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Publiczność polska nie znała Ibsena , rzadko ukazywały się 

na scenie Jego dzieła i to w tak nieudolnych przekładach, że 
czytając np. w tłumaczeniu Marzkowskiej, czy Susvsera jakąś 
sztukę Ibsena , z trudem wyczuwało się w tym gąszczu bladych, 
anemicznych słów żar miłości, czy nienawiści , kłamstwo, fałsz, 

czy obłudę ówczesnej „zwartej większości", którą tak bezli
tośnie oskarżał i stawiał pod pręgierz, smagając biczem satyry, 
i ujawniając rozkład, próchno i zgniliznę ówczesnych „Podpór 
społeczeństwa" , żyjącego na bagnie kłamstwa i wzajemnego 
oszustwa. 

Ibsen, vvielki poeta, stworzył olbrzymów myśli i ducha. 
Twórczość Ibsena jest natchniona nie wizją, nie wzlotami 
w ułudne kraj e fantazji, ale mocno związana w życiem, z zie
mią , z powszednim losem człowieka. 

Gigantyczne dzieła: „Pretendenci do tronu" , „Brand", „Peer 
Gynt", „Julian Apostate" są tylko ekranem historycznym, czy 
baśniowym, na który Ibsen rzuca człowieka, a jego czyny, czy 
myśli najtajniejsze budzą w nas grozę i przerażenie . 

Brand odmawia swej matce konającej ostatnich sakramen
tów, ponieważ nie wyrzekła się drobnych mizernych szczątków 
ziemskich, żonie swej wydziera z rąk pieluszki dziecka, które 
umarło, aby nie wiązała się miłością z ziemskimi pamiątkami; 
zapatrzony w chmury, mgły i lodowce szuka Boga, absolutu 
„Wszystko, albo nic" i ta surowa i bezlitosna formuła grzebie 
jej wyznawcę w lawinie, a na ostatnie wezwanie Branda, czy 
dostąpi zbawienia, głos odpowiada „On jest Deus caritatis". 
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Brand zabił w sobie miłość ziemską i spoczął pod zimnym 
lodowcem. 

Antyteza Branda, P eer Gynt, nawet metryką wieszcza od
cina si ę od surowej , zimnej formy Branda. Peer Gynt, jak 
listek k wiatu podrzucany wichrem, nie przeciwstawia s ię ze
wnętrznym bodźcom, płyni e z prądem, gdzie go fala poniesie 
i w yrzuci na brzeg, dla Peer Gynta oboj ętne , na jaki. Peer 
Gynt to poeta, t worzy wizj ę, obrazy , baśnie ; matką swoją 

dysponuje w godzin~ jej śmi erci nie przedśmiertnym, litur
gicznym obrzędem, ale pełną poezji baśnią o podróży w pięk
ny, nieznany świat. Ukołysał matkę swoją i przeniósł ją, 

uśmiechniętą na skrzydłach poezji, w Nieznane, a sam wyru
szył w świat, by po latach wielu, jako zbiedzony starzec, 
bankrut, ruina człowieka przypaść do nóg Sobveygi, która do 
późnej starości, z niewygasłą miłością czekała na swojego 
„chłopca". 

Trzecie wielkie dzieło „Pretendenci do tronu" umieścił 

Ibsen w zamierzchłej historii Norwegii , lecz i tu posiłkuje 

się Ibsen tłem historycznym, aby w epoce niezwykłych wyda
rzeń stworzyć ludzi na miarę olbrzymów, aby namiętności 

nienawiści i zbrodnie mogły mieć pełny i uzasadniony wyraz. 
Czwarte dzieło to „Julian Apostata" , usiłujący wskrzesić 

piękno i obyczaje starożytnej Hellady; walka z ówczesnym 
klerem łamie i jego i jego wysiłki. 

Początek XX wieku ożywił w Polsce zainteresowanie twór
czością Ibsena, zwłaszcza Lvvów przodował w tym zaintereso
waniu; już w latach 1904-1905 miał kilka sztuk Ibsena 
w swoim swoim r epertuarze i stopniowo wzrastało zacieka
wie. ie i osobą Ibsena i jego twórczością. 

Ibsen walczył o czystość życia indywidualnego, rodzinnego 
i społecznego i śmierć jego nie przerwała tej walki, każde 

dzieło Ibsena to pocisk kruszący pełzające przyziemne ludzkie 
mrowie. 
Grałem we wszystkich prawie sztukach Ibsenowskich, 
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z których ukochałem dwie: „Upiory" i „Peer Gynta"; Oswald 
w „Upiorach" stał mi się bliski przez niezawiniony wyrok 
śmierci i cierpienie. Grałem go nie tylko w Polsce ale w Wie
dniu, Paryżu, Zagrzebiu, Brnie. Peer Gynt przez swoją prze
bogatą w lekkomyślność, a tak chwytliwą za serce naturę, na 
której, jak na klawiaturze wygrywało życie swoje fantazje. 

Brand nie przemówił do mnie, bo nie ma nic we mnie 
z dogmatyzmu i nie przemówił również do pubhczności, po
mimo kilku pięknych wzruszaj ących scen. 

„Peer Gynta" i „Branda" na specjalne zamówienie dyrektora 
Hellera pięknie przetłumaczył Jan Kasprowicz. Najpotężniej

szym jednak dziełem Ibsena są moim zdaniem „Pretendenci 
do tronu" w dobrym przekładzie Kreczkowskiej. Sztuka, jak 
już wspomniałem ma za tło zamierzchłe dzieje Norwegii, 
jeszcze w niej stosowana jest próba ognia - ale postacie sce
niczne, to złomy granitu, który pod genialną ręką rzeźbiarza 
Ibsena przybrał kształty ludzkie, na miarę antycznych tra
gedii, na miarę postaci Szekspira, gdzie podziwiamy genialną 
dialektykę zbrodni lub doznajemy oczyszczających wzruszeń 

wywołanych pośvvięceniem i ofiarą. 

Nasze teatry powinny pomyśleć o ożywieniu repertuaru 
twórczością Ibsena. 

Mamy nie tylko w stolicy, ale i na prowincji dostatecznie 
utalentowane w dziedzinie sztuki teatru zorientowane 
zespoły, które śmiało sięgnąć mogą po najwyższe dzieła 

Ibsena. Na iluż to aktorów oczekuje „Peer Gynt" i wielu 
to Peer Gyntów czeka na realizację tych tęsknot, na razie, 
nucąc sobie tylko pieśń Solveygi. Wielki poeta był ścisłym 

realistą, dalekim od abstrakcyjnego symbolizmu; postacie jego 
scenicznie żywe, pełne charakterystyki zewnętrznej i realii. 
„Nie wprowadzę człowieka na scenę, póki nie porachuję guzi
ków u jego kamizelki". 

Tymi słowami scharakteryzował Ibsen 
twórczości a więc realista, psycholog, który 
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technikę swojej 
bada ruchy i od-

ruchy ludzkie i prześwietla swoim wnikliwym spojrzeniem 
i ostrością dojrzałego rozumu, jak rentgen, najtajniejsze, 
mroczne komórki duszy człowieka. 
Ktoś powiedział, że po panu Bogu najwięcej ludzi stworzył 

Szekspir i Balzac, należałoby do tej wielkiej Dwójki dołączyć 
Ibsena. 

Cały świat cywilizowany czci w Nim potęgę myśli i słowa, 
czci w Nim żołnierza, wiernego swoim ideałom i stojącego 

niezłomnie na pozycji w ustawicznej walce o uzdrowienie 
duchowe człowieka, o Jego godność, a prawdę jego wewnętrz
nego życia i o codzienny czyn, zgodny z tą prawdą. 

Czy Ibsen jest aktualny? Każde dzieło Ibsena jest dla nas 
jego testamentem jak żyć, by żyć w Pięknie i Szlachectwie 
i w pięknie Prawdy, w szlachectwie charakteru i myśli. Taki 
ideał życia stawiał Ibsen, może nie osiągalny, ale warto 
próbować. 

Poza tym Ibsen jest wielki jako poeta, niedościgły w twór
czości scenicznej, w konstrukcji dzieła: wzór dramatopisarstwa. 
Sztuka Ibsena żyje, dialogi snują się z akcji, każde słowo nie
zbędne, osadzone mocno w tworzywie dzieła. Ibsena grać warto 
dla Ibsena, dla młodych dramaturgów, pisarzy, dla aktorów, 
dla publiczności, dla najszerszych mas. 

Karol Adwentowicz 



WOJCIECH NATANSON 

O AKTUALNOŚCI IBSENA 

Gdy dziś czytamy sztuki Henryka Ibsena, gdy sobie przypo
minamy biografię tego pisarza - zrazu doznajemy zadziwienia. 
Największa chwała Norwegii, twórca narodowej epopei, go
rący patriota, - slclócony ze swym społeczeństwem, lata całe 
spędzający na dobrowolnym wygnaniu. Wychowany w szkole 
romantycznej - uważany za jednego z najwybitniejszych 
twórców ruchu „naturalistycznego". Samotnik, ulegający wpły
wom filozofii Kirkegaarda głoszącej tragiczną samotność czło
wieka a zarazem pisarz - reformator, obalający fałszywe „pod
pory społeczeństwa", szukający solidniejszych i lepszych. Poeta 
o wielkim poczuciu sprawiedliwości - a jednak głoszqcy 

chwilami piiękno brutalne zuchwałego czynu. Fanatyczny zwo
lennik prawdy we „Wrogu ludu", „Upiorach" i „Norze", uka
zujący fatalne skutki głoszenia prawdy - w „Dzikiej kaczce". 
Chwalca ludzkiej energii, wysiłku, inicjatywy - i fatalista, 
widzący jedyne rozwiązanie splotu wydarzeń w dobroczynnym 
samobójstwie z „Rosmersholmu". Bojownik •vyz\voleu ia ko
biety, dania jej w r~ce prawa samostanowienia o sv.rym losie 
co „Norze", „Podporach społecze11stwa", w „Upiorach" - i su

rowy krytyk Heddy Gabbler. 
A jedn::ik myślę, że można „uporządkować" ten pozorny 

chaos, znaleźć tu myśl przewodnią. l\fożna ją określić jako 
rodzaj sprzeciwu twórczego. 'vV każdym niemal ze swych utwo
rów podważał twórca „Upiorów" jakieś utarte wyobrażenia, 
jakąś myśl skostniałą. W każdym niemal ze swych ut\vorów 
dokonywał - śmiałej rewizji pojęć utartych. A czynirl to kon
kretnie. realnie, na przykładzie zaskakującego żywych ludzi, 
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w sugestywnych i prawdziwych sytuacjach („Dokładność, chi
rurgiczne rozkrawanie rzeczy aż do jej rdzenia" podkreśla 

u Ibsena znakomity nasz krytyk, Adam Grzymała-Siedlecki). 
Oto na przykład konsul Bernick z „Podpór społeczeństwa". 

Trudno, na pozór, o solidniejszą „podporę". Bernick cieszy się 
powszechnym uznaniem. To on organizuje w swej okolicy naj
ważniejsze akcje ekonomiczne. Uchodzi za wzór wszelkich cnót 
małżeńskich, rodzinnych , obywatelskich, społecznych, towa
rzyskich . Lecz wystarczy zeskrobać lakier, jakim jest pokryty 
ów „filar" - by się pokazało zbutwiałe drewno. Cała pozycja 
Bernicka opiera się na kłamstwie; cały jego autorytet wynika 
z nadużycia zaufania. 

Proces myślowy, do jakiego pobudzają nas sz.tuki Ibsena 
wynika z wszczętego przezeń „metodycznego wątpienia" (by 
użyć wyrażenia Kartezjusza). Siła Ibsena na tym polega, że 

owo „wątpienie", podważania pojęć utartych, zaprzeczenie ba
nałom , złudzeniom i oszustwom - umiał on przetworzyć 

w zadziwiająco sugestywny obraz teatralny. Oto dwoj e kocha
jących się ludzi, żona wpatrzona w męża , jak w ideał , solidny 
mąż, który kocha dzi eci i pożąda Nory, jak za czasów narze
czeńskich. Lecz pierwsza poważniejsza próba wykazuje niepo~ 
koj ącą kruchość tej budowli . Czyn Nory, zrodzony z głębokiej 
miłoś ci i spowodowany tą miłością - staje się zaczątkiem życio
wych komplikacji, które jak lawina obalają najpierw ,spokój, 
a potem - szczęście i możliwość współżycia. „Nora" staje się 
ostrą krytyką obowiązujących pojęć obyczajowych, łączących 
„honor" nie z osobistą wartością człowieka, ale z bezwładnością 
utartych wyobrażeń . 

Oto pani Alwing z „Upiorów" , która - pod wpływem kocha
nego wzajemnie, uczciwego, lecz słabego , naiwnego i tchórzli
wego człowieka - niszczy własne szczęście , posw1ęcając je na 
rzecz majaków, nie przynosząc ocalenia nawet własnemu 

dziecku. Dostrzegano niegdyś w tej sztuce - tragedię dzie
dziczności i być może , iż Ibsen, podobnie jak inni naturaliści, 
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np. Emil Zola w słynnej powieści „L'Assomoir" („W matni"), 
ukazującej działanie alkoholizmu, ulegał w pevvnym stopniu 
pokusie przenoszenia problemów biologicznych do sztuki nowo
czesnej. Lecz dla nas, którzy wiemy o możliwościach walki czło
wieka z przyrodą, ważniejszym od sprawy dziedziczności, 

wydaj e się ów stosunek człowieka do własnego losu, jaki się 

zawiera \. dzi ejach głównych bohaterów „Upiorów". 
Czwarty przykład owej drążącej powierzchnię zjawisk, myśli 

Ibsena vskiej s tanowi „Kobie ta morska" (czyli: „Oblubienica 
morza"). Sila przyciągania, jaką na bohaterkę· tej sztuki wy
wiera „obcy", tajemniczy żeglarz - jest rezultatem je j bier
ności. Dopiero wtedy się u tabilizuje nieokiełznana luna
tyczka, - gdy ł asną wolą i świadomym wyborem zadecyduje 
o swym losie. 

J an G b r iel Borkman (ze sztuki pod tym tytułem), upac1.ły 

kapitalista , genialny doro ki ewicz, który dopracował si~ kie yś 

wpływu i majątku z nicz go, j est ofiarą samego si b ie: sw ej 
brutalna · ci i. zaborczo · ci, żądzy zysku i żądzy władzy. Dla tej 
żądzy bez wahania w rzekł s · ę szansy osobistego sz częścia, 

kobi ty kochaj ące.i i upragnionej. I właśni to przekreślenie 

miłości , t en pozornie ascetyczny egoizm, nieznający gr anic 
naw t w e wła nych p ragni niac , s taj e się przyczyną k ata
strof,, Borkmana, u traty maj ątku, ośmioletni go vięz ie ia, 
rozpaczy, bank r uctw a, naw et odwr ' cen ia i ę odeń ostatnie j 
nadziei: syna . T m dr am at tan o •i jeden z ostatn ich rozdzialÓ\\'. 
wi lid j ibsenowsl·iej dyskusji: ze sw oim cz· sem, z p n j ącyrni 

poj ciami, z ustalon . mi a fałszywymi s tosunkami wnrtości. 

Bez tego Ibse 1ow kiego spr zeciv·rn t wórczego trudn o so ie 
wyobrazić w arunki w k tóry ch 1 ógl zdobyć przelomow zna
czenie - teatr Bernarda S ha v. , am t wórca „Pygmaliona" 
uznał t parantel ę , gdy jednej z swych k iążek nadał zna
mienny tytwł: „Podręcznik ibsenizm u". Shaw jeszcze zaostrzył 

i unowocześnił walkę przeciw vi elkościom fałszywym. Ostra 
rozprawa z banałami - dlatego, że są kłamstwami i zarodkiem 
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krzywdy - jest istotą teatru Shawa. Bez niej niepodobna sobie 
wyobrazić ani „Profesji pani Warren", ani , Pygmalion ", ani 
„Szczyglego zaułka", ani „Kandidy", ani „Genewy", ani „Mi
lionerki", ani „świętej Joanny". Zmierzyć rozległość oddziały
wania Ibsena na nowoczesną kulturę polską - to chyba oznacza 
także: zbadać w jakiej mierze i w jaki sposób Ibsenowska 
poezja szukania prawdy współbrzmiała z najś·wietnje i zymi 
dziełami naszego piśmiennictwa. Stanisław Wyspiański dokonał 
niezmiernie śmiałej próby obalenia fałszywych pojęć dotyczą
cych społeczeństwa polskiego, stosunku inteligencji i c ,1łopów, 

ruchu niepodległościowego i ugodowego, rozrachunku z prze
szłością i mesjanizmem (w „Weselu", „\~yzwoleniu", „Warsza
wiance", „Legionie", „Nocy listopadowej"). Stefan Żeromski 
rewidował ustalone pojęcie w całej swej twórczości , od „Ludzi 
bezdomnych" i „Syzyfowych prac" przez „Sułkowskiego" 

i „Popioły" aż po „Przepióreczkę" i .,Przedwiośnie". Analo
giczną z wysiłkiem Ibsena wydaje się próba kolejnego dokopy
wania się prawdy zja\l\'isk w „Murzynie" , „Ptaku", „żeglarzu", 
„Moście", „Dwóch teatrach" i w „Kowalu pienjądzach i gwiaz
dach" Jerzego Szaniawskiego, w jego opowiadaniach „Łgarze 
pod Złotą kotwicą", w felietonach i esseyach. 

Na tablicy, którą jakiś naiwny i bardzo powierzchowny popu
laryzator umieścił w zeszłym roku w Alejach Ujazdowskich 
na cześć jubilatów przypomnianych przez Światową Radę 
Pokoju, czytaliśmy: „Henryk Ibsen, Norweg, wielki dramaturg 
twórca nowoczesnego teatru". Choć Ibsen pełnił przez pewien 
czas funkcję reżysera teatrów w kilku miastach norweskich, 
niepodobna go uznać za „ twórcę" nowoczesnego teatru. Lecz 
możnaby ten tytuł uznać za prawdziwy, gdyby w nim zrobić 
drobną - na pozór - korektę: „Henryk Ibsen, twórca nowego 
kierunku myśli we współczesnym teatrze". Na tym polega -
jak myślę - aktualność Ibsena. 

Wojciech Natanson 
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JACEK FRUHLING 

PROBLEMATYKA „UPIORÓW" 
Pierwsz utwory Henryka Ibsena, przeważnie wierszowane, 

oparte na starych legendach i podaniach Pó~nocy, cechowało 
jedno: już w zaraniu swej twórczości poeta i dramaturg „od
kłamywał" pewne mity, inaczej, głębiej i prawdziwiej przed
stawiał postacie i zdarzenia urobione przez mitologię. Szczyto
wym osiągnięciem w tej dziedzinie był jego dramat „Peer 
Gynt", w którym pisarz pokusił się o zdjęcie fałszywej maski 
z legendarnego norweskiego bohatera ludowego, ukazując 

kłamcę, fantastę, figurę niepoważną i w żadnym wypadku nie 
zasługującą na szacunek. 

Tematyka historyczna zarówno w skali światowej, jak i naro
dowej nie mogła zadowolić takiego umysłu, jak Ibsen. Pisarz 
nie mógł pozostać głuchy i ślepy na to, co było treścią dnia 
dzisiejszego, zarówno w jego ojczyźnie jak i na szerokim 
świecie. Rozglądając się dokoła, chłonąc w siebie świat, który 
go otaczał, Ibsen doszedł do przekonania, że najgroźniejszą 

ostoją wstecznictwa moralnego jest zakłamany, nieszczery 
stosunek ustroju mieszczańskiego do instytucji małżeństwa. 

I oto młody Ibsen pisze jedną ze swoich pierwszych sztuk 
współczesnych „Komedia miłości", w której w sposób bezli
t.osny demaskuje fałsz i obłudę zwi.ązku małżeńskiego. Atak był 
tak gwałtowny, że w ojczyźnie pisarza podniosła się fala obu
rzenia. Ibsen opuścił wtedy Norwegię i jako emigrant przeby
wający to we Włoszech, to w Niemczech, każdą swoją sztuką 
rzucał wyzwanie mieszczańskiemu światu. Sztuk tych wyro
słych z problematyki współczesnej był cały legion. Dzięki nim 
Ibsen przestał być pisarzem norweskim, stał się pisarzem świa
towym. 
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Wśród utworóvv poświęconych problematyce małżeńskiej, 

charakter wyraźnie bojowy miała „Nora". Po raz pierwszy 
w dziejach teatru , a może i literatury, kobieciątko ze środo
wiska mieszczańskiego, zrównoważona i wzorowa matka, uświa
domiwszy sobie, że mąż jej to bezduszny egoista, który widział 
w niej i chciał widzieć jedynie i wyłącznie lalkę i zabawkę, 
zdobywa się n a odwagę porzucenia męża i dzieci . 

Po „Norze", drugim z kolei wyzwaniem pod adresem świata 
mieszczańskiego, które również wywołały olbrzymią burzę . 

stały się „Upiory", w których pisarz poszedł jeszcze dalej. 
aniżeli w ,,Norze". 

Helmer , którego „Nora" porzuca po ośmiu latach pożycia 
małżeńskiego, to nazewnątrz wzór solidnego męża, obciążonego 

tylko straszliwym egoizmem. Szambelan Alwing, od k tó rego 
Helena Alwing odeszła po roku poży cia, to hulaka, rozpustnik, 
szukaj ący tylko zabaw i rozkoszy, nie mający żadnych zasad 
moralnych. Helena Alwing porzuciła szambelana dla pas tora 
Mandersa, który jedn· k odepchnął ją od siebie, oświadczając: 
„Zona nie może być sędzią męża , musi nieść swój krzyż. Mał
żeństwo nie jest żadnym szczęściem, lecz pełnieniem obo
wiązku" . Pod wpływem tych słów Mandersa Helena Alwing 
wróciła do męża. Ofiara jej była jednak daremna. Szambelan 
uprawia dalej rozpustę, uwodzi służącą domu Alwingów, ma 
z nią dziecko. Nie koniec na tym. Syn Alwingów, Oswald, 
którego pani Alwing wychowuje zagranicą, by go ustrzec od 
zgubnego wpływu ojca odziedziczył po tym ojcu nieuleczalną 
chorobę. 

Ibsen pokazuje na przykładzie pani Alwing, że w zaga
nieniach moralnych kompromis doprowadza i doprowadzić 

musi do katastrofy. „Upiory" nie ograniczają si do tej pr ""Y· 
Jak i w poprzednich dramatach Ibsen chłoszcze tu bezlitośnie 

egoizm i obłudę. Katoński p a tor Manders, szermuj cy fr aze
sami o obowiązkach moralnych, to przede wszy ·tk.im mały, 

ciasny egoista, trzęsący się o swoje stan owisko, l i czący się 
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TEATR MIEJSKI we Lwowie - „Peer Gynt" Henryku Ibsena -
Karol Adwentowicz w roli tytułowej. Rok 1913. 



w każdej sprawie z tym, co powiedzą jego parafianie. Jego 
rzekoma naiwność w stosunku do stolarza Engstranda, jest 
lisią obłudą. Manders bez zmrużenia oka przyjmuje od tego 
łotra i oczajduszy „honorową" ofiarę, dzięki której nikt już 
nie może uczynić mu zarzutu, że przez nieostrożność przyczynił 
się do pożaru schroniska. 

W osobie pastora Mandersa Ibsen napiętnował jeszcze jedną 
cechę mieszcza11skiego społeczeństwa. Cechą tą jest lenistwo 
intelektualne oraz niezłomne przeświadczenie , że wszystko, co 
istnieje jest rozsądne i celowe. Cecha ta zdaniem Ibsena arcy
niebezpieczna, bo gdyby lenistwo intelektualne w pełni za
tryumfowało, cały świat popadłby w śpiączkę ducha i jaki
kolwiek postęp stałby się niemożliwy. 

Z tym lenistwem umysłowym, z obłudą i zakłamaniem walczy 
bohatersko pani Alwing. Są to dla niej upiory, niepozwalające 
żyć , ani oddychać. Niestety walka Heleny Alwing jest do 
pewnego stopnia trudem syzyfowym. Z chwi~ą, kiedy po ze
rwaniu się do lotu , powróciła do swego męża, znowu wzięła 
na siebie krzyż , o którym mówił pastor Manders, walka jej 
jest przesądzona w sensie uj emnym. Nie potrafi uratować syna 
od zagłady, ochronić od pożaru schroniska, które wzniosła , 
chcąc okupić winy szambelana. 
Są więc „Upiory" dramatem opisującym katastrofalne skutki 

nie sprzeciwieniu się złu . Osią utv.roru i jego punktem central
nym jest pani Alwing i jej stosunek do ponurej rzeczywistości, 
z którą nie umiała sobie poradzić. Druga postać naczelna to 
pastor Manders, w którym jak w krzywym zwierciadle odbijają 
się wszystkie cechy egoistycznej, p odszytej tchórzem, obJ:udy 
mieszczańskiej. 

Dzięki bardzo wybitnym wykonawcom roli Oswalda, (byli 
wśród nich tacy, jak Włoch Zacconi, Rosjanin Orleniew, Nie
miec Moisi oraz nasz Adwentowicz), punikt ciężkości „Upiorów'" 
przerzucany był na postać syna pani Alwing. Warto tu przyto
czyć słowa jednego z najbardziej znanych ibsenistów niemiec-
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kich Schlentera, który wypowiada następujące uwagi w zwią
zku z występem gościnnym Zacconiego w roli Oswalda: 

„Najbardziej niedźwiedzią przysługę oddał mu (Ibsenowi) 
tragik włoski Zacconi, wykonawca roli Oswalda. Żaden z wy
bitnych aktorów nie stracił zapewne tyle trudu , żeby w naj
brutalniejszy sposób rozejść się zamiarami autora, jak Zacconi, 
który z tej tragedii o Mater dolorosa, zrobił coś w rodzaju 
psycho-patologicznej etiudy. Barbarzyńska interpretacja roli 
Oswalda przez artystę włoskiego jest niewybaczalna przede 
wszystkim dlatego, ponieważ w sztuce nie ma cienia choćby 
aluzji , któryby dawał podstawę do ukazywania Oswalda jako 
syfilityka z zewnętrznymi cechami tej choroby. Przeciwnie, 
kiedy Oswald zjawia się na scenie po raz pierwszy, pani Alwing 
zachwycona wyglądem syna, mówi do pastora: „Niech pan 
popatrzy, - pozostał czysty i duchem i ciałem" . Pastor Man
ders odpowiada: „Tak, nie można temu zaprzeczyć". Wynika 
z tego wyraźnie, że Oswald, to piękne świeże jabłko, po którym 
nie widać, że toczy je robak. 

W ostatnim dziesięcioleciu przyzwyczailiśmy się do tego, by 
poszczególne utwory teatralne rozpatrywać i oceniać pod kątem 
tego, czy mają wydźwięk optymistyczny, czy pesymistyczny. 
Wbrew pozorom to szukanie wydźwięku zostało już wynale
zione dosyć dawno. Oto co pisze o tym wydźwięku w „Upio
rach" „pogromca" Zacconiego - Schlenter: „W związku 

z ponurym kolorytem sztuki, „Upiory" uważane są za utwór 
pesymistyczny. To prawda, że roz\viązanie sztuki jest tragiczne, 
to prawda, że autor maluje tu życie nie z najpiękniejszej i naj
lepszej strony, ale prawdą jest również, że przyczyna zła 

w „Upiorach" tkwi w warunkach zewnętrznych , w tym wąskim 
światku, który Ibsen poznał tak dokładnie i który zmusił go 
do wyemigrowania z kraju". 

* 
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* 

Na zakończenie kilka słów o charakterze osobistym, pamiętni
karskim. Piszący te słowa miał szczęście jako uczeń gimnazjum 
Franciszka Józefa we Lwowie uczestniczyć w czymś co można 
by określić jako swoiste polskie misterium ibsenowskie. 

Polegało ono na tym, że dyrektor teatru lwowskiego w latach 
1906~-1907, Heller, povvziął i zrealizował niesłychanie ambitny 
i karkołomny zamiar wystawienia w ramach cyklu wszystkich 
niemal dramatów Ibsena. 
Człowiekowi żyjącemu w warunkach dnia dzisiejszego, kiedy 

to prościutkie i nieskomplikowane sztuczki teatralne przygo
towuje si ę po kilka miesięcy, \\rydaje się rzeczą nieprawdopo
dobną, że premiery owych przedstawieil ibsenowskich odby
wa) y się co dwa tygodnie. A jakie to były prem iery! Prawie 
w każdej b1yszczał Karol Adwentowicz. Kto miał możność 

oglądać go w owych latach. a także i później w okresie między
wojennym jako Peer Gynta, kto go widział i słyszał j ako 
Oswalda w „Upiorach", kogo porywał i olśniewa ł j ako Stock:
mann we „Wrogu Ludu", ten już nigdy, bez względu na to 
czy jako wykonawców postaci ibsenowskich oglądał l\!Ioissieg o, 
Bassermanna, czy tragika rosyjskiego Orleniewa, ni potrafił 

wyzwolić się spod wrażenia, które pozostawiła gra Adwento
wicza. Jeżeli chodzi o „Upiory" to Adwentowicz i Wan da Sie
maszkowa w roli pani Alwing grali tę sztukę na występacl 

teatru lwowskiego w Wiedniu zdobywając wstępnym boj em 
i publiczność i krytykę . 

Jacelc Friihlin g 



„UPIORY" NA SCENACH ŚWIATA 

(fr.) Obie sztuki, które Ibsen napisał przed „Upiorami" -
,Podpory społeczeństwa" i „Dom lalki" - wywołały wzburze

nie opinii publicznej. Jeżeli chodzi o „ Upiory" to po opu bliko
waniu ich rozpętała się istna burza, wskutek której żadna ze 
scen skandynawskich nie umiała zdecydować się na wysta
wienie sztuki . Pi,erwszym, który odważył się na to ryzyko, był 
aktor szwedzki i przedsiębiorca teatralny August Lindgren. 
Zorganizował on dla „Upiorów" specjalny zespół, z którym 
jeździł po trzech krajach skandynawskich, sam grając rolę 

Oswalda. 
Prapremiera, mająca charakter próby generalnej odbyła się 

23 sierpnia 1883 r. w Helsingborg. Zespół Lindgrena wystawił 
„Upiory" z kolei w Kopenhadze, Sztokholmie i Chrystianii, 
(dzisiejsze Oslo) na scenie teatru, którego dyrektorem był 

swego czasu sam Ibsen. Bowodzenie było wielkie, wywoływano 
raz po raz nieobecnego autora. Zespół Lindgrena jeździł po 
Skandynawii z „Upiorami" przez lat... 15. Powodzenie prywat
nej trupy wpłynęło na decyzję Teatru Królewskiego w Sztok
holmie, by wystawić sztukę w tym teatrze. Premiera „Upio
rów" odbyła się w początkach roku 1903, w dwadzieścia lat po 
prapremierze trupy Lindgrena. 

W maju 1882 r., na rok przed Lindgrenem, wędrowna trupa 
duńsko-norweska wystawiła „Upiory" w Chicago i objeżdżała 
z nimi liczne miasta amerykańskie. W roku 1887 grał „Upiory" 
w Ameryce na gościnnych występach Mittenivurzer, aktor wie
deńskiego Burgtheatru. Na afiszach widniała typowo amery
kańska reklama: „Sztuka zabroniona w Niemczech". 

Jeżeli chodzi o Niemcy, to losy „Upiorów" przedstawiały się 
następująco: Sztuka została wystawiona po raz pierwszy na 
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TEATR NARODOWY w Toruniu - „Upiory" Henryka Ibsena -
Stanisława Wysocka (Pani Alwing), Mieczysław Szpakiewicz 

(Oswald). Rok 1923. 
(Ze zbiorów Stanisł awa Kwaskowskieg o) 



terenie Niemiec w roku 1886 w Augsburgu z inicjatywy grupy 
młodych pisarzy monachijskich. Próba księcia Meiningen wy
stawienia „Upiorów" w Berlinie spaliła na panewce. Udało 

się tylko uzyskać pozwolenie na zagranie „Upiorów" na poranku 
w Residentztheater pod płaszczykiem przedstawienia na cel 
dobroczynny. Odbyło się ono w obecności autora i przyniosło 
mu niesłychany tryumf. Aktor Wallner, który grał rolę Oswal
da, opowiada w swych pamiętnikach, że nigdy w życiu czegoś 
podobnego nie widział. Autora wywoływano nieskończoną ilość 
razy, wychodził przed rampę wzruszony, onieśmielony i uszczę
śliwiony. 

Poranek w Residentztheater nie był jeszcze ostatecznym 
zwycięstwem sztuki. Dopiero po kilku latach krytyka oceniła 
ją właściwie. Największym i najbardziej niestrudzonym propa
gandystą Ibsena w Niemczech był znany niemiecki teatrolog, 
długoletni dyrektor teatru, Brahm. Popierał go w tym głośny 
w owym ~zasie krytyk berliński Schlenter. 30 \Vrześnia 1889 r. 
„Freies Theater" w Berlinie otworzył sezon „Upiorami". Od 
tej pory stały się sztuką, która latami nie schodziła ze scen 
niemieckich. 
Pierwszą sztuką Ibsena graną na scenach francuskich były 

„Upiory". Rzecz godna podkreślenia, że propagandystkami 
„Upiorów" stały się kobiety. Francja zapoznała się z nazvvi
skiem Ibsena po raz pierwszy dzięki artykułowi pani Barine, 
który pojawił się w roku 1877 w „Revue bleue", w roku 1881 
pani Ahlberg ogłosiła uwagi o Ibsenie w „Nouvelle Revue". 
W roku 1887 krytyk Saint-Cere relacjonował w czasopiśmie 

„Revue d'art dramatique" przyjęcie, z jakim spotykają się 

utwory Ibsena w Niemczech. \V roku 1889 pojawił się pierwszy 
francuski wybór dramatów Ibsena z „Norą" i „Upiorami" na 
czele. Wstęp do tego ibsenowskiego zbioru napisał znany krytyk 
literacki Rode wypowiadając następujące słowa: „Nieznane 
u nas dotychczas nazwisko Ibsena stanie się pewnego pięknego 
dnia równie popularne jak nazwiska Dostojewskiego, Dickensa 
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i Turgieniewa". Pod wpływem peł:iych uznania krytyk wysta
wił „Upiory" w roku 1890 w swoim „Theatre Libre" Antoine. 

„Upiory" są obecnie przygotowywane przez Teatr Mały 

w Moskwie, a 5 grudnia 1956 r. odbyła się premiera „Upiorów" 
w Maxim-Gorki Theatr w Berlinie. 
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