


Zwykli ludzie i ich zwykłe 
historie. Oto czego się 
teraz poszukuje - żeby 

było zwykłe, żeby miało 

swój własny, spokojny rytm. 
Zwykłość - oto w czym 
jest niezwykłość. 

RYSZARD KAPUŚCIŃSKI 
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Po Ibsenie 
(fragment) 

Jon Fosse (ur. 1959), najmakomirszy dzi ś dramaropi~~ rz norweski , znany re7. poza_ 
gran1cam1 kraiu, cleb1urował w Bergen ( \\ r.1996) . Wraz z iego szrukam1 Og aldn 

skal !'i skiljast (/ nigdl' się nie rozstaniemy) oraz Namnet (Imię) w teatrze norwe
skim pojawi! s ię zupełnie ncm-v ron. Odnosząc sukces jako clramaropisarz, Jon Fos
sl'.. którv wcześni ej dał si ę poznać jako poera i prozaik. udowodnił , że ró1rn ież „po
rządni'. pisarze mogą \Y i\orwegii 1Yspólp racować z rearrem. 

Fosse pisze 1\ sposób urywam', stosuje liczne pO\\Tórzenia, miesza monolog we
wnęrr7.ny z kalekim dialogiem w formie bialego 1\ iersza. \1imo ro język jego drama
tów jest bardzo bliski mo\\ ie potocmej i robi \\Tażenie jakby ,.bipperrealistycznego·'. 

W melancholijrnm krajobrazie fiordów zachodniej Norwegii bohaterowie - Z\Yvk.Ji 
ludzie - sta1\iani są \Y eksrremalnvch S}Tuacjach emocjonalnych. Fosse ma szczegól
ny dar przedsta11iania przeżyć cmych przec i ęmych ludzi jako zdarze11 wyjąrko1Yych. 

Pisze po nowonorwesku (drugi oficjalny j ęzyk w Norwegii , konstrukcja z lożona 

z wielu dialektów, niezbyt jednak oddalona ocl głównego języka bokmaal), a 1\ ięc 

w jęzYh1 odbieramm przez większość Norwegó\\ jako sztuczny. 
Jego dramaty rozgr)wają s ię często właśnie w sferze języka, ukazują człowieka 

zmagającego się z niemożnością porozumienia z innymi. Wyrażają man:enic by zo
stać wysluchanym, i zarazem strach przed tym, co może z tego \.\yniknąć. 

Po debiucie w Bergen Fosse zasmak Jwał 11· pisaniu dramatów. \V ciągu [ ... ] trLech 
lat wystawił rm szruki w Nationaltheatret w Oslo. dwie dalsze na innvch scenach. 
Najblii.~zc [ ... J lata przyniosą premieq' kolejnych sztuk [ ... ] 

\X dwudziesto1\·ieunym teatrze norweskim rak wiele premier jednego autora 
w tak krótkim czasie 1.aisrc stanowi precedens. Sztuki Fossego s;1 dziś wysta\1iane 
takie na 1\ ielu scenach europejskich, między innymi we Francji, Anglii, Sz11ecj i, Fin
landii i na Węgrzech . Mówi się, że teatr norweski niczym sobie na Fossego nie 1.asłu
:i:d. że wraz z t1m autorem osiągnął całą zawaną 11· jego estctvce i technice pisarskiej 
nowoczesność, krórej \\ Nrnwegii tak starannie unikano. 

KAJ JOHl\SEN, 

pt-leki. \'laria Ciolębicwoka-13i j a k. 
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L Lilli.i interesuje dz iś p11ede \\'SZ\stkim jednost
ka. jej prohlenw i drama tv, jej 7.\'Cie wc1\ nętrz

ne. 'J(J 1me.-; uni~·c i e zainteresowa111.t· sferl' społeo'.

ncj do pn1\atne1 ma ll'iele przyczvn. Jedną z nich 
jest kn zys i kompromitacja ideologii totalnvch, ma
jącl'ch na 11v1srko oclpm1ieclzi i ob iec ującwh 

wszys tko rozwiązać 11 Śl\ iecic, 11 kt(H')m bolesna 
prakt1'ka delli iodla uegoś przeci11·nego. \X'1.rost za
inreresowa1\ samym sobą (u:lm1 ieka -ułowickiem) 

jest t:tkze reakcj:1 obronną na ś11iat przeładowany 

i11 forrnacj;1 1.agraża jąc1 · naszej psvchicc. naszej 
1nailill'ośc i nadmiarem: nie j esteśmy 1.dolni tego 
11chlonąć i prr.ct rawić. stcil jest 1.hyt obficie, cięi.ko 
i chaotycmie zas ta11 iony- zadajemy sobie pvtanie 
- po co? porno trn1 11'Si'.1'stki111 wiedz i eć. Ten 
świat nadmia1·u . którv chce nam wcisnąć i przeka
zać 11 jednej chwili t vs iące i tysi;1cc rzeuv - robi 
si~· zlwt n:.1rarurn1 i trudrn'. 11·ięc 11'\'COfujenw si(,: 
11 swoje pryll'a tnc, osobne nisze. \\ 'reszcie - I\ mia
n; jak rozszerza się strefa demokracji i roś nie wol
ność utowicka ,jednostka staje si(,: coraz hardziej 
lll 1c111 podmiotowym, niczalci.nym. samodzielmrn. 
W rvm procesie, obok pouucia silv 11 las n ej. ma tci. 
Śll'iado111ość nę kaF1cych 1ą slahości. Wiele \\'ad. 
pr1.ypisv\\'a1m:h cla11 niej gromadzie, spolccze11St\1 u, 
pa1'1st\\'u. teraz postr1:cga ona jako s11oje 11 lasne: 
próbuje ll'i ęc lepiej poznać s\\ojc wnęrr1.e. s1\·ojc 
labirync1 i c iemnośc i . 

RYSZARD KAPUŚCIŃSKJ . l.(lpid(lrii1111 Ili 



Zimno ludzie przechodzą obok siebie; człowiek przepycha się na ulicy poprzez 
gromadę przechodniów, którym nic nie jest bardziej obojętne aniżeli im 
podobni; zanim uchwyciło się jedno zjawisko, już dziesięć innych zajęło 
jego miejsce; nie wiążesz się z nikim, nikt nie wiąże się z tobą [„ .] 
Dwoje ludzi mieszkających na antypodach nie mogą być sobie bardziej obcy 
i nie znani aniżeli dwóch sąsiadó\v. „ 

HEINRICH VON KLEIST 

Ola nowoc7.esnej duszy, dla której przejście ponad kontynentami 
i oceanami jest dziecinnie łatwe , nic nie jest tak niemożliwe, jak znaleźć 
łączność z duszami, które mieszkają za następnym rogiem. 

ROBERT MUSIL 



CHARLES 
BAUDELAlRE 

Okna 

T en, co patrzy z zewnątrz \1 ot1rane okno, 
nie 11iclzi nigdy. r1k, co ten, który patrzy 

\\' okno za mknięte. Nie ma nic bardziej głębokiego. 

tajemniczego. zapładniaj<1cego niż okno oś11· i e rlon e 

świecą. To, co można widzieć 11· slo11cu, zawsze jest 
mniej cieka11e niż ro, co dzieje sit; za szybą. 
W tej dziurze C1arnej lub ś11iecące j żyje życ i e, 

i ycie śni i cierpi. 
Ponad falami dach(m widzę kobie t ę dojrzałą, już 

pomarszczon<J. b ied n ą, 1.a111 sze nad czvmś sclwloną , 

która nie w1·chod1.i nigdy. I rwar1.y tej kobiety, 
z ubrania. gestu, z niczego niemal, odf\\ar;am jej 
historię lub raczej l egendę i niekiedl' opoll'iadam ją 
sobie płaC!ąc 

Gdyby to lwi bicdrn· stary mężczy7n a, oclrnorzvłbrn1 

1ego legendę równie łatwo. 
I kładę się do h'Jżka dumni', że żdcrn i cierpiałem 

w kimś inn)'m„. 
Pr1rl ł:ld ,1 0:11111:1 Guzt'. 



JAQUE PREvERT 

Śniadanie 

1 lalał kmw 
Do fili;i,anki 

alał mleka 
Do fi l iżank i 

W ypal cukier 
Do ka\1: z mlekiem 
. l a lą hr-żeczką 

Kawę zamieszał 

Wypił kawę 

Fil i7.a nkę od ta\\'i ł 

Bez s łowa 

Papierosa zapal ił 

Kół ka dymu 
Pu zczał sobie chwi l kę 

S t rząsnął popiół 

Do popielniczki 
Bez s ł owa 

Bez . pojrzenia 
\V sra ł 

\\ ' łożył kapelusz 
Na głowę 
Włożył 

Płaszcz od deszczu 
Bo padało 

I \wszed ł 
1a deszcz 

Bez s łowa 

Bez spojrzenia 
A ja głowę 

W dłon iach :chcm·ałam 

I zap l aka łam. 
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Teatrowi Współczesnemu 
z życzen ia mi dalszych sukcesów 

Fundacja 
Feliksa Łaskiego 

z Lond)1nu 

na dz i a ł a l ność artys tyczną w sezonie 2000/200 1 
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