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LARS NOREN to wybitny współczesny 
pisarz szwedzki , autor dramatów, wierszy i 
utworów prozą. Pierwszy tomik poetycki p.t . 
„Bzy i śn i eg" („Syrener, Snó") wydał mając 
dziewiętnaście lat w roku 1963 . 

Ten debiut nie przeszedł bez echa. Noren 
zaszokował czytelników. Gorzkie, drastycz
ne i mroczne w nastroju wiersze ujawniły 
jego przyszłe literackie pasje . Autor „Syre
ner, Sno" w późniejszych latach publikował 
nowele , powieści i następne tomy poezji . 
Potem przyszła twórczość dramaturgiczna i 
jej poświęcił się całkowicie . Przyniosła mu 
sławę, a jego sztukom wielkie powodzenie 
nie tylko w teatrach szwedzkich, ale we 
Włoszech , w Niemczech , w Anglii i Ameryce . 

Pasja Norena to rodzina . Jego dramaty 
opowiadają o nieszczęśliwych związkach i 
straconych złudzeniach. Autor „Jesieni i 
zimy" - wnikliwy badacz ludzkich dusz -
przygląda się z bliska temu , co sprawia , że 
ludzie cierpią i że z domowych kątów wyła
nia się rozpacz , gorycz i nienawiść . 

W jego sztukach niezmiennie ożywają 
rodzinne udręki . Pojawiają się ludzie , którzy 
przegrali życie i zmarnowal i je swym dzie
ciom, ludzie uwikłani w kompleksy i obsesje 
wyniesione z własnych dziecięcych poko
jów, naznaczeni infantylizmem i oczekujący 
uczuć , choć sami do nich niezdolni . 

Bohaterowie Norena niekiedy przypomi
nają chore z przerażenia dzieci , które stra
szą jak upiory. Dręczą domowników, zatru
wając im każdą wspólną chwilę, uciekając w 
ślepe korytarze życia : w dewiacje, alkoho
lizm, choroby. „ ... Noren potrafi, jak nikt inny 
( ... )pokazać to , co stało się naszym współ
czesnym Gułagiem - rodzinę .. . ". 1 Błąka się 

po jego sztukach smutek i niepokój , rodem 
ze skandynawskiej literatury, wyłania z 
domów gorzkie prawdy i tajemnice. Scena 

potrafi rozrosnąć się do rozmiarów całego 
życia bohaterów. Nie raz nazywano Norena 
współczesnym Ibsenem, Strindbergiem , 
nowym Bergmanem . Autor „Jesieni i zimy" 
niechętny tym opiniom , powiedział w jednym 
z wywiadów: „ Jeśli już ktoś chce doszukać 
się podobieństw . „ to najwyżej tematu". 2 

Dramaty Norena kojarzą się czasem z 
symboliką freudowską: niektóre sztuki są 
jak psychodramy, odgrywane pomiędzy 
osobami bliskimi , a jednak dalekimi , które 
pod jednym dachem znalazły się jakby 
przypadkowo. Rodzinna sceneria przypomi
na wtedy przedziwny „teatr rozmowy" lub 
dramat, w którym grają aktorzy nie znający 
swych ról . 

„ Człowiek jest nowicjuszem w każdej 
epoce życia" - powiedział Chamfort3 dwie
ście lat temu . Nowicjusze ze sztuk Norena 
współtworząc domowe piekło, stają się jego 
ofiarami . Krzywdzą się , obwiniają i chorzy z 
nienawiści nie wiedzą, że gdzieś głęboko tlą 
się w nich może nie do końca wygasłe 
uczucia „. 

Henryk - Tak , to był dziwny wieczór„ . 
Margareta - Rzeczywiście 

Ann - Może ostatni. Może pierwszy („. ) 

Henryk - Jedź ostrożnie. Niedługo będzie zima. 
Ewa - Ale nie jest chłodno. 
Henryk - Może przyjść nagle . ( ... ) 

Ann - Cześć, tato. Słuchaj , nie bądź smutny. 
Przed tobą całe życie . 

(„ Jesień i zima", akt li) 



Nie zawsze Norern pozostawia swych boha
terów bez cienia nadziei, tak, jak nie zawsze 
życie zamyka drzwi, nie otwierając przy tym 
następnych. Zawsze jednak po zimie przy
chodzi wiosna. 

1 z recenzji w .,Dagens Nyheter", (22.X.1998) 
2. „Frankfurter Allgemeine Magazin" (4.IV.1986) 
3. Chamfort- francuski pisarz i mysliciel z XVIII w. 

Najbardziej znane utwory Larsa Norena: 
poezje zebrane w tomach „Bzy i śnieg" 
(1963), „Rewolwer" (1969), „Król Ja i inne 
wiersze" (1973) 

zbiór nowel - „W podziemnym niebie" 
(1972) 
powieści - „Salome, Sfinksy" (1968), 
„Pszczelarze" (1970) 
dramaty - kwartet tematyczny: 
„Amala, Kamala" (1971 ), 
„Książęcy pochlebca" (1973) 
„Odwaga, by zabić" (1979) i „Orestes" (1980) 
oraz: „Noc jest matką dnia" (1982), 
„Chaos jest sąsiadem Boga" (1982) 
„Demony" (1984 ), „Nocna wieczerza" (1985), 
„Bobby Fischer mieszka w Pasadenie" (1990) 
„Jesień i zima" (1992), „Lato" (1993). 
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