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Czy teatr może spełnić ważne adanie duchowe w 

takim kraju, jakim jest współczesna Norwegi ? 

W okresie, w którym debaty polityczne oneantru

ją się wokół pieniędzy, a kryzysy, których sto-

pień natężenia określa życie, rozpatrywane są 

w wielkim maneżu sali sądowej lub na małe j scenie 

opieki społecznej? 

Byłem w Stavanger i odpowiedź na to pytanie 

jest twierdząca. 

Chciaż: Wydaje się, że rozmaite instytucje 
Oł 

społeczne, w świetle cnrobliwego życia rozrywko-

wych środków przekazu, przejęły wiele z funkcji 

sztuki teatralnej jako duchowego odśw1eżacza po

wietrza lub wyzwalacza katharsis, co prawda, na 

coraz niższym poziomie. Moralność zostaje tutaj 

zredukowana do prawa, życie duchowe do psychiat

rii. Teatr zaś, odzwierciedlający i korygujący 

ducha czasu, znalazł się obecnie w centrum uwa

gi w formie, redukUjącej go do domu mody, prze

żywającego trudności finansowe, jeśli nikt nie 

będzie w stanie przekształcić resztek powagi ży

cia w sam nerw teatralnej, starej jak świat for

my rozrywki. 
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Jak już wspomiałem, byłem w S~avanger i zo

baczyłem, że da się to zrobić, jeśli podejmie 

się osobiste ryzyko, które leży w chęci pokaz~ 
t!L) 

nia czegoś więcej, kte~e jest większe od nas sa-

mych, Bentein Ba dson, od ostatniej j~e~! ~ 

rektor Teatru Rogaland, zaprosił parę .małŚe~ 

Jerzego Krasowakiego i Krystynę Skuszankę z Teat-

1(u Narodowego w Warszawie razem z ich polskimi 

scenografami. Krasowaki przedstawił na scenie 

własną rl{"t:;;;,~~\Braci Karamazow', Skuszan

ka zaś reżyserowała przedstawienie ,Dom Bernar-

dy Alba'. w spotkaniu z repr :aent~tami -w.~e:-p{v/luf 

literatury światowej i jej interpretacją 
~~ przez polskich artystów, cały zespół{ś~adO:mie 

lub podświadomie dał się zainspirować do granic 

możliwości, zarówno w rolach pojedynczych, jak 

i w grze całości, w której cały czas chodzi o 

coś więcej, niż tylko o pokazanie jak dany aktor 

opanował swoją rolę. Ich wkład wskazuje na to, 

że wszyscy oni są nagle połączeni więzią artys

tyczną i duchową. Jest to więź, w której słowa 

znaczą , aranżacja ma t:zj'tłłi e~ zna c ze ni e , w 

któr~j teatr ustosunkowuje się do czegoś, co nie 

jes~atrem, lecz rzeczywistością. ydaje się, 
że bardziej przeczuwają tę więź, niż ją rozumieją. 
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Tak jak dla widzów na sali, tak i dla aktorów 

ma w tym wypadku ogromne znaczenie koncentracja, 
.1//a J:n ' t. c"· e- dl t;:.-. ' 'C.... "'\ k.&e.<.U4.-
~~ej wewnętrzn któr ot~~a si~ ~~se d eło-

_do ~'ł;:-,.yno; wa mj, . ostojewekiego i Lorki . 

!~!!l2!!: 

, Dom Bernard/ Alba ' w przeciwieństwie do 

, Braci Karamazow' nie jest przedstawieniem przy

ciągającym u,fagę . ~pólną cechą obu przedstawień 
...-------------..!.---~':1 f&-7 t?~ -z-e a~//';,__) 

jest napięta , praMd duk~~e~adoma reżyseria . 

... Nie ma w ni ej ani jednego zbędnego dźwięku~ ~ 
(l k 

Forma jest wyciosana z materiału jak z 
"1q_~ PLf~-v z... .;.,~'e..,j 

kamienia. Materiał ~~r~cil a e bi~oją ~or-

' f\ mę . Wymaga to ~;J~~j~/e~~t-fie~ balansowania . 
4-r ~ !fo łf.t4rv LdJ,/-..1'07~ ~ ~ ~z,y,~ h0~~:-lr· - .4-kŁsJ!óTf f1między niesłychanie ~ott.l:.tur~~ys 

u~ ~~c:.. ~ubiektywną wolą przekazu. Zarówno sceno
,A:.?. t-..,_ 

grafia, jak i reżyseri~~chowane 

· polskich artystów '( ,;rao.ycj i$ duchowe s,, Jest 

ona dla nas stosunkowo obca, bez względu na to, 

czy chodzi o kulturę wiary katolickiej czy ideo

logiczny nacisk socjalizmu, który delikatnie jest 

wbudowany w przesłanki obu przedstawień, ponie-

waż ich inicjatorzy mają stosunek do tych zja-

wisk , uwarunkowany przez los . 

Dekoracje w obu przedstawieniach są skromne . 

W domu Bernardy czujemy się jakby zgromadzeni 

na klasztornym dziedzińcu , a pięć córek wchodzi 

i wychodzi ze swoich celi. Tyraniczna matka nie 
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jest tylko tyranem w postaci Grete NordrlJ . 

Kiedyś na pewno o czymś marzyła, teraz dusi w 

sobie resztki tych mar~eń, nie tylko z dumy, 

ale również z żalu. Fodobnie jest z ojcem Karama

zow, granym przez Alfa Nordvang, przepojonym 

jawną vrolgarnością i skrytą czułością. Obie te 

role - postać matki u Lorki i postać ojca u Do

stojewskiego mają symboliczną siłę, wykraczają

cą daleko poza granice życia rodzinnego. Są to 

również przywódcy moralni, mający bezpośredni 

kontakt z bos~~~córek i synów. Oba dra

maty poruszają konflikt między tym, co świeckie 

i święte, między etyką i psychologią, między 

zbrodnią i karą. U Lorki wyraża się to poprzez 

zwykłe tęsknoty erotyczne i pokusy, u Dostojews

kiego poprzez rozprawę filozoficzną, w której 

miłość jest jednym z wielu punktów wyjściowych. 

Jedna inscenizacja nie jest zbyt hiszpańska, 

druga niezbyt rosyjska, lecz obie są katolickie. 

W jednej z fantastycznych scen Krzysztofa Pan

kiewicza do ,Braci Karamazow' przeczuwamy kontu

ry całej hierarchii katolickiej od surpwego ma-

teriału do metafizycznych na 

tych. 

dów obrazów świę-

Dramatyzacja Krasowakiego jest nie tylkO e-
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fektownym uściśleniem powieści-rzeki Dostojew

skiego, jest to również inteligentna interpre

tacja literacka, w której Krasow ki wykorzystu-

je ostrą dyskusję ~.- Iwana na temat pojęcia 

boga jako dramaturgiczną i filozoficzną nić 

przewodnią. Tę rolę gra Bentein Baardson. 

Wciąż pojawia się na scenie, nadając całej sztu

ce wymiary strachu i zwątpienia na tle całego 

religijnego opowiadania kryminalnego. Jego a

teistyczna teza opiera się na tym, że moralność 

ulega rozkładowi wraz , z ~śmiertelnoś
ci. Ale skoro Bóg istnieje jako element teore

tyczny w jego wywodach, powstaje dylemat, który 

należy rozwiązać, zwłaszcza, że życie wystawia 

jego teorie na próbę. W zagadnieniu winy i prze

baczenia w związku z zabójstwem ojca, odbudowu

je on etyczny obraz świata, w którym cierpienie 

ma swoje określone miejsce, będąc jednocześnie 

funkcją miłości, tak właśnie ~ak to interpretu

je chrześcijaństwo. Skazany na cierpienia brat, 

który z prawnego punktu widzenia niesłusznie 

został skazany za morderstwo w domu ojoa to ro

la grana przez Jana Gr~nlio Z niebezpieczną si

łą wyraia on agresywność roli i cierpienie. 

Rolę lękliwego Alaszy, ,bo~atera' autora powieś

ci gra Dennis Storh~i, znakomicie podkreślając 

swoją obecność w wielu scenach niemych. 
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Birgitte Victoria Svendsen gra rolę Gruszeńki, 

z ogromnym czarem wyrażając miłość, której wszys

cy pożądająorCała inscenizacja jest wyważona 

pod każdym względem. Wszystko jest wyrażone i 

przedstawione zgodnie z~tem, płynącym z e

sencji dzieła Dostojewskiego. Gdy długie i pra

wie niemożliwe do zniesienia monologi i dialogi 

przykuwają naszą uwagę, jest to niewątpliwym zwy-

cięstwem teatru i nas samych. . 
;(h' (.,O -~~~~ -

Widzimy to również, chociaż :g.1a ?ta ".s •;y r aźrli e 

w sztuce ,Dom Bernardy Alba'. W cichej tonacji, 

przy zastosowaniu tylko czerni 1 bieli, aktorzy 

stwarzają napięcie, które nie jest wyłącznie spo

wodowane poetyką tekstu Lorki. Wyjaśnienia nale

ży szukać w tym, w jaki sposób reżysęr przy po

mocy tajemnych środków może nakłonić zespół do 

rezonansowego przekazu słowa mówionego w przy

padkach, w których pewne rzeczy nie mogą zostać 

J !owiedziane ~ Dotyczy to zwłaszcza Marit Gr~n
haug i Tiny Hartvig, najstarszej 1 najmł- dszej, 

ale również najbardziej nieśmiałej i nąjbardziej 

wyzwolonej córki. Swoją obecnością podkreślają 

one właśnie te kontrasty. Tina Hartvig c yni to 

prawie w sposób niezdyscyplinowany, wykazując na

turalny talent do przekazywania całej kokieterii 
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1 zmienno~ci, sprzeciwiającej się zasadom este

tycznymo 

W Teatrze Rogaland jest miłość i śmierć, wia

ra i zwątpienie, ludzie i moralność. Całość trak

tuje o życiu. A teatr nie ma sensu, jeśli s 

nie traktuje o życiu. 

Podpisy pod rysunkami: 

Wrażenia rysovmika z dwóch premier w Teatrze Ro

galand. Ba lewo: Grete Nordr jako Bernarda w 

sztuce Federico Gar ci a Lorki , Dom Bernardy Al ba' .• 

Na prawo: Alf Nordvang jako Fiodor Pawłowicz 

Karamazow i Bentein Baardson jako Iwan w ,Bra

cmach Karamazow' Fiodora Dostoje skiego. 
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