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Pięćdziesiąt lat minęło od śmierci wielkiego dramaturga 
norweskiego, którego sława i wpływ wykroczył daleko poza 
skrawek Jego ubogiej i skalistej ojczyzny. Po wielkich wstrzą
sach, jakim uległa Europa w ciągu ostatniego pięćdziesięcio
lecia w wyniku dwóch wojen światowych i Rewolucji Paździer
nikowej, czasy Ibsena - druga połowa XIX wieku - wydają 

się okresem względnego spokoju i zastoju. Przeżył jednak 
Ibsen i wchłonął w siebie posiew rewolucji r. 1848, czasy 
wojny francusko-pruskiej i Komuny Paryskiej z r. 1870/tl, 
doczekał się pierwszych powiewów rewolucji ; rosyjskiej 
r. 1905. Wszystkie te wielkie zdarzenia dziejowe urabiały 

świadomość największego pisarza norweskiego tych czasów, 
człowieka, który mimo serdecznych związków, łączących go 
z jego chłopską ojczyzną, ani na chwilę nie przestawał żyć 
życiem całej ludzkości. 

Henryk Ibsen urodził się w 1828 r. w małym miasteczku 
norweskim Skien (czyt.: Szien) jako syn zamożnego kupca. 
Gdy przyszły pisarz jednak miał lat osiem, ojciec jego zban
krutował, co położyło kres beztroskiemu i wesołemu życiu 
rodziny. Już jako czternastoletni chłopiec musiał pracować 
zarobkowo jako uczeń aptekarski. Rewolucję 1848 r. powitał 
entuzjastycznymi wierszami swojej muzy młodzieńczej. Póź

niej oddaje się twórczości dramatycznej. 
Od r. 1852 - zostaje reżyserem i dramaturgiem teatru 

w Bergen, pierwszego narodowego teatru Norwegi, potem zaś 
dyrektorem „Teatru norweskiego" w Chrystianii. 

W r. 1864 opuszcza Norwegię, osiada na stałe we Wło
szech, potem w Niemczech, gdzie przebył prawie ćwierć wie
ku, zrzadka tylko odwiedzając swoją ojczyznę. W tych latach 
tworzy swoje najwybitniejsze utwory, w których się odbił 

swoisty charakter norweskiej demokracji burżuazyjnej poło
wy XIX w. Rozwija się ona bowiem w warunkach względnej 
swobody chłopa i mieszczanina, nie skrępowanych więzami 
feudalizmu jak w innych krajach Europy. 
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Zarówno w młodzieńczych Jatach jak i później Ibsen znaj
większą uwagą śledził i badał rozwój zdarzeń politycznych, re
agując żywo na wszelkie z:niany stosunków międzynarodo
wych. Całą duszą sprzyjał wszelkim ruchom rewolucyjnym 
i powstańczym, walce o wolność i niezawisłość. Wiosnę lu
dów roku 1848 przeżył jako erę nowej epoki. Tragedią była 
dla niego klęska rewolucji węgiersk.iej 1849 r. zdławionej 

w swoim rozpaczliwym porywie wolnościowym przez prze
moc interwencyjnych wojsk rosyjskich ówczesnego żandarma 
Europy - cara Mikołaja I. 

Rolę i znaczenie rewolucji węgierskiej upamiętnił Ibsen 
w wierszu „Do Madziarów", w którym uczcił bojowników 
walki o wolność, podkreślając, że powstańcy węgierscy na 
równi ze wszystkimi innymi uczestnikami walk wolnościo
wych od 1830 do 1848 r. będą wzorem bohaterstwa dla przy
szłych pokoleń. 

Równie żywo zareagował Ibsen na późniejszą wojnę pru
sko-duńską (r. 1850 i 1864), zwalczając agresywne roszczenia 
Prus wobec Danii i , wzywając państwa skandynawskie do 
udzielenia pomocy Danii. 

Z tym samym imperializmem germańskim walczy Ibsen 
na tle wojny francusko-pruskiej 1870 r. Przeżył głęboko klęskę 
i upadek Komuny Paryskiej. Wszystkie te zdarzenia histo
ryczne wzmogły i zaostrzyły jego krytycyzm wobec stosun
ków burżuazyjnych ówczesnej Europy. 

Mimo tych zainteresowań politycznych, Ibsen nie zbliża 
się do żadnej partii politycznej czy stronnictwa, jak to uczy
nił jego równie wielki ziomek i przyjaciel z pewnego okresu 
działalności - Bjomson, pozostając na uboczu od wszelkiej 
zorganizowanej akcji politycznej jako wolny i niezależny 

w swych sądach indywidualista. 
· Vlf dŻiałalności lbsena wyróżniamy piP.rwszy romantyczny 

okres jego twórczości, związanej z walką o narodowe wyzwo
lenie Norwegii, wyrażające się w dążeniu do zerwania unii 
ze Szwecją. Utwory poety z tego okresu, oparte są na materia'e 
folkloru i historii norweskiej. Ibsen starał się za pośrednie -
twem swych utworów wychowywać swoich współczesnych 
w duchu narodowym i demokratycznym („Fru Inger", „Wo-
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jownicy na „Halgelandzie", „Prelendenci do tronu" i odrębny 
nieco i najwcześniejszy „Katylina"). 

Ibsen w tym okresie bierze czynny udział w odrodzeniu 
kultury i języka norweskiego, mimo dążenia do ugruntowanict 
„skandynawskiej" łączności mię"dzy Danią, Szwecją i Norw;:~
gią. Każdy z tych ludów powinien mieć jednak, jego zdaniem, 
wysoko rozwiniętą własną kulturę, by jako równouprawniony 
partner uczestniczyć w tym trójporozumieniu. 

Rozczarowanie dramaturga do wpółczesnej burżuazvjnej 
rzeczywistości znalazło wyraz w indywidualistycznej i an ar
chistycznej tendencji, znajdującej odbicie w symbolicznycl~ 

obrnzach „Branda" (1866) i „Peer Gynta" (1867). 
Rozwój kapitalizmu w Norwegii wpłynął na wyzbycie się 

przez Ibsena romantycznych iluzyj. Wielkie zdarzenia dzie
jowe r. 1870/71 pogłębiły i wzmocniły opozycyjne stanowisko 
dramaturga wobec społeczeństwa burżuazyjnego. Wzmagają 
się w związku z tym tendencje realistyczne w jego twórczoś 

ci, znajdują one wyraz w sztukach „Związek młodzieży", 

„Podpory społeczeństwa", „Dom lalki" (Nora) „Upiory" i inne. 
Dramaty te obnażają fałsze mieszczańskiej moralnośo 

i życia rodzinnego, brak wszelkich zasad i rozkład tego spo
łeczeńs Lwa. 

Mimo naturalistycznych tendencji do biologicznego mva
runkowania zjawisk społecznych. Ibsen w wielu utworach 
wbrew naturalizmowi wprowadza bohatera, zmierzającego do 
w0lnych działań. W swoim czasie Fr. Engels tłumaczył aktyw
ność bohaterów Ibsena przez odbicie się w nich inicjaty,vy 
i przedsiębiorczości norweskiego chłopa, który nigdy nie za
znał poddaństwa. 

W późniejszych latach wzmagają się w twórczości Ibsena 
tendencje indywidualistyczne, które ówczesnej literaturze 
w poddawtzy sposób narzucił filozof niemiecki · ...:..... Fryde·ryk 
Nietzsche. Rozwijają się one w takich utworach jak: „Dzika 
kaczka", „Rosmerholm", „Wróg ludu)", „Helda Gabler", ,;Bu
downiczy Solness", „Kobieta z morza" i inne. 

Mimo tych odchyleń Ibsen pozostał wiemy swoim idea
łom humanistycznym, jak świadczą dramaty „ LG. Borkman", 
„Kiedy zmartwychwstaniemy" (1899) i walce z dwulicowoś-
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cią burżuazyjnego społeczeństwa. Tym się tłumaczy trwałość 
jego sławy i wpływu, widocznego w dziejach dramatu aż po 
dzie11 dzisiejszy. 

Ulubionym tematem dramatów Ibsena jest zagadnienie 
rozwoju osobowości w człowieku, kształtowanie się psychiki 
jednostki w walce z otaczającym środowiskiem. Na życie pa
trzy jako na teren walki mrocznych sił z pierwiastkiem boha
terskim, dążnością do wyodrębnienia tkwiącą w duszy jed
nostki. 

Walka społeczna i polity.czna, tocząca się wokół, intere
suje go nie sama przez się, lecz ze względu na wpływ, jaki 
wywiera na losy jednostki walczącej o swoje prawa. Walce 
życiowej przypisuje zbawczy wpływ na człowieka . Siła mo
ralna i hart jednostki rośnie z napięciem tej walki. Ibsen prze
kłada dążenie do celu nad jego osiągnięcie. Brandes cytuje 
jego słynną paradoksalną wypowiedź: „Muszę się przyznać, 

że jedyna rzecz, którą wielbię w idei wolności - to walkę 
o nią; posiadanie wolności już mnie nie interesuje". Mniej go 
interesują formy społeczne od walki o nie. Ibsen uważa, że 
tylko w walce silna osobowość żyć może pełnią życia indywi
dualnego. Interesuje go ono głównie ze względu na to, że jest 
źródłem cierpień, doskonalenia się i samookreślenia dumnej 
i osamotnionej jednostki. 

„Norę" (sztuka napisana w 1879 r.) niezupełnie słusznie 

ujmuje się zwykle jako przejaw walki o prawa kobiety. 
Nie to stanowi treść istotną dramatu. Cała uwaga autora sku
pia się tutaj na przekształceniu się i odrodzeniu duchowym 
Nory. Rzecz prosta, że Ibsen sprzyja wyzwoleniu ekonomicz
nemu i politycznemu kobiety, lecz nie te sprawy znajdują się 
tutaj w ośrodku jego uwagi. Nora w tym wypadku jest upo
'staciowaniem walki o prawa wybitnej jednostki, nie mieszczą
cej się w swoim otoczeniu, nie zaś tylko kobiety. 

Jeżeli jednak ciężar tradycji, przesądów i bezładu społecz
nego tłoczy każdą wybitną jednostkę, to kobieta w roli tej 
jednostki ugina się pod podwójnym ciężarem. 

Nie posiada bowiem nawet tej ograniczonej swobody, 
z jakiej korzysta mężczyzna . Ta jednak polityczna i ekono
miczna wolność, o której marzyły naówczas kobiety, walczą-
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ce o emancypację, nie zadowoliłaby w najmmeJszej mierze 
Ibsena jako szermierza tytanicznych uroszczeń i ambicji 
jednostki. 

Nora podkłada zarzewie pod dom lalki. którego była kró
lową, by zniweczyć swój spokój i złudne szczęście, którym do
tąd żyła. Ocknęła się w niej dumna i nieugięta wola do samo
okreslenia i odpowiedzialności za swoje losy. Nigdzie jednak 
Nora nie protestuje jako istota pozbawiona pewnych praw 
w porównaniu z mężczyznami. Występuje. do walki w obronie 
nie tyle kobiety, czy jakiejkolwiek grupy społecznej, lecz 
w obronie ludzkiej osobowości w ogóle. W tym właśnie tkwi 
siła uogólniająca dramatu i jego aktualność nawet w epoce 
takiej jak nasza, Która zrealizowała już wszystkie najśmielsw 
marzenia emancypacyjne kobiet, lecz nie rozwiązała i rozwią
zać nie mogła zagadnienia stosunku jednostki wybitnej rlo 
tłoczącego ją środowiska. Tragizm losów takiej jednostki jest 
zawsze żywy - niezależnie od ustroju społecznego. Na tym 
polega wiekuista prawda dramatu Ibsena. 

Dialog wieikiego pisarza norweskiego wyróżnia się swo
istą, niebezpieczną dla aktora wyrazistością. 

Najważniejszy i rozstrzygający w akcji jest nie tekst, 
który pada z ust aktora, lecz tekst międzywierszowy, niewy
powiedziany, który szuka wyrazu w tonacji, barwie głosu, 

w mimice i gestykulacji. Tekst jawny mówi o cnocie i bogo
bojności, panującej na tym najlepszym ze .ć;wiatów, o wzajem
nej miłości i wyrozumieniu, - tekst ukryty zaś - o realności 
walki wszystkich ze wszystkimi, żądzy władzy, podporządko
wania sobie wszystkiego i wszystkich. 

Zadaniem aktora jest poddać widzowi wbrew realnemu 
znaczeniu słowa, ukrytą treść tekstu. Taką klasyczną mistrzy
nią w oddaniu ukrytej treści tekstu była nieśmiertelna 

odtwórczyni roli Nory - Eleonora Duze. Równie historyczne 
kreacje tej roli stworzyły słynna aktorka rosyjska Wiera Ko
misarżewska i z naszych - Helena Modrzejewska. 
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