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Przyjacielu, w godzinie zniszczenia, gdy ciemność twoje wnętrze kryje, 
gdy w przepastnej głębi pamięć i przeczucie giną 

oniemiała myśl błąd z i po omacku wśród postaci z cieni i błędnych ogników 
serce westchnąć nie umie. a oko zapłakać; 

gdy z twej przez noc otulonej duszy ogniste skrzydła spadają, 

a ty czujesz z prze ra że niem, że znowu się w nicość za padasz, 
powiedz, kto cię wtedy ratuje? - Kim jest ten życzliwy anioł, 

który twemu wnętrzu znowu lad i piękno przywraca, 
odbudowuje rozpadający s ię świat, wznosi upadły 

oltarz, zapalając w nim płomień ręką kapłana? -
Tylko ta potężna istota, która wpierw z wiecznej nocy 
Serafina pocałunkiem ożywiła, słońca do tańca zbud z iła. 

Tylko to święte słowo wykrzyknięte światom „Stań s ię' " 

w którego żywej mocy ciągle się kręcą . 

Dlatego raduj s ię . o przyjac ielu , i śpiewaj w ciemnościach rozpaczy: 
Noc jest matką dnia. Chaos jest sąsiadem Boga. 

Erik Johan Stagnelius 

pr7do7.yl Andrzej Krajew;k i-Bo la 
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Lars-Erik Liedholm 
z wyks1talccnia aktor i rL· żyse r. .Ju.i ponad :HJ lat pracu_ic '' 1awo
dzie ró)sna \\ r()inych tL·atrach S1\\ecji i 1agraniq . Poo;.pknwo 
pr10 IO lat hył także aktorem. obecnie gr)\\ a r1adko . [kbiuto
wal w roku 1954 \\ obja1dowym Pionj ~irteall'rn. kttH) '') st~po
wal w \\i~ziL· niach i s1pitalach psychiatryonych na terL·nie 
S1\\ecji. Od 1964 1esp()I len /ostał pol<1oony / Rikstealern . 
W 1978 '' yst~pn\\;.ili w \\i~1irn i ach ! '. SA i Kanady . Liedłw l m re
Ż)SLTO\\ a l równil'i wiek pr1eds1awid1 \\ radio i \\ tekwi1ji. pisał 
tl'i sce narius1e rilmo\\ l' . Był asyste n ll'm Ingmara Bergmana puy 
rea li1acji ritmó w Milc::.cnie i O tych paniach . Cidy Bergman wstał 
dyrekton:m artys1yc1n)m K rókwskiego TL·atru Dramat)unego 
w S1tokholmie . 1aangaiowal 1.- 1 ~ . Lied holma na etat rl'i)sL·ra. 
Współpracowa ł / tealrami Finla ndii. Da nii. Belgii i Fra nc_ii . 
W roku 1979 otri )mal pailstwo'''! nagrod~ art)styon;.1 S1\\L'cji. 
Pośród licznych p r1edstaw id1 wyróyserm\ a nych pr10 L-1· . 
Lied l10lma można \\·ymieni(· takie tytu ł y jak : //rand Ibsena. Życic 
s11c111 Calderona. Karol XI/ S1rindbnga. lle11rrk IV Piramkł l a 
1 Ma\cm \on Sydow w roli g łów n ej. Smicn: k«m1h1"oja::cra Mił
kra . . \'mak miodu Delaney'a. 11„csolc k11111os::.ki::. Vv'indsoru S1ek
sp ira. W::.mst i upadek miaslll /\fahago1111y Brechta. silu ki P inll'ra 
i \Veske ra . Najnows1e jL·go prace. b~d<1ce obecnie \\ rq1ertuar/L' 
s/\\L'd1 kiego Riksll'alcrn . to Pocałuj mnie. A'asiu! Cok Portera 
i Skqpicc Moliera. 

Jost Assmann 
od roku 1958 prarnjl' \\ S1 \\ erji. Z poo;pku h) I architL·ktem. 
spcrjałi-.t<1 w 1ak rL·sie budmrn ict\\;1 s1kolnl'go. p(>iniL·j 1ai<1 l si\ 
scenograrią i współpracował z ~eatrami studenckimi i małymi 
grupami teatralnymi . W latach 1974-80 był przewodnicz;1cym 
z,viązku Scenograf'ów S1wedzkich. W 1979 otr;ymał stypendium 
artystyczne miasla Solna. a w 1984 - pa i'lstwowe stypendium 
artystyczne. Od szeregu lat jest Z\.viązany / tealrami Dramaten 
w Sztokholmie i Ostgótateatern w Norrkóping. Współpracował 
również z teatrami Danii. Norwegii i Francji . 
.Jego ważniejsze prace scenograficzne to: Życie snem Calderona. 
Sonata ll'idm Strindberga, Życic Galileusza Brechta. Wizyta star
szej pani Dlirrenmatta , Dobry czloll'iek z Seczuanu Brechta. Peer 
Gl'nt Ibsena. En1igranci Mrożka, Mąż oszukanr Moliera. 



U dzieci 
język wdziera się 

w samo ciało 

I są bezbronne 
Nie mogą wymówić 
naszego niewypowiedzianego 

bo brak im języka 

Niewymówione czyni je 

w1ęźrnam1 

Naszą prawdziwą niewolą 

1est ich język 
Nasza przemoc 
jest ich językiem 

(Nocna praca. 1976) 

Czy można powiedzieć 

o swej matce 
- Nigdy jej nie było 

O swym ojcu 
- Boi się 

że go zabiorą 

Niezwykłe błaganie 

O siebie samego 

- Człowiek wyrusza 

rano 

a wraca do domu 
ze Lniszczenicm 

(Nocna praca. 1976) 

A strach zmusza mnie by 

przenieść to czego się boję 

we mnie samego. 

(Dziennik. I 976) 

przełożył Andrzej Krajewski-Eola 

• 

LarsNoren 
urodzony w 1944 w Sztokholmie, gdzie mieszka i pracuje, de
biutował jako młody poeta w roku 1963 i wkrótce został zaliczo
ny do czołówki młodych szwedzkich poetów. Od tego czasu wy
dał kilkanaście tomów poezji, a także trzy powieści. W 1972 
debiutował jako dramatopisarz sztuką radiową, a następnie tea
tralną Fursteslickaren (Książęcy lizus) wystawioną w roku 1973 
w teatrze Dramaten w Sztokholmie. W kolejnych latach wydaje 
kilka tomów poezji, m.in. Dagfiga och na n liga dikter (Wiersze 
dzienne i nocne, 1974 ), Nanarbete (Nocna praca 1976) oraz Dag
bok augusti-oktober 1975 (Dziennik sierpień-październik 1975 w 
1976). W teatrze radiowym pojawia się w 1979 jego sztuka 
Depressionen (Depresja). W 1980 teatr Dramaten wystawia nową 
sztukę Norena Orestes. Jednocześnie teatr radiowy realizuje Akt 
utan nad (Akt bez łaski), a telewizja wystawia Modet an doda 
(Odwaga zabijania). Rok 1981 przynosi następną sztukę En fruk
tansvdrd lycka (Okropne szczęście), której premiera odbyła się 
w Stadsteatern w Sztokholmie. Noc jest matką dnia została po 
raz pierwszy wystawiona przez teatr miejski w Matmo w roku 
1982. W tym samym roku w kopenhaskim Teatrze Królewskim 
i sztokholmskim Stadsteatern odbyły się premiery sztuki Under
jordens leende (Uśmiech piekieł). W 1983 teatr radiowy zrealizo
wał utwór Nar dom brande f]arilar pa Lilla scenen (Kiedy palili 
motyle na Malej scenie), i powstała następna sztuka Kaos dr gran
ne med Gud (Chaos jest sąsiadem Boga), która jest dalszym 
ciągiem dramatu Noc jest matką dnia. Obie te sztuki zostały wy
stawione w teatrze miejskim w Goteborgu w roku 1984. W kwie
tniu tego samego roku odbyła się premiera następnego utworu 
Demoner (Demony) na małej scenie sztokholmskiego Stadsteatern. 
Demony są pierwszą częścią trylogii, której druga część Vilstolen 
(Siedlisko spoczynku) miała swoją premierę w sztokholmskim 
Dramaten jeszcze w 1984, a trzecia - zatytułowana Nattvarden 
(Komunia) - została wystawiona w lutym 1985 również w te
atrze Dramaten. W latach osiemdziesiątych Noren stał się naj
popularniejszym i najczęściej wystawianym z żyjących szwedz-



kich dramatopisarzy. Nie było od czasu Strindberga tak płodne
go pisarza. Krytycy nazywają Norena następcą wielkiego twórcy. 
W okresie 1980-85 wystawiono w wielu teatrach Szwecji oraz 
zagranicą 10 nowych jego sztuk. W szwedzkim „Roczniku Tea
tralnym" zdobył miano „Dramaturga Roku 1983", a w 1984 zo
stał uhonorowany Teatralną Nagrodą Krytyków - za twórczość 
inspirującą powstawanie nowego, silnie działającego na widza 
teatru. Noren, podobnie jak Strindberg, z przerażającą precyzją 
portretuje styl życia współczesnej burżuazji upowszechniając ich 
indywidualne problemy. W swoich sztukach Odwaga zabijania, 
Noc jest matką dnia i Chaos jest sąsiadem Boga przedstawia losy 
typowej rodziny. Zwyczajni ludzie są bohaterami większości 
sztuk Norena, a jednak ich działania, ich uzależnienia, ich nie
zwykłe napięcia psychiczne okazują się w swych skutkach kata
strofalne. Autor już w samych tytułach utworów przekazuje 
pewną symbolikę losów bohaterów, sięgając nawet do cytatu. 
„Noc jest matką dnia, Chaos jest sąsiadem Boga" - tak właśnie 
brzmi ostatni wers poematu Erika Johana Stagneliusa. Konty
nuacją tych sztuk są Demony, Siedlisko spoczynku i Komunia. 
Dzieła Norena są przeważnie osadzone w świecie pełnym roz
paczy i beznadziejności, gdzie człowiek jest zamknięty w sobie, 
osaczony, niezdolny do jakichkolwiek zmian w swoim życiu. 
Wszystko to brzmi niezwykle pesymistycznie, a przecież niektóre 
sceny w sztukach Norena są zabawne, zdarzają się nawet ko
miczne - zmiany nastrojów jak we śnie. 
Krytyka rodzima wysoko oceniła twórczość Norena uważając, 
że przywrócił on scenie szwedzkiej naturalistyczny dramat psy
chologiczny w nowej formie, bowiem w ubiegłych latach pano
wały tam niepodzielnie kabarety i sztuki polityczne. W jednym 
z wywiadów Lars N o ren powiedział: 

„W mojej pracy usiłuję umożliwić publiczności zobaczenie tego 
co myślą moj_e postaci. Przedstawienie aktorskie powinno ujaw
niać to samo z siebie. To stan emocjonalny postaci powoduje 
ich działanie w określony sposób w danej sytuacji. Nie opisuję 
ludzi, którzy są chorzy, ich medyczna historia jest poza tekstem„. 
Nie usiłuję siać trwogi, to byłoby szkodliwe ... Chcę opisać sytu
acje, które inspirują zmianę: to sprawia, że postaci rozwijają się 
i odsłaniają swoją prawdziwą nagość". 

t 

I 
J. 

W twórczości Norena dominuje nieustanne zgłębianie własnego 
„ja": 

Kiedy podróżuję do moich 
własnych narodzin i życia 

nie ma tam matki 
i muszę sam ją urodzić 

pisze Noren w swoim Dzienniku. W utworach dramatycznych 
autor kontynuuje swoje poszukiwanie, z tym że w nich nie cho
dzi tylko o jedno „ja", o jedną osobę, lecz o jedność między 
ludźmi. Dramaty Larsa Norena są bardzo osobiste - współ
grają z jego własnymi doświadczeniami i potrzebami - a jedno
czesrne okazują się bliskie odczuciom wielu ludzi, bowiem po
ruszają problemy wspólne dla większości. 

M. C. 

Erik Johan Sragnelius (1793-1823) 
wielki poera szwedzki okresu romanryzmu. Począrkowo rworzyl zmysłowe erotyki, bujne ale subtelne 
wiersze sielankowe, 1akie drama1y. Później wielki wpływ na jego poezję wywarła filozofia gnosty
cyzmu chrześcijańskiego. Odtąd poera w swoich urworach dokonuje rozważań nad islotą b6s1wa 
i pozycją człowieka - rolą grzechu, a rolą religii i sz!Uki. które bądź oddalają, bądź zbliżają czło
wieka do Boga. Jako poela zajnfuje w lirera1urze szwedzkiej miejsce odrębne. 

Gunnar Ekelof (1907-1968) 
jeden z najwybi1niejszych poetów szwedzkich XX wieku. Podatny na nowe. tendencje .w sztuce euro
pejskiej, wprowadził surrealizm do literatury szwedzkiej. Potrafił łączyć mtelektualiz':' .z mistyką. 
Głosił kult anryku, sztuki bizanryjskiej i szwedzkiego romanryzmu, lansu;ąc ;ednoczesnre dwudz1e
srowieczne rendencje artysryczne. W jednym z kilku wydanych tomów jego poezji. zatyrulowanych 
Błahostki (Strountes. 1955) ukazał się jako głosiciel podbudowanego mistyką absurdu. 

Jussi Bjorling (1911-1960) . . , 
słynny szwedzki śpiewak, renor, zdobył świarową sławę. Jego reperruar obe;mowal ponad p1ęc
dziesiąr parrii operowych, wykonywanych w różnych językach. Od 1938 roku występował wielo
krotnie w Merropoliran Opera oraz na innych wielkich europejskich scenach - aż do roku 1960. 

Nagrał wiele plyr gramofonowych. 

Zarah Leander (1902-1983) 
popularna aktorka szwedzka. Wysrępowala w opererce, a od 1928 również w filmie. W I. 1937-1943 
wysrąpila w 11 niemieckich filmach, m. in. Die grosse Liebe, Das Her z der Konigin, zdobywając sła
wę jednej z pierwszych gwiazd filmowych Trzeciej Rzeszy. Po wojnie występowała nadal w filmach. 
i operetkach skandynawskich i w RFN, miała jednak trudności z ponownym zdobyciem sympar:,1 
publiczności. Zielonooka, ruda piękność o niskim glosie. który Niemcy nazywail „Keller-St1mme . 





Kiedy polecimy na Księ
życ? W tym roku ustaliła 
się ostateczna opinia, że 
już niedługo. Naukowcy 
radzieccy twierdzą, iż 

wysłanie pierwszeJ raki e
ty, która będzie obiegać 

Ziemię jako jej sztuczny 
sa telit a, jest kwestią naj
bliższych lat. 

1954 
Cary! W. Chessman z 
więzienia San Quentin, 
skaza ny na śmierć , wzbu
dził se n sację swoją k s ią ż

ką Cela śmierci 2455. 
Książkę wydano 3 maja. 
Otrzy mała wspaniałe re
cenzje. Chessman ma u
mrzeć w komorze gazo
wej w San Quentin 14 
maja. Całe Stany Zjed
noczone czy tają w tych 
dniach nagą, bezlitosną 

opowieść o jego 32-let-

111m życiu. które dopro
wadziło go do oddziału 
s kazańców w jednym z 
najokrutniejszych wię

z i eń Ameryki. Chessman 
zosta ł skaza ny za gwałty 
i rabunki. Już w r. 1948 
stwierdzono, że to on jest 
ową ,.Czerwoną Latar-
111ą '', bandytą, który na
padał na pary kochające 
się w samoc hodach 
gwałcił kobiety. 



12 marca zmarł słynny 
sa ksofo nista. rewelacyj-
ny improwizator 
Charlie Parker - miał 

34 lata. 

Dlaczego klaszcze się na 
koncercie jazzowym pod
czas gra111a utworów'' 
Niektórych to klaskanie 
gorszy. gdyż nie orientu
ją się w specyfice muzyki 
janowej. Dwie cechy 
wyróżnia.i<! przecie wszy
stkim jazz od innej mu
zy ki: specyficzny rytm 
synko powy jazzu i im
prowizac.1e. Otóż właśni e 
te improwizacje, czyli so
lowe wystc;py pos1czegól
nych członków orkiestry, 
wywołują oklaski pod
czas koncertu. 
Akce ptując oklaski . Jes
teśm y jednak pr1ec1w 
gwizdaniu, czego w za 
ch wycie dopuszczają s i ę 

czasem mlodzi lud zie 
podc73S kuncertów jaz
zowych. Bo to _1est forma 
wulgarna i u nas rne 
przyjęta. Oklaski zyskały 
w,;;zędzic prawo obywa
telstwa. więc wszystko w 
porządku. Gwizdanie na
tomias t nic należy do na
szego stylu życia i do 
konwencji obyczajowe.i u 
nas przy,1ęteJ. 

* 
19 marca Adam Harasie
wicz zdobył pierwszą na
grouę na V M iędzyna ro
dowym Konkursie im. 

1955 
Fryderyka Chopina. Go
śc iem honorowym tego 
wielce popularnego kon
kursu bvla królowa Elż

bieta Belgijska - słynna 
miłośniczka mu1yki. 

18 kwietnia zmarł w 
USA Albert Einstein. ge
nialnv uczon y. szlachet
ny człowiek .. r1.cczn ik po
ko1u 1 wolności. By ł 

twÓrq teorii wzglęuności 
i utorowal rn.in. drogę 

do wy1wolerna energii a
tomowej. Żył 76 lat. 

* 
Sierpień. Odbywa się V 
św iatowy Festiwal Mło

d zieży Studentów w 
Warszawie. 

I p<1żdz iernika zniesiono 
w Szwecji mie >. ięC7ne ta
lonv na alkohol. Oclqd 
spr~cclaż wina i wódki 
jest wolna. Stało się to 
.swego roLlzaju katastrofą 
dla restauracji. Można 
s ię domyślać. że świeżo 
otrzymana wolność picia 

wywoł<1 różne wybryki. 
Komi sa rz Andersson za
uważy ł pewne uspokoje-

nie w nielegalnym han
dlu alkoholem. ale ocze
kuje. że jak tylko ludzie 
przyzwyczają się do no
wych warunków. wszy
stko wróci do normy. U
waża, że w przyszłości 

bimbrownicy staną się 

szlachetniejszą kategorią 

zawodo wą. Oczywiście 

cena alkoholu na czar
nym rynku spadnie. 



W dwu warsza wskich 
komisach pojawiły się o
statnio a paraty telewizyj
ne. Cena każdego z nich 
19 .000 zł o t yc h. Nieste
ty„. 

Sa ksofon wynalaz ł Belg, 
niejaki Adolf Sax. uro
dzony w 18 14 roku. 

* 
12 paźd z i e rnik a szwedz
kie wład ze socjal ne opra
cowały plan zwiększenia 
miejsc w publicznych do
mach opi eki dla alkoho
lik ów. Wzięto pod uwa
gę ewentualność zwięk

szenia za potrzebowania 
na te miejsca po zniesie
niu talonów na al koho l. 

Po Krakowie, również 1 

w Warszawie odbyła s ię 

imp reza pod nazwą „Jam 
Session Nr !". Impreza 
cieszyła. się olbrzymim 
powodzeni em. Gra li naj
wybitniej si „jazzolodzy" 
z całej Pol ski, m.in . Ma
tuszk iewicz, Trzas kow
ski. Trzciń s ki , Wojcie
chowski. K onferansjer kę 

prowadzi! Leopold Tyr
mand. Słuchacze byli 
bard zo zadowoleni 
wystę p przyjęto entuzja
s tycznie , choć czasem ów 
entuzjazm objawiano w 
sposób u nas nie przyjęty 
(gwizdy 1). 

* 

spirytu s 2,3 litra w 1954 
r„ wo bec 1,3 litra w 1938 
roku. Plan picia wódki 
na rok 1955 już przekro
czyliśmy o 2% . Pijemy 
dużo - i ni e jest pocie
chą, że bez porównania 
więcej pije s ię we Fra ncji , 
że więcej wód ki piją Sta
ny Zjed noczone i :ż.e na
wet Szwecja po 40 la tach 
prohibicji wypija niewie
le mniej wódki niż my 
(2,2 I.). Społeczeństwo 
nasze przepija 11 % fun
duszu płaci 

* 
W ś rodę w Goteborgu 
zatrzymano o połowę 

mni ej pijanych ni ż dnia 
Li sto pad. Jest ź le. Spo- poprzed niego. podczas 
życi c wódki w Polsce w gdy w Sztokholmie było 
porównan iu z 1938 ro- ich 46. W dalszym ciągu 
kiem niema l się podwoi- jednak prowadzi Gote
ło. Na jednego m1esz- borg z 638 za trzymany
kańca wy nos iło ono w mi od czasu zniesien ia 
prze liczeniu na czysty talonów na alkohol. 



W jednym z wielkich 
szto kholmskich hot e li 
wybuchł pożar , spowo
dowany przez gościa, 

który zasnął paląc w łóż
ku papierosa. Jeden z 
dzienników. opisując ka
ta st rafę za kończył repor
ta ż w ten sposób: „Sta · 
rajcie się nie palić w łóż
ku. Inaczej ryzykujeci e, 
że wasze popioły zmie
szają się z popiołem cy
gara czy papierosa". 

K siążę Monaco Rainier 
III ogło s ił niedawno 
swoje zaręczyny z ame
rykańską gwiazdą film o
wą Grace Kelly , słynną 
nie tylko z urody lecz 
także tal entu. 

Już po względnie małyc h 
dawkach alkoholu nastę
puje pobudzenie ośrod

kowego układu nerwo
wego, przeJaw1a_1ąc się 
tzw. „dobrym humo-
rem", gadatliwością. 

zmnie.1szenicm krytycy z
mu nieopanowanymi 

1956 
ruchami. Nasz układ ner
wowy chł o nie więcej al
koholu niż inne tkanki. 
Pod wpływem alkoholu 
ulegają porażeni o m głó

wne ośrodki hamujące w 
korze mózgowej, która 
kieruje ruchami dowol
nymi i sprawuje kontrolę 
nad na szy m zac howa
niem. Po s pożyciu więk

szych iloś c i zost a1ą po-
ra żone inne ośrodki 
mózgowe, zwłaszcza 

zmys ł równowagi (zata
czanie się i padanie pija
ków), a po bardzo du
żych dawkach może 

dojść do ciężkiej śpiącz
ki. Alkohol rozpuszcza 
lipoidy, s tanowiące waż

ny s kładnik komórek, u
szkadza krwinki czerwo
ne, plemniki , pozbawia 
krwinki białe 7dolności 
ruchu, obniża odporność 
organizmu na choroby 
zakaźne. U nałogowych 

alkoholików dochodzi 
clo zmienności nastroju, 
uro1eń, czynów impul
sywnych: nałogowy al
koholi7m doprowadza 
do zwyrodnienia potom-
st wa. 

* Ocl 6 do 12 sierpnia od
bywać się będzie I Ogól
nopolski Festiwal Muzy
ki JaZ?owej w So poc1e1 

Brigitte Bcirdot , najatra
kcyjn ieJSZa francu ska a k
torka filmowa zdobywa 

Wycinki z „Dagens Nyhet er" i z „Przekroju" z lat 1954-56 

Materiały z języka szwedzkiego prze/ożyła Agnieszka Dąbrowska 

szczyty popu la mośc i. 

* 
Wzrost alkoholizmu jest 
zjawiskiem światowym. 

Stwierdzono to na XXV 
Międzynarodowym Kon
gresie Antyalkoholo
wym. A więc nasz kraj 
nie jest wyjątkiem. choć 
co prawda słaba to po
ciecha, że np. w USA 
spożyc ie wódki w ciągu 
dzie s ięciu lat ( J 945-55) 
wzros ło 15-krotnie. 

9 maja. Gubernator 
Goodwin Knight powtó
rzył wczoraj , że nie za
mierza uła s kawić Caryla 
Chessmana, ale nowy 
adwokat oskarżonego o
świadczył, że nie traci 
nadziei i liczy. że uda mu 
się zapobiec umieszcze
niu młodego pisarza w 
komorze gazowej więzie
nia San Quentin . Jeśli 
nic nowego się nie zda
rzy, Chessman zostanie 
stracony w komorze ga
zowej za pięć dni o godz. 
IO rano. 



Warszawa, 
efoniczna rezerwacja 

18-25-16, 18-48-19 


