
TEATR im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 

SCENA MINIATURA 

DEMONY 
Lars Noren 

SEZON 2001/2002 



Nie lubię cię, ale nie mogę bez ciebie żyć 
Lars Noren - Demony 



Lars Noren - urodzony w 1944 roku, debiutował jako poeta 

w wieku 19 lat. Początkowo jego wiersze szokowały 

gwałtownością obrazowania, obsesyjnie powracającym 

motywem śmierci oraz perwersyjnym, sadystycznie 

zabarwionym erotyzmem. W kolejnych tomikach Noren 

coraz częściej rezygnował z mrocznej tematyki na rzecz 

zabaw z językiem i badania granic jego logiczności. Wreszcie 

zupełnie odszedł od poezji i zajął się pisaniem sztuk. Odniósł 

na tym polu spory sukces. Obecnie uzna'Nany jest za 

jednego z najwybitniejszych współczesnych dramaturgów 

skandynawskich. Wiele jego tekstów, w tym Książęcy 

pochlebca, Mieć odwagę zabić, Nocjest matką dnia, Cisza. 

zyskało rozgłos w całej Europie. Zarówno pod względem 

tematyki, jak i stylu Noren ma wiele wspólnego ze SV\rymi 

wielkimi poprzednikami - Augustem Strindbergiem 

i Hernykiem Ibsenem. Nie brak w jego sztukach konfliktów 

moralnych, nie brak bohaterów psychicznie okaleczonych 

i zadających ból innym. Zwykle ukazuje ich Noren 

w banalnych, codziennych sytuacjach. Dialogi, pozornie 

nieznac~1ce i stereotypowe, stopniowo odsłaniają powiklaną 

psychikę postaci, niemal niedostrzegalnie budują sieć 

emocjonalnych napięć między nimi. Ulubione tematy 

Norena to konflikty rodzinne, często rozpaczliwe próby 

poszukiwania utraconego poczucia bezpieczeństwa, 

zagubienie człowieka we współczesnym świecie. Miłm'ć 

- to takie proste nawiązuje do głośnego utworu Edwarda 

Albeego Kto się boi Wirp,inii Woolf. Podobnie jak tam, tak 

u Norena osią fabularną sztuki jest spotkanie dwu par 

małżeńskich. Alma i Roben to aktorzy w średnim wieku. 

Maj<) piękny, dostatni dom. Ich goście to młode małżer'\stwo 

- dobrze prosperujący psychoanalityk Jonas i Hec.Ida, 

niespełniona aktorka. Wspólny wieczór wypełnia irn 

konwersacja i pijaństwo. PocZ<!tkowo dość beztroska 

atmosfera spotkania powoli przeobraża się w duszny 

koszmar. Bohaterowie wyzbywają si<; towarzyskich 

hamulców i z ekshibicjonistycznym zacietrzewieniem 

ujawniaj<) wstydliwe, rnałżer'\skie tajemnice. Tch wzajemne 

relacje stają się coraz bardziej bruralne i perfidne. Raniąc 

J 

swoich partnerów, jednocześnie rozdrapują własne, 

wewnętrzne blizny. W toku tej bezwzględnej gry zacierają 

się granice między dobrem a złem, każdy z bohaterów 

ukazuje wiele twarzy, z których jedne budzą niechęć, inne 

zaś współczucie i zrozumienie. W ten czwórkowy układ 

„nieludzkiej komedii", jak nazywają to krytycy, wpisują się 

także Demony. Ich bohaterowie są również ofiarami 

ochłodzonej miłości. Doskonale V\rytrenowani w tym, żeby 

móc się nawzajem ranić, są uzdolnionymi twórcami własnego 

nieszczęścia. „Demoniczne" dialogi postaci Norena 

wypełnione są ost1ym cynizmem, ale przerwy w tych 

dialogach są bezgłośnym krzykiem o pomoc. Krzykiem 

infantylnych emocjonalnie dzieci współczesnej kultury, 

niezdolnych do miłości, której tak naprawdę bardzo 

potrzebują. 



Wyszczegó lnienie i tożsamość diahłów opęrujących :. 

Lewiatan - z kręgu Serafinów - usadowiony po,frodk11 
czoła . 

Isakaron - z kręgu Mocy - usadowiony pod ostatnim, 
prawy m żebrem. 
Bałam - z krf_?gu Aniołów- usadowiony pod drup,im, 
prawym żebrem. 
Behemot- z kręgu Tronów- usadowiony w żołądku. 
Karon - z kręgu Cnót - usadowiony pośrodku czoła. 
Cerber - z kręgu Księstw - usadowiony powyżej serca. 
Asmodeusz - z kręgu Tronów - usadowiony poniżej 
serca. 
Nieczysty - z kręgu Cherubinów- usadowiony blisko 
lewego ramienia . 
Wróg Dziewicy - usadowiony poniżej szyi. 
Pożądliwy- usadowiony w prawej skroni. 

„ 

Diabeł może wejść w nurt naszych skłonności, 
w uśmiech rzeczy, które nas oczarowują.; może 
nalegać na to, co ulega; może stawiać opór temu, co 
się wzbija. jego wpływ rozchodzi się jak trujq.cy 
gaz, który wchłaniamy nieświadomie. 

Ojciec Senilhmges OP. 
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Joanna Chojka 

Stypa 
albo noc demonów 

Katarzyna i Frank są raczej niedobran4 parą. Nie potrafią ze sob<) 
rozmawiać, dobić się do S\Voich dusz, przysłoniętych szeregiem masek 
i ról. Nie rowmieją się, nawet siebie nie słyszą, bo słowa, które do 
siebie \\·ypowiadają, giną w szumie prysznica, w warkocie oclkurz.acza 
C7>f st.JSzarl<i. Nie lubią >.ię. Z trudem toleru~! >.WO~! ol"X:D"ld<.' we w>.pólnym 
mieszkaniu. Nie mają dzieci, nie mogą ich mieć. Dlaczego nie rozeszli 
się / Bo nie potrJfią bez siebie żyć. Są uzależnieni ocl gry, któr4 prDwacb~ 
ze sol·xi ocl lat, wytrwale ćwicz4c zadawanie sobie ran. Jeden z krytyków 
nazwał ich „architektami własnego 11.ieszu,,ęścia''. On pod maską cynika 
chowa p>.ycll..iczną słabość, lęk przed życiem, rany wyniesione z dzie
ciństwa, zabuI7..enia toż.sarndci sek~ualnej, h1óre 11.ie pozwalają mu ~pelnić 
się w mL twardego mężczyzny. Ona chce olxbrzać go kobiecym ciepłem, 
ukoić go w swoich rJmionach, ale 11.ie potrafi powstrzymać się od pro
wokmvania go do agresji. Nawet nie wysilają się na znl..iany w scenariuszu 
swojego małżeńskiego rytuału, korzystają z ograniczonego zesta\\"U 
cl1\\ytów i rekwizytów. Katarzyna, przymierza1ąc się do zabawy 
„w bezpańskiego psa", zakłada pożóU<lą suknię ślubną, która ma być 
atrybutem dziewiczej niewinności. Frank zna tę etiudę na pamięć, potrJfl 
p!7..ewicbjeć niemal ka?..de jej zachowanie. By odegrać kolejny akt swojej 
„nieludzkiej komedii", potrzebują tylko widowni. Sani.i sobie już nie 
wystarczają„. 

\Xie współczesnej literaturze szwedzkiej do.~ wyraźnie wyodrębnił się 
nurt opisujący międzyludzki horror, zwany niekiedy ,,literaturą 
strJchowstrętu".jego przed.'>tawiciele - a zalicza się do nich także Larsa 
Norena - z premedytacią stosują strategię szoku, nie cofając się przed 
perwersyjnością obrazowania, a nawet przed epatowaniem okru
cieństwem. Ta fascynacja „aktywnym złem", wpisująca się w obraz 
skandynawskiej neurozy - analizowanej chocby w filmach Ingmara 
Bergmana - ma swoje głębsze przyczyny. Wynika z długotrwałego 
uprawiania zbiorowego l<lamst\.va, które przybrało fom1ę utopijnego 
p1Djektu spoleu..nego, gwarJ11towanego przez triLJ1nłi.1jący rozum, zdolny 
do rozjaśnienia najbardziej ciemnych tajemnic. Kryzys wia1y w Szwecję 
jako szczęśliwą wyspę (z której diabła wypędzono na początku wieku 
rzĄdowym dekretem, nakazującym likwidację „diabolizmu w kulcie 
i edukacji"!) zrodzil w połowie lat osiemdziesiątym potrzebę gwałtownej 
kompensacji. To wtedy wła~nie Noren tworzył swoje „nl..ieszczańskie 
kwartety", w tym Demony(l984), w których uparcie obnażał piel<lo 
rnabxllitwa. 

Skandynawska neuroza - nawet poparta dziedzictwem Strindberga, 
którego dzieło wciąż silnie oddziaływuje na szwedzką kulturę - nie jest 
jednak w stanie obja~nić wszystkich osobliwo.5ci teatru Norena. Natrętne 
eksplorowanie pewnych tematów i ~)1l.lacji o charakterze praobrazów 
wręcz domaga się interpretacii psymoanalitycznej. Demony z pewndcią 
wiele zawdzięczają profesorowi Freudowi. Dla bohaterów Norena 

kształtowanie tożsamości jest doświadczeniem traumatycznym 
- wyzwalanie „ja" graniczy z pragnieniem zatrJcenia się. Katarzyna 
twierdzi, że Frank potrzebuje do >.-zc-zęścia lu>.trd. Przywiązanie do lustra, 
a raczej do swego odbicia w lu<;rze, jest obrazem brdku jako narcy~cznej 
rany. Spotkanie ze swoim sobmvtórem, odbitym w powierzchni 
zwierciadła, to kontakt z innym sobą - stając wobec tego Drugiego, 
Frank pyta przecież o siebie. Cierpi bowiem na coś, co można nazwać 
„niedomiarem istnienia". Dlatego w lustrze szuka potwierdzenia dla 
swojej osoby. \Xie śnie prześladuje go matka, która mierzy do niego z 
rewolweru, a także obraz pustego pokoju, przez h1óry ktoś przechodzi, 
a jednak nikogo tam nie ma. Kiedyś, już dawno temu, Frank opuścił ów 
pokój i ludzi, których tam i tak nie było, po to, by kiedyś tu wrócić. 
Wrócić do gniazda. Moment powrotu nastąpil wła~nie teraz, gdy umarła 
jego matka. Uczucie pustki, które w sobie nosi, narastające od czasu 
wyprowadzki z ro-dz.innego domu, teraz stało się nie do zniesienia. 
Zechce powtórzyć akt oderwania od matki, by sprowokować swoje 
odrodzenie. Albo- by złożyć siebie w ofiel7x, poddając się ostatecznie 
nicości. Nocna libacja, która odbywa się w domu Franka i Katarzyny, 
jest przecież tak naprawdę stypą. Wydaną ,,na cześć" matki, której ciało 
-poddane kremacji i wepchnięte do urny wystawionej w ek~ponowanym 
miejscu - jest wciąż z nimi obeme. Ale w jakimś sensie to także stypa 
Franka, który- przez obcowdnie z prochami matki - ,,zaraża się" ~miercią. 

Dom, do którego wraca się po latach, dom oniryczny, zawsze wydaje się 
ciasny. Zbyt ciasny. Wszystkie praobra7J pojawiające się w dramatach 
Norma mz.egrane zostają w zamkniętych przestrzeniam, w którym :>mierć 
~uje się wymiarem życia. Mieszkanie FrJnka także jest pułapką - puste 
i chłodne pomieszczenie, niemal sterylne, z nieprzyjaznymi meblanl..i, 
które potęgują poczucie wyobcowania, ani trochę nie kojarzy się z atmo
sferą „domowego ogniska". Raczej z miejscem wciąż odnawianej kaźni. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że pasuje ono do właściciela, odbijając 
jego „pejzaż wewnętrzny". \XI tej dusznej klatce, w której popiół z papie
rosów strząsany przez żonę miesza się z ro7.-'ypanymi prochanl..i matki, 
Frank przystąpi do konfrontacji z upiorami przeszłości, podejnl..ie próbę 
wyzwolenia się z.e S\\1ojego wewnętl7..nego więzienia. Tej nocy ma szansę 
narodzić się na nowo. 

\XI Demonach jest jeszu..e druga para - nl..ieszkające po sąsiedzku młode 
malżeństwo z dwójką dzieci, któremu Frank i Katarzyna podczas nocnego 
przyjęcia narzucą rolę widzów swojego „teatru nienawiści".Jenna 
i Tomasz, w przeciwieństwie do swych gospodarzy, nie mają sil, by 
zabawiać się grą w zadawanie sobie bólu. Toną po uszy w trywialno.<ic.i, 
pożerani przez S\Voje gnu..<ine życie, które pomawia ich energii i odbiera 
całą radość. Kolejne dni niczego nie wnoszą, „jakby w ogóle ich nie 
było". jeona, która wiecznie się poci i dlatego „wygląda jak płód", 
w oczam >.wojego męża jest tylko zwykłą kumtą, poztrdwioną tajemnicy. 
Tomasz wstycbJ się jej zwyczajności. \XI ~·wiecie, w którym nie ma mie~'iCa 
na czyste emocje, nieskażone grą, wydaje się jednak osobliwo..'icią. Ona 
niczego nie udaje, nie maskuje się. Plac-Le wtedy, kiedy jest smutna. Po 
pro.stu. Flank clc6112eże w niej coś prawdziwego, pozbawionego egoizmu, 
~Więtego. I za jej sprawą wkroczy w inny wymiar, w krąg światła. 

Lars Noren zostawi nas z pytaniem, dokąd F1ank odchodzi w Anale. Kim 
~tanie się po „nocy demonów"? Czy uda mu się przerosnąć śmierć' 
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