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[ ... ]w każdej niemal epoce historycznej filo
zofia kapłanów i filozofia błaznów są dwiema 
najogólniejszymi formami kultury umysłowej. 
Kapłan jest strażnikiem absolutu i tym, który 
utrzymuje kult dla ostateczności i oczywis
tości uznanych i zawartych w tradycji. 
Błazen jest tym, który wprawdzie obraca się 
w dobrym towarzystwie, ale nie należy do 
niego i mówi mu impertynencje; tym, który 
podaje w wątpliwość wszystko to, co 
uchodzi za oczywiste; nie mógłby tego 
uczynić, gdyby sam do dobrego towarzystwa 
należał - wtedy najwyżej mógłby być 

gorszycielem salonowym; błazen musi być 
na zewnątrz dobrego towarzystwa, oglądać 
je z boku, aby wykryć nie-oczywistość jego 
oczywistości i nie-ostateczność jego ostate
czności ; zarazem musi w dobrym towarzy
stwie się obracać , aby znać jego świętości i 
aby mieć okazję do mówienia mu imperty
nencji[ ... ] Filozofia błaznów jest tą właśnie, 
która w każdej epoce demaskuje jako wątpli
we to, co uchodzi za najbardziej niewzruszo
ne, ujawnia sprzeczności tego, co wydaje 
się naoczne i bezsporne, wystawia na 
pośmiewisko oczywistości zdrowego roz
sądku i dopatruje się racji w absurdach -
słowem podejmuje cały codzienny trud 
zawodu błazna razem z nieuchronnym 
ryzykiem śmieszności; w zależności od 
miejsca i chwili myśl błazna może poruszać 
się po wszystkich ekstremach myślenia, 
albowiem świętości dzisiejsze były wczoraj 
paradoksami, '"a absoluty na równiku bywają 

bluźnierstwem na biegunie. Postawa błaznc: 
jest stałym wysiłkiem refleksji nad możliwyn 
racjami idei przeciwstawnych, jest tedy 
dialektyczna z przyrodzenia; jest po prostu 
przezwyciężeniem tego, co jest, dlatego, że 
jest właśnie; rządzi nią wszakże nie chęć 
przekory, ale nieufność do wszelkiego 
świata ustabilizowanego. W świecie, gdzie 
na pozór wszystko się stało już, jest rucherr 
wyobrażni , a stąd określa się również prze: 
opór, który musi pokonać[ ... ] Dlatego w nie
których okresach konfl ikt między filozofią 
błazna i filozofią kapłana przypomina 
ścieranie się nieznośnych cech wieku 
dojrzewania z nieznośnymi cechami starcze 
demencji; różnica polega na tym, że tylko 
pierwsze są uleczalne[ ... ] 

Opowiadamy się za filozofią błazna, 
a więc za postawą negatywnej czujności 
wobec absolutu jakiegokolwiek, nie w 
rezultacie konfrontacji argumentów , 
albowiem w tych sprawach wybory główne 
są wartościowaniem[ ... ] Jest to opcja za 
wizją świata, która daje perspektywę 
uciążliwego uzgadniania w naszych działa
niach wśród ludzi żywiołów najtrudniejszych 
do połączenia: dobroci bez pobłażliwości 
uniwersalnej, odwagi bez fanatyzmu, 
inteligencji bez zniechęcenia i nadziei bez 
zaślepień 

Leszek Kołakowski, Kapłan i błazen 



Będzie już chyba blisko dwadzieścia lat , 
jak Giorgio Strehler ściągnął mnie do 
Mediolanu na dyskusje i pierwsze czytania 
"Burzy". Poznałem wtedy i Daria Fo, cho
ciaż, jak każdy wiedział , Fo nie należał do 
dworu Strehlera, który nie zachodził nigdy 
do ristorante w podrzędnym albergo, gdzie 
Fo chodził na pizzę ze swoimi przyjaciółmi. 
Spotkałem jednak Fo i z miejsca zaprosił 
mnie na obiad i występy. Wyjechaliśmy 
z Mediolanu wczesnym rankiem jakąś 
zdezelowaną półciężarówką, był to chyba 
stary jeep załadowany szczelnie najdzi
wniejszymi rekwizytami : była tam cała 
kolekcja bród, parę różnych bębenków i 
chyba różnej wielkości trąbki i dwie złote 
papierowe korony. I jeszcze podłamane 
cylindry[„.] · 

Każdy występ Fo trwał blisko dwie godziny 
bez żadnej przerwy. Fo dwoił się i troił, brak 
mi czasownika na czwarte czy piąte przepot
worzenia. Fo wkładał różne brody, śpiewał, 
gestykulował, opowiadał jakieś historie, z 
których niewiele rozumiałem . Musiały być o 
niewiernych żonach , bo mężczyźni rechotali 
głośnym śmiechem, albo o niewiernych 
mężach, bo chichotały kobiety i kiedy padały 
jakieś nieprzyzwoite słowa - nauczyłem się 
ich szybko od Strehlera - zasłaniały sobie 
twarz ręką albo jakąś chustą. Ale te scenki, 
przebieranki i miny były nie tylko o swawoli : 
Fo mówił o księżach łasych na pieniądze i 
kobiety. I potem w tych cylindrach albo w 

meloniku o "kapitalistach". Głos mu się 
zmieniał, chrypiał nienawiścią[„.] 

Wiedziałem, że jest błaznem . Ale powoli 
zacząłem sobie zdawać sprawę, że w tej 
błazenadzie jest metoda, że nie jest to bła
zeństwo dla błazeństwa 
ani tylko dla poklasku. 

Jan Kott, Mandaryni i błazen, 

Gazeta Wyborcza nr 272, 1997 



Oglądaliśmy spektakl , który nazywał się Ci 
raggiono e canto, co można tłumaczyć 
bardzo luźno Myślę i śpiewam ale w gruncie 
rzeczy to oznacza, że Biorę na rozum i 
potem śpiewam. W pewnej chwili zdałem 
sobie sprawę , że obaj , zarówno Konstanty 
[Puzyna - red.], jak i ja, słuchamy tego, co 
się dzieje na scenie z lekka uniesieni na 
fotelach do pół zgiętej pozycji. Tak już zosta
liśmy aż do samego końca dwugodzinnego 
przedstawienia. Składały się na nie pieśni , 
lamenty, śpiewy obrzędowe i zwyczajne 
piosenki powybierane przez Dario Fo w 
najgłębszych włoskich prowincjach i podzie
lone nie na jakieś akty, tylko na odsłony 
takie jak: Narodziny, Smierć , Praca, Bat, 
Kamień. Było to przedstawienie zdumiewa
jące , zupełnie wspaniałe , przedstawienie, 
którego autor, bo trudno nazwać inaczej to, 
co wtedy zrobił, postarał się pokazać nie 
Cepelię , nie orkiestry strażackie i nie 
skansen, ale głębokie , czarne korzenie tej 
kultury włoskiej , którą większość tutejszych 
widzów znała tylko z książek szkolnych albo 
z gawęd domowych, i z której była dumna 
na wyrost, odwiedzając z rzadka wystawy i 
nie zdając sobie sprawy, że ona dalej rośnie , 
wschodzi i gotowa jest w dalszym ciągu 
żywić odległe , wspan iałe pędy, które później 
w galeriach, po ich skamienieniu, 
się wystawia[ .. . ] 

Dario Fo włączył do języka swojego teatru 
cały ogromny skarb i to podwójny. Po pier
wsze: skarb włoskiej tradycj i teatru ludowego 
ludowego, a jednak wyszukanego i bardzo 

rozwiniętego , teatru całą gębą, bo takim był 
teatr Odrodzenia i teatr XVIII wieku, teatr 
commedia dell'arte i teatr znakomitych 
włoskich wędrownych aktorów, którzy po 
całej Europie jeździli. 

Po drugie: Fo dał nową warstwę do języka 
teatru. Sięgnął do języka mimów, języka 
potocznego, a także do języka na poły 
zmyślonego , który uznał za odnowiony śred
niowieczny język północnego Śródziem
nomorza. Jest on volapuckiem, mieszaniną 
słów włoskich, prowansalskich, francuskich , 
wziętych z dialektu bergamskiego, 
tessyńskiego , czy weneckiego[ .. . ] Fo potrafi 
przez pół godziny biegać po scenie, wykony
wać całe krótkie dramaty, komedie i scenki 
satyryczne, przemawiając, bełkocząc, wydzi
wiając, klnąc i opowiadając anegdoty w tym 
właśnie , na wpół zmyślonym przez siebie 
języku , i jest wspaniale zrozumiały[ ... ] 

Dario Fo - to zdaniem moim - wcielenie 
autora przyszłości , twórcy dramaturgii i 
teatru autorskiego w podwójnym sensie tego 
słowa . Nie tylko dlatego, że sam najlepiej 
wykonuje własne teksty czy "pół-teksty ", tak 
to nazwę , jak z tej przyczyny, że własnym 
myślom nadaje ten sposób wyrazu, nie pole
gając na starych środkach , których zresztą 
nie uważa za przebrzmiałe. Jest to człowiek 
wykształcony i pragnący orientować się we 
współczesnym świecie. Obraz skrzywiają mu 
jego przesądy polityczne, ale jestem chyba 
ostatnim człowiekiem, [ .. . ] który brałby świe
tnemu i szczeremu artyście za złe , że jest 
wierny swoim własnym przekonaniom, 
choćbyśmy ich wcale nie chcieli podzielać. 

1 
l 
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Jerzy Pomianowski , 
Kuglarz, kontestator, autor przyszłości, 

Tygodnik Powszećhny nr 42, 1997 



[ ... ]Fo-reżyser i Fo-aktor, odtwórca 
głównej, nierzadko jedynej roli, odgrywa za 
każdym razem inny spektakl. W zależności 
od tego, gdzie i kiedy występuje , nawiązuje 
w wypowiedzianych kwestiach do trwa
jącego akurat wiecu, niedawnej manifestacji, 
zapowiadanego strajku. 

Kiedy jesienią 1974 roku w północnych 
Włoszech rozpoczęła się, w proteście prze
ciw rosnącej inflacji, akcja cywilnego 
nieposłuszeństwa, polegająca na płaceniu 
za towary w supermarketach tylko połowy 
ceny, Fo napisał sztukę Non si paga, non si 
paga (Nie płacimy! Nie płacimy!). Niebawem 
akcja rozprzestrzeniła się na resztę kraju, w 
czym dziesiątki przedstawień 
"instruktażowych", które po całych Włoszech 
dawał Fo, musiały mieć niemały udział. 

W 1973r. faszystowscy bojówkarze por
wali Francę (Franca Rame, aktorka i żona 
Daria Fo - red.), pobili ją, zgwałcili i wyrzucili 
pokrwawioną z samochodu na ulicę . 
Walcząc o prawa kobiet do rozwodu, do 
aborcji, do seksualnych wyborów, Fo i Rame 
w latach 70. i 80. pisali monodramy femi
nistyczne, odgrywane przez Francę . Jeden 
z nich, Lo stupro (Gwałt), to zapis nigdy nie 
złożonych na policji zeznań kobiety, na której 
dokonano zbiorowego gwałtu. Ofiarę wcią
gają do samochodu, krępują, najpierw czuje 
swąd przypalanej wełny, potem ból przy
palanego ciała, uświadamia sobie, że to 
papieros gaszony na jej piersi. Ściągają jej 
nogawkę spodni, but, słyszy głos 
w ciemności : 
Ruszai sie. kurwa. musze sobie użvćf„ .l 

W 197 4r„ niedługo po przewrocie 
Pinocheta, Fo napisał sztukę Guerra di 
popolo in Gile ,"Wojna ludu chilijskiego''. 
Była oskarżeniem rządzącej chadecji o 

zakusy faszystowskie. We Włoszech był to 
czas zamachów terrorystycznych i aresz
towań , a groźba faszystowskiego przewrotu 
wojskowego zdawała się wisieć w powie
trzu. 

- Fo wystawiał sztukę w ogromnej sali 
Pałacu Sportów w Turynie - opowiada pol
ska emigrantka z 1968 r. Nelka Norton[„ .] -
W pewnym momencie Fo wyszedł na scenę 
i powiedział: Stało się. Teatr jest otoczony. 
Proszę zachować spokój. Spróbuję pertrak
tować z komendantem. Po chwili wrócił i 
powiedział, że spektakl jest odwołany, trzeb< 
się rozejść . Uprzedzam, że każdego będą 
rewidować przy wyjściu. Ale nie damy się 
zgnoić - zakrzyknął na zakończenie i 
zaintonował Międzynarodówkę . Sześć 
tysięcy osób z pięściami uniesionymi w górę 
śpiewało Bój to jest nasz ostatni, wielu 
płakało. Nie pamiętam dokładnie, w jaki 
sposób Fo rozładował całą sytuację. Chyba 
powiedział coś w rodzaju: Towarzysze, to 
była próba. Możecie sobie teraz wyobrazić 
stadion w Santiago de Chile. Musimy być 
przygotowani„ „ Na tym przedstawieniu był 
młodziutki chłopak, jeden z internowanych 
na stadionie w Santiago. On uwierzył Fo 
i zjadł notes z adresami opozycjonistów 
i rodzin uwięzionych, który udało mu się 
przemycić z Chile. 

Anna Bikont, 
Laureat i więzień, Gazeta Wyborcza nr 288, 1997 



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

Stwierdził na początku , że nie znosi 
wprost sytuacji , w których ktoś powiada ex 
cathaedra: To jest z pewnością teatr, a 
tamto nim nie jest. Teatrem może być 
wszystko i z tym pewnikiem sam przystąpił 
do pracy kilka dziesiątków lat temu. W samej 
grze aktorskiej ważne jest nie tyle znaczenie 
wypowiadanego tekstu, ile rytm mówienia, 
emocjonalna treść tego aktu. Teatr powstał z 
obrzędu, a jego tekst - z obrzędowych 
lamentacji lub eksklamacji[ ... ] jego artysty
cznym credo jest twierdzenie, że w każdej, 
nawet najświętszej i najtragiczniejszej historii 
o cierpieniu i śmierci zawarty jest element 
ironii , komizmu i humoru. Bez tego 
wymieszania nie ma prawdziwego katharsis, 
nie ma też prawdziwego szczęścia . Taką 

heterogeniczność dostrzegamy np. we 
wszystkich znanych nam mitach greckich, a 
także w pierwszych formach teatru staro
greckiego, które wyzwalały ludzi z poczucia 
tragizmu ich losu. Tu Fo wymienił cały 
szereg komicznych wątków zawartych w 
greckich mitach i tragediach. Nie odmówił 
sobie też zaprezentowania kilku własnych 

przeróbek mitycznych i tragicznych fabuł. 
Znowu cała sala znalazła się nieodwołalnie 
pod urokiem jego mistrzostwa[ ... ] 
Ważniejsze jednak było to , iż ów starszy pan 
emanował dobrocią. W dodatku stało za nim 
kilkadziesiąt lat jego twórczego, burzliwego 
życia . Był dla nas kimś , kto po prostu wywal
czył sobie swoim życiorysem prawo do takiej 
publicznej autoprezentacji. Za jego kpiną z 
całego świata i z samego siebie stała 
wyjątkowa intensywność życia i wyjątkowy 
ból istnienia[ ... ] 

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

Dla mnie np."piekielną czeluścią" jest 
świat bez Dario Fo i podobnych mu artystów. 

Juliusz Tyszka, Dario Fo i Franca Rame występują 
podczas ISTA, Opcje nr 1, 1998 

Błazen pojawił się w chwili, kiedy człowiek 
zauważył, że ten obok myśli inaczej, mało że 
od niego, ale inaczej od ich fratrii, inaczej od 
całego plemienia - i wtedy ów bystry obser
wator zdziwił się , może zaśmiał, potem 

~ zaczął przekonywać, złościć się i w końcu 
albo dziwaka wypędził albo zabił, albo 
ponownie się zaśmiał i śmiał się już zawsze, 

~ ile razy go zobaczył. Ten inny, w dodatku 
słabszy i mniejszy, zrozumiał w nagłej chwili 
olśnienia , że ten śmiech to jego ostatnia 
szansa. Błazen to społeczny archetyp, wyt
worzyła go grupa ludzi o organizacji tylko o 
stopień wyższej od stada zwierząt. To także 
bohater numer jeden, by nie powiedzieć 
dziecko ludowej kultury śmiechu. 

• 

Mirosław Słowiński , Błazen, 

Wydawnictwo Pozoaóskie, Poznań 1990 



DARIO FO - dramaturg, aktor, mim, reżyser 
i scenograf, kierownik trupy teatralnej, telE1wizyjny 
showman i publicysta. Jeden z najwybitniejszych i 
najbardziej kontrowersyjnych przedstawicieli świa

towego teatru. W równej mierze reprezentant 
teatru komicznego - od ludowego widowiska śred
niowiecznego i komedii dell'arte po nowe formy 
wodewilu, musicalu i burleski - jak teatru zaan
gażowanego, niekiedy propagandowego, porusza
jącego najbardziej aktualne problemy polityczne 
i społeczne Włoch. 
Dańo Fo jest autorem kilkudziesięciu sztuk. 
Wśród najwybitniejszych i najbardziej znanych 
wymienić należy: Settimo: ruba un poemeno 
(Siódme: mniej kradnij) , Grande pantomima con 
pupazzi piccoli, grandi e medi (Wielka pantomima 
z kukłami małymi, dużymi i średnimi), Mistera 
buffo (Misterium buffo), Morte accidentale diun 
anarchico (Przypadkowa śmierć anarchisttJ, czy 
li Papae lastrega (Papież·; czarownica). 

Urodził się w 1926 roku na północy Włoch, w 
prowincji Varese. Studiował malarstwo i architek
turę . Zaczynał jako aktor i autor skeczów 
rewiowych w małych teatrzykach i kabaretach. W 
latach pięćdziesiątych pisał absurdalne farsy, m.in. 
Człowiek nagi i człowiek we fraku oraz Nie 
wszyscy złodzieje przychodzą kraść. W 1959 roku 
wraz z żoną Francą Rame, również aktorką, 
założyli trupę aktorską Compagnia Fo-Rame. 

Wielki rozgłos przyniosły mu występy w popu
larnym programie telewizyjnym Canzonissima 
(1962). Zerwał je, gdy ocenzurowano jeden z 
jego satyrycznych skeczy. Po tym skandalu 
dosięgnął Fo tale.wizyjny ostracyzm, który 
zakończył się dopiero w 1977 roku. 

W końcu lat 60. Fo i Rame zrywają z teatrem 
mieszczańskim. Grają przedstawienia polityczne 
dla robotników w halach fabrycznych i na sta-

dienach. Fo związał się na krótko z partią komu
nistyczną, a później z ekstremalną lewicą. Stał się 
odtąd obiektem najbardziej niewybrednych 
ataków. Bojówkarze faszystowscy pobili i zgwałcili 
Francę Rame. 

W następnych latach teksty Fo pozostają nadal 
zaangażowane, ale dotykają innych sfer życia 
społecznego, a sam autor zdaje się być bardziej 
uważnym obserwatorem niż walczącym ekstremi
stą. Jego sztuki oscylują wokół narkomanii, rasiz
mu, egoizmu czy społecznej kondycji kobiet. Fo 
dokonuje również obrachunku z własną 
twórczością i z własnym aktorstwem. Dzieli się 
swoją wiedzą na seminańach i warsztatach 
aktorskich w kraju i za granicą. 
Dańo Fo jest laureatem rozmaitych nagród, w 

tym najbardziej prestiżowej Literackiej Nagrody 
Nobla (1997). Jego dramaty tłumaczone są na 
wiele języków i grane w wielu teatrach świata. 
Szczególną popularnością cieszy się w krajach 
skandynawskich. 

W Polsce był dotychczas mało znany. Po raz 
pierwszy wystawiono jego sztukę- Archaniołowie 

nie grają w bilard - w łódzkim Teatrze 
Powszechnym, w 1960 roku.W rok później ten 
sam tytuł zrealizowały teatry w Lublinie i 
Bydgoszczy. Następnie wystawiono jeszcze -
Siódme: mniej kradnij w Teatrze Komedia w 
Warszawie (1979), Przypadkowa śmierć anar
chisty w krakowskiej Bagateli (1980) i Restauracja 
Pryncypała w Teatrze Kalambur (1981 i 
1989).Ponadto Laco Adamik wyreżyserował w 
Teatrze Telewizji (1980), Pogrzeb Fabrykanta. 

Cennym źródłem wiedzy o życiu i twórczości 
włoskiego artysty jest książka Moniki Gurgul -
Teatr Daria Fo - UNIVERSITAS, Kraków 1997. 
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Dario Fo 
Śmieciarz, dziwka, złodziej, jego żona, 
człowiek we fraku i jego kochanka 

Przekład - Radosław Piszczek 
· Reżyseria - Piotr Bikont 
Scenografia - Aleksander Janicki 
Muzyka - Wojciech Walasik 
Asystent reżysera - Barbara Dembińska 

1. Czlowlek nagi I człowiek we fraku 
(L'uomo nudo e l'uomo in track) 

Pierwszy Śmieciarz - Marek Cichucki 
Drugi Śmieciarz - Wojciech Walasik 
Kobieta -Mirosława Olbińska 
Człowiek Nagi - Dariusz Wiktorowicz 
Strażnik - Przemysław Dąbrowski 
Człowiek we Fraku - Piotr Każmierczak 
Ślepy Żebrak - Wojciech Oleksiewicz 
Aktor 1 - Rafał Kronenberger 
Aktor 2 - Paweł Pabisiak O" , t L • 
R&c.łcirr J- ~011'1u,n. w,,..,.,~, 
2. Nie wszyscy złodzieje przychodzą kraść 

(Non tutti i /adri vengono per nuocere) 

?łodziej - Marek Cichucki 
Zona Złodzieja - Mirosława Olbińska 
Mężczyzna - Dariusz Wiktorowicz 
Kobieta - Katarzyna Godlewska 
Anna - Barbara Dembińska 
Antonio - Artur Hauke 
Drugi Złodziej - Wojciech Walasik 

Przekład według: Teatra comica di Dario Fo, 
Wyd. Garzanv. Mediolan 1962 -
ft""-~Ma~r\ft - ł') .,_, &'-\~~..,. 
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