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Tak jak czlowiek sam się zmienia pisząc , 

tak też ma nadzieję spowodowac proces przemiany w widzach. 
Będę uważa!. że mi się udalo. jesli choc jedna osoba powie : 
Tak dłużej ze mną byc nie może_ 

Lars Noren 



... Eros najpierw jest sam najpiękniejszy i najlepszy , a potem 
dary jego dla innych też są takie same jak on. I tu mi wiersz na myśl 

przychodzi; przecież on to jest, który sprawia, że 

Pokój nastaje u ludzi, na morzu cisza zalega. 
Wiatry milkną , a sen stroskane czola wygładza. 

On chłody serc ludzkich rozprasza, on je ciepłem okrasza, gdy nas 
wiedzie na ta.kie, jak dzisiaj, zebrania, takie święta, chóry, ofiary; on łagodność 
pomnaża, gwałtowność umarza ; on rozbudza przyjażń, ostudza nieprzyjaźń; 
dla dobrych łaskawy, dla mądrych ciekawy; on dla bogów cud, dla straconych 
dziw, dla wybranych skarb. W nim jest wykwintny wdzięk, w nim źródło 
powabów pieściwych, on rozkosznego rozemdlenia bóg. On o dobrych dba, on 
odtrąca złych . Czy troska, czy trwoga, czy serce coś marzy, czy rozum coś waży, 
on wtedy sterownik , kierownik , doradca i zbawca najlepszy. On bogów radością , 

on ludzi pięknośc ią, ozdobą . On wdzięcznych chórów pięknym przewodnikiem , 
więc wszyscy za nim winni i ść i śpiewać pieśń, którą bogów czaruje i ludzi . 

Hymn o miłośc i 

„.Miłość cierpliwa jest, 
łaskawa jest. 
Miłość nie zazdrości, 
nie szuka poklasku, 
nie unosi się pychą; 
nie dopuszcza się bezwstydu , 
nie szuka swego, 
nie unosi się gniewem, 
nie pamięta złego; 

Platon: Uczta IX. d. 

nie cieszy się z niesprawiedliwości, 
lecz wspótwese li się z prawdą. 
Wszystko znosi , 
wszystkiemu wierzy 
we wszystk im pokłada nadz ieję, 
wszystko przetrzyma.[ „.] 

Święty,Paweł: Pierwszy list do Koryntian, 
Pismo Swięte Starego i Nowego Testam entu. 

Dominique Ingres, Żrridlo. I 856 

Miłość to działanie, a nie bierne dozn awanie. Czynny charakter miłości 
można najogólniej określić zdaniem, że kochać to przede wszystkim dawać, 
a nie brać.[.„] Czynny charakter miłości - poza elementem dawania - ujawnia się 
w tym, że zawsze występują w niej pewne podstawowe składniki wspólne dla 
wszystkich jej form. Są to: troska, poczucie odpowiedzialności, poszanowanie 
i poznanie. 

Erich Fromm: O sztuce mi/ości. 



Dramat miłości i nienawiści 

Mifośc' - to takie proste . Mimo uwodzicielskiego tytułu ten dramat 
Larsa Norena, podobnie jak cała jego twórczość, nie należy do gatunku sztuk 
lekkich i przyjemnych. Nie serwuje taniej rozrywki, prostych recept na 
miłość i szczęśliwe, uwieńczone sukcesem życie. Nie przyglądamy się w nim 
realizacji ideałów miłości, opiewanych przez filozofów i poetów, unie
sionych niebiańskim uczuciem miłości kreatywnej, niosącej dobro i piękno. 
W prezentowanej na naszej scenie sztuce Larsa Norena spotkanie dwóch 
zaprzyjaźnionych, pozornie szczęśliwych, par małżeńskich powoli przeradza 
s ię w piekło ekshibicjonistycznego seansu psychoanalitycznego . W miarę 

wypijania kolejnych drinków bohaterowie zrzucają swe maski, odkrywając -
warstwa po warstwie - prawdę o sobie i swoim życiu . Mile komplementy 
przechodzą w kąśliwe złośliwości , intymne wynurzenia ujawniają skrywane 
kompleksy, tłumione lęki i obsesje . Wzajemne urazy i pretensje wywołują 
akty sadomasochistycznej psychicznej przemocy. 
„Witajcie w piekle!" - tymi słowami zaprasza Alma gości do swego 
rodzinnego, pięknego gniazdka. Czyżby para szczęśliwych aktorów po 
udanej premierze zaprosiła przyjaciół w trosce o widownię na swym prywat
nym spektaklu z życia codziennego? Ich codzienność jest teatrem, a mila 
kolacja ze „spektaklu" przeradza s ię w psychodramę. Zaproszeni goście 
z biernych widzów przekształcają s ię w równoprawnych graczy, uczestników 
seansu. Wszyscy są tu ofiarami miłości i nienawiści, oskarżycielami i win
nymi. Małżonkowie nienawidzą się nawzajem. Czy dlatego, że się kochają, 
czy też dlatego, że się czują niekochani, niespełnieni w miłości? Pragną 
miłości i rozpaczliwie jej szukają. To właśnie brak miłości i pragnienie jej 
stanowi motywację, siłę motoryczną ich działań. Jednak przegrywają siebie 
i swoje życie, bowiem sami nie potrafią kochać, są egoistyczni i egocen
tryczni. Może po prostu nikt ich nie nauczył miłości . Prawdopodobnie 
przyczyny ich psychicznych ułomności tkwią w przeszłośc i, albo na 
zewnątrz - w mechanizmach życia społecznego. 
Bohaterowie sztuki Milośl' - to takie proste nie opowiadają jednak 
o swych dawnych przeżyciach, o dzieciństwie, w którym doszukać by się 
można przyczyn psychicznych obciążeń: poznajemy wyłącznie ich skutki. 
Autor nie tropi tu przyczyn obsesji swych postaci, ale objawy oraz 
konsekwencje nieszczerości i zakłamania, których źródeł dopatrywać się 

możemy w kulturowych nawykach i nierozpoznanych głębiach natury ludzkiej. 
Dla Norena ważna jest przede wszystkim wewnętrzna wiwisekcja, wędrówka 
prowadząca do wnętrza człowieczeństwa, aż do bólu i krzyku rozpaczy. 

J 

W niezwykle bogatej twórczości Larsa Norena najbardziej cenione 
i znane są jego dramaty rodzinne z lat osiemdziesiątych, do których należy też 
Miłość - to takie proste. Jego dramaturgia rodzinna rozrasta się w różne cykle. 
Cztery główne cykle to: hotelowy, nocnych przyjęć , cykl opisujący dzielnicę 
mieszczańską i cykl letniego spotkania. Tworzą one jednorodną całość poprzez 
pewien system naczyń połączonych. Rodzina w różnych konfiguracjach stanowi 
rzeczywiste miejsce spotkania, miejsce mentalne i najgłębszą formę społeczną. 
Ludzie dokonują tu przeglądu swoich życiowych kart, analizują relacje z rodzi
cami i dziećmi, poddają kolejnej próbie swe związki małżeńskie. Różne warianty 
konstelacji rodziców, dzieci i rodzeństwa, zmiany wieku i środowisk pozwalają 
ukazać doświadczenia pokoleniowe od lat pięćdziesiątych po dziewięćdziesiąte. 
Z rodziny wyrasta mikrospołeczeństwo. W poszczególnych opowieściach 
zmienia się forma świata społecznego i zestaw postaci, ale zawsze pojawia się 
w nich poczucie przegranej i braku miłości. W sztukach Norena okaleczeni psy
chicznie są nie tylko boharerowie, ale chory jest cały system rodzinny, oparty na 
zakłamaniu i ułomnych związkach emocjonalnych. 

Lars Noren jest kontynuatorem wspaniałej tradycji skandynawskiego 
dramatu psychologicznego, Ibsena i Strindberga, z której wyrasta też twórczość 
pisarzy współczesnych, między innymi takich jak Williams, Albee, Osborne, 
O'Neill czy Pinter. Lars Noren twórczo nawiązuje do dorobku swych wielkich 
poprzedników; często odwołuje się do znanych utworów poprzez cytaty, 
parafrazy, literackie i teatralne aluzje; osadzając własną sztukę w ich kontekście, 
prowadzi z nimi twórczy dialog. I tak na przykład w sztuce Miłość - to takie 
proste wyraźnie nawiązuje do słynnego dramatu Albee'ego Kto się boi Virginii 
Woolf! Odnaleźć w niej możemy również związki z dramatami Strindberga 
i innych autorów. 

Pisarstwo Norena silnie osadzone jest w tradycji kultury skandy
nawskiej , a zarazem reprezentuje interesujący nurt szwedzkiego dramatu psycho
logicznego, również filmowego , Bergmanowskiego, który w ostatnich 
dziesięcioleciach cieszy s ię wielkimi sukcesami na calym świecie. 
Znamiennym wydaje się fakt, że w czasach, gdy kultura zdominowana przez mass 
media lansuje cukierkowe, tanie stereotypy miłości i szczęśliwego życia rodzin
nego, jednak cieszą się powodzeniem sztuki mroczne, demaskatorskie, ukazujące 
bolesną prawdę o ludziach i ich związkach emocjonalnych. Może więc cywiliza
cja współczesna nie tak skutecznie, jak zdawać by się mogło, wykastrowała 
nas psychicznie. Może nie dobiła w nas jeszcze potrzeby poznania prawdy i bycia 
autentycznym. 

Agnieszka Koecher-Hensel 



Miłość i nienawiść splec ione w jedno - to posiew piekła! 

August Strindberg: Taniec .śmierci. 

Niechże pan nie posługuje się obcym wyrazem „ideały". Przecież na 
określenie tego mamy piękne rodzime słowo: kłamstwa. 

Henrik lbse n: D-:.ika kacz.ka. 

Wychodząc z założenia , że od kilkudziesięciu lat rodzina, 
rozumiana jako podstawowa komórka społeczna. 
znajduje się w permanentnym kryzysie, 
Noren postanawia wziąć ją pod swoją dramaturgiczmi lupę, 
by w wyniku niemal klinicznych oględzin skonstatować, 
że w św iecie zbrutalizowanych stosunków między ludźmi 
nie ma ona szans na odrodzenie. 
Bohaterowie jego sztuk często mają wrażenie, 
że „siedzą w grobie". że są „w stanie rozkładu" . 

Wartość człowieka znaczy tyle, ile „giełda" , na której działa, 
czyli , innymi słowy, przypadkowy kontekst społeczny. 
Nawet postaci uprzywilejowane z racji osiągniętej pozycji 
nie znajdują w sobie dość s iły , by pochylić s ię nad sobą i problemami 
współczesnego świata. 

Stoją na kruchym lodzie fałszywych wyobrażeń o sobie. 

Halina Th ylwe: Dz.ie/a ;:.ebrane Larsa Norena, 
„Dialog" 1995 nr 4. 

Noren potrafi jak nikt inny[ ... ] pokazać to, co stało s ię naszym 
współczesnym Gułagiem - rodzinę. 

Tove Ellefsen. „Dagens Nyhter" z 22.X. 1990. Edward Munch , Krzyk. 1895 



LARS NOREN urodził s ię 9 maja 1944 roku w Sztokholmie. Jest to 
obecnie jeden z najciekawszych i najbardziej znanych dramatopisarzy szwedz
kich. Zyskał niemałą popularność za granicą. Jego sztuki pojawiają się w reper
tuarze teatrów niemieckich, brytyjskich, amerykańskich, włoskich. Szwedom jed
nak był znany dużo wcześniej, nie jako autor dramatów, lecz przede wszystkim 
niepokornych, surrealistycznych z ducha wierszy. Zadebiutował w roku 1963 
tomikiem Bzy, śnieg, szokując czyte lników ogromnym ładunkiem drastycznych, 
niezwykle ekspresywnych obrazów. Dominantami stają się obsesje, podszyty 
sadyzmem erotyzm. natrętne myś li o śmierci , zauroczenie tym , co w człowieku 
mroczne, podświadome , tłumione . Można by powiedzieć, że Lars Noren jest 
poetą wewnętrznych, neurotycznych pejzaży. Surrealizm i wizyjność wczesnych 
wierszy zyskują z czasem formę c harakterystyczną dla estetyki lat sześćdziesią
tych , montażu i depersonalizacji , co sprawia, że pozbawiony funkcji logicznych 
język oddaje stan psychicznej pustki, kreuje świat fascynujący i przerażający, 
w którym schizofrenia i niczym nie skrępowane popędy stanowi9 swoisty krok ku 
wyzwoleniu, wolności. W Jatach siedemdziesiątych Noren rezygnuje ze swoich 
dotychczasowych delirycznych fantazji. deklarując w posłowiu do tomiku 
Król , Ja i inne wiersze, ( J 973), że jest już zupełnie innym człowiekiem. Bardziej 
świadomie koncentruje się na źródle swych poetyckich niedostatków: utracie 
poczuc ia bezpieczeństwa, jakie powinna zapewnić matka, i ojcowskiego zaufa
nia . Staną się one podstawowymi wyznacznikami jego dal szej twórczości , znaj
dując n ajpełniejszy wyraz w dramacie. Począwszy od Książęcego pochlebcy 
( l 973), po Mieć odwagę z.obie' ( l 980), czy Jesień i zima ( J 992), tematem wiodą
cym staje się psychiczna izolacja dziecka od matki i konflikt z ojcem, co odbija 
s ię w życiu dorosłym w postaci zaburzeń osobowości i błędnej samooceny 
zachowań. Forma dramatyczna wyd aje się naturalną konsekwencją zainteresowań 
poety , teatr poszerza je o n·owe możliwości, pozwala zbudować hiperrealistyczny 
świat , w którym okaleczeni w dziec iństwie bohaterowie „galernicy wrażliwości", 
mogą zaistnieć najpełniej. Często obecny w wierszach motyw zamkniętego 
pomieszczenia, miejsca każni lub oczyszczenia, dopiero na scenie zyskuje 
właściwy wymiar. Miec' odwagę zabić dało początek cyklowi sztuk o charakterze 
autobiograficznym - Noc jest matką dnia, Chaos jest sąsiadem Boga i Cisza -
ukazujących w inferalnym św ietle konflikty jednej rodziny . Dramaty pisane póżniej 
odsyłają do współczesności , kreś l ą sylwetki osób dobrze sy tuowanych. lecz 
infantylnych emocjonalnie, niezdolnych do miłości, której tak bardzo potrzebują. 
Miłość właśnie wydaje się stopniowo dominować nad innymi, bolesnymi tematami 
obsesyjnie dręczącymi Norena. Wyszedł już z mieszczańskich salonów, by 
przyjrzeć się ludziom niechcianym, odrzuconym przez społeczeństwo, które coraz 
wyraźniej manifestuje swoją wrogość wobec wszelkich przejawów odmienności. 
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