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W bozonarodzeniowy wieczor Smierc odwiedza Chaplina w jego
szwajcarskim domu. Wielki aktor i rezyser przekroczyl juz

osiemdziesiatke, ma malego syna i chce zyc jak najdluzej, by jego
dziecko moglo przy nim dorastac. Zdobywa sie na odwage i

proponuje Starej Pani umowe: jesli uda mu sie ja rozbawic, zyska
rok zycia.Tak zaczyna sie osobliwy taniec artysty ze Smiercia; tej
nocy od smierci uratuje go nie tyle doskonale aktorstwo, lecz
mimowolny komizm wynikajacy z dolegliwosciami podeszlego

wieku. Wykonanie wyroku zostanie jednak odroczone.W
oczekiwaniu na ostateczne spotkanie Chaplin pisze do syna dlugi,
pelen pasji list. Pragnie mu opowiedziec swoja prawdziwa historie,

ktorej nikt dotad nie slyszal. Slowa listu obrazuja brawurowa
przygode, jaka bylo jego zycie, i rewolucyjna epoke, w ktorej urodzil
sie, dorastal i robil kariere.Ubogie dziecinstwo w Wielkiej Brytanii,
ojciec alkoholik i niespelna rozumu matka; debiut na scenie u boku
brata, cyrk i wodewil; pierwsze sukcesy i przybycie do Stanow

Zjednoczonych, gdzie jako mlody chlopak byl drukarzem, bokserem,
balsamista. I podrozowal z jednego wybrzeza na drugie.W tych

latach wszystko ulega zmianom, snop swiatla rzucony na bialy ekran
poruszyl wyobraznie calego narodu. Ameryka przeglada sie w



lustrze pierwszych filmow - romantyczna i drzaca ze wzruszenia,
utopijna i zdolna wykonac kazdy czyn, od najbardziej

altruistycznego po najbardziej podly. Bywa powabna jak woltyzerka
Ester, ktora oczarowala Europe, a zarazem ponura i gotowa do

gwaltu jak Ku Klux Klan.Amerykanska mlodosc Charliego konczy
sie, gdy ma dwadziescia piec lat i szczesliwy zbieg okolicznosci
pozwala Chaplinowi stworzyc charakterystyczna postac (niepewny
chod, laseczka i zakurzony melonik, maniery lorda w ubraniu
zebraka). Dawny Charlie Chaplin przestaje istniec. Rodzi sie

Wloczega. I odtad zmienia sie caly swiat Chaplina.Pochodzacy z
Sycylii Fabio Stassi mieszka w Viterbo i pracuje w Rzymie jako

bibliotekarz. Jest autorem trzech powiesci: Fumisteria
(Dowcipkowanie, 2006; nagroda im. Vittoriniego za najlepszy

debiut), E' finito il nostro carnevale (Nasz karnawal sie skonczyl,
2007) i La rivincita di Capablanca (Odwet Capablanki, 2008;

Nagroda Palmi 2009, Nagroda Coni 2009).Napisal ponadto Holden,
Lolita, Zivago i inni. Piccola enciclopedia dei personaggi
letterari(1946-1999) (Holden, Lolita, Zywago i inni. Mala

encyklopedia postaci literackich, 2010). Wraz z innymi opracowal
dla wydawnictwa Sellerio antologie Articolo I. Racconti sul lavoro

(Paragraf I. Opowiadania o pracy, 2009).
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