i domowymi ma głębokie 
znaczenie społeczne, dotyczące służby dworskiej. Pełnili ją przecież ludzie często trak-
towani jak zwierzęta, którzy żywili się resztkami z pańskiego stołu. Tymczasem moż-
ni tego świata zawsze w komedii dell’arte mają „ludzkie twarze”. Arystokracja, damy 
i kawalerowie nigdy nie noszą masek. Podział klasowy wydaje się czytelny i jasny jak 
słońce: żartowano sobie wyłącznie z tej części społeczeństwa, która nie posiadała wła-

320  D. Fo, Manuale minimo dell’attore [Podręcznik sztuki aktorskiej], red. F. Rame, Einaudi
Editore, Torino 1987, 1997, s. 10–11. Wszystkie fragmenty w moim tłumaczeniu. 

Książka ta miała wiele wydań. Dwa z nich opublikowało wydawnictwo Einaudi, ale później Fo 
i Rame postanowili wznowić książkę, uzupełniając ją o rejestrację wideo warsztatów teatralnych 
prowadzonych w Teatro Argentina w 1984 roku. W roku 2006 ukazała się reedycja podręcznika 
wraz z płytą DVD pod tytułem Lezioni di teatro I, II, RSC Libri, Milano. 
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dzy absolutnej (z lekarzy, których traktowano jak zdzierców i szarlatanów, z zubożałej 
i wysadzonej z siodła arystokracji, z pazernych i nieuczciwych sklepikarzy). Rządząca 
arystokracja, kupcy i bankierzy byli nietykalni. Kto podejmował ryzyko szyderstwa, 
dostawał po łbie i wylatywał z miasta na pysk. Można więc było ironizować wyłącznie 
na temat postaci i fi gur rodzącej się wtedy burżuazji kapitalistycznej, w której rękach 
znajdowała się także cała kultura, łącznie z teatrem. I to właśnie ta klasa społeczna 
narzucała aktorom przedstawianie określonych tematów i ich wariantów321.

W tej zacytowanej przeze mnie dłuższej wypowiedzi widać, na ile politycz-
nie zorientowana okazuje się jego lektura komedii dell’arte. Fo nie interesowała 
przecież historyczna rekonstrukcja dawnego modelu sztuki teatralnej (czy też 
jakiegoś o niej historycznego wyobrażenia, jak u Strehlera), przypisywał jej na-
tomiast ten performatywny potencjał, który – na zasadzie analogii z ruchami 
kontestacyjnymi z lat sześćdziesiątych XX wieku – burzyłby aktualnie obo-
wiązujący porządek społeczny. Spektakl Strehlera, zdaniem Fo, przedstawiał 
tymczasem Arlekina jako dobrze wychowanego i posłusznego sługę, którego 
nie stać na scenie na demonstrowanie zachowań obscenicznych, prowokacyj-
nych i wulgarnych322. Fo natomiast wyraźnie chciał, aby postaci, które wcielał 
na scenie, wyrażały właśnie obrazoburczy i wywrotowy potencjał. I jeśli można 
tak powiedzieć, bardziej metaforycznie niż wprost, widział siebie jako współ-
czesnego wywrotowego Arlekina, który – niczym Tristano Martinelli i Dome-
nico Biancolelli w XVII wieku – posługiwał się w scenicznych wcieleniach tej 
maski zestawem gestów i zachowań obscenicznych oraz obrazoburczych323. 
Dlatego z uznaniem opowiadał o takich ich wyczynach jak oddawanie na sce-
nie uryny, którą później wylewali nieszczęsnym widzom na głowy (choć, jak 
mówił Fo, prawie zawsze była to woda), albo defekacja w samym środku miłos-
nego dialogu kawalera z damą, bo zachowania takie doskonale, jego zdaniem, 
przystawały do strategii i celów działań performerskich z lat sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych XX wieku.

 Jego sposób myślenia o komedii dell’arte i możliwości odtworzenia jej 
w formie spektaklu na scenie zmienił się jednak w latach osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych, kiedy jako uznany już teatralny twórca, stale deklarują-
cy zainteresowanie dawnym teatrem, nawiązał współpracę z Departamentem 
Sztuk Teatralnych Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie, kierowanym przez 
profesora Ferruccio Marottiego, który wraz ze swoim zespołem prowadził 
pogłębione badania historyczne nad dawnymi praktykami teatralnymi i po-
zostałymi po nich tekstami. Fo bardzo wtedy pomógł Marottiemu, bo jako 
praktyk teatru potrafi ł lepiej od naukowców wydedukować lub domyślić się, 
jakie działania kryć się mogły pod różnymi, dosyć ogólnikowymi i zdawkowy-
mi stwierdzeniami w dawnych komediowych scenariuszach. I wtedy właśnie, 

321  Tamże, s. 28.
322  Tamże.
323  Tamże.
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dopiero w 1998 roku, przygotował dla studentów na scenie Centro Teatro Ate-
neo na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie spektakl zatytułowany Hellequin, 
Harlekin, Arlekin, Arlecchino, który w zamyśle miał stać się poglądową lekcją 
wczesnego okresu komedii dell’arte324. Miał też na zasadzie reminiscencji przy-
pominać młodszym widzom, niepamiętającym lat siedemdziesiątych XX wie-
ku, o jego silnym zaangażowaniu politycznym i marksistowskiej lekturze daw-
nej tradycji. Fo wyraźnie jednak zwracał się już wtedy do widzów z pozycji 
noblisty, profesora uniwersyteckiego (honoris causa) i znawcy teatru, a swoje 
etiudy z Arlekinem jako protagonistą przedstawiał właśnie raczej jako „pokaz” 
dawnych praktyk, mniej natomiast (a może nawet wcale) zależało mu na sub-
wersywnych skutkach przedstawienia. 

Tymczasem w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wykorzystywał 
jeszcze tradycję teatralną głównie po to, by uwierzytelnić siebie jako subwer-
sywnego performera, którego w obrębie włoskiej refl eksji akademickiej próbu-
je się nazywać bardzo różnorodnie: aktorem-autorem [attore-autore] (Claudio 
Meldolesi, Ferruccio Marotti, Anna Barsotti325), opowiadaczem [narratore] 
(Gerardo Guccini326), aktorem/performerem monologującym [attore/perfor-
mer monologante] (Paolo Puppa327). We wszystkich niemalże wspomnianych 
próbach zdefi niowania tego fenomenu badacze zwracają przede wszystkim 
uwagę na podwójną sceniczną identyfi kację twórcy, który z jednej strony upra-
wia teatr jak sztukę „udawania”, a z drugiej posługuje się teatrem jako trybuną 
w celu zamanifestowania własnej postawy obywatelskiej bądź politycznej in-
terwencji. O tym paradygmacie twórcy na gruncie włoskim pisała chyba naj-
szerzej Barsotti, charakteryzując Fo jak performera, wcielającego równocześ-
nie kilka tożsamości, których wspólną osią jest nawiązanie do średniowiecznej 
i renesansowej tradycji histrionów i rybałtów328. Szczególnie wiele uwagi po-
święciła wcielanym przez niego na scenie postaciom, których mowa w trady-
cyjnie rozumianym teatrze bywała traktowana z dystansem, choć jednocześnie 
korzystała z przywileju mówienia „prawdy”. Badaczka w pewnym momencie 
nazywa wprost Fo „histrionem mieszczaństwa” (gdzie mieszczaństwo rozu-
mieć należy raczej ogólnikowo jak mieszkańców współczesnych miast, uczęsz-
czających do teatrów, czyli po prostu jako publiczność), gdyż przybierając na 
scenie ludyczną fi gurę „głupka”, foola lub szalonego bluźniercy, zyskiwał im-
munitet, by mówić rzeczy dla tej publiczności obraźliwe. 

324  Por. Tutto il teatro di Dario Fo e Franca Rame, Hellequin-Harlekin-Arlekin-Arlecchino, 
RSC Libri, Milano 2006 (książka i DVD). 

325  C. Meldolesi, L’attore, le sue fonti e i suoi orizzonti, dz. cyt.; F. Marotti, Drammaturgia d’auto-
re, dz. cyt.; A. Barsotti, Eduardo, Fo..., dz. cyt. 

326  G. Guccini, La bottega dei narratori. Storie, laboratori e metodi di Marco Baliani, Ascanio 
Celestini, Laura Curino, Marco Paolini, Gabriele Vacis, Dino Audino Editore, Roma 2005.

327  P. Puppa, La voce solitaria. Monologhi d’attore nella scena italiana tra vecchio e nuovo mille-
nio, Bulzoni Editore, Roma 2010.

328  Zob. A. Barsotti, Eduardo, Fo..., dz. cyt., a zwłaszcza rozdział: Giullarista ed istriomane,
s. 107–122.
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Jednocześnie jednak, zdaniem Barsotti, Fo bardzo dbał o to, aby utożsa-
mienie z odgrywanymi przez niego na scenie postaciami pozostało stosunko-
wo płytkie. Dzięki wygłaszanym wprost do publiczności prologom do przed-
stawień oraz komentarzom a parte widzialność miał bowiem zyskiwać także 
Dario Fo – autor, osoba „prywatna”, która manifestuje i wyraża swój stosunek 
do świata, a co za tym idzie − stanowisko wobec aktualnego porządku politycz-
nego. Stawiając takie tezy, autorka nigdy jednak dogłębnie nie przeanalizowała 
samej pragmatyki teatru Fo pod kątem właśnie typowej dla lat sześćdziesią-
tych i siedemdziesiątych XX wieku performatywności przedstawień. Tymcza-
sem, kiedy przyjrzymy się bliżej jego procesowi pracy, okaże się, że nie chodzi 
w nim wcale, jak sądzę, o potwierdzanie ontologicznego statusu teatru jako 
działania „na niby”, ale przede wszystkim o zrozumienie tego, że posługując się 
teatrem, można skutecznie wpływać na odbiorców i pozostawiać trwałe rezul-
taty w ich świadomości. Fo traktuje bowiem teatr jako podstawową kategorię 
uwierzytelniającą jego misję społeczną. A pośrednim dowodem sprawczości 
jego przedstawień mogą być chociażby liczne ingerencje policji, wypadki pod-
kładania bomb wśród publiczności przez oponentów politycznych, nie mó-
wiąc o cielesnej agresji, jakiej ofi arą padła swego czasu sama Rame ze strony 
neofaszystowskich bandytów. 

Zastanawiając się więc nad performatywnym aspektem wykorzystania te-
atru jako narzędzia efektywnej zmiany rzeczywistości, trzeba chyba najpierw 
prześledzić strategię budowania przez Fo kontaktu z publicznością w ramach 
swoiście rozumianego przez niego storytellingu. I od razu powiem, że terminu 
tego wobec Fo trzeba jednak używać ostrożnie. Badacze storytellingu z kręgu 
anglosaskiego, jak chociażby Michael Wilson, podkreślali, że zjawisko to mia-
ło zdecydowanie „antyteatralny” charakter, było ruchem, który kontestował 
narzędzia tradycyjnie rozumianego teatru na rzecz strategii, które na pierwszy 
plan wysuwały „szczerość” i „bezpośredniość” przekazu mówiącego. Dlatego 
u większości storytellerów na baczniejszą uwagę zasługiwała ich indywidual-
na biografi a i rzekomo wprost manifestowane zaangażowanie społeczne329. 
Oczywiście, jak wielokrotnie udowodniono, efekt szczerości bywa tak samo 
pieczołowicie konstruowany jak efekt działań na niby, co szczegółowo opisują 
chociażby autorzy tekstów zebranych w monografi i Worlds in Words. Storytel-
ling in the Contemporary Th eatre and Drama (2010)330. Na gruncie włoskim 
bodaj jedynie Guccini, przyglądając się fenomenowi współczesnych włoskich 
storytellerów, zastanawiał się szerzej nad stosowanymi przez nich strategiami 
uwierzytelniającymi. Główną uwagę skupił wtedy na odsłanianiu tych kogni-
tywnych ram ich performansów, które służą uwierzytelnieniu chociażby po-
litycznego zaangażowania w sprawy społeczne, osobistego uwikłania w opo-

329  Zob. M. Wilson, Storytelling and Th eatre. Contemporary Storytellers and Th eir Art, Palgrave 
Macmillan, New York 2006.

330  Worlds in Words. Storytelling in the Contemporary Th eatre and Drama, red. M. Borowski,
M. Sugiera, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2010.
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wiadaną historię i przedstawiania jej konkurencyjnej wersji czy też wreszcie 
budowania wspólnotowych relacji z widzem poprzez swoiście rozumianą dra-
maturgię pamięci331. 

Fo nie idzie jednak drogą anglosaskiej praktyki storytellingu ani nie posłu-
guje się w tak dużym stopniu odwołaniami do osobistej biografi i lub dramatur-
gii pamięci. Raczej w ramach jednego przedstawienia łączy przemowę do wi-
dza z tradycyjnym aktorstwem, polegającym na mimetycznym utożsamieniu 
się z odgrywaną postacią. Innymi słowy, z jednej strony pojawia się na scenie 
jako osoba prywatna – witając widzów i objaśniając im cele i założenia przed-
stawienia, z drugiej w jego trakcie wciela na scenie szereg konkretnych postaci, 
których działania pozwalają widzom zweryfi kować lub potwierdzić przedsta-
wione przez niego wcześniej założenia. By dokładniej wyjaśnić ów mechanizm 
wchodzenia i wychodzenia z roli (po włosku nazywany też slittamento), na-
leży posłużyć się przykładami z Mistero buff o, które Fo włączył do cyklu ty-
godniowych warsztatów przeprowadzonych w 1984 roku w Teatro Argentina 
w Rzymie, pod nazwą Lezioni di teatro [Lekcje teatralne]. W ich ramach starał 
się poglądowo wyjaśnić stosowane przez siebie techniki i uzyskiwane za ich 
pomocą efekty. Lekcje te, spisane potem i opracowane edytorsko przez Rame, 
stały się podstawą cytowanego już Podręcznika sztuki aktorskiej [Manuale mi-
nimo dell’attore, 1987, 1997].

Fo zwykle rozpoczynał występ od przywitania się z publicznością, zapra-
szając ją też do zajmowania miejsc. Twierdził, że to nieformalne powitanie 
pozwalało widzom „usiąść wygodnie w fotelu i dać odpocząć nogom”, czyli 
oswoić się z przestrzenią gry332. Innymi słowy, wytrącał z przyzwyczajenia 
mieszczańską publiczność, która do teatru przychodziła jak do przybytku sztu-
ki, i budował od samego początku relację możliwie jak najmniej formalną. To 
familiarne powitanie z widzem pozwalało z drugiej strony na wysondowanie, 
na ile publiczność skłonna będzie do współpracy. Chciał w ten sposób uniknąć 
martwych punktów, gdy widzowie tracą czujność i znudzeni biernie przysłu-
chują się mówcy. Podobną funkcję kontrolowania uwagi widza spełniały nie-
oczekiwane przerwy w spektaklu, podczas których Fo upominał spóźnialskich, 
kazał im zamieniać się miejscami lub komentował czyjeś żywiołowe reakcje. 
Jak twierdził, podążanie za rytmem akcji scenicznej wymagało czasem prze-
rwy na „zaczerpnięcie powietrza”, by dalej śledzić aktora z zainteresowaniem. 
W tym samym celu wykorzystywał elementy aktorskiej improwizacji, na przy-
kład wpadkę aktorską (zwykle jednak wcześniej zaplanowaną), widoczną dla 
widza powtórkę sceny. W ten sposób zaskakując widza, dawał mu poczucie 
uczestnictwa w wydarzeniu nieprzewidzianym i niepowtarzalnym. Jedną za-
tem stroną performatywności działań scenicznych Fo było dążenie do zacho-

331  Zob. G. Guccini, La bottega dei narratori..., dz. cyt.
332  D. Fo, Manuale minimo dell’attore, dz. cyt., s. 166–167.
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wania u widzów wrażenia nieprzewidywalności zdarzeń i niepowtarzalności 
tego, co dzieje się w teatrze tu i teraz. 

Ale jest też inna strona jego działań scenicznych, związana właśnie z za-
spokojeniem już na wstępie ciekawości widza co do rozwoju akcji scenicznej. 
Fo zależało mianowicie na wyrobieniu w odbiorcach wiedzy o kontekście sce-
nicznej akcji i jej stopniowym rozwoju. Niczym w dawnych prologach kome-
diowych dowiadywali się więc na wstępie z jego przemowy o okolicznościach 
powstania spektaklu, rozwoju, inspiracjach i celach. Większość przedstawień 
silnie przecież zakorzeniona była w aktualnym kontekście społecznym i poli-
tycznym, stąd ich żywot bywał ograniczony do czasu wyczerpania się publicz-
nej debaty. Czasem, jak właśnie przypadku Mistero buff o, Fo wznawiał je kilka-
krotnie, czasem nawet po wielu latach, kiedy wydawało mu się, że w kontekście 
aktualnie toczącej się debaty publicznej stary tekst mógłby wnieść istotną 
i nową perspektywę. Ale też skeczowa konstrukcja większości jego przedsta-
wień pozwalała na łatwy demontaż starych i wprowadzanie nowych wątków, 
co sprawiało, że zaczynały pasować do zmieniającego się kontekstu. Tak stało 
się, na przykład, po wyborze na papieża Polaka, kiedy powszechnie żartowano 
z jego nadzwyczajnej kondycji fi zycznej oraz gestu całowania ziemi we wszyst-
kich odwiedzanych krajach. Fo parodiował więc gest powitalny Jana Pawła II 
i pokazywał, jak wychodzi z samolotu z rozwianą na wietrze peleryną, budząc 
skojarzenia z postacią Supermana ze znanych komiksów i fi lmów z Christophe-
rem Reeve’em (co swoją drogą wiele mówi o różnicach w postrzeganiu polskie-
go papieża przez rodaków oraz z punktu widzenia zachodniej lewicy). 

Z jednej więc strony, kiedy Fo zdradzał okoliczności powstania spektaklu, 
chciał zwrócić uwagę widzów na bieżący charakter poruszanych problemów. 
Z drugiej zaś wprowadzał widza w porządek mającej za chwilę nastąpić akcji 
scenicznej i antycypował ją na tyle, aby widz nie dopytywał się już później 
o ciąg dalszy, ale skupił uwagę na sposobie jej przedstawiania, na działaniu. Bo 
właściwą przyjemność z oglądania przedstawienia publiczność czerpała – jak 
w starym chwycie komediowym – z konfrontacji posiadanej wiedzy na temat 
rozwoju scenicznych wypadków z tym, co widziała tu i teraz w formie działań 
aktorskich. Odgrywane przez Fo w Mistero buff o postaci: angielski adwokat, 
francuski Scapin, papież Bonifacy VIII, uczestnik wieczerzy w Kanie Galilej-
skiej czy głodny Zanni, nie mówiły bowiem w żadnym powszechnie zrozumia-
łym języku, ale posługiwały się sposobem mówienia, zwanym grammelot, czyli 
rodzajem bełkotu, który jedynie naśladował brzmieniowo język obcy, pozwa-
lając słuchaczowi na wyłowienie lub rozpoznanie w nim zaledwie kilku poje-
dynczych słów. W utworze Grammelot Scapina grana przez Fo postać mówiła 
„po francusku”, w Grammelot Angielskiego Adwokata „po angielsku”, a w Głod-
nym Zannim naśladowała brzmieniowo mieszankę dialektów północnych 
Włoch. Genezę grammelot jako scenicznego języka wywodził Fo oczywiście 
z komedii dell’arte, tłumacząc, że chodzi o sposób, który aktorom występu-
jącym poza granicami rodzimego kraju pozwolił przyswoić sobie obce języki 
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w celu lepszego i skuteczniejszego kontaktu z publicznością. Można oczywi-
ście polemizować z tym wyjaśnieniem, gdyż w przypadku komików dell’arte 
nie o naśladowanie brzmienia języka chodziło, ale po prostu o przyswojenie 
i kompetentne posługiwanie się językiem obcym na scenie. U Fo tymczasem 
grammelot jedynie sugeruje związek z jakimś modelem językowym i, zamiast 
sprzyjać komunikacji, stanowi raczej element wyobcowujący, który wytrąca 
widza z przyzwyczajeń percepcyjnych.

 Działanie grammelot poglądowo zilustrował Fo podczas lekcji teatralnych 
na podstawie fragmentu Grammelot Scapina ze spektaklu Mistero buff o333. Na 
samym początku zaznajamiał widza z przebiegiem scenariusza oraz mającej 
nastąpić za chwilę sceny. Starszy nauczyciel udziela tu młodemu dworzaninowi 
lekcji delikatności i uczy go działania bez przemocy (mówiąc to, Fo dokład-
nie, choć ironicznie opisywał typy ubioru, zachowania i wysławiania się we 
Francji w XVII wieku, kpiąc z przypisywanej Francuzom elegancji i dobrych 
manier). Następnie odgrywał tę samą lekcję dobrego wychowania mime-
tycznie, wchodząc w rolę nauczyciela, który prowadzi długi wywód na temat 
praktykowanego w eleganckiej Francji zakazu stosowania przemocy cielesnej 
wobec obywateli. Dlatego wśród bełkotu naśladującego brzmienie francuskich 
słów co jakiś czas padał całkiem wyraźnie okrzyk: „No! à la violance!”. Widz 
śledził zatem, jak w pantomimicznym geście i słownym bełkocie realizuje się 
poznany wcześniej przez niego scenariusz, a efekt komiczny powstawał na 
zderzeniu jego oczekiwań i komicznej pointy. Ostatecznie bowiem nauczy-
ciel, powtarzając z hipokryzją: „No, à la violance!”, wsadzał swemu rozmówcy 
miecz w brzuch, przekręcał go kilkakrotnie tam i z powrotem, by na koniec, 
wyciągnąwszy miecz z ofi ary, oblizać ze smakiem pozostałe na nim resztki 
krwi. Wybuch śmiechu widzów w ramach pętli feedbacku potwierdzał zatem 
wzajemną wymianę energii między nimi a sceną, a na innym planie wytwarzał 
u nich krytyczny stosunek do dyskursywnych narzędzi sprawowania kontroli 
nad obywatelami. Te ostatnie bowiem, choć w założeniu miały potępiać bezpo-
średnią przemoc jako formę rozwiązywania konfl iktów, w rzeczywistości jedy-
nie legimityzowały stosowanie kar cielesnych poprzez odpowiednie odwołanie 
do prawa boskiego lub stanowionego. 

Jak starałam się pokazać, odwołanie się do języka francuskiego nie pełniło 
wcale funkcji nawiązania do jakiejś językowej swojskości w celach poprawy 
komunikacji między aktorem a widzem, nie tworzyło też więzi z jakąś lokalną 
wspólnotą, która język ten zna i na co dzień się nim posługuje (jak działo się 
to chociażby w opisywanych przeze mnie przedstawieniach neapolitańskich 
artystów z końca XIX wieku). A dźwiękowe asocjacje miały służyć raczej bada-
niu czujności widza i skutecznie wyrabiać w nim pożądaną przez Fo postawę 
wobec prezentowanego problemu. Ale by jeszcze dokładniej wyjaśnić pragma-

333  Zapis wideo tych lekcji dostępny jest w formie podwójnego albumu DVD pod tytułem Tutto 
il teatro di Dario Fo e Franca Rame. Lezioni di teatro I, II, wydanego przez RSC Libri, Milano 2006. 
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tyczny sposób wykorzystania przez niego językowych asocjacji, trzeba porów-
nać strategię grammelot z innym mechanizmem, który nazywa on w pewnym 
miejscu Lekcji teatralnych „sytuacją”334.

 Twierdził, że dramat w zasadzie od wieków opierał się na tak zwanej sytu-
acji, jako przykład podając słynną scenę balkonową z Romea i Julii Szekspira. 
Jakie znaczenie miałby – pyta Fo – i jakie emocje wzbudzałby monolog Julii, 
gdyby widz nie wiedział, że pod jej balkonem chowa się Romeo i na dodatek 
bezczelnie ją podsłuchuje, podczas gdy dwa rody Kapuletich i Montekich od 
lat są ze sobą skłócone, a na dodatek Tybalt już został zabity? Sytuacja według 
artysty, mówiąc inaczej, to nic innego jak zwiększona w stosunku do postaci 
scenicznych wiedza widza na temat okoliczności, w której się one znajdują. 
Z konfrontacji tej wiedzy z działaniem na scenie rodzi się napięcie i efekt ko-
miczny, czy też – jakbyśmy powiedzieli za pomocą terminologii Fischer-Lichte 
– dochodzi do reakcji potwierdzających działanie pętli feedbacku. Sytuacja 
determinuje znaczenie poszczególnych dialogów, które w przeciwnym wypad-
ku mijałyby się z pożądanym celem. Fo we wprowadzeniu do kolejnych scen 
wyposaża więc widza w dodatkową wiedzę, zdradza mu „sytuację” po to, by 
bogatszy o te informacje mógł prawidłowo i krytycznie odczytywać sensy mi-
metycznie odegranych scen. Choć oczywiście wpływ „na tę sytuację” do tego 
się nie ogranicza, oprócz przebiegu akcji scenicznej istotne są także miejsce 
gry, architektura przestrzeni, czas i wiele innych czynników, trudnych do prze-
widzenia. 

Działanie tak rozumianej sytuacji Fo wyjaśnił poglądowo na podstawie 
fragmentu swojego późniejszego spektaklu Storia della tigre [Historia tygrysi-
cy] (1979)335. Powstał on jako głos w publicznej debacie nad chińskim mode-
lem komunizmu w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, któ-
ry miał być alternatywą dla kapitalistycznej gospodarki zachodniej. Istotne dla 
akcji spektaklu problemy natury ideologicznej przedstawiał właśnie za pomo-
cą historii spotkania pewnego opuszczonego przez kompanię żołnierza armii 
chińskiej Mao Zedonga z tygrysicą. W tej chwili jednak, bardziej niż dawna 
ideologiczna debata, interesuje mnie sposób, w jaki Fo wprowadził w obręb 
spektaklu kluczowy, a obcy przecież widzowi, kontekst chiński. We wstępie do 
przedstawienia wyjaśnił, że po raz pierwszy usłyszał tę historię w Chinach z ust 
tamtejszego gawędziarza: 

O jej treści – mówił – zorientowałem się po skokach oraz ryku, który imitował ga-
wędziarz. Całej reszty jednak nie zrozumiałem. Poprosiłem więc o pomoc chińskie-
go tłumacza z Pekinu, który doskonale mówił po włosku. Na pytanie, o czym mówi 
chiński opowiadacz, tłumacz z Pekinu odpowiedział, że nie wie, bo nie rozumie 
ani jednego słowa. Okazało się, że gawędziarz mówił w dialekcie jednej z prowincji 
Szanghaju, niezrozumiałym dla reszty Chińczyków. Szczęśliwym zbiegiem okolicz-

334  D. Fo, Manuale minimo dell’attore, dz. cyt., s. 125–132.
335  Tamże, s. 193–222.
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ności chiński tłumacz natychmiast poprosił o pomoc innego tłumacza, który znał 
dialekt z Szanghaju oraz język chiński. Ten drugi tłumacz również słuchał opowiada-
nej historii po raz pierwszy. Więc to on pierwszy śmiał się, potem tłumaczył dowcip 
tłumaczowi pekińskiemu, który zaraz potem wybuchał gromkim śmiechem, po czym 
opowiadał historię mnie i nareszcie ja też mogłem się roześmiać. Oczywiście cała 
reszta publiczności była wściekła336. 

Naturalnie nie o brak komunikacji językowej chodziło Fo w tej anegdocie. 
A raczej o unaocznienie widzowi, jakie bywają skutki przerwania pętli feedba-
cku przez trzykrotnie zapośredniczony proces przekładu. Gdyby artysta znał 
historię o tygrysie wcześniej, mógłby pewnie śmiało delektować się śledzeniem 
jej rozwoju nawet w dialekcie z Szanghaju. Innymi słowy, zabrakło w proce-
sie konstruowania pętli feedbacku tego, co Fo nazywał wcześniej „sytuacją”. 
Stąd, pokazując chińską historię o tygrysie włoskiej publiczności, najpierw 
opowiedział ją widzom, zdradził „sytuację” i plan działań po to, by następnie 
za pomocą zabiegów wyobcowujących, takich jak właśnie grammelot dialektu 
padańskiego, odegrać ją na scenie. 

Aby móc dalej analizować ten przykład, trzeba więc i polskich czytelników 
zaznajomić z „sytuacją”. Otóż porzucony przez kompanów chiński żołnierz, 
chowając się przed deszczem, znalazł schronienie w grocie, w której zamieszki-
wała tygrysica z potomstwem. Pierwsze spotkanie ze zwierzęciem oczywiście 
napędziło żołnierzowi stracha, jednak – jak się wkrótce okazało – tygrysica 
pomyliła go z jednym z kociąt, napoiła mlekiem oraz wylizała rozległe rany. 
Później, gdy się już trochę ze sobą oswoili i lepiej poznali, tygrysica zaczęła my-
lić żołnierza z samcem tygrysa. Finał historii łatwo sobie wyobrazić337. Wyjaś-
niając w dalszej kolejności technikę swojej gry, Fo uświadamiał studentom, że 
ma ona wiele wspólnego z montażem fi lmowym. Raz bowiem jako aktor obie-
rał punkt widzenia żołnierza – kiedy przyglądał się karmiącemu zwierzęciu, 
tak pokazywał przerażenie i reakcję na widok zbliżającej się tygrysicy, jakby 
znajdowała się gdzieś wśród publiczności. Za chwilę „zmieniał miejsce akcji” 
i, przenosząc punkt widzenia z widowni na scenę, wchodził w rolę tygrysicy 
i zaledwie jednym gestem pokazywał, na przykład, jak łasi się do żołnierza 
i go liże. Po czym „wychodził” z postaci i komentował akcję, mówiąc: „Co za 
dziwka!”338. 

Fo wyjaśniał, że robił coś w rodzaju fi lmowej stop-klatki, zatrzymywał gest 
tygrysicy, by wygłosić komentarz, po czym powracał do poprzedniej akcji 
z perspektywy jednej bądź drugiej postaci. W ten sposób, prowadząc opowia-
danie, cały czas naprzemiennie wchodził w postać żołnierza lub tygrysicy i wy-
chodził z nich w celu spointowania kolejnych fragmentów akcji a parte. Widz 
wobec takiego zabiegu nie tylko dokonywał percepcyjnego wysiłku, śledząc 

336  Tamże, s. 192–193.
337  Tamże, s. 194.
338  Tamże, s. 209.
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ciągle zmieniające się perspektywy widzenia, ale jeszcze korzystał ze stale pod-
trzymywanego bezpośredniego kontaktu z autorem – komentującym na bie-
żąco akcję sceniczną. Tym samym między artystą a odbiorcą utrzymywał się 
zwrotny efekt pętli feedbacku. W technice gry Fo nie chodziło więc o rozróż-
nienie między działaniem „na niby” i „naprawdę”, ale o dynamiczne napięcie 
między śledzeniem scenicznej akcji i jej krytycznym oświetlaniem. Dlatego też 
pewnie w nadziei, dosyć utopijnej zresztą, że uda mu się zapobiec zobojętnie-
niu widza, nagrywał każdego wieczoru swoje przedstawienia, po czym długo 
wraz z żoną analizował ich słabe i mocne strony, zmieniał na bieżąco w ko-
lejnych odsłonach ich przebieg. Za tak rozumianą bowiem przez niego sku-
tecznością spektaklu, potwierdzoną gromkim śmiechem publiczności, czyli 
reakcją zwrotną w pętli feedbacku, szła także ideologiczna reorientacja widza. 

O ile w swoich przedstawieniach monologujących Fo wykorzystywał opo-
wiadanie jako poręczną parabolę dla omówienia aktualnych problemów ideo-
logicznych, o tyle jego spektakle wieloobsadowe realizowały raczej model te-
atru dokumentalnego Petera Weissa, gdyż wprost komentowały aktualne wy-
darzenia na podstawie na bieżąco dostarczanych i omawianych dokumentów 
i sprawozdań. Przykładem tego drugiego modelu działania może być spektakl 
Morte accidentale di un anarchico [Przypadkowa śmierć anarchisty] (1970), 
którego premiera, podobnie jak Mistero buff o, odbyła się w pierwszej okupo-
wanej przez Fo dawnej mediolańskiej fabryce przy ulicy Colletta. Spektakl do-
tyczył zamachu terrorystycznego na budynek Narodowego Banku Rolnictwa 
w Mediolanie (12 grudnia 1969 roku), znany we Włoszech pod nazwą „strage 
di Piazza Fontana”, oraz późniejszego śledztwa w tej sprawie, które nie było 
wolne od rozgrywek politycznych339. 

Trudno z dzisiejszej perspektywy mówić o tym spektaklu i jego funkcji, 
nie podejmując się choćby szczątkowej rekonstrukcji okoliczności samego za-
machu, jak i późniejszych procesów. Bez tego wyjaśnienia nie zrozumiemy, 
dlaczego w ciągu dwustu kolejnych wieczorów od premiery udało się Fo prze-
prowadzić za pomocą teatru paralelną do toczącej się w prasie i za drzwiami 
sal sądowych debatę na temat przyczyn i znaczenia katastrofy, w której zginęło 
siedemnaście osób, a czterdzieści odniosło obrażenia. Do zamachu nie przy-
znała się żadna organizacja terrorystyczna, choć poszlaki wskazywały raczej na 
zaangażowanie ugrupowań anarchistycznych. Skrajnie lewicująca organizacja 
terrorystyczna Czerwone Brygady przeprowadziła nawet osobne śledztwo, by 
wykluczyć jakiekolwiek próby związania jej z tym zamachem. Największe obu-
rzenie w debacie publicznej wywołał jednak sam sposób prowadzenia śledz-
twa, w trakcie którego podejrzany (jak się później okazało – bezpodstawnie) 
członek organizacji anarchistycznej Giuseppe Pinelli przez trzy dni z rzędu 

339  Por. Tutto il teatro di Dario Fo e Franca Rame. La morte accidentale di un anarchico, RSC 
Libri, Milano 2006 (książka i DVD).
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poddawany był torturom i przesłuchaniom, by na koniec „spontanicznie” wy-
lecieć z okna na czwartym piętrze budynku prokuratury.

To właśnie od tej „przypadkowej” śmierci anarchisty wziął się tytuł spek-
taklu, który obnażać miał zasady działania machiny państwowych instytucji, 
zmonopolizowanej przez rządzącą we Włoszech nieprzerwanie od końca woj-
ny chrześcijańską demokrację. Zamiast jednak sięgać po narzędzia bezpo-
średniej walki politycznej, takie jak wiec, manifest czy komunikat prasowy, 
Fo umiejętnie wykorzystał w tym celu przedstawienie teatralne, w którego 
centrum umieścił postać wariata. Ten ostatni, przebrany za sędziego, miał 
przeprowadzić nadzwyczajne śledztwo w sprawie Pinellego, które jakoby zle-
ciła mu Naczelna Prokuratura w celu zbadania prawidłowości postępowania 
dochodzeniowego włoskiej policji. Podstawową dolegliwością tego rzekomo 
chorego umysłowo człowieka było maniakalne podszywanie się pod inne po-
stacie życia publicznego, poprzez naśladowanie specjalistycznych dyskursów 
z zakresu prawa i medycyny sądowej. Wariat posłużył zatem Fo za narzędzie, 
które umożliwiło wywrócenie na nice machiny represyjnej włoskich instytu-
cji, gdyż obnażał na scenie zazwyczaj skrzętnie skrywane ideologiczne tło oraz 
intencje działań policji i prokuratury. I pod tym względem grany przez autora 
protagonista spektaklu Przypadkowa śmierć anarchisty zasadniczo nie różnił 
się od włoskich aktorów dell’arte z XVII wieku.

Farsową w konstrukcji akcję sceniczną ujął Fo, jak zwykle, w poglądową 
ramę przemowy, kierowanej wprost do widzów na początku przedstawienia. 
Twórca przedstawiał w niej i krytycznie komentował przez cały czas trwania 
(1970–1973) prawdziwego procesu Pinellego aktualności, zeznania świadków 
i dostarczane przez prasę dokumenty. I co ciekawe, udało mu się nadać w ten 
sposób przedstawieniu teatralnemu konkurencyjny wobec instytucji sądownic-
twa autorytet. Pomimo ujawnianej przez niego teatralnej ramy jego występy 
spotykały się z żywiołowymi, choć nie zawsze jednak pozytywnymi reakcja-
mi. Często towarzyszyły im różnego rodzaju prowokacje i groźby, wysuwane 
zarówno przez organy państwowe, jak i radykalne bojówki prawicowe. Sa-
memu Fo oraz Rame wytoczono w związku z tym spektaklem niemal czter-
dzieści procesów o zniesławienie. Innymi słowy, działo się tak, jakby „wyroki” 
i ocena zeznań świadków, dokonywane przez aktorów na scenie, spotykały się 
z równie uważną oceną, jak sentencje wypowiadane w sali rozpraw i przeka-
zywane przez środki masowego przekazu. Zresztą po upływie siedemnastu lat 
od premiery tego spektaklu, podczas jednego z późniejszych wznowień, Fo 
żartował nawet, że krajowe tournée tak zorganizowano, by występy odbywały 
się w tych samych miastach, w których toczyły się wytoczone wobec niego 
procesy sądowe o zniesławienie. Widać zatem wyraźnie, że artyście zależało 
na takim właśnie, dosłownie rozumianym, oddziaływaniu spektaklu w obrębie 
życia społecznego, aby miał on również całkiem wymierne reperkusje prawne 
w twardych realiach życia codziennego. Być może jedynie w ten sposób mógł 
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poznać mierzalny efekt oddziaływania swojego teatru jako narzędzia zmiany 
rzeczywistości.

Działania teatralne podejmowane przez Fo pod koniec lat sześćdziesiątych 
i na początku siedemdziesiątych, dążące do wywoływania w widzach trwałych 
efektów, zależały – jak widać – w dużym stopniu od tego, jaki rodzaj przestrze-
ni on i jego zespół zajmował, oraz od spotkania z widzami twarzą w twarz. 
Okupowane przestrzenie publiczne w miastach stawały się alternatywnym wo-
bec instytucjonalnego teatru, masowych środków przekazu (przede wszystkim 
telewizji) oraz instytucji publicznych, miejscem spotkania i publicznej debaty, 
które – mówiąc za Johnem Austinem – ustanawiało warunki fortunności słów 
i działań, podejmowanych przez Fo na scenie. Jednak już w drugiej połowie 
lat siedemdziesiątych telewizja włoska Rai odrobiła lekcję okresu kontestacji 
i, szukając dla siebie coraz szerszej publiczności, zaczęła umieszczać w reper-
tuarze te zjawiska i przedstawienia, które wyrosły na fali wydarzeń 1968 roku. 
Zdając sobie sprawę ze społecznej rozpoznawalności teatru Fo, a także jego 
komediowego talentu, wyprodukowała w telewizyjnym studiu i pokazała wi-
dzom zarówno Mistero buff o, jak i inne jego przedstawienia, nawet te o jawnie 
politycznej wymowie (chociażby antyamerykański spektakl La signora è da 
buttare [Pani do wyrzucenia]). W odróżnieniu jednak od lat pięćdziesiątych 
XX wieku, kiedy to telewizja wzorowała swój przekaz na ramie podawczej 
teatru, w latach siedemdziesiątych mówić można już o sprzężeniu zwrotnym 
między teatralnym a telewizyjnym medium. Jak dowodził Philip Auslander, 
telewizja nie tyle przecież miała naśladować czy reprodukować doświadczenie 
odbioru przedstawienia teatralnego, ile docelowo wytworzyć własne narzędzia 
i strategie nażywości, między innymi przez ukazywanie rzeczywistości w zbli-
żeniu i powiększeniu, a także w dynamicznym ruchu, wynikającym ze zmien-
ności perspektyw widzenia kamer telewizyjnych. Zagwarantowała też widzom 
możliwość bezpośredniego wyrażania reakcji zwrotnej, chociażby w formie 
rozmów telefonicznych, prowadzonych na żywo podczas transmisji. Gdy więc 
telewizja wykształciła własne strategie nażywości, dystansując się w tym sen-
sie od teatru, zaczęła również wpływać na modyfi kację strategii podawczych 
wcześniejszego medium. I w tym sensie przyczyniła się, na przykład, do po-
wstania włoskiej estrady. Estrada z kolei tym przede wszystkim różniła się od 
teatru jako miejsca publicznej debaty z końca lat sześćdziesiątych, że wyhamo-
wała swój rewolucyjny potencjał na rzecz rozrywkowego show o charakterze 
satyrycznym, z udziałem gwiazd znanych przede wszystkim z telewizji. Moż-
na zatem powiedzieć, że w drugiej połowie lat siedemdziesiątych to telewizja 
i estrada przejęły pewne funkcje umasowionego „teatru dla ludzi”, podczas gdy 
teatry instytucjonalne, publiczne i prywatne, stały się domeną głównie ekspe-
rymentów twórczych lub sceną dla rozwijającej się intensywnie reżyserii tea-
tralnej. 

Przykładem takiego udanego efektu sprzężenia zwrotnego między medium 
telewizyjnym a medium teatralnym (rozumianym tutaj jak przedstawienie 
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estradowe) może być kariera Roberta Benigniego. W Polsce widzowie znają 
go przede wszystkim jako reżysera i aktora fi lmowego, mniej natomiast jako 
autora tekstów i showmana telewizyjnego oraz estradowego. Tymczasem to 
od telewizji i estrady właśnie rozpoczął on swoją karierę w połowie lat sie-
demdziesiątych zeszłego stulecia, podejmując współpracę z Giuseppem Berto-
luccim nad monologiem Cioni Mario di Gaspare Fu Giulia, w którym wcielił 
się w rolę chłopaka z głębokiej toskańskiej wsi, owładniętego obsesją mastur-
bacji. Opowiadając własnemu przyrodzeniu o otaczającym go świecie, Cio-
ni ujawniał w ramach językowej parodii, na ile niezrozumiały i obcy był mu 
świat wielkiej polityki i establishmentu (wahał się na przykład nieustannie co 
do wymowy obco brzmiącego nazwiska ówczesnego sekretarza generalnego 
Włoskiej Partii Komunistycznej – Enrica Berlinguera, akcentując co rusz inną 
sylabę). Podobną postać, bardziej znaną polskiemu widzowi, zagrał Benigni 
w fi lmie Jima Jarmusha Noc na ziemi (1991), gdzie jako toskański taksówkarz 
pracujący w Rzymie opowiadał pasażerowi − księdzu − o tym, jaka owca w ro-
dzinnych stronach najbardziej rozbudziła jego pożądanie seksualne. Monolog 
estradowy Cioni Mario miał premierę w 1975 roku w Teatro Alberichino, który 
mieścił się w zaadaptowanym na potrzeby teatralne garażu w jednej z dzielnic 
Rzymu. Jednak dopiero dzięki pokazaniu go podczas transmisji telewizyjnej 
Onda libera w 1976 roku oraz Vita da Cioni w 1977 roku, a także dzięki fi lmo-
wi Berlinguer ti voglio bene (1977, w reżyserii Roberta Bertolucciego) Benigni 
zyskał na tyle duży rozgłos, że mógł swoje występy przenieść do wielkich hal 
widowiskowo-sportowych, czyli właśnie na estradę340. 

W latach siedemdziesiątych Benigni konsekwentnie wcielał się na scenie 
i w telewizyjnych oraz fi lmowych rolach w postać prowincjusza z silnym to-
skańskim akcentem, pozornie intelektualnie nierozgarniętego, który zadając 
naiwne pytania, skutecznie ośmieszał zarówno polityczne wzorce, jak i normy 
społeczne, panujące wtedy we Włoszech. Posługiwał się więc na scenie fi gurą 
wiejskiego głupka na podobnych zasadach, na jakich Fo używał postaci rybał-
tów i histrionów. I choć sposób mówienia wyraźnie zdradzał jego toskańskie 
pochodzenie, nie chodziło tu o nawiązanie do określonego terytorium jako 
kulturowych korzeni twórcy i związanej z nim lokalnej wspólnoty. Benigni 
chciał raczej wykorzystać fi gurę miejscowego głupka w funkcji wyobcowującej 
świat po to, by pokazać umowny i nietrwały charakter na pozór niezachwia-
nych i powszechnie uznawanych hierarchii i wartości. 

W latach dziewięćdziesiątych Benigni porzucił jednak postać Maria Cio-
niego, a publiczność włoska zaczęła odbierać jego występy na żywo i w tele-
wizji już nieco inaczej. Jego pozycję w kulturowym kontekście kraju wyraźnie 
wzmocnił sukces kinowych komedii Johnny Stecchino [Johnny Wykałaczka] 

340  Zob. I. Vazzaz, Cioni Mario dal palcoscenico al set. Fenomenologia di un turpiloquio comi-
co [w:] Comicità negli anni Settanta. Percorsi eccentrici di una metamorfosi fra teatro e media, red.
E. Marinai, S. Poeta, I. Vazzaz, Edizioni ETS, Piza 2005. 
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(1991) i Potwór (1994), a w 1999 roku zdobycie Oscara za fi lm Życie jest piękne 
(1997). Benigni nadal chętnie występował w telewizji w roli etatowego błazna 
– kiedy na przykład w słynnym programie z udziałem „włoskiej Krystyny Lo-
ski”, czyli Raff aelli Carrà, koniecznie chciał zajrzeć prowadzącej pod spódnicę, 
żeby z radością szczeniaka zobaczyć nareszcie to, co kobiety mają między no-
gami. Jednak niemal w tym samym czasie rozpoczął cykl publicznych czytań 
Boskiej komedii Dantego, które przekształcały się w rodzaj wnikliwej egzegezy 
średniowiecznego tekstu, a jednocześnie stawały się dla niego znakomitą oka-
zją do opowiedzenia, za pomocą literackiej paraboli, o współczesnym kształcie 
życia politycznego jako swoiście rozumianym piekle. Innymi słowy, zbudowa-
na w ramach telewizyjnego i estradowego medium rozpoznawalność – jako 
komika i egzegety Dantego – pozwoliła zyskać Benigniemu autorytet społecz-
nego trybuna, który za cel ataków obierał sobie konkretne postacie świata poli-
tyki (jak na przykład Bettino Craxi, główny oskarżony w antykorupcyjnej akcji 
„Mani pulite” [„Czyste ręce”]), a wśród nich zwłaszcza od 1995 roku, w zasa-
dzie niezmiennie aż do dzisiaj, Silvio Berlusconi.

Przykładem tego typu politycznej interwencji i wykorzystania medium te-
lewizyjnego do celów satyry politycznej stał się jego udział w programie Rock-
politik w 2005 roku, prowadzonym przez słynnego niegdyś również w Polsce 
pieśniarza Adriana Celentano. Benigni, przemawiając wprost do kamery, mó-
wił jednocześnie do Berlusconiego:

No przyjdź, wejdź na scenę, na scenie możesz powiedzieć wszystko! Jeśli chcesz, to 
możesz swojemu adwersarzowi [Romanowi Prodiemu E.B.] pokazać tyłek, pierdnąć 
mu publicznie w twarz. Tutaj na scenie możesz sobie na to pozwolić341. 

Na scenie tak – dopowiadała sobie wtedy publiczność – ale w polityce Ber-
lusconi nie powinien robić z siebie błazna. Jak zatem widać, Benigni odwo-
ływał się do teatru już nie jako do miejsca spotkania i publicznej debaty (jak 
robił to jeszcze Fo), tylko raczej jako fi gury retorycznej, która umożliwiała mu 
demaskację nietrwałości standardów życia politycznego i jakości uprawianej 
przez Berlusconiego polityki. Performatywnym skutkiem jego żartów stało się 
umocnienie w widzach przekonania o niestosowności poczynań premiera rzą-
du wobec zadań, jakie nałożył na niego mandat wyborczy i wobec oczekiwań 
formułowanych względem politycznego lidera. 

Przykład Benigniego dobrze też według mnie ilustruje proces medialnego 
przemieszczania się przedstawienia w performatywnie ustanawianej funkcji 
agory. Poprzez ustanawianie agory rozumiem takie zawiązywanie pętli feedba-
cku między twórcami a odbiorcami, które produkuje czy wywiera określony 
efekt w widzach w celu zmiany lub utwierdzania w nich pożądanych postaw 
ideologicznych. Jednak to zawiązywanie się pętli feedbacku trudno ograni-
czać jedynie do bezpośredniej relacji face to face w konkretnym miejscu, które 

341  http://www.youtube.com/watch?v=zYdOZm8MObs (dostęp: 10.04.2012).
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jeszcze w latach siedemdziesiątych musiało być ustanawiane przez twórców 
na mapie miasta. Opisywany przeze mnie w poprzedniej części książki mo-
del relacji między przedstawieniem a odbiorcą, określany mianem nażywości, 
przeniósł się bowiem pod koniec lat siedemdziesiątych z miejskich placów do 
telewizji. I to medium właśnie, przejmując zadanie nawiązywania pętli feedba-
cku i produkowania określonych efektów, jednocześnie wzmacniało i niejako 
uwierzytelniało przedstawienia na żywo w ramach wystąpień estradowych ko-
mików włoskich342. Nie chodziło tu zatem o fi zyczny związek teatru z konkret-
nym miejscem, ale o takie zawiązywanie za każdym razem na nowo pętli fee-
dbacku w ramach różnych dostępnych mediów, by stało się ono funkcjonalne 
wobec pożądanych przez twórców efektów. 

 Zastanawiając się nad dylematami związanymi z badaniem efektywności 
oddziaływania teatru i jego miejsca w kontekście społecznym, dotykam w tym 
momencie szerszego problemu, a mianowicie sprzężenia zwrotnego między 
działaniami na polu kultury i działaniami w sferze polityki. Chodzi mi o sprzę-
żenie zwrotne między – mówiąc póki co ogólnie – działaniami, które mogą 
być powszechnie rozumiane jako wymierne i konkretne, bo przekładające się 
na efekty polityczne w postaci ustaw czy wyników wyborczych, a działania-
mi „miękkimi”, lokowanymi zwykle w sferze wydarzeń artystycznych, których 
efekt trudno jednoznacznie zmierzyć i zaplanować. Warto więc w tym mo-
mencie zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy tym, co rozumiemy przez poli-
tyczny charakter działań na polu kultury i życia społecznego, a samą polityką. 
Na konieczność takiej dystynkcji zwróciła jakiś czas temu uwagę belgijska po-
litolog Chantal Mouff e.

By the political I mean the dimension of antagonism which I take to be constitutive 
of human societies, while by „politics” I mean the set of practices and institutions 
through which an order is created, organizing human coexistence in the contex of 
confl ictuality provided by the political343. 

Różnica między politycznością działań na polu estetyki a działaniami 
w sferze polityki wydaje w pełni zrozumiała, jednak w jej tle rysuje się jeszcze 
problem wymienności strategii działania w obrębie estetyki i polityki. Można 
wręcz mówić nawet o dwóch aspektach performatywności, które wcale się nie 

342  Trzeba od razu zaznaczyć, że zgodnie z tym, co pisała Fischer-Lichte w Estetyce performa-
tywności, zawiązywanie pętli feedbacku w ramach relacji między aktorem a odbiorcą, zapośredni-
czonej przez media, nie jest możliwe. Jej stanowisko, broniące ontologicznych różnic między re-
lacją face to face a relacją nawiązywaną w ramach i za pośrednictwem mediów, bliskie poglądom 
Peggy Phelan w Unmarked, stało się zarzewiem sporu. Auslander w swojej koncepcji nażywości 
(będącej odpowiednikiem pętli feedbacku u Fischer-Lichte) podważył bowiem zasadność onto-
logicznych różnic między medium teatralnym a telewizyjnym lub internetowym. Por. P. Phelan, 
Unmarked. Th e Politics of Performance, Routledge, London–New York 2006; E. Fischer-Lichte, Es-
tetyka performatywności, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008;
P. Auslander, Liveness. Performance in a mediatized culture…, dz. cyt.

343  C. Mouff e, On the political. Th inking in action, Routledge, London–New York 2005, s. 9.
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wykluczają, rozumianych jako polityczność i teatralność publicznych wystą-
pień, którym spróbuję się teraz przyjrzeć. Jak wspomniałam na wstępie tej czę-
ści książki, po tak zwanym performatywnym zwrocie, tak w teatrze, jak w re-
fl eksji akademickiej, trudno było badaczom i twórcom traktować sferę estetyki
i działania polityczno-społecznego rozdzielnie, gdyż – jak próbowałam wcześ-
niej tłumaczyć, powołując się na ustalenia Jamesa Loxleya – zarówno teatr roś-
cił sobie prawo do wywołania trwałych konsekwencji w odbiorcach i twórcach, 
jak i też politycy chętnie sięgali i sięgają po narzędzia oraz strategie działania 
wykształcone na polu teatru, by wzmocnić własną rozpoznawalność w debacie 
publicznej.

Fo i Benigni, choć wyraźnie manifestowali swoje poglądy ideowe, ni-
gdy jednak nie objęli żadnego politycznego stanowiska (Fo tylko bodaj raz, 
w 2006 roku, startował w wyborach lokalnych na stanowisko prezydenta Me-
diolanu, zajmując w nich drugie miejsce). Jednak w ciągu ostatniego dziesię-
ciolecia pojawili się w panoramie włoskiej kultury tacy artyści, którzy zdecy-
dowali się na przejście ze sfery działań „miękkich” do sfery działań polityki 
realnej. Mam tu na myśli chociażby Beppego Grillo, telewizyjnego i estrado-
wego showmana. Wykorzystując swoją rozpoznawalność wśród publiczności, 
utworzył on w 2009 roku Ruch Społeczny o nazwie Movimento 5 Stelle, który 
w 2013 roku zdobył ponad dwudziestopięcioprocentowe poparcie w wyborach 
parlamentarnych i do dzisiaj jego kapitał polityczny rośnie344. Chciałabym za-
tem potraktować go jako przykład takiego twórcy, który początkowo mieścił 
się w sferze polityczności kultury (jak rozumie ją Mouff e), a następnie prze-
niósł swoje działania do sfery polityki. Przeszedł zatem od procedur działania 
w sferze sztuki do sfery działania instytucji, regulujących współżycie wspólno-
ty społecznej w jej konfl iktowym wymiarze. 

Grillo rozpoczął karierę w latach osiemdziesiątych XX wieku w telewizji, 
prowadząc programy będące satyrycznymi reportażami z podróży po Ame-
ryce i Brazylii: Te la do io l’America [Opowiem ci o Ameryce] (1981) i Te la 
do io il Brasile [Opowiem ci o Brazylii] (1984). Największą popularność zyskał 
jednak w latach 1986–1988 jako ambasador marki jogurtów „Yomo”. Za udział 
w tej kampanii reklamowej dostał wiele nagród, stając się we Włoszech twarzą 
powszechnie rozpoznawalną. I wykorzystując tę telewizyjną popularność, za-
czął w pewnym momencie, pod koniec lat osiemdziesiątych, atakować w pro-
gramach telewizyjnych rządzących eksponentów partii politycznych, między 
innymi lidera partii socjalistycznej Bettino Craxiego, ówczesnego premiera 
Włoch, oskarżając go o oszustwa na tle fi nansowym. Został więc wkrótce wy-
rzucony z telewizji publicznej, do której wrócił dopiero w latach dziewięćdzie-

344  W chwili składania niniejszej książki do druku odbyło się we Włoszech referendum kon-
stytucyjne, w którym za odrzuceniem zmian, sugerowanych przez Ruch 5 Gwiazdek, głosowało 
ponad sześćdziesiąt procent uprawnionych. Według sondaży Ruch 5 Gwiazdek, na czele którego 
stoi Grillo, miałby największe szanse zdobycia władzy, gdyby wybory parlamentarne odbyły się na 
początku 2017 roku. 



3052. Pragmatyka teatru

siątych, już po aferze korupcyjnej i procesie socjalistów w ramach akcji „Mani 
pulite” („Czyste ręce”). Zaczął wtedy prowadzić własny program satyryczno-
-rozrywkowy, Beppe Grillo Show, który za każdym razem gromadził przed 
telewizorami około piętnaście milionów widzów (co stanowiło prawie jedną 
czwartą wszystkich obywateli tego kraju). Przedmiotem jego satyrycznych ata-
ków stały się przede wszystkim kwestie ekologii, ochrony środowiska, strate-
gie działania wielkich korporacji w porozumieniu ze światem polityki oraz ich 
wpływ na degradację środowiska naturalnego we Włoszech i na świecie. 

Ostrze satyry występów telewizyjnych wykorzystywał Grillo także na estra-
dzie, gdzie w halach widowiskowo-sportowych przed ponad tysięczną pub-
licznością wygłaszał monologi na temat zagrożeń współczesnego kapitalizmu 
oraz uwikłania polityków w świat fi nansjery. Przedstawienia te, ze względu na 
interwencyjny i polityczny charakter, mogły przypominać występy Daria Fo 
z lat siedemdziesiątych. Jednak upływ czasu i komercjalizacja kultury głębo-
ko przeformułowały, jak mi się wydaje, kontekst zaangażowanych politycznie 
działań artystów. Grillo w latach dziewięćdziesiątych XX wieku nie okupował 
już, w sensie dosłownym, żadnej miejskiej przestrzeni, tylko jego agent wynaj-
mował na występ odpowiednio wielką halę i ustalał z jej właścicielami ceny 
biletów (wcale zresztą nie tanich). Po marksistowskich ideałach z lat siedem-
dziesiątych nie pozostał żaden ślad i chyba też nie o marksistowskie ideały 
chodziło Grillo. Zależało mu raczej na tym, żeby wskazać swoisty paradoks 
kultury masowej, w ramach której ludzie skłonni byli słono płacić za to, by ktoś 
przez kilka godzin naigrywał się z establishmentu politycznego i wytykał jego 
błędy, wyręczając niejako w tej roli szeregowych obywateli. 

Korzystając z kapitału zaufania społecznego, Grillo starał się budzić w słu-
chaczach wątpliwości co do systemów wartości i kształtu zastanej rzeczywisto-
ści za pomocą odpowiednich strategii oratorskich. W tym sensie różnił się od 
Fo chociażby tym, że nie interesowała go tradycja teatralna i jej twórczy recy-
kling we współczesnym kontekście. Odwołując się do mniej znanych materia-
łów źródłowych i badań niezależnych instytucji, przedstawiał widzom alterna-
tywną wersję aktualnych wydarzeń i faktów, by wyciągnąć na światło dzienne 
i unaocznić słuchaczom stojące za nimi paradoksy i konfl ikty interesów. Nie 
wcielał się więc jak Fo w błazna ani w postać plebejskiego głupka (jak robił to 
Benigni), lecz kreował swą publiczną tożsamość świadomego swej inteligencji 
ironicznego obserwatora rzeczywistości345. Swój autorytet mówcy zbudował 
jednak najpierw w ramach telewizji, a dopiero później przeniósł go na estradę. 
W jego sposobie działania można zatem dostrzec sprzężenie zwrotne między 

345  Opowiadał, na przykład, o paradoksalnym przypadku, kiedy to telewizja CNN zwróci-
ła się do niego z zapytaniem, skąd wiedział z wyprzedzeniem o bankructwie koncernu Parmalat. 
Odpowiedział następująco: „Wiedziałem, bo czytam dostępne informacje w sieci i jako świadomy 
obywatel wyciągam wnioski z tego, co czytam”. W publicznych monologach Grillo zachęcał też ak-
cjonariuszy do tego, aby pozbywali się akcji tego koncernu. Por. http://www.youtube.com/watch?-
v=fcVjV7TKkEQ (dostęp: 10.04.2012).
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telewizyjnym i estradowym medium. Bardziej masowe i powszechne medium 
telewizyjne napędzało niejako przedstawieniową machinę jego występów na 
żywo. 

Ta sytuacja uległa jednak zmianie pod koniec lat dziewięćdziesiątych, 
z chwilą gdy na ostrzu satyry Grillo znalazły się media publiczne, które zaczął 
obarczać winą za rzekome fałszowywanie obrazu rzeczywistości i zbyt ścisłe 
powiązania ze światem fi nansjery i polityki. Dlatego też został wyrzucony z me-
diów publicznych o zasięgu ogólnokrajowym, a z czasem także z prywatnych. 
Wydawać by się mogło, że telewizyjna banicja w jakimś przynajmniej stopniu 
ograniczy jego siłę oddziaływania. Tymczasem wyrzucenie Grillo z telewizji 
zbiegło się, pewnie przez czysty przypadek, z rozwojem Internetu. Nie tracąc 
więc czasu, zaczął wykorzystywać nowy internetowy kanał komunikacyjny, 
zakładając swój blog i stronę internetową beppegrillo.it. I właśnie za pomocą 
sieci, pomimo nieobecności w telewizji, udało mu się stworzyć ruch społeczny 
o nazwie Movimento 5 Stelle (Ruch 5 Gwiazdek), który w ostatnich wyborach 
parlamentarnych w 2013 roku zdobył dwadzieścia pięć procent poparcia, sta-
jąc się jedną z trzech realnych sił politycznych we Włoszech. 

Przykład Grillo, a dokładnie jego przejście z medium telewizyjnego na 
estradę i z powrotem, a także z Internetu do działań w sferze polityki realnej po-
kazuje, że trudno rozpatrywać i analizować tę działalność wyłącznie w ramach 
jednego medium i typowych dla niego strategii podawczych. Jego przypadek 
może raczej świadczyć o tym, że performatywna moc przedstawień dążących 
do zmiany rzeczywistości i wywoływania w niej trwałych efektów nie musi 
zależeć od jednego medium i ontologicznych podziałów między nimi. Dowo-
dzi raczej podnoszonej przez Auslandera kwestii historycznie zmiennej naży-
wości, której skuteczność zależy od zmieniającego się kontekstu społeczno-
-kulturowego oraz odpowiedniego wykorzystania dostępnych w ramach me-
diów strategii podawczych. O ile w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
teatr jako narzędzie zmiany rzeczywistości szukał sprawczości w ramach pub-
licznych przestrzeni miasta, o tyle pod koniec lat siedemdziesiątych artyści 
i performerzy, chcąc osiągnąć podobne cele, korzystali już z nowszych me-
diów, takich jak telewizja, a później – od końca lat dziewięćdziesiątych – także 
Internet. I choć nie rezygnowali z przedstawień na żywo i spotkań z odbiorcą 
face to face, musieli zdać sobie sprawę z tego, że nowe media dysponują niespo-
tykanym dotąd zasięgiem i szybkością przekazu. W latach siedemdziesiątych 
Fo trudno było przenieść na inne obszary kraju doświadczenie La Comune 
oraz zbudować organizacje i struktury poza obszarem jednej okupowanej 
fabryki. Tymczasem już chociażby Benigni w latach osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych umiejętnie wykorzystywał zdobytą w mediach popularność 
i rozpoznawalność, by skutecznie mobilizować widzów podczas estradowych 
występów w całym kraju.

 Z czasem jednak wiarygodność kognitywnej ramy medium telewizyjnego 
podważyli tacy artyści, jak Grillo, którzy krytycznie odnosili się do obrazu rze-
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czywistości, jaki odbiorcy zwykli oglądać na ekranie telewizora. Grillo chciał 
bowiem, aby zwrócili oni uwagę na ideologiczne i rynkowe zaplecze tego me-
dium. Wtedy właśnie zaczął wykorzystywać Internet. I chociaż dzisiaj coraz 
częściej mówi się o sieci jak o kolejnym sposobie manipulacji opinią publiczną, 
dla Grillo, a także wielu innych polityków i aktywistów społecznych, Internet 
pozostaje najbardziej bezpośrednią formą wzajemnego kontaktu między ludź-
mi. Dzisiaj sprawczość przedstawień nie konstytuuje się koniecznie w ramach 
fi zycznej współobecności twórcy i odbiorcy, ale pozostaje w dynamicznym ru-
chu, przenosząc się z jednego medium do innego. A jej skuteczność można 
mierzyć rozmaicie – zarówno liczbą sprzedanych biletów na przedstawienia 
estradowe czy płyt DVD, liczbą odsłon na portalu YouTube lub nawet – jak 
i w przypadku Grillo – liczbą oddanych przez wyborców głosów w wyborach 
parlamentarnych lub lokalnych. Innymi słowy, efekty przedstawień także po-
zostają ze sobą w dynamicznym sprzężeniu i często przenoszą się ze sfery „po-
lityczności” kultury do sfery polityki realnej. 



3. Lokalność a performatywność pamięci

Skoro mówimy o sprzężeniu zwrotnym między telewizją, nowymi mediami 
a teatrem, należałoby zadać pytanie, w jaki sposób twórcy teatralni konstruują 
dziś relacje z lokalną publicznością i czy do ich budowania nadal istotne po-
zostaje spotkanie twarzą w twarz? Włoscy artyści młodszego pokolenia, tacy 
jak Marco Paolini czy Ascanio Celestini, o których chcę mówić w tej części 
książki, rezygnują na przykład z widocznego aparatu teatralności (rozumiane-
go tutaj jako granie przed widzami jakiejś roli lub postaci), na plan pierwszy 
wysuwając strategie, które mają na celu uwierzytelnienie osobistego zaanga-
żowania twórców w opowiadaną historię. Anna Barsotti nazwała ich w swojej 
książce „narratorami”346. W języku polskim w odniesieniu do artystów, któ-
rzy wygłaszają rodzaj monologu do widza, należałoby raczej użyć określenia 
„opowiadacze historii” bądź z angielska zwać ich storytellerami, gdyż termin 
ten wskazuje na samo sceniczne działanie twórcy i nie implikuje, jak w przy-
padku narracji, skojarzeń o literackiej proweniencji tego zjawiska. Storytellerzy 
nawiązują bowiem w swoich przedstawieniach do tradycji oralnej jako formy 
podawczej służącej konstruowaniu relacji między mówcą a słuchaczem w celu 
przekazywania świadectwa, pamięci lub wiedzy o świecie. I woleliby pewnie 
postrzegać siebie jak sprawnych gawędziarzy, którzy swoje opowieści kierują 
do stosunkowo wąskiego grona zainteresowanych słuchaczy. Powracając za-
tem do koncepcji wspólnotowości wykonawców i widzów, która konstytuuje 
się wokół konkretnego miejsca, regionu lub miasta, artyści ci odwołują się naj-
częściej do konkretnego wydarzenia z przeszłości, przeżytego osobiście bądź 
przechowywanego w pamięci wspólnoty. Pozwala to, moim zdaniem, analizo-
wać ich działania w kontekście różnych strategii performatywności pamięci, 

346  A. Barsotti, Eduardo, Fo..., dz. cyt., s. 107.
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tak zbiorowej, jak i indywidualnej, które rozwinęły się w ostatnich latach na 
gruncie performatyki. 

O znaczeniu, jakie dla analizy działań wspomnianych wyżej twórców może 
mieć kategoria pamięci, wspominał już Gerardo Guccini w książce La bottega 
dei narratori (2005). Twierdził w niej, że występy włoskich „opowiadaczy hi-
storii” z lat dziewięćdziesiątych XX wieku przebiegały według zasad tak zwanej 
poetyki świadka. Sugerował tym samym, że omawiani przez niego artyści czy-
nią przedmiotem opowiadania doświadczenia z własnego życia lub ewentual-
nie przemawiają z pozycji kogoś dobrze poinformowanego o wydarzeniach. 
Guccini nie zastanawiał się już jednak szczegółowo nad performatywnością 
samej pamięci ani nie odnosił się do żadnej, znanej skądinąd, jej koncepcji. 
Dlatego, żeby wyjaśnić stosowane przez włoskich storytellerów strategie per-
formatywności pamięci, odwołam się najpierw do przykładu Marca Paolinie-
go. Ten urodzony w 1956 roku twórca przygotował w 1993 roku we współpra-
cy z Gabrielem Vacisem i samym Gerardem Guccinim spektakl, który miał 
w założeniu przywoływać pamięć o wydarzeniach z 1963 roku, kiedy to doszło 
do tragicznego w skutkach zawalenia się tamy, zbudowanej na rzece w Vajont 
w południowych Włoszech. Wypadek ten pociągnął za sobą dwa tysiące ofi ar 
śmiertelnych i do dzisiaj stanowi przedmiot licznych dyskusji i kontrowersji. 

Sam Paolini, wówczas siedmioletni, nie był wprawdzie naocznym świad-
kiem tych wydarzeń, ale tragedia, o której opowiadał, dotyczyła regionu oraz 
miejsc, w których spędził dzieciństwo. Aby udowodnić emocjonalny związek 
z „miejscem akcji” zdarzenia, już na samym początku informował widza, że 
jako dziecko wielokrotnie przejeżdżał pociągiem wzdłuż tamy na rzece i że 
zawsze w wakacje zabierali go tam rodzice. Tym samym kreślił rodzaj emo-
cjonalnej i pamięciowej mapy topografi cznej miejsca, które podobnie zostało 
zapamiętane przez lokalną publiczność. Osobisty związek z miejscem zdarze-
nia jest jednak tylko jednym z elementów strategii uwierzytelniającej włoskie-
go storytellera. Paolini opowiadał widzom, w jaki sposób wszedł w posiadanie 
konkretnych źródeł informacji na temat katatrofy, cytował prasę z okresu lat 
sześćdziesiątych, przytaczał nazwiska ekspertów i dokumenty z wizji lokalnej. 
Największą uwagę skupił zwłaszcza na jednej książce – wydanym w 1983 roku 
reportażu Tiny Merlin Sulla pelle viva. Come si costruisce una catastrofe. Il caso 
del Vajont347, która rozbudziła jego ciekawość i chęć dalszego poszukiwania 
„prawdy historycznej”. Jego opowiadanie miało być bowiem rewizją ofi cjalnej 
wersji historii i odsłaniać fakty do tej pory szerzej nieznane w celu ustalenia 
i wskazania post factum winnych. 

Jak twierdzi Guccini, włoscy storytellerzy nie musieli jednak koniecznie 
odsłaniać jakiejś „utajonej prawdy”, a raczej wytwarzać w odbiorcy „wraże-

347  T. Merlin, Sulla pelle viva. Come si costruisce una catastrofe. Il caso del Vajont, La Pietra, 
Milano 1983.
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nie prawdy”348. Aby więc opowiadanie spełniało warunek „autentyczności”, 
nie wystarczyło cytowanie dokumentów i powoływanie się na liczne źródła, 
trzeba jeszcze było udowodnić, najlepiej już na samym wstępie, swą kompe-
tencję w temacie, wytworzyć w odbiorcy zaufanie do mówcy. Taki efekt można 
uzyskać na dwa sposoby, z jednej strony poprzez stosowaną już przez Daria Fo 
technikę opowiadania (wchodzenie i wychodzenie z postaci oraz komentarze 
a parte), która daje efekt naocznej relacji, lub – i tak właśnie dzieje się w przy-
padku Paoliniego – poprzez zaangażowanie na potrzeby opowiadania własnej 
biografi i. Innymi słowy, tożsamość mówcy musi być analogiczna do tożsamo-
ści świadka wydarzeń. Paolini przedstawia więc siebie jako mieszkańca regio-
nu Veneto, którego bezpośrednio poruszyła i oburzyła wiadomość, że doszło 
do katastrofy. I na dowód swojego pochodzenia nie kryje w przemowie cha-
rakterystycznego dla tego regionu akcentu. Ostatecznym celem opowiadania 
jest bowiem nie tyle odkrycie jakiejś prawdy, ile wytworzenie w widzu kolek-
tywnego doświadczenia refl eksji nad wspólną (lokalną bądź narodową) histo-
rią. Wydarzenia z przeszłości, dla jednych bolesne, dla innych traumatyczne, 
poprzez akt ich opowiadania wytwarzają rodzaj afektywnego związku z miej-
scem jako pomnikiem pamięci, zarówno indywidualnej, jak i kolektywnej.

Strategia Paoliniego bardziej niż „poetykę świadka” przypominać może 
zatem tworzenie lieu de memoire, jak pojmował to zadanie francuski badacz 
Pierre Norà349. Jego zdaniem tak zwane lieux de memoire powstały z chwilą, 
kiedy zerwaniu uległa we współczesnym świecie pamięć historyczna, a zastą-
piła ją pisana z naukowego punktu widzenia bezosobowa historia. Tymczasem 
potrzeba pamiętania wcale w ludziach nie wygasła, wygasły co najwyżej tak 
zwane millieux de memoire, czyli jej przyrodzone środowiska lub wspólnoty, 
dla których konstytutywną formą przetrwania było, na przykład, opowiada-
nie jako przekazywanie pamięci o przeszłości. Dlatego też dzisiaj staramy się 
konkretyzować naszą pamięć wokół wybranych miejsc, którym przypisujemy 
funkcję zachowania historycznej ciągłości. Lieux de memoire można więc in-
terpretować w potrójnym sensie, materialnym, symbolicznym i funkcjonal-
nym, wtedy gdy wyobraźnia otoczy je symboliczną aurą. Zaś ich podstawo-
wym celem jest zatrzymanie czasu i procesu zapominania, utrzymanie status 
quo i materializacja tego, co niematerialne, by uchwycić maksimum znaczenia 
w minimum ilości znaków. Tama w Vajont dzięki opowiadaniu Paoliniego 
przejęła funkcję takiego lieux de memoire, przede wszystkim jednak w sensie 
symbolicznym. 

W 1997 roku w trzydziestą czwartą rocznicę tragedii w Vajont telewizja 
Rai wyemitowała na żywo spektakl Paoliniego, tym razem pokazany na wspo-
mnianej tamie. Kilka milionów widzów śledziło to ponad dwugodzinne wyda-

348  G. Guccini, La bottega dei narratori..., dz. cyt., s. 13.
349  P. Norà, Między pamięcią a historią: lieux de memoire, tłum. M. Borowski, M. Sugiera,

„Didaskalia” 2011, nr 105, s. 20–27.
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rzenie z takim samym lub porównywalnym skupieniem, jak widzowie siedzą-
cy na widowni w regionie Friuli. I w tym wypadku również możemy mówić 
o zrównaniu zawiązanej performatywnie pętli feedbacku pomiędzy tym, co 
na żywo, i tym, co zapośrednicznone w mediach. Bardziej bowiem niż fi zycz-
na współobecność widzów i wykonawców w konkretnym miejscu liczyła się 
sama możliwość teleuczestnictwa w procesie, w wyniku którego w wyobraźni 
odbiorców doszło do powstania lieux de memoire. Na długo kojarzyć się ono 
będzie widzom z tym właśnie wydarzeniem, wokół którego udało się zbudo-
wać szereg symbolicznych znaczeń i odniesień. 

Nieco inaczej niż Paolini postępuje młodszy od niego o prawie dwadzieś-
cia lat Ascanio Celestini. Tematem swoich monologów, takich jak La radio 
clandestina [Nielegalne radio] i Scemo di guerra [Głupek wojenny] z 2004 roku, 
uczynił wybrane lokalne zdarzenia z historii Włoch okresu II wojny światowej. 
W przeciwieństwie do Paoliniego Celestini opowiada jednak widzom o okresie 
historycznym bardzo dla siebie odległym, którego nie mógł w żaden sposób 
zapamiętać. Wykorzystał raczej budzący się rewizjonistyczny stosunek obywa-
teli do historii II wojny światowej, który powrócił we Włoszech ze zdwojoną 
siłą w połowie lat dziewięćdziesiątych za sprawą odnalezienia w Argentynie 
jednego ze zbrodniarzy hitlerowskich, Ericha Priebkego, kapitana SS działa-
jącego od 1944 roku w Rzymie i Brescii. Otworzyło to zamknięty, jakby się 
zdawało, ale wciąż niewygodny rozdział w historii tego kraju, dotyczący po-
dwójnego udziału Włoch w działaniach wojennych, początkowo w roli opraw-
cy, a później ofi ary.

Priebke, o czym pewnie większość polskich czytelników nie wie, razem ze 
swoim zwierzchnikiem, Herbertem Kapplerem, odpowiadał za zamordowanie 
24 marca 1944 roku trzystu trzydziestu pięciu ludzi, cywilów i wojskowych, 
w masowej egzekucji przeprowadzonej w byłych kamieniołomach pod Rzy-
mem. Wydarzenie to nosi w historii nazwę „ludobójstwa w Fosach Ardeatyń-
skich”, stanowiło akt zemsty ze strony hitlerowców za podjęty dzień wcześ-
niej atak włoskiej grupy partyzantów na regiment SS „Bozen” na via Rastella 
w Rzymie. W wyniku tego ataku zginęło trzydziestu dwóch niemieckich żoł-
nierzy. Następnego dnia Kappler na rozkaz Hitlera zarządził w odwecie eg-
zekucję ponad trzystu włoskich więźniów, po dziesięciu za każdego zabitego 
Niemca. Twórcą listy skazanych i tym, który odczytywał ich nazwiska podczas 
egzekucji, był właśnie Priebke.

Priebkemu po wojnie udało się uciec do Argentyny, do San Carlos de Ba-
riloche, modnego turystycznego miasta u podnóża Andów, gdzie przez blisko 
pięćdziesiąt lat utrzymywał się z produkcji lodów. Nieoczekiwanie w 1994 roku 
dotarł do niego dziennikarz ABC – Sam Donaldson – i przeprowadził z nim 
wywiad, w którym Priebke całkiem spokojnie opowiedział swoją historię do-
brego żołnierza SS, wykonującego rozkazy zwierzchników. Po wyemitowaniu 
nagrania w telewizji Włochy zwróciły się do rządu argentyńskiego o ekstrady-
cję Priebkego i w 1995 roku zbrodniarz przybył do Rzymu, gdzie rozpoczął się 
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jego proces za zbrodnie przeciwko ludzkości. Dzieje tego procesu same w sobie 
mogłyby stać się materiałem do analizy włoskiej pamięci o wojennej traumie 
– Priebke najpierw został uniewinniony, potem, po fali protestów organizacji 
kombatanckich i żydowskich, skazany w kolejnym procesie na dożywocie, na-
stępnie zwolniony z więzienia i zamknięty w areszcie domowym z możliwością 
„chodzenia do pracy”. Do czasu śmierci w listopadzie 2013 roku dziewięćdzie-
sięcioośmioletni wówczas Priebke bywał fotografowany, jak robi zakupy w su-
permarkecie lub siedzi w restauracji, co za każdym razem wywoływało gorące 
komentarze opinii publicznej, oburzonej „zwyczajnością” trybu życia byłego 
zbrodniarza.

Do wydarzeń, w których brał udział Priebke, doszło na tyle dawno, że za-
czynały się zacierać w pamięci indywidualnej ostatnich świadków i – zgod-
nie z koncepcją pamięci Jana Assmanna – wchodziły powoli w obręb pamięci 
zbiorowej, instytucjonalizowanej, nad którą pieczę sprawują wszelkiego rodza-
ju muzea, ośrodki pamięci i pomniki350. Tymczasem, jak się okazało, o wyda-
rzeniach z przeszłości zaczęli we Włoszech mówić artyści, których wiek nie 
pozwalał na ogląd omawianych wydarzeń z punktu widzenia świadka. Jednak 
jako osoby „dobrze poinformowane o wydarzeniach” próbowali na tyle suge-
stywnie o nich opowiadać, by widzowie pod wpływem emocjonalnej reakcji na 
nowo określili swój związek z odległą przeszłością. Powyższy przykład dobrze 
więc obrazuje, co stanowi dzisiaj sedno problemu pamięci o II wojnie świato-
wej we Włoszech. Z jednej strony instytucje pamięci potępiają i nagłaśniają 
niechlubny w dziejach Włoch okres faszyzmu i udział tego kraju do 1944 roku 
w roli koalicjanta nazistowskich Niemiec. Z drugiej strony poszczególni oby-
watele tego kraju z uporem wypierają z indywidualnej i grupowej pamięci (by 
posłużyć się specyfi kacją Aleidy Assmann351) swoją faszystowską przeszłość. 
O ile więc instytucje państwowe i podręczniki szkolne mówią otwarcie o za-
angażowaniu Włoch w działania wojenne oraz w praktyki antysemickie, o po-
parciu króla Wiktora Emanuela III z dynastii sabaudzkiej oraz Watykanu dla 
rządów Mussoliniego, o tyle w indywidualnych wspomnieniach nikt nie chce 
pamiętać o faszystowskiej przeszłości. Może poza wnuczką Duce, Alessandrą 
Mussolini, posłanką z ramienia prawicowej i populistycznej partii Sojuszu 
Narodowego, która w gabinecie poselskim trzyma na eksponowanym miejscu 
popiersie dziadka i chętnie się z nim fotografuje.

Ten rozdźwięk pomiędzy pamięcią kulturową (polityczną, narodową, ar-
chiwalną) a pamięcią komunikacyjną (indywidualną i grupową) bardzo do-

350  Por. J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i tożsamość polityczna w cy-
wilizacjach starożytnych, tłum. A. Kryczyńska-Pham, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2008.

351  A. Assmann, Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, tłum. P. Przybyła 
[w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, 
Universitas, Kraków 2009, s. 101–142.
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brze zdefi niowała i zilustrowała Marianne Hirsch352, wprowadzając termin 
„postpamięć”. Według Hirsch jego użycie uzasadnione być może w odniesie-
niu do tych osób, które przynależą do pokolenia potomków ofi ar. Oczywi-
ście ich wiedza na temat traumy różni się znacznie od wspomnień świadków 
i uczestników zdarzeń, niemniej jednak na tyle silnie czują się oni związani 
afektywnie z pokoleniem ofi ar, że zwykli nazywać wiedzę o przeszłych wyda-
rzeniach właśnie pamięcią. Przyrostek „post” w tym terminie świadczy jedno-
cześnie o dystansie i głębokim związku z pamięcią ofi ar. Stąd postpamięć okre-
śla, według Hirsch, strukturę międzypokoleniowego przekazywania wiedzy 
o traumie. Jednocześnie jest terminem, który pozwala analizować formy, jakie 
przybierają wydarzenia historyczne w drodze przekazu między indywidual-
nym a kolektywnym wspomnieniem. Przepracowanie odległych wydarzeń we 
współczesnych formach postpamięci służyć ma z kolei zasypaniu przepaści, 
jaka powstała po traumie II wojny światowej między doświadczeniami poko-
lenia ofi ar i ich potomków.

W rzeczywistości więc według Hirsch należałoby nieco krytyczniej spoj-
rzeć na bipolarny schemat pamięci Jana i Aleidy Assmann. Według Assman-
nów pamięć komunikacyjna, czyli ta przekazywana oralnie bądź za pomocą 
doraźnie dostępnych mediów wcielana w praktyce, obejmuje historię ostat-
nich osiemdziesięciu lat. Gdy wymierają ostatni świadkowie wydarzeń, wie-
dza o nich wpada w tak zwaną płynną lukę (fl oating gap) albo staje się częścią 
pamięci archiwalnej, politycznej lub narodowej (A. Assmann), przekazywanej 
przez system symboli, archiwów, centra pamięci itp. W tym drugim przypad-
ku, co bardzo ważne, znika aspekt afektywny, charakterystyczny dla pierwsze-
go typu pamięci353. Jednak, jak przekonuje Hirsch, o pewnych traumatycznych 
wydarzeniach z przeszłości członkowie wspólnoty mogą nie chcieć pamiętać. 
Pamięć o nich, tak jak we Włoszech, bardzo szybko może zostać zepchnięta do 
sfery pamięci kulturowej (lub bardziej jednoznacznie – politycznej), pogłębia-
jąc wyrwę w trans- i interpokoleniowej komunikacji doświadczenia. Struktura 
postpamięci nie tylko wyjaśnia więc zasady powstawania tych wyrw, ale prze-
de wszystkim – i to centralna teza eseju Hirsch – praca postpamięci próbuje 
reaktywować i ucieleśniać odległe społeczne i narodowe oraz archiwalne/
kulturowe struktury pamięci, ubierając je w bardziej nośne formy indywi-
dualnej i grupowej mediacji oraz ekspresji estetycznej. W ten sposób mniej 
afektywnie związani z przeszłością odbiorcy mogą na zasadzie afi liacji stać się 
uczestnikami pokolenia postpamięci. Pamięć o wydarzeniach ma szanse, po-
przez formy postpamięci, przetrwać nawet wtedy, kiedy wszyscy uczestnicy 
i świadkowie wydarzeń oraz ich potomkowie umrą.

352  M. Hirsch, Pokolenie postpamięci, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, „Didaskalia” 2011, nr 105.
353  Por.: J. Assmann, Kultura pamięci, tłum. A. Kryczyńska-Pham [w:] Pamięć zbiorowa i kultu-

rowa..., dz. cyt. oraz A. Assmann, Przestrzenie pamięci..., dz. cyt.; tejże, Między historią a pamięcią, 
tłum. P. Przybyła [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa..., dz. cyt., s. 59–99, 101–142, 143–173.
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Według Hirsch fi gurą najlepiej oddającą i generującą ów afektywny zwią-
zek z wydarzeniami jest rodzina lub inaczej familial gaze, rodzinne spojrzenie, 
pod którym anonimowa historia przekształca się w indywidualne doświadcze-
nie, stając się przez to bardziej przystępna, barwna, a zatem bardziej przekonu-
jąca i angażująca słuchacza oraz widza. I właśnie za ilustrację takiej praktyki, 
moim zdaniem, doskonale posłużyć może La radio clandestina [Nielegalne ra-
dio] Ascania Celestiniego z 2001 roku, spektakl osnuty wokół przywoływanych 
na wstępie wydarzeń, związanych z masowym zabójstwem więźniów włoskich 
w Fosach Ardeatyńskich354. 

Celestini należy do grona twórców teatralnych, urodzonych na początku 
lat siedemdziesiątych, z konieczności więc wiedzę na temat wydarzeń wojen-
nych musiał skrupulatnie zrekonstruować, a następnie znaleźć najbardziej 
odpowiednią formułę jej przekazania. Rozwiązanie podsunął mu Alessandro 
Portelli, autor wydanej w połowie lat dziewięćdziesiątych książki o wyda-
rzeniach z 1944 roku, zatytułowanej L’ordine é già stato eseguito [Rozkaz już 
wykonano]355. Portelli zasadniczo nie ujawnił w niej nowych historycznych 
okoliczności masowego zabójstwa, ale wzbogacił naukową relację o całą serię 
anegdot, narracyjnych miniatur dotyczących zwykłych mieszkańców Rzymu 
i pokazał, jak w ich indywidualnych losach ofi cjalna historia odbija się w po-
mniejszonej, ale bardziej „ludzkiej” skali.

Celestini skorzystał więc z pomysłu Portellego i dla opowiedzenia wydarzeń 
z marca 1944 roku wybrał formę storytellingu. Obsadził siebie w roli gawędzia-
rza, który objaśnia widzom, jak wyglądało życie w jego rodzinnym Rzymie 
w dniach i latach faszyzmu, poprzedzających tragiczne wydarzenia. Dla uwia-
rygodnienia opowiadania znalazł sobie wirtualnego interlokutora, zgarbioną 
i niedosłyszącą staruszkę, której obecność, ledwie zaznaczona anaforycznymi 
zwrotami: „niech pani posłucha”, „już pani mówiłem”, zamienia sceniczny mo-
nolog w nieskrępowany dialog ze wszystkimi obecnymi w danym momencie 
słuchaczami. I byłaby to pewnie strategia z góry skazana na niepowodzenie 
– co w końcu o wojnie może staruszce powiedzieć trzydziestolatek? – gdyby 
nie fakt, że swoje opowiadanie Celestini przedstawił w formie wspomnienia 
dziadka. Dziadka, który w czasie wojny był operatorem w kinie Iris, dzisiej-
szym kinie Gioiello, niedaleko Porta Pia i który jako jeden z nielicznych wtedy 
ludzi w Rzymie potrafi ł czytać i pisać. Był zatem kimś, do kogo ludzie przycho-
dzili, by przeczytał im i wyjaśnił zarówno komunikaty prasowe, radiowe, jak 
i treść manifestów wojennych, nadając jednocześnie bieżącym wydarzeniom 
konkretną interpretację.

354  Zarejestrowaną wersję spektaklu Ascania Celestiniego La radio clandestina można oglądać 
na Youtubie: https://www.youtube.com/watch?v=0_RGR9yUBcE (dostęp: 01.01.2017) lub na pły-
cie DVD dołączonej do książkowego wydania: A. Celestini, La radio clandestina, Donzelli Editore, 
Roma 2005 (książka i DVD). 

355  A. Portelli, L’ordine è già stato eseguito. Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria, Donzelli Edi-
tore, Roma 1999.
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Dla uwierzytelnienia swojego opowiadania Celestini już na wstępie wplata 
więc w jego strukturę owe rodzinne spojrzenie, familial gaze, o którym mó-
wiła Hirsch. I to nałożenie indywidualnej i rodzinnej perspektywy natych-
miast przeformułowuje całą historię w pracę postpamięci. Nie tyle liczy się 
w niej faktografi czna precyzja, ile sposób konstruowania afektywnego związku 
z przeszłością. Autorowi chodzi bowiem o ukazanie i odbudowę ciągłości mię-
dzypokoleniowej komunikacji tam, gdzie doszło do jej przerwania w wyniku 
wojennej traumy i upływu czasu. To, o czym opowiada Celestini, nie jest już 
tylko historią zaczerpniętą z podręcznika, ale bezpośrednio dotyczy indywi-
dualnych losów członków jego rodziny. Skłania tym samym widza do bardziej 
empatycznego odbioru i afektywnego utożsamienia się z pokoleniem postpa-
mięci. 

Celestini nie ogranicza się jednak do tej jednej strategii uwierzytelniają-
cej, ale stosuje jeszcze inne, przede wszystkim czysto językowe narzędzia. Jako 
mieszkaniec Rzymu opowiada swoją historię lokalnej publiczności w dialekcie 
rzymskim. Ta językowa identyfi kacja uwierzytelnia jego tożsamość jako człon-
ka miejscowej społeczności, a jednocześnie pozwala na stosowanie zabiegów 
czysto retorycznych. Autor bowiem tak zestawia ze sobą i porządkuje przywo-
ływane wydarzenia, aby wzbudzić „naturalną” reakcję lokalnego patriotyzmu. 
Kiedy na przykład mówi o przemianach miasta pod rządami faszystowskimi, 
opisuje barbarzyński proceder wyburzania robotniczych dzielnic w centrum 
Rzymu, w których miejscu powstać miała choćby znana wszystkim turystom, 
a biegnąca od Colosseum do Piazza Venezia, ulica Fori Imperiali, trasa woj-
skowych defi lad faszystów. Mieszkańców tych dzielnic wysiedlono poza grani-
ce miasta w szczere pole, gdzie musieli zbudować sobie baraki. Celestini stale 
porównuje dzisiejszy kształt rzymskich dzielnic z ich przedwojennym wyglą-
dem, pokazując, jak zmieniały się relacje między centrum a prowincją. Ale 
co ważne, podkreśla nieustannie, jak w tym galimatiasie przebudowy Rzymu 
pod rządami Mussoliniego jego własna rodzina musiała wielokrotnie zmie-
niać miejsce zamieszkania, uciekając coraz dalej na obrzeża miasta. Historia 
wywłaszczania rzymian to proces tyleż dawny, co współczesny, zdaje się mó-
wić autor, dzisiaj bowiem mało kto może sobie pozwolić na mieszkanie w gra-
nicach administracyjnych włoskiej stolicy. Ludzie zmuszani są do zasiedlania 
okolicznych prowincji, w miejscach odległych czasem od centrum o dobre 
półtorej godziny jazdy samochodem. Celestini patrzy więc na to, co kiedyś, by 
mówić o tym, co dzisiaj, zgodnie z tezą Hirsch, według której praca postpamię-
ci, poprzez ukazywanie przeszłości, określa głównie stosunek jej uczestników 
do teraźniejszości. 

Kolejnym elementem strategii uwierzytelniającej w La radio clandestina 
jest anegdota. To zresztą chyba podstawowa zasada konstrukcyjna storytellin-
gu Celestiniego. Jak sam przekonuje, w jego rodzinnym domu chętnie opo-
wiadano o wojnie, ale prawie nigdy nie mówiono o Mussolinim, Hitlerze czy 
Priebkem, często natomiast przywoływano epizodyczne historie bliskich i zna-
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jomych. Bardziej zatem niż o symbolach pamięci kulturowej rozmawiano o in-
dywidualnych losach „zwyczajnych ludzi”, pielęgnowano wspomnienia o nich 
w pamięci komunikacyjnej. I można początkowo faktycznie ulec wrażeniu, że 
anegdota u Celestiniego dotyczy wydarzeń wyłącznie peryferyjnych i „mało 
istotnych” z punktu widzenia ofi cjalnej wersji historii. Bo przecież poprzez 
anegdotę wprowadza on na scenę zarówno poszczególnych uczestników ata-
ku partyzanckiego na batalion SS, jak i przypadkowych przechodniów, którzy 
staną się ofi arami łapanki i zginą w kamieniołomach jako jedna z ofi ar nazi-
stowskiej zemsty. 

Z czasem jednak widzowie przekonują się, że anegdota u Celestiniego słu-
żyć zaczyna ukazaniu włoskiego antysemityzmu. Niewinna na pozór historia 
o zakazie posiadania przez Żydów bicyklu (mieszkańcy Rzymu umiejętnie 
obchodzili ten zakaz, przyczepiając do roweru trzecie kółko) przekształca się 
stopniowo w opowiadanie o haniebnych sposobach wywłaszczania i wywo-
żenia Żydów przez Niemców do obozu koncentracyjnego. Coraz wyraźniej 
anegdota staje się elementem świadomej retorycznej strategii, przygotowującej 
grunt pod bardziej ideologiczny wydźwięk performansu. Autor opowiada na 
przykład o tym, jak Niemcy zwrócili się do społeczności żydowskiej w Rzymie 
z rozkazem dostarczenia pięćdziesięciu kilogramów złota w ciągu trzech dni, 
grożąc, że jeśli go nie dostarczą, kilkuset z nich zostanie wywiezionych do obo-
zu koncentracyjnego. Żydom z wielkim trudem udało się w końcu uzbierać 
potrzebną ilość złota w nadziei, że spełniwszy żądanie, pozostawieni zostaną 
w spokoju. Tymczasem miesiąc później niemal cała społeczność żydowska zo-
stała wywieziona do Auschwitz. Po wojnie z kilkutysięcznej diaspory wróciło 
zaledwie kilka osób.

Ta anegdota pojawia się u Celestiniego stosunkowo wcześnie i stanowi re-
toryczne uzasadnienie innej, ważniejszej dla autora tezy, dotyczącej pokrętnej 
polityki historycznej, uprawianej przez współczesną włoską prawicę. Aby pol-
ski czytelnik mógł ją dobrze zrozumieć, należy wyjaśnić, jak wydarzenia w Fo-
sach Ardeatyńskich z 1944 roku zostały zinterpretowane w ramach dyskur-
su włoskich historyków. Otóż do partyzanckiego ataku na oddział SS doszło 
23 marca 1944 roku. Następnego dnia rano Niemcy zamordowali w kamie-
niołomach trzysta trzydzieści pięć osób. Po czym dopiero 25 marca SS opub-
likowało w gazetach manifest, w którym zawiadamiało, że w odwecie za atak 
partyzancki za każdego zabitego Niemca zginie dziesięciu włoskich więźniów. 
W wyniku propagandy prawicowej i nacjonalistycznej starano się napisać po 
wojnie swoistą wersję „przeciwhistorii”, twierdząc, że Niemcy zwrócili się do 
partyzantów z apelem o dobrowolne oddanie się w ręce policji, tymczasem 
partyzanci zignorowali to wezwanie. Włoska prawica bardzo chętnie powo-
ływała się na ten ostatni argument, dyskredytując lewicowe ugrupowania we 
Włoszech, które tożsamościowo identyfi kowały się z partyzanckim ruchem 
oporu. Łatwo prawicowym ugrupowaniom przychodziła sugestia, że to z winy 
kilku lewicujących agresorów zginęło kilkaset niewinnych ludzi.
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Celestini nie wchodzi oczywiście w bezpośrednią polemikę z tymi insy-
nuacjami, ale podważa ich zasadność, odpowiednio komponując i zestawiając 
ze sobą w porządku retorycznym poszczególne anegdoty, zachęcając do tego, 
żeby widzowie na własną rękę wysnuli odpowiednie wnioski. Sugeruje na 
przykład, że manifesty niemieckie nie mogły dotrzeć do mieszkańców Rzymu, 
skoro większość z nich była analfabetami i musiała prosić o pomoc w czyta-
niu właśnie jego dziadka. Jak uwierzyć na przykład zapewnieniom Niemców 
o tym, że nie zamordują ponad trzystu włoskich więźniów, skoro we wcześ-
niejszej opowieści o Żydach autor wyraźnie pokazał, że faszystowska władza 
nigdy nie dotrzymywała raz danego słowa i wywiozła wszystkich członków 
diaspory do Auschwitz? Do tych i podobnych refl eksji widz dochodzi niejako 
a posteriori, po wysłuchaniu całej gawędy Celestiniego. Powraca pamięcią do 
przytaczanych na wstępie anegdot i sam, na własną rękę – umiejętnie kiero-
wany retorycznymi zabiegami autora – wyciąga wnioski na temat słuszności 
postępowania partyzantów i karygodnego, zbrodniczego postępowania Niem-
ców. Celestiniemu udaje się zatem skłonić widza z jednej strony do empatycz-
nego odbioru przywoływanych wydarzeń, które zepchnięte do sfery pamięci 
kulturowej funkcjonowały w świadomości widzów jako fakty znane, ale od-
ległe, „oderwane” od teraźniejszości. Z drugiej zaś, za pomocą retorycznych 
zabiegów, wypracowuje odpowiednią ideologiczną lekturę historycznych wy-
darzeń, wymierzoną przeciwko polityce historycznej włoskiej prawicy. Tym 
samym podpisuje się niejako pod tezą Hirsch, że ponowne zawiązanie nici cią-
głości pomiędzy tym, co zwykło się uważać za pamięć indywidualną, a tym, co 
Assmannowie nazywali pamięcią kulturową – narodową lub polityczną – jest 
strategią kształtowania jednostek i społeczeństw jako pewnych wspólnot.

W ujęciu Celestiniego performowanie lokalności, w sensie konstruowania 
związków z konkretnym miejscem, należy rozumieć jako strategię performa-
tywności postpamięci. Nie tyle przecież mamy w jego działaniach artystycz-
nych do czynienia z zeznaniem świadka lub wspomnieniem z dzieciństwa, 
ile ze świadomym uruchamianiem, z racji jego stosunkowo młodego wieku, 
maszyny postpamięci, rozumianej jako obraz przeszłości, uwzględniający tak 
zwane familial gaze. Chodzi w nim o taki punkt widzenia, który implikuje 
emocjonalną, bo popartą przywołanymi związkami rodzinnymi, więź z losa-
mi lokalnej wspólnoty. Zaangażowanie emocjonalne autora oraz odpowiednio 
udramatyzowany sposób referowania faktów i wydarzeń skłaniają następnie 
odbiorców do przyjęcia podobnego punktu widzenia i wspólnego przeżywania 
przeszłości. Przeżywania jej pomimo upływu czasu. 

Omówione przeze mnie w tym rozdziale przykłady działań Marca Paoli-
niego i Ascania Celestiniego świadczą o rysującej się i właściwie już wielo-
krotnie wspominanej przeze mnie tendencji do zacierania się ontologicznych 
podziałów między teatrem rozumianym jako spotkanie face to face wykonaw-
ców i widzów a spotkaniem zapośredniczonym w mediach. O ile jeszcze takie 
rozróżnienie mogło wydawać się istotne w latach sześćdziesiątych i na począt-
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ku lat siedemdziesiątych XX wieku, kiedy fakt fi zycznego okupowania jakiegoś 
miejsca przez twórców redefi niował zarazem społeczną funkcję teatru, o tyle 
w wysoce zmediatyzowanej kulturze współczesnej zdecydowanie mniejszą 
wagę przywiązujemy do fi zycznej współobecności twórców i odbiorców. Nie 
znaczy to, że tacy twórcy, jak Beppe Grillo, Roberto Benigni, Marco Paolini 
czy Ascanio Celestini, zrezygnowali z samej funkcji i efektywności tworzonych 
przez siebie przedstawień. Pod pewnymi względami nażywość współczesnych 
przedstawień medialnych umożliwia nawiązanie o wiele bardziej bezpośred-
niej i intymnej relacji z wydarzeniami i doświadczeniami, które określić mo-
żemy mianem lokalnych, bo odnoszą się do konkretnego miejsca, wspólno-
ty. Sprawczość przedstawień przenosi się bowiem z procesu ich produkcji na 
proces ich percepcji. To widz najczęściej, zgodnie ze swoimi upodobaniami 
i potrzebami, decyduje, jak i kiedy zechce je oglądać lub do nich powrócić. 
Dzięki rejestracjom wideo, transmisjom telewizyjnym, umieszczaniu dowol-
nych fragmentów lub całości przedstawień w sieci, chociażby na portalu Yo-
uTube, odbiorcy mają możliwość aktywnego dopasowywania, przetwarzania, 
zapamiętywania i wielokrotnego odtwarzania ich, z dogodnej dla siebie per-
spektywy i w wybranym czasie. Ich uczestnictwo w spektaklu nie jest zatem 
wcale mniej pełne lub mniej bezpośrednie niż w relacji face to face, a konstru-
owany w ramach tej relacji związek wykonawcy i twórcy z miejscem i pamięcią 
o miejscu mniej silny i mniej afektywny niż w spotkaniu bezpośrednim. Dla-
tego można powiedzieć, że medialne doświadczenie miejsca nadpisuje się nad 
jego wymiarem materialnym i bezpośredniością relacji face to face, przenosząc 
ustanowione w ten sposób afektywne związki w sferę wyobraźni. 

Czy można jednak powiedzieć, że teatr przestał pełnić funkcje ożywiania 
pamięci i konstruowania lokalnej wspólnoty we współczesnej panoramie kul-
tury? Tak chyba nie jest. Nowe media, jako bardziej powszechne i masowe, 
wypierają wprawdzie te starsze, ale jednocześnie tworzą dla teatru nowe – 
twórcze i sprawcze – nisze. Jak postaram się wyjaśnić w kolejnym rozdziale, 
teatr – w przeciwieństwie do coraz bardziej sformatowanej telewizji – stwarza 
dzisiaj możliwość publicznego zaistnienia głosom lokalnych mniejszości, nie 
dość słyszalnym w panoramie kultury europejskiej, które pojawiły się w wy-
niku procesów masowej migracji; doświadczenie tych wspólnot nadpisuje się 
nad pamięcią dawnych mieszkańców określonego terytorium, redefi niując je 
i przystosowując do nowych wyzwań współczesności. 



4. Lokalność teatru w dobie postnacjonalizmu 

Jeszcze dwadzieścia lat temu, idąc do jakiegokolwiek teatru we Włoszech, zna-
leźlibyśmy w jego żelaznym repertuarze jedną ze sztuk Eduarda De Filippo, 
w której rodzina, skupiona wokół stołu zastawionego nieśmiertelnym maka-
ronem, winem i chlebem, rozmawia w dialekcie neapolitańskim o tym, jak ich 
lokalna wspólnota powoli ulega rozpadowi, jak do ich „małej ojczyzny” zaczy-
nają stopniowo wkradać się elementy obce, kojarzone bądź z nowobogackim 
stylem bycia, bądź z polityką państwa włoskiego, które chce normalizować 
i regulować zarówno ich życie prywatne, jak i publiczne. „Mała ojczyzna” mia-
sta i regionu, przeciwstawiona „wielkiej ojczyźnie” państwa i instytucji, wy-
znaczała do niedawna kulturowy horyzont dyskusji, toczącej się wokół kwestii 
narodowej tożsamości i esencjonalistycznie traktowanych modeli, mających 
tę tożsamość określać. Teatr dialektalny zaś, jak starałam się wyjaśniać w dru-
giej części książki, pełnił w tej dyskusji bardzo ważną funkcję, bo podawał 
w wątpliwość, najogólniej mówiąc, „historycznie” i „etnicznie” warunkowaną 
homogeniczność społeczeństwa włoskiego, dla którego przynależność do na-
rodowej wspólnoty wcale nie była oczywista, a drogi negocjacji tej przynależ-
ności usłane różami.

Naród włoski jako wspólnota składał się do niedawna z takich właśnie 
lokalnych społeczności, które z czasem ulegały wewnętrznej erozji z powo-
du stopniowej instytucjonalizacji i upolitycznienia państwa. Tak rozumiana 
„lokalność” włoskiego teatru, bo odnosząca się do lokalnej pamięci i języka, 
stawała się też często przyczyną jego nieprzekładalności – gdyż widzom, któ-
rzy nie znali specyfi ki wewnętrznego zróżnicowania kulturowego tego kraju, 
trudno było uchwycić (zwłaszcza w polskim przekładzie!) zarówno niuanse 
językowe, będące materią dramatycznego dyskursu, jak i procesy przemian 
społecznych, stanowiących tło dramatycznych konfl iktów (słaba recepcja Edu-
arda De Filippo lub Daria Fo w Polsce jest tego wymownym przykładem). To 
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wewnętrzne zróżnicowanie kulturowe Włoch, widoczne jeszcze w połowie 
XX wieku w dyskursie teatralnym, udało mi się wprawdzie przejrzyście zin-
terpretować w perspektywie studiów postkolonialnych, pokazując zależność 
południa Włoch (przedstawianego jak centrum kulturowe) od dominującej 
Północy (jako peryferii). Niemniej jednak ten oparty na binarnej opozycji 
schemat relacji „centrum – peryferie” zdaje się w dzisiejszych czasach nie pa-
sować do zmieniającego się na naszych oczach globalnego kontekstu kulturo-
wego.

Bo jeśli cokolwiek uznać można za cechę charakterystyczną zglobalizowa-
nego społeczeństwa na początku XXI wieku, to z całą pewnością jest to zja-
wisko niezwykłego i coraz szybszego przemieszczania się ludzi po świecie. 
W centrum zainteresowania współczesnych włoskich dramatopisarzy i twór-
ców teatralnych nie stoi więc już kwestia konstruowania „narodowej tożsamo-
ści”, przeciwstawianej „tożsamości peryferyjnej” lub „lokalnej”, ale na przykład 
wzrastający kryzys imigracyjny w Europie Zachodniej, który jest tylko jednym 
z przejawów długotrwałej wędrówki ludów, będącej najdalszą konsekwencją 
procesu kolonializmu. Jak przekonują autorzy jednej ze sztandarowych książek 
poświęconych krytyce postkolonialnej, Th e Empire Writes Back, kolonializm 
zaowocował masowym i trwającym do dzisiaj procesem przemieszczania się 
ludzi. I choć początkowo ta masowa migracja była wynikiem praktyk niewol-
niczych i forsowanego zasiedlania „terenów dziewiczych”, to dzisiaj można ją 
traktować jako konsekwencję dysproporcji między stopniem zamożności Za-
chodu a reszty świata ze względu na szybko powiększającą się ekonomiczną 
przepaść między byłymi kolonizatorami a skolonizowanymi356. 

Współżycie różnych grup etnicznych w wielkich metropoliach, w formach 
zamkniętych enklaw lub – wręcz przeciwnie – w kulturowych tyglach, prze-
mieszanych ze sobą etnicznie i pokoleniowo, wymusza na badaczach zmianę 
i uelastycznienie dotychczasowej perspektywy krytycznej. I to nie tylko w od-
niesieniu do kultur miejskich, ale także peryferyjnych, które z różną prędkoś-
cią i na różne sposoby podlegają podobnym procesom przekształceń. Dlatego 
najnowsze studia postkolonialne, jak przekonuje Leela Gandhi w Teorii post-
kolonialnej, nie zajmują się już binarną opozycją skolonizowany – koloniza-
tor357. Zainteresowanie współczesnych badaczy przesunęło się bowiem w stro-
nę nieoznaczoności spotkania postkolonialnego. Zamiast binarnych opozycji 
budowanych pomiędzy człowiekiem Zachodu a rdzennym mieszkańcem, lub 
w skali poszczególnych państw europejskich między centrum a peryferiami, 
pojawia się spojrzenie o wiele mniej agresywne i politycznie bardziej amor-
fi czne, ujmujące doświadczenie kolonializmu jak przedsięwzięcie oparte na 
spotkaniu i wzajemnym oddziaływaniu. Ma ono ten podstawowy cel, mówi 

356  B. Ashcroft , G. Griffi  ths, H. Tiffi  n, Th e Empire Writes Back. Th eory and practice in post-
colonial literature, Routledge, London–New York 2002.

357  L. Gandhi, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, dz. cyt. 
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Gandhi, że chce pokazać, w jaki sposób spotkanie postkolonialne przyczynia 
się do wzajemnej transformacji kolonizatora i skolonizowanego. Dawna hi-
storia zderzenia i konfrontacji zostaje opowiedziana na nowo przez pryzmat 
transnatywnego/transkulturowego aspektu kolonializmu358. 

By zilustrować sposób, w jaki ów współczesny proces globalnej mobilności 
ludzi wpłynął na postrzeganie przez Włochów lokalnych wspólnot i ich kultu-
rowych korzeni, odwołam się do dwóch przedstawień. Z jednej strony chciał-
abym pokazać rodzaj krytycznej lektury wyobrażonego kolonialnego spot-
kania Europejczyka z mieszkańcami antypodów, której podjął się Dario Fo 
w spektaklu Johan Padan a la descoverta de le Americhe [Johan Padan odkrywa 
Amerykę]. Z drugiej przyjrzeć się relacji odwrotnej, to jest spotkaniu przyby-
szów, współczesnych emigrantów z krajów afrykańskich ze wspólnotą małych 
włoskich miasteczek lub wsi, które staje się diagnozą współczesnych europej-
skich lęków i obaw przed rzekomym wykorzenieniem kulturowym w przedsta-
wieniu Refrattari [Cegły] (1992) Teatro delle Albe z Rawenny.

Jedną ze stosunkowo wczesnych teatralnych prób krytycznego przedysku-
towania relacji kolonizator – skolonizowany, opartej na spotkaniu i wzajemnej 
transformacji, był spektakl Fo z 1992 roku – Johan Padan a la descoverta de 
le Americhe, który powstał, jak nietrudno się domyślić, w związku z pięćset-
ną rocznicą odkrycia Nowego Świata359. Jego premierze towarzyszył swoisty 
skandal, gdyż odbyła się w ojczyźnie konkwistadorów, w Hiszpanii. Ustalając 
szczegóły występu z lokalnymi organizatorami uroczystości pięćsetlecia od-
kryć geografi cznych, Fo pozwolił sobie na drobny żart, który o mały włos nie 
zakończył ich współpracy. Komentując bowiem udział królowej hiszpańskiej 
Izabeli Katolickiej w fi nansowaniu zamorskich wypraw ze środków fi nan-
sowych zagrabionych iberyjskim Żydom, nazwał królową „pazerną dziwką” 
i „pierwszą nazistką w historii”. Jego wystąpienie wywołało niespodziewaną 
wręcz burzę krytyki, gdyż – paradoksalnie – w tym samym czasie przedsta-
wiciele hiszpańskiego episkopatu rozpoczęli starania o jej beatyfi kację. Wy-
stąpienie Fo obnażyło też niechcący pokutujące do dzisiaj imperialistyczne 
przekonanie społeczeństw europejskich, w tym Hiszpanii, o ich zasadniczej 
kulturowej wyższości wobec podbitych ludów Ameryki Północnej i Południo-
wej oraz cywilizacyjnej misji, jaką Europa miała spełnić na podbitych terenach. 

Tymczasem spektakl Fo przedstawiał zasadniczo odmienną wizję owego 
kulturowego spotkania i konfrontacji. Tekst, napisany w dialektalnej mieszan-
ce lombardzkiego, weneckiego, neapolitańskiego, katalońskiego i hiszpań-
skiego, był monologiem jednego z przypadkowych uczestników wyprawy 
Kolumba, tytułowego Johana Padana, który – niczym bohater dawnej po-
wieści przygodowej – dociera jako rozbitek na Florydę i tam odkrywa zalety 

358  Tamże, s. 111 i nast.
359  D. Fo, Johan Padan a la descoverta de le Americhe, red. F. Rame, Einaudi, Torino 2003; 

w polskim przekładzie Anny Wasilewskiej: Johan Padan odkrywa Amerykę, Wydawnictwo Literac-
kie, Warszawa 1998.
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„kwitnącej ziemi” (terra fl orida). Historia opowiadana przez Fo tym jednak 
różniła się chociażby od dziejów Robinsona Crusoe oraz od wspomnień naj-
bardziej znanych hiszpańskich konkwistadorów (Cortésa), że jej bohater nie 
starał się narzucić „dzikim” i „nieoświeconym” autochtonom europejskiego 
modelu życia, podbudowanego poczuciem wyższości cywilizacyjnej Starego 
Kontynentu. Wręcz przeciwnie, integrował się z kulturą i językiem rdzennych 
mieszkańców Ameryki po to, by na koniec zrezygnować z możliwości powrotu 
do Europy i wybrać życie na nowym lądzie. Pod względem konstrukcji akcji 
Fo w Johanie Padanie wcale nie „odkrywał Ameryki”, gdyż wykorzystał daw-
ną komediową tradycję zapoczątkowaną przez Arystofanesa w Ptakach, gdzie 
krytycznie o własnej kulturze można mówić dopiero z perspektywy innego 
– utopijnego i lepszego – modelu świata. Autor posłużył się jednak komedio-
wym schematem nie tyle po to, aby skrytykować jakiś aktualnie istniejący we 
Włoszech ustrój państwowy, ale w odmiennym świetle spojrzeć na dominu-
jącą przez wieki tradycję kultury europejskiej, która budowała swój autorytet, 
przypisując Innemu cechy negatywne, związane z dzikością, nieokrzesaniem, 
kanibalizmem, wreszcie – wyznaniem i rasą.

Jego zabieg okazał się skuteczny przede wszystkim dlatego, że ustawiał tytu-
łową postać w roli międzykulturowego tłumacza. Johan Padan szybko opano-
wuje język tubylców, przejmuje lokalne obyczaje i uczy się ich symbolicznych 
znaczeń. I od początkowego bałwochwalczego zachwytu nad egzotyczną kul-
turą, poprzez asymilację, dochodzi do wypracowania krytycznego spojrzenia 
na jego własne zaplecze kulturowe. Dlatego na początku Fo zabawiał widza 
pozornie niewinnymi anegdotami, w których Johan Padan wyjaśniał na przy-
kład, dlaczego rdzenni mieszkańcy uciekali na widok świń, przywiezionych 
przez kolonizatorów. Myśleli bowiem – dopowiada za chwilę – że to jakaś inna 
rasa znanych im aż za dobrze chrześcijan. W anegdotycznej warstwie przed-
stawienia odsłaniał zatem mechanizm przyswajania Innego jako tłumaczenia 
nieznanego przez znane. 

Gdy proces kulturowej afi liacji zdaje się dostatecznie zaawansowany, Johan 
Padan postanawia wykorzystać swoje umiejętności mimikry do tego, by zna-
leźć się w samym centrum lokalnej kultury – jako miejscowy szaman i wróż-
bita. To stanowisko nie tylko pozwala mu na korzystanie z licznych przywi-
lejów, ale nakłada też na niego obowiązek patriotyzmu czy lojalności wobec 
lokalnej wspólnoty. Od pewnego momentu, żeby przeżyć wśród Inków, musi 
bowiem pomagać im w obronie przed hiszpańskimi najeźdźcami. Zaczyna też 
prowadzić wśród rdzennych mieszkańców subwersywną działalność misyjną. 
Wprawdzie opowiada im o kulturze chrześcijańskiej, ale robi to tak, by w rezul-
tacie zdecydowanie odrzucili jej założenia. Mówi na przykład, że kiedy Jezus 
umierał na krzyżu, Bóg Ojciec patrzył spokojnie na jego cierpienie, obiecując, 
że jak tylko syn umrze, zabierze go do nieba. Abraham z kolei, poproszony 
o udowodnienie swojej wiary, musiał zaborczemu Bogu złożyć dar z ukocha-
nego syna, żeby w ostatniej chwili Bóg, zstępując z nieba, zakpił sobie z niego, 
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mówiąc: „Przestań, tylko żartowałem”. Zderzając ze sobą przypisywany często
„tambylcom” kanibalizm z okrucieństwem starotestamentowego Boga, Fo prag-
nął zmusić widza do krytycznego spojrzenia na własne „korzenie kulturowe” 
europejskiej cywilizacji. Tradycyjne bowiem zrównywanie misyjnego dyskursu 
z akulturacyjną ideologią kolonizatora prowadzić może, jak przekonywał, do 
daleko idących nadużyć, łącznie z usprawiedliwianiem fi zycznej przemocy oraz 
materialnego wykorzystywania skolonizowanych. 

Johan Padan pozostaje postacią zawieszoną na przecięciu dwóch kultur. 
Z jednej strony postrzega siebie jak w pełni zasymilowanego „Amerykanina”, 
z drugiej zaś wydaje się nostalgicznym „Europejczykiem” z południa Włoch 
– kiedy na przykład kończy swój monolog westchnieniem za pozostawioną 
gdzieś dawno ojczyzną, podmuchem wiatru i zapachami z dzieciństwa, do 
których już nigdy raczej nie uda mu się powrócić. Ale można też zinterpre-
tować dzieje Padana, międzykulturowego tłumacza, z perspektywy opisywa-
nego przez Stephena Greenblatta procesu „kulturowej mobilności”, w którym 
identyfi kacja kulturowa demonstruje swój zdecydowanie przejściowy i zależny 
od zaistniałych okoliczności charakter360. Takiemu procesowi „wyobcowania” 
poddał Fo w Johanie Padanie kulturę europejską, każąc widzom spojrzeć na 
nią z dystansu przez pryzmat Innego, co pozwoliło ujawnić jej imperialistycz-
ny charakter i pokazać możliwości negocjowania jej kształtu. 

W swoim spektaklu Fo przedstawia kwestię kulturowej tożsamości jako 
szereg możliwych do wyuczenia lub odrzucenia strategii postępowania, ję-
zyka i identyfi kacji, i posługuje się w tym celu parabolą osadzoną w czasach 
odkryć geografi cznych. Tymczasem Marco Martinelli i Ermanna Montanari, 
założyciele działającej od lat osiemdziesiątych XX wieku grupy teatralnej Te-
atro delle Albe z Rawenny, wybierają strategię odmienną, śledzą bowiem na 
własnym terytorium dynamikę międzykulturowego spotkania między maso-
wo przybywającymi do Włoch afrykańskimi imigrantami a mieszkańcami re-
gionu Emilia-Romania361. Już sama historia poznania i włączeniu do zespołu 
Teatro delle Albe trzech aktorów senegalskich mogłaby posłużyć za przykład 
opisywanej przez Greenblatta kulturowej mobilności. Senegalczyków spotkał 
bowiem Martinelli na plaży, kiedy usiłowali wcisnąć mu po zaskakująco niskiej 
cenie zapalniczki i miniaturowe słoniki. Jeden z nich, Mandiaye N’Diaye, jak się 
później okazało, pochodził z rodziny tak zwanych griotów, afrykańskich gawę-
dziarzy, pieśniarzy i perkusistów, spadkobierców tradycji ustnego opowiadania 
historii. W ostatnim trzydziestoleciu tradycja ta uległa jednak w jego stronach 

360  S. Greenblatt, I.G. Županov, R. Meyer-Kalkus, H. Paul, P. Nyíri, F. Pannewick, Cultural mo-
bility. A manifesto, Cambridge University Press, Cambridge 2010, zob. fragmenty w polskim prze-
kładzie Małgorzaty Sugiery i Mateusza Borowskiego: S. Greenblatt, Mobilność kulturowa..., dz. cyt.; 
tegoż, Manifest badań..., dz. cyt.

361  Teatro delle Albe powstał w 1983 roku z inicjatywy Marca Martinellego i Ermanny Mon-
tanari. Ich spektakl Polacchi według Ubu króla Alfreda Jarry’ego polscy widzowie mogli oglądać 
podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Dialog” w 2003 roku. 
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zerwaniu, gdyż rodzina Mandiaye, znalazłszy się na skraju ubóstwa, wysłała 
najpierw ojca, a potem syna do Europy, by na tamtejszych plażach sprzedawał 
turystom koraliki i bibeloty. Martinelli jako włoski plażowicz i Mandiaye jako 
namolny obwoźny sprzedawca w wyniku przypadkowego spotkania mogli jed-
nak poznać swoje prawdziwe tożsamości – reżysera z jednej strony, a z drugiej 
performera. Jednak ciekawsze od tej anegdoty wydają się cele, które stawiał 
sobie Martinelli, konstruując afrykańsko-romański zespół. Nie chciał przecież 
iść w ślady utopijnego modelu Międzynarodowego Ośrodka Sztuki Teatralnej 
Petera Brooka w paryskim Th éâtre des Bouff es du Nord, który stanowić miał 
namacalny dowód możliwości uprawiania teatru jako uniwersalistycznego 
medium komunikacji ponad kulturowymi granicami. Wręcz przeciwnie, Mar-
tinelli, rozpoczynając teatralną działalność z aktorami z Senegalu pod koniec 
lat osiemdziesiątych, wiedział już dobrze, jak bardzo zdewaluowały się idee 
państw „multi-kulti” europejskiej lewicy z lat siedemdziesiątych XX wieku. 
Coraz wyraźniej manifestowane w Europie przejawy rasizmu, „uzasadnione” 
masowym napływem imigrantów z czarnej Afryki, nakazywały zadać sobie 
pytanie o reguły współżycia i wzajemnych relacji przedstawicieli odmiennych 
kultur. Dlatego też od samego początku Martinelli chciał krytycznie przyglą-
dać się kulturowemu dziedzictwu rodzimej, lokalnej kultury regionu Emilia-
-Romania i w tym celu wykorzystać perspektywę spojrzenia afrykańskich imi-
grantów. „Czas najwyższy – mówił Martinelli w jednym z wywiadów – aby 
społeczeństwa europejskie zaczęły na własnym terenie ponosić konsekwencję 
wieloletniej eksploatacji dawnych kolonii”362. 

Na fali tych przemyśleń powstał w 1992 roku spektakl Refrattari [Cegły], 
który miał podjąć próbę przedstawienia zjawiska współczesnej ksenofobii 
i sposobów jej przezwyciężania, ale także relacji między afrykańskimi przy-
byszami a rdzennymi mieszkańcami rolniczych terenów Włoch. Podobnie jak 
w przypadku Daria Fo inspiracji do napisania scenariusza dostarczyły kome-
die Arystofanesa i często wykorzystywany w nich zabieg konstruowania uto-
pijnych światów jako lepszych modeli tych aktualnie obowiązujących. Niczym 
Arystofanes zbudował też Martinelli akcję, osnuwając ją wokół postaci ple-
bejskich, gdyż wyobrażał sobie ateńskich rolników jako typowych mieszkań-
ców prowincji w północnych Włoszech. Ludzie ci, żyjący od pokoleń w tym 
samym rytmie uprawy roli i rzemieślniczej pracy, nagle w dobie globalizacji 
i napływu przybyszów z zewnątrz czują się nieswojo i odrzucają bez zastano-
wienia i en bloc wszystko to, co obce i nieoswojone, jako „czarnych, pedałów 
i narkomanów”363. Dlatego w Cegłach widzimy na scenie dwoje prostych ludzi, 
matkę i syna (Daurę i Arteria), rolników, mówiących bardzo hermetycznym 

362  http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=ol5V8ntCyvc&feature=endscreen (dostęp: 7.01. 
2012).

363  M. Martinelli, Refrattari [w:] Passi, passaggi, partecipazione e solitudine nell’arte, red. F. Mar-
chiori, S. Raccampo, Edizioni Sestante, Bergamo, 1993, http://www.archivio.teatrodellealbe.com.
cloud.seeweb.it/uploads/interviste/interv-000021.pdf (dostęp: 9.01.2012).
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dialektem romańskim, którzy żyją zabarykadowani w wiejskiej chałupie. Jak 
na złość, co chwilę zaglądają do nich jacyś goście i przeszkadzają w spożywa-
niu posiłku. Wreszcie, ni stąd, ni zowąd, na oczach osłupiałych Syna i Matki 
w drzwiach domu pojawia się Murzyn (w tej roli Mandiaye N’Diaye), który 
zasiada do ich stołu i jak gdyby nigdy nic zabiera Synowi sprzed nosa talerz, 
po czym zaczyna wcinać jego kluski. Takiej napaści Matka i Syn nie są już 
w stanie dłużej tolerować, dlatego postanawiają, jak w Ptakach Arystofanesa, 
udać się w lepsze miejsce – na Księżyc, gdzie nareszcie nikt nie będzie zakłócał 
ich spokojnego i regularnego trybu życia. Niestety, jak okazuje się, na Księżycu 
nie jest ani spokojniej, ani mniej tłoczno. Jedyne wyjście, jakie im pozostaje, to 
zamurować na zawsze wejście do domu. I tak też robią, a spektakl kończy się 
wznoszonym na oczach widzów murem z cegieł. 

Z jednej strony przedstawienie Teatro delle Albe można odczytywać oczy-
wiście jako parabolę współczesnych przejawów ksenofobii, napisaną w trady-
cyjnym kluczu komediowym. Jednak ironiczny sposób portretowania pro-
stych, krótkowzrocznych i tępych włoskich rolników pozwala na zbudowanie 
koniecznego dystansu wobec własnej kultury i kwestii jej „rdzenności”. Każe 
wreszcie zadać pytanie o sensowność podtrzymywania ideologii tożsamości 
kulturowej jako pewnego kontinuum, jako jednolitej narracji, ze swoim po-
czątkiem i dalekosiężną przyszłością. Z drugiej zaś strony Cegły Teatro delle 
Albe z nowej perspektywy ukazują dotychczasowy model stosunków siły mię-
dzy kolonizatorem a skolonizowanym. Dawni najeźdźcy znaleźli się dziś w po-
zycji wspólnot podbijanych, zaś niegdysiejsi skolonizowani kolonizują dzisiaj 
Stary Kontynent, chcąc poprawić materialny status lub po prostu zapewnić 
sobie przetrwanie. Z tak zarysowanej nowej perspektywy innego znaczenia 
nabierają także terminy „diaspora” i „tożsamość diasporyczna”. W klasycz-
nym rozumieniu używano tych terminów w odniesieniu do mniejszościowej 
społeczności, manifestującej swą kulturową i etniczną odrębność w ramach 
innego, większościowego systemu (na przykład, diaspora żydowska w Stanach 
Zjednoczonych lub diaspora białoruska w Polsce). Tymczasem Stuart Hall 
w artykule Tożsamość kulturowa a diaspora364 próbuje zredefi niować esencjo-
nalistyczną koncepcję tożsamości jako terminu związanego z dyskursem na-
tywnym. Diaspora, która uległa przemieszczeniu lub czuje się wywłaszczona 
z własnej ziemi, jak twierdzi Hall, intensywnie pracuje nad odtwarzaniem 
„rdzennej” tożsamości. Jednak biorąc pod uwagę szereg czynników, takich 
jak upływ czasu, zawodność ludzkiej pamięci, mieszanie się języków, podob-
ne odtwarzanie lub rekonstrukcja z góry skazane są na niepowodzenie. Stąd 
tożsamości nie są i nie mogą być umocowane w jakiejś esencjonalnej prze-
szłości, ale stanowią element nieustannej „gry” historii, kultury i władzy. „Toż-
samości kulturowe stają się zatem niestabilnymi punktami utożsamienia lub 
miejscami szwu, tworzonymi w ramach dyskursów historii i kultury. Nie są 

364  S. Hall, Tożsamość kulturowa..., dz. cyt., s. 165–183.
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esencją, a jedynie pozycjonowaniem”365. Rozwijając myśl Halla, moglibyśmy 
powiedzieć, że współczesna diaspora i jej rozumienie zależy właściwie jedynie 
od odpowiedniego pozycjonowania się tej wspólnoty wobec miejsca i innych 
wspólnot. Z tej perspektywy, patrząc na spektakl Cegły Teatro delle Albe, ła-
twiej można dostrzec, że w pozycji diasporycznej mniejszości, owego anachro-
nicznego tworu, próbującego nerwowo manifestować kulturową odrębność, 
znalazła się dzisiaj włoska prowincja, która aż nazbyt łatwo ulega postawom 
ksenofobicznym. Zadaniem teatru, nie tylko dialektalnego, jak zdaje się suge-
rować Martinelli, jest zatem dzisiaj osłabianie i destabilizowanie tych natyw-
nych i ksenofobicznych dyskursów poprzez obnażanie ich powierzchownego 
i performatywnego charakteru.

Teatro delle Albe przygląda się diasporze w ujęciu parodystycznym, od-
wracając tradycyjne funkcjonowanie terminu po to, by za jego pomocą zde-
waluować i zdyskredytować budzący się i kiełkujący współcześnie nacjona-
lizm. Tymczasem ostatnia omawiana przeze mnie w tej części książki artystka, 
Emma Dante, podchodzi do kwestii lokalności kultury dialektalnej w sposób 
bardziej dramatyczny, jako do „dziedzictwa”, które staje się zgubnym bala-
stem lub wstydliwą „ikoną”, skutecznie maskującą głębiej zinterioryzowane 
okrucieństwo, perwersje seksualne i przemoc. Charakterystyczna dla dorobku 
Dante jest jej pozycja wewnętrznego outsidera. Od 1999 roku prowadzi bo-
wiem w Palermo zespół Sud Costa Occidentale (Palermo to rodzinne miasto 
zarówno Dante, jak i większości jej aktorów), niemniej jednak jej działalno-
ści nie wspiera żadna z lokalnych instytucji kultury. Dante produkuje spek-
takle bądź przy wsparciu teatrów z odległej północy Włoch, jak La Scala lub 
CRT [Centro Ricerche Teatrali] w Mediolanie, bądź za granicą – we Francji 
lub Belgii. Na Sycylii pokazuje przedstawienia raczej sporadycznie, spotykając 
się z całkowitą obojętnością lokalnych władz i publiczności. Ta paradoksalna 
pozycja „niezadomowienia”, jak mówił Greenblatt, stwarza jej jednocześnie 
możliwość badania własnych korzeni jako źródła kulturowych barier lub stra-
tegicznej mimikry. 

Problem ciążącego kulturowego dziedzictwa, z którym na co dzień zmaga 
się Dante, dobrze ilustruje anegdota, którą opowiadała przy okazji pracy nad 
spektaklem poświęconym sycylijskiej mafi i – Cani di bancata [Wściekłe psy] 
(2006): 

Jadę samochodem jednokierunkową ulicą, nagle wyrasta przede mną samochód, 
który jedzie pod prąd. Zatrzymuję się, a ponieważ się spieszę, naciskam na klak-
son. Czekam, aż tamten kierowca się wycofa. Ale pomimo całej mojej odwagi 
wystarczy jedno jego spojrzenie, któremu towarzyszy skinienie głową, żebym 
zrozumiała, że to raczej ja powinnam się wycofać366. 

365  Tamże.
366  http://www.emmadante.com/canidibancata.html (dostęp: 9.09.2011).
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Na Sycylii, zdaniem Dante, nawyk milczenia w połączeniu z ceremonialnoś-
cią codziennych zachowań świadczą o pewnej mentalnej mafi jności, o głęboko 
wdrukowanych automatyzmach w sposobie życia i myślenia tamtejszych miesz-
kańców, które wymuszają na obywatelach posłuszeństwo wobec lokalnych za-
sad moralności i prawa silnej pięści. Uprawiając teatr dialektalny, autorce nie 
chodzi więc już o kwestię rekonstruowania lokalnej wspólnoty, obrony przed 
zagrożeniem, które nadchodzi z zewnątrz, ale o bolesne uświadomienie sobie 
tego, jaki obciążający balast kryje się pod powierzchnią lokalnego języka, za-
bawnych powiedzonek lub przysłów, zwyczajnych gestów i porozumiewaw-
czych spojrzeń, z jakimi na co dzień ma się do czynienia, mieszkając w Palermo.

 Jednym z wczesnych przykładów kwestionowania własnej tożsamości jako 
kulturowego piętna, zamykającego Sycylijczyków w obrębie własnej diaspory, 
stał się spektakl mPalermu z 2001 roku [W samym środku Palermo], za który 
Dante otrzymała dwie prestiżowe włoskie nagrody – Premio Scenario w 2001 
i Premio Ubu w 2002 roku. Przedstawienie to, razem z dwoma późniejszymi 
o trzy lata spektaklami Carnezzeria [Rzeźnia] i Vita mia [Moje życie], tworzyło 
tryptyk poświęcony rodzinie żyjącej w Palermo367. Na pierwszy rzut oka można 
pomyśleć, że oto artystka powraca do wspomnianej na wstępie włoskiej trady-
cji dramaturgii dialektalnej Eduarda De Filippo, w której centrum stoi wielo-
pokoleniowa rodzina skupiona wokół stołu; w miarę jedzenia i niezobowią-
zującej konwersacji odkrywa proces kulturowej dezintegracji i rozkładu. Nic 
bardziej mylnego. Dante uprawia wprawdzie teatr dialektalny, gdyż jej postacie 
mówią po sycylijsku, ale poza tym na scenie nie znajdziemy żadnej wyraźnej 
ilustracji lokalnego kontekstu kulturowego, żadnego, jak jeszcze u De Filippo, 
pokazywania plebejskiego jednoizbowego mieszkanka z jego lokalnym panop-
tikum. Postacie Dante nie korzystają z landszaft owych podpórek. W spektaklu 
mPalermu (Ilustracja 39) członkowie rodziny Carollo – Babcia Ziemia, Ciocia 
Łucja, Rosalia, Mimmo i Gianmarco – zostali po prostu postawieni w równym 
rzędzie na proscenium, żeby za chwilę przekroczyć ramę sceny i wyjść do oglą-
dających ich widzów. Ponaglają się wzajemnie, mówiąc: „No, to wychodzimy!”. 
Jednak za każdym razem jakaś błahostka uniemożliwia im realizację tego pro-
stego w gruncie rzeczy ruchu: a to Rosalia nie zdążyła ubrać wyjściowych butów 
do eleganckiej sukienki i została w rozczłapanych klapkach, a to Mimmo ma za 
krótkie spodnie i jedna uwaga na ten temat doprowadza go do takiej furii, że 
zaczyna chłostać wszystkich wkoło. Wychodzenie z ramy teatru, utożsamianej 
tutaj z kontekstem kulturowej identyfi kacji palermitańczyków, udaremniają 
co chwilę podejmowane spontanicznie przez postacie działania: opowiadanie 
o jakiejś dawno odbytej i mało istotnej podróży, gonitwa za piłką, wyrywanie 
sobie nawzajem torebki z ciastkami. Wreszcie pojawia się nadzieja, że strugi 
deszczu, które nagle spadają im na głowy, przywołają całą tę rozwrzeszczaną 
rodzinę do porządku i przerwą serię bezsensownych działań. Zresztą Ciocia 

367  E. Dante, Carnezzeria. Trilogia della famiglia siciliana, Fazi Editore, Roma 2007.
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Łucja wyraźnie wszystkich do tego zachęca, mówiąc: „To teraz wyjdźmy po 
włosku”, tak jakby po sycylijsku do tej pory się nie udawało. Ale w ostatnim 
momencie Babcia Ziemia zaczyna zwijać się w bólach po zjedzonych wcześniej
słodyczach i cała rodzina musi po raz kolejny zrobić krok w tył i zawrócić 
z obranej już drogi. 

Dante bardzo czytelnie chciała pokazać w tym przedstawieniu, że codzien-
nie powtarzane gesty, spojrzenia i wypowiadane słowa, pomimo swej błahości, 
stanowią poważny hamulec na drodze integracji sycylijskiej diaspory z resztą 
świata. W tym celu, zamiast sięgać po odniesienia do lokalnego kontekstu kul-
turowego, skupiła się raczej na fi zyczności swoich aktorów, każąc im konstru-
ować postacie za pomocą serii tików, obsesyjnie powtarzanych nerwowych ge-
stów, natrętnie powracających refrenów. Metoda ta dobrze odsłania przy okazji 
performatywny charakter lokalnej tożsamości. Często bowiem, jak zdaje się 
przekonywać artystka, fakt, że można jakąś tożsamość odegrać lub dobrze się 
jej wyuczyć, może stać się bardzo niebezpieczny i zacząć służyć za narzędzie 
kamufl ażu dla działań czysto przemocowych. Termin „sycylijski”, kojarzony 
z niewinną na pozór „obyczajowością”, zbyt często skrywa na przykład patriar-
chalny model rodziny i pełne napięcia stosunki między jej członkami, oparte 
na przemocy seksualnej. 

Odsłanianiu podszewki sycylijskiej obyczajowości w postaci głębiej wdru-
kowanych, zwyrodniałych modeli więzi rodzinnych służył spektakl Carnezze-
ria [Rzeźnia] z 2004 roku (Ilustracja 40). Nina, ubrana w ślubną sukienkę panna 
młoda w mocno zaawansowanej ciąży, czeka na pojawienie się narzeczonego, 
który miałby ją poślubić, ratując przed wstydem. Z zachowania dziewczyny 
widać, że jest lekko opóźniona w rozwoju i całkowicie biernie poddaje się woli 
rodziny. Czas oczekiwania „umilają jej” żartujący między sobą dwaj bracia. 
W pewnym momencie w trakcie ich sporu o jakąś fotografi ę, na której nie 
wiadomo, kto został sportretowany, zaczynają pojawiać się głosy świadczące 
o wieloletnim wykorzystywaniu seksualnym trojga rodzeństwa przez ojca, 
a także samej Niny przez braci. Pomiędzy chamskimi odzywkami i wybuchami 
na przemian śmiechu i wściekłości nie widać jednak żadnej próby odwróce-
nia zwyrodniałych relacji. Nina nie protestuje nawet wtedy, kiedy bracia kopią 
ją w brzuch, a następnie podduszają, dociskając stopami jej szyję. Wreszcie 
w fi nale Nina potulnie powiesi się na sznurze, by ostatecznie zmyć z rodziny 
piętno incestu, widoczne gołym okiem, podobnie jak jej zaawansowana ciąża. 

Tym spektaklem Dante wywołała we Włoszech spory skandal, pokazując 
w teatrze mechanizm utajniania zbrodni i godzenia się z rolą ofi ary, i to w cza-
sach, kiedy wydawało się już, że w konsumpcjonistycznych i rozwiniętych spo-
łeczeństwach zachodnich akty przemocy seksualnej w rodzinie dawno odeszły 
w zapomnienie. Wyraźnie też sformułowała zarzut wobec sycylijskiej diaspory, 
że traktuje swoją tożsamość jak kulturowy bastion przemocy. Praktykowana 
w Palermo zmowa milczenia skutecznie uniemożliwia reszcie świata zagląd-
nięcie do środka sycylijskiej społeczności, po to chociażby, by zapobiec pieczo-
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łowicie skrywanym aktom kryminalnym. U autorki kwestia lokalnej tożsamo-
ści nie jest więc ani problemem kulturowej mobilności, jak działo się u Daria 
Fo, ani też znakiem anachronicznie rozumianej „rdzenności”, jak w Cegłach 
Teatro delle Albe. Bardzo wyraźnie wskazuje bowiem na brak publicznej de-
baty wokół zagrożeń związanych z podtrzymywaniem tożsamości sycylijskiej 
diaspory. Wyrzucenie jej na margines współczesnego zglobalizowanego świata 
skazuje ją na wewnętrzną degenerację. 

Ujawniony przez Dante problem wsobności diaspory sycylijskiej, znajdują-
cej się na przeciwległym biegunie opisywanej na wstępie globalnej mobilności 
ludzi i dóbr kultury, skłania też do zadania pytania o wciąż niezaspokojoną, 
perwersyjną ciekawość współczesnych zglobalizowanych społeczeństw wobec 
Innego. Chęć zaglądania do wnętrza sycylijskiej zwyrodniałej rodziny porów-
nać można chyba tylko z zainteresowaniem fi lmami dokumentalnymi, poświę-
conymi kobietom w islamie czy zjawisku dziecięcej prostytucji w Bangkoku. 
Przymiotnik „sycylijski”, podobnie jak na przykład „islamski” lub „orientalny”, 
zwykle rozbudza wyobraźnię zachodniego odbiorcy spragnionego egzotyki. 
Jednak autorka nie piętnuje wcale takiej ciekawości, a wskazuje może nawet 
na jej zbawienny charakter, gdyż umożliwia ona wyłonienie na światło dzienne 
skrywanych dotąd aspektów kulturowego zaplecza lokalnych wspólnot. Kon-
frontuje zatem ciekawskiego widza z ciemną stroną sycylijskiej diaspory po 
to, by odbierał problemy poruszane w przedstawieniu nie tyle na poziomie et-
noobrazu, ile na płaszczyźnie zmagań ciała aktora z uwewnętrznionym kultu-
rowym dziedzictwem jako rodzajem traumy. Pomaga temu niewątpliwie cha-
rakterystyczna dla tego teatru ruchliwość aktorów, ich bliski ze sobą kontakt, 
graniczący z okrucieństwem. Widz w pewnym momencie zostaje postawiony 
w sytuacji, w której dalsze spokojne przyglądanie się akcji scenicznej staje się 
niestosowne z etycznego punktu widzenia. Konfrontując widza z obrazem ok-
rucieństwa, Dante wymusza jego żywą reakcję: albo ucieczkę, albo wyrażenie 
niezgody wobec przemocy. Stawia go niejako w przytoczonej na wstępie sytua-
cji kierowcy, który mimo że jedzie zgodnie z kierunkiem ruchu, musi sam zde-
cydować, czy usunąć się przed aroganckim kryminalistą, czy stawić mu czoła. 
Działanie Dante przywraca zatem teatrowi ten rodzaj sprawczości, o którym 
pisała Erika Fischer-Lichte w Estetyce performatywności, interpretując perfor-
manse Mariny Abramović. Zawiązywana między wykonawcami i odbiorcami 
pętla feedbacku przenosiła bowiem jednych i drugich uczestników interakcji 
ze sfery działań na polu sztuki do sfery tak zwanego życia (i jego etycznego wy-
miaru). I może w tym wymiarze właśnie należałoby dzisiaj upatrywać funkcję 
działań teatralnych w spotkaniu bezpośrednim twarzą w twarz. 

Przedstawienia Dante świadczą też o tym, że lokalność nie musi wcale sta-
nowić dla teatralnego twórcy przeszkody na drodze międzykulturowej mobil-
ności. Artystka wyraźnie adresuje bowiem swoje spektakle do publiczności 
europejskiej, która odbiera je jako przejaw odsłaniania tabuizowanych i głę-
biej wdrukowanych chorych relacji rodzinnych, skrywanych pod podszewką 



330 Określając miejsce

zachowań uznanych za „obyczajowe”. Krytyczny zaś dystans, z jakim odnosi 
się do własnych kulturowych korzeni, wynika z zajmowanej przez nią pozycji
outsidera: jest kimś obcym w rodzinnym Palermo, a jednocześnie przez wi-
dzów w Europie bywa odbierana jako egzotyczna Sycylijka.

 Wszyscy zresztą wspomniani do tej pory przeze mnie autorzy, zarówno 
Dante, Fo, jak i twórcy Teatro delle Albe – każdy na swój sposób – widzą po-
trzebę wypracowania koniecznego dystansu do dyskursu tożsamościowego, 
związanego z dyskursem przynależności do ziemi i miejsca oraz więzów krwi, 
a także rozpoczęcia poważnej debaty publicznej na temat tego, jakie wyzwania, 
ale i szanse stwarza współczesne społeczeństwo w dobie powszechnej kultu-
rowej globalizacji. Wydaje się też, że otwarta przez nich perspektywa badania 
tożsamości hybrydycznych i diasporycznych może być dobrą przeciwwagą dla 
toczacej się wciąż na polskim gruncie dość monolitycznej dyskusji na temat 
„narodu” i jego tożsamości. 

W tym celu koniecznej refl eksji wymaga właśnie podnoszona przeze mnie 
w tej części książki kwestia performatywności przedstawień, która – jak stara-
łam się pokazać – zależy w dużym stopniu od określonych okoliczności histo-
rycznych, jak i uwarunkowań medialnych, wpływających także na sprawczość 
samego teatru. Performatywność rozumiana tutaj jako sposób zmiany postaw 
ideowych odbiorców lub lokowanie teatru na mapie kulturowo-społecznej 
kraju i miasta, czy wreszcie jako strategia tworzenia, trwania i krytycznego 
oglądu lokalnych wspólnot, nie jest cechą przypisaną określonemu medium 
raz na zawsze, nie rodzi się też wyłącznie w spotkaniu twórców i odbiorców tu 
i teraz. Ale powstaje w sposób dynamiczny w sprzężeniu zwrotnym pomiędzy 
różnymi mediami oraz w trudnym do jednoznacznego zdefi niowania wymia-
rze pomiędzy tak zwaną sztuką a życiem codziennym. 
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Ilustracja 35. Dario Fo na scenie. © Wikicommons.
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Ilustracja 36. Roberto Benigni. © Wikicommons.
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Ilustracja 37. Beppe Grillo podczas V-Day. © Wikicommons.
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Ilustracja 38. Marco Paolini, fot. Alessandro Valli. © Wikicommons.
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Ilustracja 39. Ascanio Celestini, fot. Paola Magliani. © Wikicommons. 
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Ilustracja 40. Siostry Macaluso, reż. Emma Dante, Festiwal w Awinionie, 2014. © Wikicom-
mons. 
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Ilustracja 41. Carnezzeria, reż. Emma Dante. © Foto: Giuseppe Di Stefano, www.emmadante.
com.





W stronę utopii (zamiast zakończenia) 

Rozpoczynając podróż śladami Arlekina i Pulcinelli oraz innych współczes-
nych włoskich artystów teatralnych, tropiąc wśród nich przypadki lokalności 
oraz mobilności kulturowej teatru, wspomniałam, że opisywane w tej książce 
problemy całkiem bezpośrednio dotyczą mnie jako badacza teatru. Spędziw-
szy wiele lat nad analizowaniem i opisywaniem teatru włoskiego, spróbowa-
łam ostatecznie wytyczyć jedną ze strategii jego oglądu, która może – choć 
wcale nie musi – znaleźć życzliwych odbiorców w Polsce i poza jej granicami. 
Moja postawa badacza wiele ma bowiem wspólnego z tym, co Stephen Green-
blatt nazywał przyjemnością płynącą ze sposobu reprezentacji, przyjemnością 
utopijną, choć nie całkiem wyjętą z rzeczywistości, która stwarza lub bierze 
w posiadanie własny przedmiot badań w chwili, kiedy ktoś twierdzi, że widział 
coś na własne oczy368. A ponieważ spostrzeżenie angielskiego historyka trafnie 
podsumowuje moje własne starania, pragnę zacytować dłuższy fragment jego 
eseju:

Odkrywca – mówił Greenblatt w Pośredniku – widzi jedynie fragment, a następnie 
wyobraża sobie resztę w akcie zawłaszczania. Ten dodatek, który wyobraźnia dodaje 
do wizji, rozszerza zakres postrzegania, obejmując odległe wzgórza i doliny lub całą 
wyspę czy całość kontynentu, a ten fragment, który był faktycznie ujrzany, staje się 
w drodze metonimii reprezentacją całości. Ta reprezentacja jest z kolei przenoszona, 
przekazywana odbiorcom gdzie indziej, a akt widzenia staje się świadectwem. Osoba, 
która daje świadectwo, staje się punktem kontaktu, pośrednikiem między nami i tym, 
co jest poza zasięgiem naszego wzroku369.

368  S. Greenblatt, Pośrednik, tłum. K. Karpinowicz, M. Łukowska [w:] tegoż, Poetyka kulturo-
wa..., dz. cyt., s. 199. 

369  Tamże, s. 203. 
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Mogę zatem na koniec życzyć sobie tylko, żeby przedstawione w tej książce 
analizy przypadków i retoryka ich opisu zostały uznane za rodzaj wiarygod-
nego świadectwa, choć dalekiego od wszelkiego obiektywizmu, a nie za wyraz 
zarozumiałości konkwistadora.

By jednak pozostać w kręgu opisywanych przez Greenblatta fi gur kulturo-
wych pośredników, chciałam przypomnieć jeszcze jedną z nich – a bardzo mi 
bliską – mianowicie fi gurę międzykulturowego tłumacza. Tyle samo bowiem 
czasu, co na badania i dydaktykę, poświęciłam ostatnimi laty na tłumaczenie 
z języka włoskiego na polski i odwrotnie licznych utworów literackich lub tea-
tralnych (a także tekstów o innym charakterze) i za każdym razem po skończo-
nej pracy z duszą na ramieniu myślałam o tym, jak i przez kogo we Włoszech 
lub w Polsce moje tłumaczenie zostanie odebrane i czy w ogóle ktokolwiek je 
zauważy. Można więc powiedzieć, że jako tłumacz w jakimś sensie aktywnie 
uczestniczyłam w procesie kulturowej mobilności, i to w funkcji podwójnej. 
Z jednej strony, kierowana osobistymi preferencjami i podszeptami otocze-
nia, tropiłam i znajdowałam autorów teatralnych, po czym proponowałam ich 
wydanie polskim lub zagranicznym edytorom. Z drugiej strony, przekładając 
wybrane utwory z jednego języka na drugi, wprowadzałam elementy obcej 
kultury w kontekst lokalny. Starałam się przy tym myśleć zarówno o sprawczo-
ści samego dzieła, jak i uwzględniać oczekiwania jego odbiorców w kulturze 
docelowej. Teoretycznie więc od mojego działania zależeć powinno w dużym 
stopniu powodzenie obcego utworu na nowym gruncie. 

Takie założenie wydaje mi się jednak tyleż ambitne, co właściwie całkowicie 
utopijne. Można przecież wymienić wiele przykładów dzieł obcych, tłumaczo-
nych na język polski i wydanych drukiem, których nikt nie chciał specjalnie 
ani czytać, ani tym bardziej wystawiać w teatrze, jak i wiele takich, co najmniej 
wątpliwych pod względem jakości językowej przekładu (a być może także ory-
ginału), które bywają rozchwytywane w księgarniach lub grane z powodze-
niem w teatrach. Sprawczość samego tłumaczenia i tłumacza nie zależy bo-
wiem wyłącznie od jego dobrej woli, serca, jakie wkłada w pracę, umiejętności 
i talentu (który nie zawsze się posiada), ale od całego szeregu uwarunkowań, 
możliwych i niemożliwych do przewidzenia, których splot przesądza tyleż 
o sukcesie przekładu, ileż o jego niepowodzeniu, zapomnieniu, przeoczeniu 
lub wykorzystaniu, nawet wbrew intencjom autora i tłumacza. Okoliczności 
i przypadek stanowią bowiem samo sedno procesu mobilności kulturowej, jak 
i tworzenia kultury lokalnej w oparciu o elementy przeszczepione z innych 
kultur. 

Choć więc mam świadomość, że poruszam się w sferze utopii, to kończąc 
tę książkę, chciałabym zasygnalizować chociażby kilka aspektów pracy współ-
czesnego tłumacza tekstów dla teatru, by na własnym przykładzie „sprawdzić” 
zagadnienia omawiane do tej pory na podstawie działań innych. Jak wielokrot-
nie wspominałam, żyjemy i działamy w czasach globalnej mobilności ludzi 
i dóbr kultury oraz w dobie niezwykle szybkiego i taniego przesyłania infor-
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macji, co teoretycznie tworzy nieograniczone możliwości dla obiegu działań 
i dzieł o charakterze twórczym. Jednocześnie jednak obieg ten wcale nie jest 
taki nieskrępowany i swobodny, jakby się mogło wydawać i podlega całej serii 
efektywnych ograniczeń i kontroli. Tłumacz musi się bowiem liczyć z ogra-
niczeniami, związanymi chociażby z obowiązującym obecnie w Europie i na 
świecie prawem autorskim do utworów teatralnych i literackich. I trudno jego 
dzisiejszą pracę porównywać choćby w minimalnym stopniu ze swobodą twór-
czą, z jakiej korzystali pisarze jeszcze w XVIII lub XIX wieku, gdy nie bacząc 
na zgodę autora, przepisywali i przystosowywali obcy repertuar dla lokalnej 
publiczności. W przypadku tekstów literackich autorów żyjących lub takich, 
co do których nie wygasły prawa autorskie (w Unii Europejskiej ustają one do-
piero siedemdziesiąt lat po śmierci autora), tłumaczowi bez zgody autora lub 
jego spadkobierców nie wolno w zasadzie ingerować w kształt i konstrukcję 
utworu, nie mówiąc już o tak daleko posuniętych zabiegach przystosowaw-
czych jak zamiana miejsca akcji, redukcja lub zwiększenie liczby postaci, mo-
dyfi kacje fabuły, skróty, dopisywanie czy też całościowe przepisanie pomysłu 
na własną modłę (w taki sposób, że oryginał w zasadzie staje się trudny do 
rozpoznania i pełni jedynie funkcję inspiracji do powstania całkiem nowego 
dzieła). Obowiązujące w Europie prawo twórców do własności intelektualnej 
w miarę skutecznie chroni zatem autorów przed stratami fi nansowymi, wyni-
kającymi z nieuprawnionego wykorzystania ich dzieł, ale również efektywnie 
kontroluje sposoby oraz miejsca ich użycia i funkcjonowania. Dario Fo zakazał 
na przykład tłumaczenia i wystawiania swoich utworów teatralnych w krajach 
z tak zwanego bloku wschodniego po agresji wojsk Układu Warszawskiego na 
Czechosłowację w 1968 roku. A i później, już po upadku muru berlińskiego, 
z wielkimi oporami zezwalał na ich przekłady w tych krajach, rezerwując so-
bie prawo do całościowej weryfi kacji tłumaczenia, łącznie z cofnięciem praw 
do wydania, w razie gdyby w jego mniemaniu okazało się ono niesatysfakcjo-
nujące370. Możemy zatem powiedzieć, patrząc tylko na skutki działania prawa 
autorskiego, że swobodna cyrkulacja dóbr kultury też wydaje się czystą utopią.

Wytwory kultury współczesnej w dobie globalnej gospodarki i dynamicz-
nych przepływów towarów i ludzi podlegają zarówno kontroli ideologicznej, 
jak i logice bliskiej prawu patentowemu. W tym ostatnim przypadku trakto-
wane są niczym wynalazki inżynieryjne, które – jeśli odniosą sukces – mają 
zapewnić ich twórcy wymierne profi ty i dostatnie życie. Trudno sobie zatem 
wyobrazić, aby tłumacz miał tym wynalazkom coś dodawać lub ujmować, bez 

370  W 2011 roku podjęłam próbę tłumaczenia i wydania jego Podręcznika sztuki aktorskiej, 
jednak włoski wydawca i agenci Daria Fo pomimo uzyskania subwencji ministerialnej i podpisa-
nia umowy z polskim wydawnictwem oraz przedstawienia próbki tłumaczenia piętrzyli trudności 
w uzyskaniu praw do tego utworu. Wcześniej jednak z zadowoleniem przyjęli mój przekład i wy-
danie Trzech monologów Daria Fo i Franki Rame w zbiorze: M. Deutsch, D. Loher, M. Sikorska-
-Miszczuk, K. Schmitt, F. Rame i D. Fo, Czerwona dekada, Panga Pank, Kraków 2011. Świadczy to 
o dużej nieprzewidywalności losów tłumaczenia, jak i skuteczności starań wydawniczych tłumacza. 
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wyraźnej zgody autora, chyba że autor wynalazku zgodzi się na określony spo-
sób jego użycia albo po prostu sprzeda do niego prawa. Dlatego też pewnie 
częściej „widzimy” w teatrze te obce dzieła współczesne, które da się wystawiać 
w niespecjalnie zmienionej w tłumaczeniu formie i niezależnie od lokalnych 
kontekstów oryginału. Natomiast na co dzień, o czym doskonale wiedzą reży-
serzy teatralni i dramaturdzy, teatry toczą zazwyczaj długotrwałe boje z właś-
cicielami praw autorskich, ich agentami i samymi autorami w celu wykorzy-
stania na scenie utworu w całości lub tylko jakiegoś jego fragmentu. Często 
też zmuszeni są do przedstawiania autorom tłumaczeń zwrotnych, żeby mogli 
się oni ostatecznie upewnić, że „litera” ich dzieła nie została na obcym terenie 
jakoś wypaczona. To samo zresztą tyczy się inscenizacji czy też wystawiania 
w teatrze rodzimego dramatu, bo dramatopisarze chętnie, wzorem Samuela 
Becketta albo Sławomira Mrożka, bronią stworzonych na papierze teatralnych 
światów niczym bastionów twórczej wyobraźni. Ta walka autorów ze sceną i jej 
lokalnymi wymogami czasu i przestrzeni, wielokrotnie już chyba opisywana, 
wydaje się daleką konsekwencją literackiej tożsamości dramatu, wypracowa-
nej właśnie pod koniec XIX wieku, kiedy sprawczość tekstu polegać miała na 
wpisanej weń autorskiej inscenizacyjnej wizji, a także zdolności tekstu do po-
ruszania wyobraźni widza w trakcie lektury.

Oczywiście wymuszony przez okoliczności prawa autorskiego model pi-
sania i tłumaczenia tekstów dla teatru wydaje mi się dzisiaj nie tyle nawet 
utopijny, co najzwyczajniej krótkowzroczny. Z jednej strony zmusza bowiem 
twórców teatralnych do tworzenia „oryginalnych” (co się zowie) scenariuszy, 
pisanych na zamówienie przez dramaturgów (niekoniecznie dramatopisarzy), 
z drugiej zaś wykrawa dla tych twórców przestrzeń swobody tylko tam, gdzie 
prawo autorskie nie sięga, a więc głównie na polu tekstów dawnych (choć i tu 
mogą pojawić się kłody w postaci zachowanych praw tłumacza do tłumaczenia 
– jeśli tłumacz żyje lub nie minęło jeszcze siedemdziesiąt lat od jego śmierci). 
Nie znaczy to też wcale, że teatr, uradowany swobodą poruszania się w archi-
wum, tak chętnie sięga po utwory dawne i wprowadza je do repertuaru, gdyż 
i tu napotyka problemy związane z kolei z przekładem międzykulturowym 
tego, co „tam i wtedy”, na to, co „tu i teraz”371. 

Można zatem odnieść wrażenie, że tłumacz utworów dla teatru działa 
w klinczu samych ograniczeń. Tak się chyba jednak nie dzieje, zwłaszcza że 
teatr od dawna przestał być jedynym miejscem wystawiania i przekładania 
dramatu. Nie od dzisiaj wiadomo, że dramatyczne formy znalazły nowe i pro-
duktywne medium w postaci telewizji, kina czy całej współczesnej sfery in-
ternetowych fi lmików i materiałów wideo, gdzie możemy spotkać się z całym 

371  O problemach międzykulturowego i międzyjęzykowego przekładu dawnych tekstów dla 
teatru pisałam szerzej gdzie indziej, w niedawno opublikowanym artykule: E. Bal, „Jak działać prze-
kładami?” O tłumaczeniu tekstów dla teatru w kontekście performatywnego zwrotu w humanistyce, 
„Przekładaniec. A Journal of Translation Studies” 2015, nr 31; Przekład na scenie, red. M. Woźniak, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 31–54. 
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wachlarzem różnego rodzaju przekładów, przystosowań, parodii, pastiszów, 
przepisywań i przetworzeń zarówno konkretnych dzieł i tytułów, jak i szerzej 
– scenariuszy kulturowych. W tym zawłaszczaniu repertuaru, powstającego 
w określonym kontekście dla konkretnej publiczności, przoduje zwłaszcza 
amerykański przemysł fi lmowy i telewizyjny, który respektując zasady włas-
ności intelektualnej, kupuje od autora na wyłączność prawa do wszechstron-
nego wykorzystania dzieła, po czym dostosowuje je według własnego uznania 
do potrzeb lokalnego rynku. Współczesna telewizja rozwinęła zaś specjalną 
formułę programową, zwaną formatem, który jako rodzaj pojemnej ramy po-
dawczej (uważanej za oryginalną i podlegającą prawu autorskiemu) powstaje 
właśnie po to, by wypełniać ją treściami odpowiednimi dla lokalnych odbior-
ców. Współczesne media, jak widać, przy udziale sporego kapitału rozwinęły 
cały efektywny system przetwarzania i wykorzystywania obcego repertuaru na 
lokalnym gruncie, nie gwałcąc przy tym regulacji prawnych.

Istnieje jednak cała sfera działalności, zarówno twórców, jak i tłumaczy, 
o charakterze typowo korsarskim, by nie powiedzieć wprost – pirackim (z punk-
tu widzenia prawa), która żywi się repertuarem dostępnym w Internecie i po-
wstaje z myślą o tym medium i jego użytkownikach. To sfera działań niezwykle 
trudna do identyfi kacji, bo często kryje się pod szyldem niewiele mówiącego 
nicka lub nazwy strony internetowej. Mam tu na myśli, na przykład, serwi-
sy udostępniające fi lmy i muzykę, za które nie zawsze użytkownicy skłonni 
są zapłacić. Innym przykładem mogą być strony zrzeszające tłumaczy fi lmów 
kinowych i seriali, którzy często wykonują swoją pracę nieodpłatnie, moty-
wowani jedynie możliwością zdobycia palmy pierwszeństwa w sieci i uzna-
nia internautów. Wreszcie wspomnieć można serwisy typu portal YouTube
– udostępniające zarówno instytucjonalne fi lmy wideo, jak i prywatne pro-
dukcje, w których domorośli artyści pokazują swoje, kręcone w domowych 
pieleszach, wersje znanych fi lmowych hitów, takich jak na przykład „Rambo”. 
I choć działalność tego typu nie zawsze spełnia wymogi legalności (wszyst-
ko zależy przecież od regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju), 
to jednak stanowi ona niezwykle inspirujące źródło współczesnych przypad-
ków mobilności i lokalności przedstawień kulturowych. Nie twierdzę jednak 
wcale, że tłumacze teatru właśnie tam powinni szukać szczęścia, ale niewąt-
pliwie w obliczu szeregu ograniczeń instytucjonalnego użycia i przetwarzania 
współczesnych wytworów kultury (w telewizji, kinie, teatrze lub na rynku wy-
dawniczym) Internet nadal sprawia wrażenie krainy szczęśliwości i swobody 
twórczej, gdzie ludzie, nie bacząc na konsekwencje, dla własnej przyjemności, 
wyławiają z ogromu pulsującego krajobrazu kultury to, co w danym momen-
cie wydaje im się bliskie lub fascynujące. Śledzenie lub uczestniczenie w tych 
działaniach, świadczących o żywym wciąż procesie kulturowej mobilności 
i wytwarzania lokalności, mogłabym uznać za kolejny program mojej twórczej 
i badawczej utopii.
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mach programu Erasmus Plus. Środowiskowe Studia Doktoranckie ukończyła 
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których otrzymała roczne stypendium Rządu Republiki Włoskiej na badania 
w Rzymie.
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niego i jego możliwe kontynuacje (Księgarnia Akademicka 2006) oraz współ-
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P.P. Pasoliniego Orgia, Chlew (Księgarnia Akademicka 2003) Pilades. Calderon 
(Panga Pank 2007) i Emmy Dante (Panga Pank 2011). Była także redaktorem 
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W latach 2011–2013 była kierownikiem i wykonawcą grantu NCN (NN 
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atrze, dramacie i performansie XX wieku, a w latach 2011–2014 wykonawcą 
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