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Przekonanie, że nie ma nic latwiejsiego 
niż mHość, utrzymywalo się jako 
powszechny pogląd wbrew przytlaczającym 
dowodom świadczącym o czymś wręcz 
przeciwnym. Nie ma chyba sprawy, którą 
byśmy podejmowali z takimi zawrotnymi 
nadziejami i tak pelni oczekiwania, która 
by jednak zawodzHa z taką regularnością 
jak mHość. 

Erich Fromm 

O sztuce miłości 

Ciemne 
oblicze 
Szwecji 

Lars Noren należy do grona 
dramaturgów, którym 
Szwedzi przypisują schedę 

po największych skandynaw
skich pisarzach z Ibsenem 
i Strindbergiem na czele. Noren 
nigdy nie odcinał się od swoich 
korzeni i niejednokrotnie świado
mie nawiązywał do twórczości in
nych (nie tylko zresztą Szwedów), 
choć zazwyczaj unika bezpośred
nich zapożyczeń, zastępując cytat 
trawestacją. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że pełnymi garścia

mi czerpie z rezerwuaru tematów 
ulubionych przez skandynaw
skich artystów - pisarzy, poetów, 
filmowców - i pewnie dlatego bli
żej mu do wstrząsających psycho
dram Szweda Ingmara Bergmana 
czy Duńczyków Larsa von Triera 
i Thomasa Vinterberga niż do oj
ców współczesnego teatru. Cała 
twórczość Norena, również ta po
etycka, to grzebanie w ludzkiej 
duszy i przyglądanie się jej naj
mroczniejszym zakamarkom. 
Zadebiutował bardzo wcześnie. 

W 1963 roku ukazał się pierwszy 
tomik jego poezji Bzy, śnieg 

(Noren miał wtedy 19 lat i chętnie 
szokował odwagą obyczajową i li
teracka), a w 1973 roku została 
opublikowana po raz pierwszy je
go sztuka teatralna. Jednak praw
dziwą popularność pisarz zaczął 
zdobywać na początku lat osiem
dziesiątych. Napisał wtedy prze
dziwny, na poły autobiograficzny 
dramat Noc jest matką dnia, 
w którym dokonał wiwisekcji pa-

tologicznych relacji rodzinnych, 
a głównym bohaterem uczynił al
koholika, do złudzenia przypomi
nającego jego własnego ojca. 
W 1983 roku ukazał się drugi waż
ny dramat Norena Chaos jest bra
tem Boga i na dobre ugruntował 
pozycję pisarza. Jego dramaty by
ły odbierane przede wszystkim ja
ko uderzenie w przyzwyczajone 
do wygodnego życia społeczeń

stwo Szwecji, zapominające, że 

za zasłoną komfortowej codzien
ności kryją się patologie i drama
ty. Początkowo ostrze krytyki wy
mierzone było w rodzinę, później 
w artystycznych wypowiedziach 
Norena pojawiła się bezkompro
misowa krytyka konsumpcyjnego 
społeczeństwa, która dziś chyba 
najmocniej emanuje z jego sztuk 
(pisarz przyznaje się do skrajnie 
lewicowych poglądów, co nie 
przeszkadza mu pławić się w zbyt
ku i luksusie). Jednak to związki 
uczuciowe i klopoty emocjonalne 
pozostawały i wciąż pozostają dla 
niego punktem wyjścia i odniesie-



niem, bez którego nie mogłoby 
być rozmowy o współczesnym 
świecie. Opowiadane prostym 
i zrozumiałym językiem sztuki, 
czasem eksperymentujące z te
atralną formą, zawsze pokazują 
bohaterów o skomplikowanych 
psychikach, z trudem radzących 
sobie z własnymi obsesjami. Dra
maturg bywa - nieco na wyrost 
- nazywany „szwedzkim brutali
stą", ale trzeba pamiętać, że jego 
sztuki to przede wszystkim bruta
lizm wewnętrzny, emocjonalny. 

Jeszcze na początku lat osiem
dziesiątych sława dramaturga się
gała jedynie Skandynawii, lecz 
z czasem jego sztuki zaczęły poja
wiać się na afiszach w Niemczech 
i innych krajach Europy Zachod
niej, co pozwoliło mu ostatecznie 
wejść na międzynarodowe salony 
teatralne. Dość wcześnie dotarły 
też do Polski, gdzie już w połowie 
lat osiemdziesiątych Noc jest mat
ką dnia wystawił w Teatrze Po
wszechnym Lars-Erik Liedholm. 
Do tej pory wystawiono w na
szym kraju dziewięć sztuk 
Norena (Cud-nie, Demony, Jesień 
i zima, Krąg personalny 3:1, 
Ostatnia wieczerza, Przekroczyć 
granicę, Terminal 7 oraz oczywi
ście dwie najpopularniejsze i naj
ważniejsze w jego dotychczaso
wym dorobku Noc jest matką 
dnia oraz Milość - to takie pro
ste). O teksty pisarza kilkakrotnie 
upomniał się Teatr Telewizji. 

Dramatopisarstwo Norena nie 
spotyka się wyłącznie z zachwy
tami. Część krytyków zarzuca mu 
wtórność oraz wykorzystywanie 
z jednej strony znanych i ogra
nych wątków, a z drugiej nad-

mierne epatowanie szokiem, a na
wet stosowanie dziwacznej auto
terapii. Głosy krytyczne związane 
są też z wieloma skandalami, ja
kie towarzyszyły premierom jego 
sztuk. Prasa - niestety nie tylko 
ta poważna i branżowa - rozpisy
wała się swego czasu nad kłopo
tami wokół sztuki Norena, w któ
rej zagrali prawdziwi więźniowie. 
Podczas premiery wygłaszali fa
szystowskie hasła, a po premierze 
nie wrócili do więzienia ... 

Noren jest pisarzem wyjątkowo 
płodnym, choć jego sztuki bywają 
czasem jedynie jednoaktowym za
rysem, rodzajem teatralnych szki
ców. Dramaturg coraz częściej 
stara się urozmaicić ich literacką 
formę, szukając nowych dróg eks
presji (co często bywa bronią obo
sieczną i ich wyrafinowanie staje 
się ich największą wadą, jak 
w przypadku jednoaktówek, z któ
rych pochodzi Terminal 7 przyję
ty przecież w Polsce z mieszanymi 
uczuciami), odchodzi też od natu
ralizmu w obserwowaniu jedno
stek na rzecz lekkiego absurdu 
oraz stawiania coraz odważniej

szych pytań egzystencjalnych. 
Noren chętnie reżyseruje swoje 
sztuki, również poza granicami 
Szwecji. Od lat siedemdziesiątych 
pisze też na potrzeby radia i tele
wizji, czasem dokonując adaptacji 
znanych dramatów (na przykład 
Tańca śmierci Strindberga). Nie 
rezygnuje z pisania utworów po
etyckich, choć do historii literatu
ry przejdzie przede wszystkim ja
ko dramatopisarz. A że się w niej 
znajdzie jest oczywiste, bo już dziś 
należy do grona najważniejszych 
szwedzkich artystów XX wieku. 

George, który jest dla mnie dobry, a ja go 
poniżam, który mnie rozumie, a ja go 
odpycham, który potrafi mnie rozśmieszyć, 
a ja tlumię ten śmiech w sobie; który nocą 
obejmuje mnie, żeby mi bylo cieplo, a ja go 
wtedy gryzę do krwi, który uczy się regul 
i pra widel gry tak szybko, jak szybko ja 
potrafię je zmieniać, który potrafi mnie 
uszczęśliwić, a ja nie chcę być szczęśliwa, 
chociaż tak bardzo chcę być szczęśliwa. 

Kto się boi Virginii Woolf? Edward Albee 





Miłość - to takie trudne 

Sztuka Milość - to takie pro
ste nie jest napisaną na no
wo wersją dramatu Kto się 

boi Virginii Woolf, choć rzeczywi
ście w obu sztukach zostaje zada
ne to samo pytanie. Odpowiedzi 
na nie są już jednak całkowicie 
odmienne. Lars Noren napisał 
sztukę o nienawiści, Edward Al
bee - o dziwacznie rozumianej 
chorej miłości, która - mimo wza
jemnego poniżania i codziennych 
upokorzeń - pozostaje jednak mi
łością. U Albeego gra pozostaje 
tylko grą, toczy się do momentu 
oczyszczenia. U Norena gra jest 
zacieldą walką, której bohatero
wie docierają do najgłębszych po
kładów wzajemnej destrukcji, 
czego nie zmienia nawet końcowe 
wyznanie jednego z bohaterów. 
Punkt wyjścia obu sztuk jest po
dobny: dwie pary, wieczór, po
wrót z przyjęcia i rozpoczęcie roz
grywki, która pokiereszuje 
wszystkich jej uczestników. Zdra
da, znudzenie, niezrozumienie, 
rutyna ... Jednak na tym kończą 
się podobieństwa. Sztuka Amery
kanina ukazała się drukiem 
w 1962 roku, a więc w czasie, kie
dy dopiero zaczęto wyzwalać się 
z więzów konwenansów, w czasie, 
kiedy przyglądanie się mikroko
smosowi nieudanego małżeństwa 
było w pewnym sensie popularną 
nowością (Milość i gniew Osbor
ne'a ukazuje się w 1956 roku). 
W 1966 sztukę Kto się boi Virginii 
Woolf sfilmował Mike Nichols 
- dziś jeden z najwybitniejszych 
amerykańskich reżyserów - któ
ry w rolach małżonków obsadził 
prawdziwe małżeństwo: Eliza
beth Taylor i Richarda Burtona. 

W dramacie uderzał przede 
wszystkim język - ostry, prawdzi
wy, daleki jak na owe czasy 
od politycznej poprawności, który 
ukazywał zakłamanie bohaterów 
z bezwzględną brutalnością. Dru
gim ważnym elementem dramatu 
było niedopowiedzenie - rozumia
ne przez Albeego zarówno do
słownie jak i metaforycznie, naj
pełniej pokazane w postaci nieist
niejącego syna, będącego waż

nym ogniwem scalającym bohate
rów. Drugim ogniwem była sama 
instytucja małżeństwa będącego 
rodzajem interesu, który powi
nien przynieść zysk. 

W sztuce Szweda nie ma już za
dumy nad istotą instytucji mał
żeństwa, która pod koniec 
XX wieku nieco przecież straciła 
na ważności. Łatwo małżeństwo 
zawrzeć i łatwo rozwiązać. Dlate
go dla Norena interesujące staje 
się samo przyglądanie się czło

wiekowi będącemu obok drugie
go człowieka, miłość, która nie
postrzeżenie zamienia się wza
jemne ranienie, zagryzanie, naj
łatwiej dostrzegalne właśnie 
w małżeństwie , będącym dla pi
sarza rodzajem pułapki. Nie bez 
przyczyny też dramaturg czyni 
swoimi bohaterami aktorów - lu
dzi, którzy całe życie wystawiają 
swoje wnętrze i swoje ciało 
na widok publiczny, a jednocze
śnie ciągle na nowo wcielają się 
w innych. Mogą więc dowolnie 
zmieniać życiorysy, marzenia, 
poglądy, przeżycia, a przede 
wszystkim uczucia i emocje. Ła
two im - również w życiu - przy
bierać kolejne maski . Aktorzy, 
wiecznie zderzani z krytyką, sta-

• 

ją się egocentryczni i samolubni, 
w pewnym sensie nadwrażliwi, 
niejednokrotnie niespełnieni 
i sfrustrowani, łasi na najmniej
sze komplementy. Bywają 

zgorzkniali i zadufani - i takich 
widzi ich Lars Noren. Uciekające 
życie, złe wybory i niezrealizowa
nie, zbliżająca się starość i brak 
perspektywy zmiany to tylko ka
talizatory wyzwalające agresję. 
Jonas - psychiatra i psycholog, 
a więc człowiek, którego sensem 
życia powinno być wsłuchiwanie 
się w innych - okazuje się tak sa
mo zakłamany. Gdy opadają ma
ski wszyscy bohaterowie stają się 

w jakiejś mierze zbrukani. Dla 
Norena owo zbrukanie jest nie
mal dosłowne. 

Fakt, że inspiracją Norena był 
słynny amerykański dramat nie 
pozostawia raczej wątpliwości. 
Pytanie, dlaczego to zrobił. Odpo
wiedzi może być oczywiście wie
le, ale najpewniej najważniej
szym argumentem była zmia
na realiów naszego życia i bruta
lizacja czasów, w których żyje
my. Szwed nie dekonstruuje sztu
ki Amerykanina, raczej pisze jej 
nową, uwspółcześnioną wersję . 
To, co Albee wyszeptał, Noren 
wykrzyczał. • 



Cala nasza kultura opiera się na żądzy 
kupna, na idei wymiany korzystnej dla obu 
stron. Szczęście wspólczesnego czlowieka 
to ów dreszczyk, jakiego doznaje oglądając 
wystawy sklepowe i nabywając to 
wszystko, na co może sobie pozwolić, 
za gotówkę lub na raty. On (lub ona) 
w podobny sposób patrzą na ludzi. Dla 
mężczyzny pociągająca jest kobieta, dla 
kobiety mężczyzna - są zdobyczą, której 
na wzajem szukają. „Pociągający" oznacza 
zazwyczaj zestaw wlaściwości 
poszukiwanych na ludzkim rynku. (. .. ) 

Nie należy się specjalnie dziwić, że 
w kulturze, w której przeważa orientacja 
handlowa i w której sukces materialny jest 
najwyższą wartością, stosunki w dziedzinie 
ludzkiej milości podlegają temu samemu 
schematowi wymiany, który rządzi 
rynkiem towarowym czy rynkiem pracy. 

Erich Fromm 

O sztuce miłości 
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