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Jego dramaty

Henryk Ibsen, największy pisarz skandunawski XIX w. (1828-1906)
w miasteczku norweskim Sklen. w rodzinie kupieckiej . Jego
młodość przypada na okres „Wiosny Ludów". kied9 to przez całą Europę
przeszedł oż9wcz9 powiew wolności. W tych właśnie latach No1wegia wystąpiła do walki o stworzenie własnej kultur9 narodowej i w9zwolenie się
spod wpływów dudskich. Młod9 Ibsen, który już w wieku 15 lat musi pracować jako pracownik aptekarski, tęskni do czynu, do wyrwania się z wię
zów przytłaczającej codzienności i płaskiego konwencjonalizmu drobno·
mieszczadskiego. „Podczas gd9 świat był . wzburzon9 ideą rewolucyjną, japowiada o sobie - znajdowałem się w ostrej wojnie z t9m małym spoeczedstwem, w któr9m żyłem z woli losu I okoliczności''. W takich warunkach powstają jego pierwsze utworg, adresowane do rewolucjonistów
węgierskich, dzięki kt.órym stał się znany.
urodził się

W 1851 r. Ole Bulla, światowej sławy skrz9pek norweski, zakłada
Bergen pierwszy Teatr Narodowy w Norwegii. Ibsen staje się jego kierownikiem artyst9czn9m, dramaturgiem i reżyserem. W kilka lat pó:tniej
obejmuje także teatr w Kristjanii. Szczęśliwy ten zespół faktów otworzył
drogę dramatopisarstwu największej indywidualności Skandynawii.
tu

W ciągu pięćdziesięciu kilku lat pracy napisał Ibsen 30 dramatów,
z których w9mie~im9 najcelniejsze i najbardziej znane. Jego pierwszy dramat p.t. ,.Katylina" wznosząc9 nasze spojrzenie na tę postać z dziejów
łłz9mu, odznacza się nieokiełznaną nienawiścią do ciemiężców i wrogów
wolności. W tym początkowym okresie swej twórczości pozostaje pod
wpływem romantycznego dramatu francuskiego (Wiktora Hugo). Jednak
scenerię i technikę romant9czną wprzęga zdecydowanie w r9dwan dramatu
narodowego. Ibsen od razu, w utworach histor9cznych, okazuje się indywidualistą i mimo wielkich form scenicznych mimo nadnaturalnych proporc!Ji swoich bohaterów, operuje czynnikiem psychologiczn9m, choć pisze
jeszcze językiem na pół duńskim. Tak powstają wśród innych dramaty:
„Wojownicy na Helgolandzie" oraz „Pretendenci do tronu", jako najbar-

dziej dojrzałe dzieła tego okresu. Autor Ul postaci hóla Haakona, jednego
z pretedentórn, uosabia ideę zjednoczenia Skand9narnii, którego sam jest
gorąc9m

rn9znarncą.

Na t9m tle przeż9wa pierwsz9 wielki zawód. Oto w czasie napadu
Prusaków na Danię (1863) zgodnie ze swą ideą wzywa Skandynawów poematem „Br~t w potrzebie" do wspólnej akcji. Gd9 jednak wezwanie to
pozostaje bez echa, wyjeźdża zagranicę (Rzym, później Drezno i Monachium), przebywając poza krajem przez 27 lat. W ten dobitny sposób
dał poeta wyraz swemu przekonaniu: „Być zawsze sobą" i „,Vszystko albo
nic", deklarując się j{łko nieustęplirn9 szermierz prawd9 i wolności.
Z namiętnego poszukiwania prawdy powstaje „Brand·', dramat o czło
wieku niezłomnym i aż nieludzkim w swej niezłomności. Jego antytezą
jest napisany następnie „Peer Gynt", „człowiek kauczukowy"', ·igraszka
przypadku. Ostatni ten utwór, którego bohaterką jest jedna z najpiękniej
szych postaci kobiecych w literaturze światowej, Solweiga, wzbogacony
muzyką Griega, zdobył wielkie powodzenie jako satyra nil wvbujałe, niesforne i fantastyczne porywy rnąpółczesnych Ibsenowi Norwegów. Ostatnim
z serii dramatów filozoficznych, .po którym następuje kilkuletnia przerwa,
jest „Cesarz i Galilejczyk", dramat osnuty na tle panowania Juliana Apostaty. a będący wyrazem buntu autora przeciw wic;:zom religii.
„Duch buntu" przesyca wszystkie bez wyjątku utwory wielkiego samotnika i poszukiwacza prawdy na pustyni filisterstwa. Jest on najpięk
niejszym wyrazicielem ówczesnych prądów umysłowych w kulturze europejskiej. Żaden poeta nie przyswoił sobie tylu motywów z na1,1k przyrodniczych. Należał do rzędu tych naturalistów, urzeczonych postępami miedzy przyrodniczej, którzy w oparciu o jej zdobycze, bez przygotowań metodologicznych, kusili się o rozwiązanie naczelnych zagadnień społecznych
(Plechanow). Lecz Ibsen m zasadzie negował prawa społeczeństwa. Pozostając całe życie romantykiem, walczył w imię silnej i wyjątkowej jednostki, przeciw opinii publicznej małych ludzi. Przyznawał rację postępowej
mniejszości przeciw głosowi zacofanej większości. Najsilniej ten motyw
zadźwięczał w dramacie o satyrycznym tytule „Wróg ludu:'. Ustami swego
bohaterstwa wygłasza znamienne zdanie: „Nfo wtem, kiedy. skończy się
walka, lecz co mogę z pewnością powiedzieć, to to, że zwycięży jednostka
a nie masa". Marzył i mówił o „sziachectwie duszy", choć sam nie stworzył ckreślonego ideału etycznego.
Ibsen wywarł poważny wpływ na rozwój nowoczesnego dramatu
niemieckiego, a przebywając stałe w Niemczech przejął się duchem filozofii niemieckiej, szczególnie Kanta i Hegla. Według ich pojęć ukszt11łto
weło się jego rozumienie „wolności" i ,,konieczności", kardynalnych problemów filozoficznych kąńca XIX wieku. Jako podstawowe prawo obowiązujące człowieka wysuwllł prawo etyczne, prawa moralne. Pogwałcenie
tego prawa musi, wedłu g jego przekonania, mywołać zemstę obrażonego
prawa etycznego jeśli nie natychmiast, to w przyszłych pokoleniach. Ilu0

.
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stracją tego przekonania są „Upiory", dramat·o obciążeniach dziedzicznych,
odznaczających się siłą tragedii iireckich. Pani Alwing, bohaterka dramatu,

to istna „mater dolorosa".
Problemat!Jce społecznej, a głównie sprawom współżycia małżeń
skiego, są poświęcone takie dramat)), jak; „Komedia miłości", „Związek
młodzież9", „Podpory społeczeństwa", „Nora"' „Upiory", a wreszcie „Dzika
kaczka". "V utworach tych podejmuje Ibsen ostrą i druzgocącą krytykę
współczesności. J.-go pojmowanie mechanizmu człowieka jest nowoczesne
i posiada podkład fizjologiczny, co zbliża go w pewnym stopniu do naturalizmu Zoli.
Zmiana tematyki i postawy artystycznej objawia się także w stylu.
od „Podpór społeczeństwa" Ibsen przestaje pisać wierszem.
Jego język staje się prosty i pszczędny, Znika sceneria i technika romantyczna. W utworach nie ma nawet cienia dekoratywności. Akcja rozgrywa
się w codziennym otoczeniu. Główna siła dramatów mieści się w dialogu
o niezwykle su~estywnej mocy.
Począwszy

Jednak postacią najbardziej tragiczną ze wszystkich postaci zceniczn9ch jest sam Jbsen. Tragizm ten polegał na tym, że · ów niesłychanie
celny i ścisły umysł bvł skazany na wieczne błąkapie się wśród przeciwieństw. Srniat otaczający był dostatecznie określony na to, aby wywołać
jego sprzeciw, lecz nie u::ystarczał, b9 zrodzić dążenie do czegość nowego.
\V rezultacie, ideału po8zukiwanego przez całe życie Ibsen nie znalazł
i w ostatnich latach swych zmagań z własnym duchem. Przesycone symboliką dramaty ost~tniego okresu, jak ,,Rosmersholm" czy „Budowniczy
Solnes" są wytazem klęski. ideologiczne1 wielkiego demaskatora. IbsenSolness hudując przez całe i1Jcie świątynie i domy dla ludzi. sam cierpi
na zawroty głowy i wreszcie przy ostatniej i;wej budowie spada ze szczvtu
belkowań, aby pouieść śmierć na ziemi, u stóp swego ideału kobiecego,
którym w dramacie jest młoda dziewczyna entuzjazmująca się „Mistrzem",
imieniem Hilda.
Groźny Skand9nawczyk, powróciwszy z dobrowolnego wygnan a do
kraju, po długiej 6-letniej chorobie umiera, a ostatni jego utwór nosi wymowny t:Jtuł „Epilog".
Życie

pisarska Ibsena są żywą · ilustracją sprzeczności
XIX wiek, który oscylował między przeciwstawnymi i wykluczającymi się wzajemnie ideami. Obok dążności wolnościowych mas ostr11 monarchizm, obok formującego się socjalizmu - indywidualizm,
obok nagiego naturalizmu - symbolizm. Te przeciwieństwa schyłkowej
kultury kapitalizmu głęb oko przeorały duszę Ibsena. pozostawiając mocny
ślad w calej jego twórczości, który jest doskonałym dokumentem przei

działalność

nurtującijch cały

szłości.

,,Sfery myślące proletariatu - jak powiada Plechanow - nie mogą
nie kochać Ibsena jako człowieka. który mimo braków i błędóm w .swvm
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gl9 na czas zdążyć, kiedy nadejdzie ich kolej do poprowadzenia wątku .
Jest to bowiem dramet ideowy. którego główngm aktorem jest sam autor.

światopoglądzie nienawidził płycizny i oportunizmu drobnomieszczańskiego,
oraz jako artgsty, który rzucił tak jasny snop światła na podłoże psycholo-

giczne oportunizmu".

O dramatach Ibsena pisano bardzo wiele. Nłls będzie interesować
uchwgcenie istotnej cechy tego pisarstwa, które pozwoliło niektórgm )lJielbicielom jego utwory zestawić z utworami Szekspira a nawet z tragediami
starożgtngch Greków. Mistrzostwo dramatopisarskie Ibsena polega na niesłgchanie ścisłej, niemal matematgcznej konstrukcji, na absolutnej jedności
problemu i akcji - przg romantgcznej ostrości i skrajności pojęć. Wprawdzie formułuje on swe zagadnienia na dbść wąskiej podstawie, nie daje
sgntezy, wprowadza widza w pustkę. Lecz jest on - jak sam mówi o sobie
- puede wszystkim poetą. Interesuje go proces psycholoe,iczng przedstawianych postaci a nie rezultat, nie następstwa socjologiczne jej czynów.
Jest urodzonym dramatopisarzem. Widzi człowieka całego w 11tarciu z inngmi, w walce, w nieustannym rozwoju. Jego bohaterowie pod wzgledem
organizacji psgchicznej są pełni wewnętn:ngch sprzeczności. Od czasu
sztuk społeczngch Ibsena zasadą stał się postulat: jak najmr..iej człowieila
zewnętrznego, jak najwięcej przejawów żgcia psgchicznego. . Toteż dramat
przeoruje także wnętrze jego postaci, rozgrywa się w nich samgch. Na
powierzchnię sceng wgdobgwa się ledwie gest. Zamiast akcji odbywają
się rozmowy, w których ·dominuje nurt wspomnień, odkrywającg nagle
przed widzem otchłań. To głębokie sięgnięcie do samego dna duszy jest
dlań możliwe dlatego, że jego dramaty powstają z własnego przeżycia, są
monografią własnych zmagań wewnętrznych. I to p;o przede w itz9stkim odróżnia od naturalistów francuskich. • Początkowo znajduje Ibsen dla swej
duszg obszar przeżgć W przeszłości narodowej W podani3Ch O groźnych
Wikingach. Szkoła romantgczna zmus1la go do zapoznania się z tą prze~złością, gdzie wszystko było niepotrzebne do otac;iaJącego życia, gdzie
wsz!Js:ko bgło przepełnione dziką mocą i bohaterską poezją. Później sięgnął
do przeżyć dzieciństwa z nadmorskiego miasteczka Grimstadt, wydobgł
stamtąd w niezmienionej postaci świat mieszczaństwa i jego moralność
pieniądza, zakłamaµ.ia i pozorów.
Ibsen nie dba o akcję materialną. Wgpadki i zdarzenia odbyłg się
już przed pierwszym aktelll. Przed oczami wtdza rozwija się dramat konsekwencyj zaszłych wypadkćw. Stają przeciwko sobie nie ludzie lecz silg
duchowe, hg poprowaddć walkę do ostatka. \V ten sposób Ibsen z płasz·
czgzng realistycznej przechodzi do metaforg, do sgmbolu.
Pod względem techniki scenicznej si.tuka Ibsena rozwija się jak mechanizm skomplikowanej a sprawnej zabawki, Autor niby wódz na placu
bitwy prowadzi swoje postacie nie tglko na oczach widza, lecz nie zapomina o nich także, gdy zejdą ze sceny. I tam kieruje ich krokami, bg mo-

•

Od napisania „Norg", obrazującej stosunki współczesne lbsepowi,
przedziela nas okres. 75 lat, okres rngstarczającg aż nadto, aby pozbawić
utwór wymowy bezpośredniej, która porywała óUJczesne pokolenia emancypujących się kobiet. Jednak zawi~ra -ona treści metaforgczne, dające się
łatwo odczytać, ilekroć na porządku dzienngm stanię sprawa jednostki,
sprawa rewizji stosunku do człowieka. Na początku XX wieku Ibsen mimo
wstrzemięźliwego stosunku krgtgki polskiej opanował sceng cełego kraju.
„Nora" należabt do tych nielicznych jego sztuk, którgm przepowiadano
dłggi żywot, dochodzącg w ustach entuzjastów do dwóch tgsięcg lat! Nawet tak niechętng modernizmowi krgtgk, jakim był Wł. Bogusławski, wnuk
wielkiego Wojciecha, odnosił się do ,.Nor;g" życzliwie. Nie jest to bez
uzasadnienia, albowiem „Nora" zajmuje w twórczości Ibsena nie jako klu·
czowe stanowiskd i stanowi ilustrację jego wyznania politgcznego. Ibsen jak wiadomo - nie bgł socjalistą i nie widział dla siebie możliwości
podporządkowania się rzeczgwiście naukowemu światopoglądowi. Jednak
znane są jego kontaktg z robotnikami we wczesnej młodości: Nie pozostawia żadngcb wątpliwości entuzjazm dla sprawg wyzwolenia uciskangch
narodów w czasie „Wiosng Ludów". Jego postępowość zaznaczyła się
szczególnie wgraźnie, choć w swoistg sposób, w czasie przemówienia do
robotników w Drontheim w dniu 14 czerwca 1885 roku, w 5 lat po napisaniu „Norg". Wskazując na pewne przeobrażenia, które w ciągu kilkunastu lat zaszly w Norwegii, mówił on i o brakach: „Ale boję się, że nasza
dzisiejsze demokracja zadań tgch nie rozwiąże. Trzeba wnieść element
szlacheckości w nasze życie państwowe, w rząd nasz, w naszą reprezen.
tację narodową i prasę naszą. Nie myślę oczywiście o szlachectwie urodzenia, ant pieniądza, nie o szlachectwie nauki, ani nawet zdolności, lecz
mgślę o szlachectwie charakteru, szlachectwie woli i myślenia. To jedynie
zdoła nas uczgnić prawdziwie wolngmi. Szlachectwo to, które, spodziewam
się, na lud nasz sp!gnie, z dwót:h stron przyjdzie". „Przyjdzie ku nam od
naszgch kobiet i naszych robotników. Przeksztcłcenie, stosunków społecz
nych, które się obecnie w Europie przygotowuje, zajmuje się u:; istocie
swojej przyszłym stanowisldem kobłetg i robotnika . Tego przekształcenia
spodziewam się i wyczekuję, dla niego pragnę działać ł będę działał całe
życie wedle najlepszych moich sił".
W jego utworach honor człowieczeństwa ocalają kobiety. Pragnieniem Ibsena jest, hg ocaliły one honor człowieczeństwa w życiu, któie
kształtuje klasa robotnicza.
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