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HENRYK IBSEN 

HENRYK IBSEN 
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Henryk Ibsen! Jedno z największych nazwisk w historii 
teatru! Pisarz, który prawie we wszystkich swoich drama
tach obrał za tło akcji rodzinną Norwegię, tę z prehisto
rycznych sag skandynawskich i tę najbliższą sobie współ
czesną - a przecież odpowiedział na wiele pytań, jakie 
w drugiej połowie XIX wieku nurtowały cały świat. Był to 
okres, w którym, jak pisał Bernard Shaw „wiara w nieomyl
ność Biblii została zachwiana, a wiara w ni·:!ornylność ro
zumu nie została jeszcze sprecyzowana". Dzisiaj w sto trzy
dzieści lat od urodzin pisarza i z górą pięćdzies iąt lat po 
jego śmierci nie zdajemy sobie na ogół sprawy z ogromnego, 
przełomowego znaczenia twórczości tego burzyciela prze
sądów, odsłaniającego nędzę moralną tzw. podpór społe
czeństwa, walczącego z oportunizmem i \vszelkim schema
tem myślowym. Często dzisiejszemu widzowi utrudnia bez
pośredni kontakt symbolizm niektórych ibsenowskich postaci, 
jakaś dostojność, hieratyczność dialogów i gestów. Innych 
drażni trochę aluzyjność wypowiedzi, długo krążących wokół 
nienazwanych po prostu spraw. Niektórzy znów widzą je
dynie zewnętrzną atmosferę sztuk, ich warstwę obyczajową 
i ci właśnie skłonni są wygłaszać lekkomyślne zdania, że 
problematyka dramatów Ibsena przeżyła się, że nie ma już 
w nich aktualnego rezonansu. Taka pseudonowoczesr:a opi
nia jest równie niesprawiedliwa i krzywdząca jak stanowisko 
pruderyjnych krytyków angielskich, którzy po premierze 
„Upiorów" pisali: „Absolutnie obrzydliwa sztuka... Należy 
napiętnować... Nieskanalizowany rynsztok... Ropiejący 
wrzód... Smutny i śmierdzący świat Ibsena.. Ten stek wul
garności, egoizmu, gruboskórności i absur j u... Bełkot zwa
riowanych Norwegów ... " Oto garść autentycznych epitetów, 
jakimi dzisiejszy świętoszek chętnie obrzuciłby np. dramaty 
Samuela Becketta. · 

Nie udało się ówczesnym hipokrytom przyćmić sławy Ib
sena. Każda premiera jego sztuki była wyzwaniem, rzuconym 
w imię wyzwolenia człowieka z narzuconych mu, zmursza
łych norm obyczajowych, każda przynosiła mu nowe zwy
cięstwo i jednała tysiące zwolenników: tych, którzy odważ
nie chcieli poznać prawdę o świecie i o sobie. 

Bo Ibsen - ten bezkompromisowy moralista - stawia 
jednostkę ludzką oko w oko z gorzką prawdą, nieupiększoną 
maskami społecznych pozorów, odartą ze złudzeń jakimi 
zwykliśmy barwić i uzasadniać nasze czyny. Jednocześnie 
jednak Ibsen - surowy sędzia - potrafi zrozumieć człowieka 
łudzącego się, współczuć z „Peer Gyntem", który po tylu 
fantastycznych, wydarzonych i niewydarzonych przygodach, 
staje pusty na progu rodzinnego dornu, aby zrobić obrachu
nek ze swego zmarnowanego życia. 



Co więcej Ibsen z niezwykłą wnikliwością psychologiczną 
rysuje swoje postacie, nie służą mu one tylko do udowod
nienia tezy, ale żyją pełnym życiem, w ich wnętrzach wiel
kość krzyżuje się z podłością, piękno z szpetotą, dobro ze 
złem. Ibsen, walcząc o wolność każdego człowieka w sta
nowieniu i kształtowaniu własnego losu - obciąża go za
razem odpowiedzialnością wobec siebie samego za spełniony 
czyn. 

Dlatego tak okrutnie przeżywa pani Alwing w „Upiorach"' 
bankructwo swoich ideałów; dlatego tak tragicznie kończą 
pastor Rosmer i Rebeka West w „Rosmersholmie"; odkry
wając powoli zakłamanie i fałsz wspólnego życia idą śladem 
tej, którą mimowolnie zgubili - i wybierają jedyną drogę , 
jaka im pozostała: śmierć. 

Nie przyznaje jednak Ibsen racji dogmatyzmowi „Branda". 
Ostrzega przed stosowaniem z góry powziętych idei: Grze
gorz Werle z „Dzikiej kaczki" w swej pasji odkrywania 
prawdy ludziom, przywykłym do kłamstwa i iluzji. niszczy 
życie małej i czystej Jadwigi. I ginie Jan Gabriel Borkman, 
kiedy pojmie, że jego złudzenia o pełnej rehabilitacji są 
tylko kompromitującym cieniem na jego własnym domu. 
Wielkość Ibsena sprawdza się dzisiaj nie w precyzyjnie 

zarysowanym tle obyczajowym. Sztuki jego nie są rodzajo
wymi obrazkami przedstawiającymi umarłe zdarzenia i sy
tuacje. Nie są dla nas także ważne przekonania poszczegól
nych postaci; nie wiele nas obchodzą postępowe poglądy 
Rosmera i sprawa Nory straciła swój modny niegdyś aspekt 
emancypacyjny. Ale sens twórczości Ibsena i prawdziwa 
jego wielkość wyraża się w jego bezkompromisowej posta
wie, postawie człowieka, który ustawicznie walcząc z prze
ciwnościami: kłamstwem otoczenia i osobistymi iluzjami, 
choćby po omacku jak Nora, szuka wciąż siebie i swojego 
miejsca w świecie. 
Decyzję odejścia z domu Helmera dyktuje Norze „obowią

zek wobec samej siebie". Swój nonkonformizm posuwa Nora 
przytem tak daleko, że na pytanie męża czy nigdy nie by_ła 
z nim szczęśliwa, odpowiada : „Nie, nigdy. Wydawało mi się, 
że tak jest, ale szczęśliwa nie byłam nigdy". Nora odrzuca 
pozory, chce zdobyć poczucie „obiektywnego" szczęścia, 
a takie szczęście można odnależć tylko wtedy, kiedy nie 
liczy się na nikogo prócz siebie. Może nim być jedynie świa
domość spełnionego wobec siebie obowiązku. Dlatego też 
opuszczając „dom lalki" Nora wie, że nigdy już nie prze
kroczy progu swej samotności. 

Czy tylko Nora jest samotna? Ibsen jest zdumiewającym 
psychologiem. Potrafi nam pokazać złożone motywy naszego 
działania. Czy Krystyna Linde, wmawiająca Krog3tadtowi 
i sobie, że działa w szczytnym zamiarze oczyszczenia atmo
sfery w rodzinie Helmerów, nie ma w tym także osobistego 
interesu? Czy wszystkie pokazane w „Norze" postacie nie 
żyją w zamkniętym kręgu, obwiedzionym grubą linią swoich 
popędów i aspiracji? Nie ma wyjścia z tego kręgu i Nora 
dobrze widzi jak w końcowej rozmowie mąż jej ucieka się 

do wytartych sloganów, ażeby za tym parawanem ukryć 
siebie i niedowład swoich myśli. Bo Helmer nawet sam 
z sobą nie potrafi być szczery. W tym dramacie wzajemnego 
niezrozumienia może tylko w jednym momencie pękają 
kręgi samotności i dwoje ludzi spotyka się na wspólnej płasz
czyźnie. To chwila kiedy dr Rank mówi aluzjami o swej 
niedalekiej śmierci. 

Nie rozumie tego Helmer, ale dwoje nieszczęśliwych -
Rank i Nora - znalazło się w jednym błysku zapalonego 
cygara bardzo blisko siebie... Tak, ale to już płaszczyzna 
śmierci, nie życia. 

Stanisław Heba.nowski 

IBSEN W POZNANIU 

O „NORZE" I GABRIELI ZAPOLSKIEJ 

Jakim więc sposobem kobieta szlachetna i. zacna moż~ dla
tego, iż przekonała się o samolubstwie męza opuszczac dom, 
a nade wszystko dzieci i puszczać się w świat? To w życiu 
wobec takich okoliczności jest niepodobne i stąd też zakoń
czenie to wadliwe, które bynajmniej nie odpowiada piękno
ści i rozwojowi dwóch pierwszych aktów. Mimo to przecież 
powiadamy, iż dramat ten jest niepospolitym utworem i peł
nym oryginalności, a scena z tarantelą jest przewyborna. 
Wdzięczni teź jesteśmy dyrekcji za wystawienie go, a są

dzimy, że nie prędko zejdzie ze sceny naszej. Wchodzą 

tu jeszcze, jak powiedzieliśmy, Krogstadt i Krystyna -
ta ostatnia szkicowo tylko nakreślona, jak niemniej doktor 
Frank (p. Królikowski). Ten ostatni służy jedynie do 
lepszego uwydatnienia charakteru Nory i jest dobrze na
kreślony. 

Dramat ten odegrany był na naszej scenie w ogóle dobrze. 
Na wyszczególnienie zasługuje p. Podwyszyński, który po
stać Krogstadta odtworzył bardzo dobrze i zupełnie zgod
nie z intencją autora. ·P . Sosnowska rolę Krystyny, nie da
jącą zresztą pola do popisu, odegrała zupełn:e dobrze. Rów
nież dobrze odtworzył postać dr. Franka p. Królikowski. 
P. Zapolska miała bardzo wiele momentów szczęśliwych, 

a do takich zaliczamy grę jej w tych scenach, w których nie 
występował jeszcze żywioł dramatyczny, nadto podnosimy 
zupełnie dobrze odegraną scenę z tarantelą - w drama
tycznych momentach zabrakło jej siły, energii i pewności. 
Sądzimy wszakże, że w dalszych występach i te usterki usu-
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nie, bo znać w meJ zrozumienie i inteligencję, a warunki 
zewnętrzne są po temu, do tych zaś zaliczamy jej głos przy
jemny i wdzięczny. Gra wreszcie p. Saganowskiego w roli 
Hellmera była dość blada. 

(Fragment recenzji) Dziennik Poznański Nr 262 - 16 XI 1882 

GDY SIĘ ZBUDZIMY Z POSRóD ZMARŁYCH 

Recenzent X pisze, że p. Kęcki stworzył w Rubeku typ 
odpowiadający intencjom autora, ale „artyście nie zawsze 
dopisywała pamięć". P. Pieókowska grała rolę Mai i gra 
jej odznaczała się naturalnym wdziękiem i swobodą. P. Mło
dziejowska, wielce utalentowana i inteligentna artystka na
dała pewne cechy prawdy życiowej tej zagadkowej, lecz mi
mo to czy właśnie dlatego sympatycznej figurze. ( ... ) Role 
ibsenowskie domagające się skupienia i gry dyskretnej zdają 
się nie odpowiadać indywidualności artystycznej p. Mastal
skiego, którego właściwym polem są dramaty i tragedie ko
turnowe. 

Fragment recenzji Dziennik Poznański Nr 288 - 17 XII 1912 

JAN GABRIEL BORKMAN 

\1. onumentalną postać tytułową w sztuce rzeźbił u nas po 
swojemu, więc zimno, a bacznie, trochę jakby obok niej sto
jąc, Że lazowski. Temu wybornemu Borkmanowi towarzy
szyły: siłą Arkawin, a wielką inteligencją Szczurkiewiczowa. 

Pan Ryll nie wydobył z Foldala czaru dziecięcego tej po
staci. Pan Gantkowski musi narazie spłacać haracz swej 
młodości i grać role nie dla siebie, nie. dla swojego krzep
kiego talentu charakterystycznego, który w podobne posta
cie jak Erharda nie może wnosić nic więcej nad poprawność. 

Pani Latoszyńskiej kazano być uwodzicielką, co przyjęła 
z rezygnacją i odrobiła wcale kunsztownie. Panna Króli
kowska jest okropnie miła panna, tylko czemu zawsze taka 
nachmurzona i bolejąca? 

Swoje piękne dekoracje gubił Jarocki w przesadnym sta
raniu się o realistyczną wierność tekstowi, zapominając, że 
wszystko w tym potężnym dziele pnie się ku symbolowi. 

Stanisław Maykowski 
Fragment recenzji Kurier Poznański R. 1923 - 6. XI. 1923/ 

nr 253. 
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ROSMERSHOLM 

( ... ) Utrzymuje się powszechnie opinia, może dlatego tym 
powszechniejsza, że niesłuszna, jakoby w spuściźnie Ibsena 
„Nora" należała do utworów najbardziej przestarzałych, 

zwiędłych. 

Dlaczego? Czy dlatego, że dziś jest pewna sfera stano
wiąca pewną część kobiet, co wywalczyła sobie nie mate
rialne ale duchowe równouprawnienie z mężczyzną? Czy 
może dlatego, że dziś nie łatwo byłoby znaleźć kobietG, co 
fałszując podpis na wekslu, nie :udawałaby sobie sprawy 
z prawnej odpowiedzielności? 

Zapewne te rzeczy minęły do pewnego stopnia - ale do
mek lalki ostał się nienaruszony i kto ma oczy i uszy otwarte 
bez trudności nawet wśród najbliższego otoczenia znajdzie 
niejedną „Norę", co zapewne nie kupuje w sekrecie przed 
mężem ciastek, ale do wychowywania dzieci ma jeszcze 
mniej kwalifikacji od bohaterki ibsenowskiej. 

Jeżeli godzimy się bez trudności, że „Antygona" jest wiecz
na, chociaż dzi:i zakaz pogrzebania brata jest równie nie
aktualny u nas, jak np. problem Hamletowy czy zabicie 
zbrodniarza podczas modlitwy jest karą odpowiednią za 
zbrodnię, a nie otwarciem nieba? To mimo to powiedzenie 
królewskie 

„Usta szepcą .modlitwę, myśl się w prochu grzebie 

A słów bez myśli nie przyjmują w niebie" 

nie straciło i nie straci nigdy ze swej prawdziwości. 

„Rosmersholm" jak inne sztuki Ibsena ma swoją tezę; 

jeżeli chodzi o ścisłość ma ich dwie, będące niejako spoj
rzeniem z dwóch stron na ten sam problem. Jedną z nich 
jest to, że odnieść zwycięstwo nad przeciwnikami ideowymi , 
przynieść radosną wiedzę innym, może jedynie człowiek, 

który ma sumienie zupełnie czyste i tę, płynącą z przeświad
czenia o nim, wiedzę radosną o sobie. 

Drugą jest niejako inne sformułowanie poprzedniej, że 

przeszłość nasza idzie zawsze za nami i gdybyśmy nawet 
potrafili się wewnętrznie odrodzić i przetworzyć. Jeśli ona 
była złą lub grzeszną, zapłacić za nią będziemy musieli. 

( ... ) Rebeka West, stojąc juź u samego celu, kiedy wy
starcza jej wyciągnąć rękę, by uchwycić domniemane szczę
ście, kiedy to szczęście samo się do jej rąk garnie r.ie ma już 



siły sięgnąć po nie, jak sama nam mówi; zabiła ją atmosfera 
duchowa Rosmersholmu. 

„Pojęcia Rosmersholmu uszlachetniają, ale zabijają szczę
ście. Moje P'rZY'najmniej zabiły". 

Te słowa są wyrwane wprost ze serca całego pokolenia 
p11zedwojennego, które było przepojone na wskroś pojęclami 

obowiązującymi w murach „Rosmersholmu", pojęciami uszla
chetniającymi, a tym samym broniącymi drngi do szczęścia , 

jeżeli ta droga wiodła przez trupy i zdeptanie prawa mc
ralnego. 

( ... ) Premiera „Rosmersholmu" była wielkim świętem po
ezji i sztuki. Ibsen odniósł zwycięstwo, do którego pomogła 
mu Wysocka. 

( ... ) Nie możemy się zgodzić jedynie na oprawę dekora
cyjną, ze względu na wszechwładnie w Teatrze Polskim kró
lującą „Oszczędność" przez wielkie O złożoną z niedobit
ków wszystkich sztuk i stylów od polskiej „Zemsty" aż do 
hiszpańskiej „Radości życia". 

( .. ) Natomiast artyści nasi spisali się pro arte. Pierwsze 
miejsce należy się paniom Wysockiej (Rebeka) i Sachnow
skiej (pani Helseth). Wysocka nie od dziś cieszy się w Pol
sce rzetelnie zasłużoną sławą jednej z tych artystek, co naj
głębiej czują i najlepiej rozumieją Ibsena. Jej Rebeka jest 
kreacją godną poczesnego miejsca we wszechświatowej ga
lerii ibsenowskich kobiet. Pani Sachnowska w skromniej
szym nieporównanie zekresie udowodniła raz jeszcze ile 
prawdziwej sztuki, artystycznego umiaru i zdolności charak
terystycznych posiada, że wśród naszego zespołu należy się 

jej jedno z najpierwszych stanowisk. 

Z panów, zdaniem naszym, najbliższym stylu Ibsena i ży
ciowego wyrazu jego dzieła był pan Bryliński (Rektor Kro!). 
Doskonały aktor dobrze zrozumiał wskazówki reżysera, nie 
zatracając jednak ani własnej indywidualności, ani nie prze
kreślając osobistego stosunku do autora. 

Nie możemy tego powiedzieć ani o p. Brackim (Jan Ros
mer) ani o p. Chmielewskim (Brendel) i Kondracie (Mortens
gard). Chcąc najściślej dostosować się do stylu Wysockiej 
zgubili po drodze całe człowieczeństwo granych przez siebie 
postaci. P. Kondrat mówiąc do Rosmera o swym zdziwieniu 
z powodu zmiany jego przekonań, co nie mogło być większe, 
gdyby księżyc spadł na ziemię, mówił to tonem lodowato 
zimnym, bez cienia zdumienia. 

Mimo tych zastrzeżeń jako całość „Rosmersholm" pozo
stanie w tegorocznym bilansie Teatru Polskiego jako jedna 
z cyfr najpoważniejszych. 

Jerzy Koller 

Fragmenty recenzji - Dziennik Poznański - 24 III 1928 

Poza tym grano: 

„Dzika kaczka" (III. 1922 - Teatr Polski) Reżyser Roman 
Żelazowski, Władysław Stoma (Hi~lmar), Zygmunt Biesia
decki (Grzegorz), Helena Czechowska (Jadwiga), Franciszek 
Ryll (Ekdal), H. Arkawinówna (Gina), oraz Latoszyńska, 

Bogusławski, Wasilewski, Hnydziński, Piotrowski. 

„Upiory" (IV. 1925) - Teatr Nowy). Wykonawcy: Karol 
Adwentowicz (Oswald), Arkawinówna (pani Alring), Kaden, 
Wasilewski, Zasempianka. 

„Hedda Gabler" (IV. 1927) - Teatr Nowy). Reżyser Ko
recki. Wykonawcy: Arkawin (Hedda), Korecki (Brack), Me
lina (Tesman), Korecka (Pani Elvsted), Łuszczewski (Lov
borg, Chojnacka, Broniewicz. 



Najbliższe premiery: 

STANISŁAW WYSPIAŃSKI „Wesele" 

Reżyseria: Tadeusz Byrski 
Scenografia: Piotr Potworowski 
Muzyka: Tadeusz Szeligowski 

ANTONI CZECHOW - „Wujaszek Wania" 

Przekład : Artur Sandauer 
Reżyseria: Jan Perz 
Scenografia: Zbigniew Kaja 

ANTONI CWOJDZIŃSKI - „Freuda teoria snów" 

Reżyseria: Stefan Orzechowski 
Scenografia: Bogna Lisowska 

W przygotowaniu: 

ALEKSANDER MALISZEWSKI - „Droga do 
Czarnolasu" 

JERZY STADNICKI - „Kunszt miłości" 
(Prapremiera) 

GEORG BUCHNER - „Woyzeck" 
Przekład: Jerzy Liebert 

KIEROWNICTWO TEATRU: TADEUSZ BYRSKI 
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