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KIEROWNIK LITERACKI MARIA SERKOWSKA 
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HENRYK IBSEN przyszedł n a św i a t 20 marca 1828 r. w mia
s'.eczku portowym Skicn w Norweg ii. Ma j ;1c lat Hi opuszc/,a 
d om rodzinny i zostaje uczn iem aptekd r skim. Stud iu.i e 
pó%niej \V Christi~mii (dzi csic jsze o~ lo). Pisze w iersze, w r <1Z 
z przyjaciółmi zakłada pi smo polityczno-sa tyryczne, w yda je 
swój pierwszy dn1mat „Catilina". W 1831 roku zosta je dra 
maturgiem nowopowstałego Tea tru Na rodowego w Bergen, 
poczym w r. 1858 obejmuje k iero\vnictwo a rtystyczne tea t,·u 
w Christianii. Po bankructw ie tea tru wy j6dża w r. 1862 do 
Ih~ymu; w la tach 1868-91 zamieszku je w Dreźnie i w Mo-
1rnchium. Następnie wraca do Norw egii i umiera 2:J m a ja 
l!Hi6 r. Napisał m. in. dram;; ty: „Podpory społccze11stwa " , 
„Dom la lki" („Nora"J, „Upiory", „Wróg ludu", „Dzika kacz
k;! ', „R osm ersholm", „Hedda Gablc r", „Budowniczy Sol
nr'rs", „Gdy umarli zmartwychwstają " . 
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.Najwic;kszy i najżarliwszy obok Lwa Tołstoja mo
r3Jista w literaturze światowej XIX wieku, Henryk Ibsen 
t!rodził się w tym samym roku, co autor „Zmartwychwsta
ni2": w 1828. Obydwaj usiłowali jednocześnie poruszyć su
mienia społeczeństw zastygających powoli w sklerotycznym 
chrystianizmie i w konwencjach obyczajowych cywilizacji 
mieszczańskiej. Jeden działał za pośrednictwem powieści nie 
gardząc wszelako bezpośrednimi środkami apostolatu w ro
dzaju kazań, odezw, czy orędzi. Drugi w tym samym celu 
posługiwał się teatrem. Głównym motorem działania u oby
dwu był patos moralny. W rezultacie jednak, to co było dla 
nich tylko narzędziem, przesłoniło to, co było szczytem i 
obydwaj ocaleli przed niszczycielskim działaniem czasu nie 
jilko reformatorzy i przywódcy duchowi ludzkości, lecz 
przede wszystkim jako wielcy artyśd. 

Wbrew oczekiwaniom Ibsena, kamieniem węgielnym jego 
sh1wy stały się nie wielkie dramaty ideowe i historyczne, 
lecz sztuki społeczne, których pisaniu poświęcał się niem•1l 
wyłącznie do 1877 roku. Za tło ich akcji służą przeważnie 
małe miasteczka norweskie, lecz problematyka, jaką poru
szają, nie tchnie bynajmniej zaściankiem: przeciwnie posiada 
ona znaczenie ogólno-ludzkie. Pisząc je dążył Ibsen do tego, 
co sam nazywał „zrewolucjonizowaniem ducha ludzkiego". 
Są demaskatorskie, obalają stare bożyszcza, odsłaniają be?:
sens i szkodliwość uświęconych konwenansów, nieludzkość 
panujących stosunków społecznych, piętnują system wycho
\Vawczy, który wypacza i niszczy jednostkę. 

W sztukach tych objawia się Ibsen jako nowy Roussea:1: 
co prawda nic idyliczny, nie pogodny, nie doznający łatwo 
stanów euforii; lecz zgorzkniały, cierpki, zasępiony, ugina
ncy się pod ciężarem całego wieku różnorakich rozczarowań. 
Jego tezy brzmią: Jednostka ludzka stanowi wartość naj
\Vażniejszą. Jej największym wrogiem jest społeczeństwo, 
które dla zachowania własnego istnienia stworzyło wyrafi
nowany system ucisku i niewoli, wymierzony przeciwko jed
nostce. Wymyśliło ono sztuczne prawa, sztuczną moralność, 
sztuczne pojęcie i normy postępowania doprowadzając natu
n; człowieka do stanu atrofii a konwencjonalność do stanu 
hipertrofii. 

Piętnując zło w jego najtypowszych przejawach Ibsen 
nic rozpatrując go w kategoriach religijnych czy metafizycz
nych, choć na jego osobowości wyryła głębokie ślady teo
logia protestancka. Sprowadza on je do wymiarów ba.rd.zo 
konkretnych, empirycznie sprawdzalnych, do czynmkow 
takich jak wychowanie, wpływy środowiska, instytucje spv
kczne ustawodawstwo, normy obyczajowe, obciążenie dzie
dziczn~ itd. Jest więc Ibsen pod tym względem bliższy mark
sizmu aniżeli christianizmu. 

Tym bardziej więc uderza to, iż na dnie jego sztuk spo
czywa gruby osad pesymizmu i że pesymizm ten zwiększa sie 
z latami. Czyżby Ibsen co raz bardziej uświadamiał sobie, 
iż świat jest tak przeżarty złem, że trzeba tu jakiegoś sil
niejszego wstrząsu, jakiejś gwałtownej burzy, która by przy
niosła gruntowne oczyszczenie atmosfery moralnej i 
zmianę stosunków społecznych na świecie? Jeśli nie spos~b 
znależć odpowiedzi na te pytania, to trzeba przyznać, ze 
fakty w pełni uzasadniły pesymizm socjalny Ibsena, przy
nosząc zarazem dowód, jak realistyczna była jego ocena. 
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M~ż?a td widzieć w nich wyraz swoistego rozbicia oso
bowosc1 I?sena na d"':'ie sprzeczne istoty: jedna wierzyła w 
sens okreslonych wysiłków, druga stawiała je pod znak za
pytania, rzucała na nie światło okrutnej ironii i drwiny. 

Twórczość Ibsena nie stanowiłaby epoki w rozwoju dramatu 
eu.r~pejskiego, gdyby nie posiadała wielkich swoistych war
to~c1 artystycznych, gdyby nie odkrył on nowych dziedzin 
piękna, gdyby nie wzbogacił literatury w nowe środki su
ge~tii i wyrazu. Różnie określano wkład Ibsena w drama
turgię nowoczesną. Mówiono o tym, że rozwinął on i dosko
nały kształt nadał dramatowi konwersacyjnemu, że dzięki 
mistrzowskiemu stosowaniu techniki retrospektywnej obdarzył 
swe utwory rzadko osiągalną glębi~i perpcktywy. że sztuki 
Jego nie przedstawiają rozwoju losu ludzkiego, lecz zdzie
rają jedną zasłonę za drugą z losu już spełnionego, aż wrl'
szcie oczom widzów (i samych postaci scenicznych!) ukazuje 
się naga prawda o nim, prawda, która wstrząsa i która 
druzgoce schematyzm społeczny. Że nie ma w nich akcji 
clramatycz_nej, lecz jest tylko dramatyczne ujawnienie sensu 
moralnego określonego odcinka rzeczywistości ludzkiej. że 
punktem wyjścia dla Ibsena jest zawsze a prior i skon
struowana idea moralna, a dopiero póżniej następuje jej 
c:gzemplifikacja, która tylko dzięki wielkiej sile kształtowa
nia czyni z dramatów Ibsena dzieła sztuki, nie zaś martwe 
r!ody dydaktyzmu. Że wreszcie dialog Ibsena, ten cudowny 
jc:go twór, daje nie tylko całkowitą iluzję rzeczywistości, ale 
<:oś więcej jeszcze, bo w każdym swym zdaniu ujawnia dru
gi, utajony sens, że tyleż znaczeń mieści się w samych wier
Ezach jak i między wierszami. 

Może jednak największym osiągnięciem artystycznym Ib
sena jest to, że teatr jego mimo swego naturalistycznego 
podłoża, udziela miernym, pospolitym, nędznym egzysten
cjom ze świata mieszczańskiego tyleż niemal uroku i poezji, 
ile emanuje jej z królewskich czy książęcych bohaterów 
sztuk Szekspira - dzięki magii sztuki i dzięki spowiciu ob
razu świata realnego mgłą niepokoju ! światłocieniem tajem
niczości przypominającym płótna Rembrandta. 

Główna siła oddziaływania dramatów Ibsena nie m1esc1 
~;<; w tym, co uderzało ludzi jego epoki, co posiadało aktu
alność doraźną i konkretną. Tu nastąpiło wskutek działania 
czasu jakby przemieszczenie warstw geologicznych dzieła: 

z~wnętrzne zeszły w dolne pokłady, głębsze pojawiły się na 
vvierzchu. Można też powiedzieć inaczej: aktualne problemy 
dramatów Ibsena w naszych czasach stały się tylko maską 
problemów istotnych, głębokich, a zarazem trudnych do 
sprecyzowania w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Skła
dają się one na dramat ludzkiego serca, dramat stary i za
razem wciąż nowy, podejmowany w swoisty sposób przez 
i-ażdego wielkiego twórcę, dramat wielkości i słabości ąło
wieka, jego pragnieniem i realnych możliwości, jego małych 
radości i jego wielkich cierpień. 

ALEKSANDER ROGALSKI 
lfrag111e11l z artykułu pl. „Heuyka Ibsena w~lk~ o cilowleka" zamieszczo-
11ego w „ Tygoclalku Zachod11lm" d11. 24. 8. 58 r.) 
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Ale jak tu mówić pobieznic o lhsenie! Ileż trzebaby po
wiedzieć, aby dać obraz tej mozolnej, kn:tcj drogi, jaką 

przebył teatr, zanim zdołał, w geniuszu Ibsena, osiągn~ i: 

d osk onałe niemal splecenie tragizmu z codziennością! Potrze
ba wie I kości jest pqdem zasadniczym w teatrze. Daw
n iej osiągano ją dziecinnie prosto: biorąc na temat królów, 
wodzów, ministrów. Ale już osiemnasty wiek sarka - n,1-
\Vpół bezsilnie - na ten monopol tragizmu. 

... - Teatr długo jeszcze nie sprosta temu zadaniu jakim 
jest wydobycie tragizmu, ze wspókzesnego życia, z n a s 
s a mych. Dokona tego Henryk Ibsen; i nie jest chyba 
rrzypadkiem, że ten teatr zrodził się w Skandynawii, w tym 
krnju w którym mocne, nieustc:pliwe dusze zachowują swą 
rasową wielkość nie dajcie siq stoczyć codzienności; w któ
rych uczucia, namiętności dojrzewają długo i w milczeniu, 
:ile gdy zerwą tamy, wówczas idą aż do ko!lca, wypowiadają 
~ : ~ do ostatniego słowa. 

Ilekroć zdarzyło mi się czytać Ibsena, zawsze przejmo
wało mnie podziwem, w jaki cudowny sposób zdoła on zaw
~· ze uniknąć płask ości, tego odmo:; tu czyhającego na 
v;~zelką codzienność! 

(„Flirt z Melpomeną" 

STANISŁAW BOY-ŻELEŃSKI 

Wieczór trzeci, str. 40-41, 1922 r.) 

Ju.-en w kawiarni - rysunek Edwarda Muncha 

Do historii literatury (Ibsen) przeszedł jako dramatopi
s;i rz i to jako jeden z najbardziej wyłącznych dramatopisa
rzów. Gdybyśmy nie znali żadnego z jego dramatów, a znali 
Wtizystko, co poza dramatami napisaJ, to pozostałby w na
szym wrażeniu jako indywidualność niewiele wyższa 0d 
Hednich talentów literackich. Natomiast każda stronniczka 
Jego dialogu czyni go od razu twórq wysokiej rangi. Co jest 
nnjbezpośredniejszym naszym wrażeniem po zapoznaniu się 
h jego dramatopisarstw em? To, że po brzegi napełniło sic; 
m~o treścią poważnq, surową, a jakk rzadkimi przebłyskami 
humoru. 
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R asowego dramatopisarza , a wi·~c ni liryka czy epika, 
po;.nać w I bsenie łatwo choćby z jego pasj i do człowiek a. 
l'owi c.'·ć , n owela, poemat mogą fi gury ludzk ie uzupełniać ja
h ' m k to chce n addat kiem opisów czy rozwiąza!l. W dramacie 
•·:;czelk ie r oz vaża nia , w sze lka t eza mu i si ę przekształcić w 
c~.;ow i eka i jpgo losem s i wypowied zieć . Dramaty Ibsena 
sL jq prz d n <i mi jal<0 wzćr. 

S:1 tylko ludzie i ich ludzkie życie. To samo znajdujemy 
w .- wszystkich jego utworach scenicznych, nawet w mło
t . z1eńczych. Klasycznie dramatopisarski zmysł ten pozwalał 
lnsenowi, j ak rzadko któremu z jego współzawodników, 
z~ Iudnić de ski sceniczne rzeszą postaci wprost fenomena!
! yc. h. To właś nie ważne, że fenomenalnych. Poza niezbędnymi 
komparsami w tłumnych jego dramatach, niemal że nie sposób 
1 ,; trafić r: a figurę zdawkową, na figurę nie jako bezimienną. 
Każdy z _iego ludzi przynosi ze sobą jakiś swój własny a wy
ra;ny znak osobisty, każdy rozciekawia nas swoją oclrębno
ści;·i. wlcisną orbitą pochodu przez życie. 

U Ibsena zasadniczy konflikt powstaje z tego, co się w 
ż:ciu bohaterów działo w ich przeszłości. Pod ciśnic
r. icm oc'bywaj qcych się na scenie wydarze!1, często niespo
t• .. ic>w;rn ie, nieraz w dziś dzień bohaterów utworu wkracza 
v. ;c1mo ich dawnych przeżyć, dawnych przewinień czy omy
ic· ;-,czynów ni er a z - zdawało siĘ - zapomnianych i ono od 
l t: j chwili za czyna dysponować dalszymi losami figur dzid
l:i ];1cych. 

Dramatyczna interwencja przeszłości nie stnnowiła jed
P.ak główne j cechy ibsenizmu. Podobną sprężync; dzia
ł 2 nia możmi by tu i ówdzie odnaleźć i u innych, wcześniej
s;.:ych autoruw . Ważną natomiast dla ibsenizmu bc;dzie powa
;:w etyczna, z .iaką ska ndynawski poeta ukazuje tra;:;iczn.1 
r. ic·oclwolal n ość popełnionych niegdyś czynów. Siłę antyczne
go fatum m a t en ibsenowski „upiór" prze szłości. To jedno, 
u n as te- pni e wtór emocjonalny, jaki za zwyczaj u Ibsena pro
Piil'nic je z tego wt· rgnic;cia przcszło~ ci w tcraźnicjszoś(:. 
i' i :cm :.l l zaw~zc przynosi on ze sobą ja k i ~ prawie, że niere
al ny podzwu::k , n a s trój. Wszystkie jego „białe konie", wszy
!> '.:; ic jego „wola n;a toni morskich, jego pojawianie się po
·· taci ni cs~i mowitych w wyrocznych godzinach życia ludzkie
g o - w~zystko to, co nazwano symbolizmem ibsenowskim, 
~·ypływa ło lwzpo::- rednio, jako owoc tego nastro ju, towarzy

s·a.ce.r:o „trag izmowi przeszłoś ci". 

Gdy m owa o ibseninowskiej apologii indywidualizmu, lo 
1de sposób ni e zwróci(~ uwagi na najważniejszy jej charakter: 
gdy ar cy indywidualista Nietsche ogłaszał manifest swojego 
,. nad człow i e ka" to na uwadze miał przede wszystkim praw:i 
i przywil e je wyodn~bnionego z masy ludzkiej człowieka. 
Ib~.en na uwadze ma przede wszystkim obowiązki nie
z.a ei.n j wolnej jednostki. Wiernością wobec powinności mo
ra lnych - nie czymś innym - „silny Ido sam" - ostrzegPł 
l b!.en ni e tsch canistów. 

Sp r a a mor a lnych, dobrowolnie przyjętych i sakramen
talnie ·ykonyw anych zobo i ązail k a mieniem węgielnym 
kgla w fil ozofii Ibsena. W jego pesymizmach i w jego wo
; unta r yzm i . Człowit>k rodzi się na to by cierpieć, to nie 
tru dno w yczyt ć z jego dziel. W dniu przy JŚCia na świat rzu-
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cuny jest w odmęt wrogiego mu życia, które si <: skończy nie
b;; wem. Nie ma on i nic będzie miał żadn j nicprzcloln::> j 
n. grody za swoje czyny dobre, ani żadne j kary za swoje ;r, ł i! 
n) yśli, 7.a swoje samolubstwo czy za swoją niegodziwość , 
umlejącą unikać sądów i kryminału . Mimo to jednak na le·i:y 
c zynić dobro i wstydzić się zła. Nakży być człow i ek i em 
godnym nie dla nagrody, lecz by stoicko zadośćuczyni ć go -
nu.~ci człowieczej, honorowi człowieczer1stwa. Niemal wszyscy 
p,;.,,ytywni bohaterowie Ibsena walczą o tę godność swojego 
iywota, o to. by nigdy i pod żadnym pozorem nic zejść poni
zeJ w a 1 ki. 

Na mogiłach uj<1rzmionych cierpień osobistych wyro~nięt :-1 , 
z n1.letycznej - można by powiedzic:ć - emocjonalności po
częta, nienaganną pod względem technicznym, trzeźwo reali
styczna w swoich zrębach a tchem poezji owiana, zarówno 
refleksją jak i pasją myślicielską wzbogacona - twórczosć 
Ibsena przypadła na te dziesiątki lat, kiedy w dramatopisa r
stwie światowym nie było drugiej indywidualno:~ci, która 
.siłci swego oddziaływania mogłaby się była zmierzyć z au
torem „Dzikiej kaczki". Zarówno koniunktura, Jak i nicz.oJ 
przeczone wartośct uczyniły go niemal że bożyszczem v..-szy
stkich szczerych i wszystkich snobistycznych wielbicieli i wy
znawców „wielkiej sztuki". Aż do ostatnich dni ze szłe go 
stulecia, a nawet do początku pierwszej wojny świ atowe j 
wszyscy „postępowi w estetyce'" intelektualiści przysię gli mi 
Ib~ena i widzieli w nim prawodawcę zasad sztuki. Ibsen · 
da siP odnależć zarówno w na turalistach jak i symbolistach , 
zt: rÓ'ń;no w Sudermanie jak i Maeterlincku. Drobnym i eh (:_ 
b~_. włókienkami tkwi w Hauptmannie, Czechowic, P rzyhy-
5zewskim, Rittnerze. Zaważył na myślach G. B. Shaw a i W \ -
tkkinda. Czujemy go w „Żabl'si", czujemy go w dzi 'si,1 lkAch 
jl'~!i nie setkach pomniejszych utworów. Czuło go s ic; ' o
jc g o czasu w całym stylu odciuwania artystycznego, w kr ~ 
kri<ich i rostulatach, jakie czytelnik, widz i słuchacz staw i .i t 
artvstom. twórcom a nawet i psychologom. Obok Tc1łstoj,1 
i Nictschct:o był· on trzecim najważniej szym pr<1woc!av '"1 
n: ~ad intelektualnych, artystycznych. 

Wielkim był nic tylko siłą geniu szu artys tycznego ; wi 1-
k'm był również przez wysoko>ić swo'ch idcaJ(,w :<;yciowych, 
p :·zez wzniosłe poczucie odpowiedzialności rncrdlncj z 1 to, 
c.:0 dziełami swoimi glosił. Mimo wszel kie możliwe swe omyli. I 
f .)' l przyk!a 'pm tw!Jrcy Upn,wnionego do W)'ChOW:l nia Sll · 

mień. 
ADAM GRZYMAŁA - SIEDLECKI 

fragmenty art. „Ibsen I IBSENIZM" „Teatr" Nr 2ł, rok 1956. 

Gdy się dzisiaj czyta dramaty Henryka Ibsena - czyn i< 
one zrazu na nas wrażenie splotu sprzeczności. Najwi ksr.a 
chwała Norwegii, twórca narooowej epopei, skłócony z• 
sw ym społeczeństwem, lata całe spędzaj<JCY na dob row ol ny 
""ygnaniu . Wychowany w szkole romantycznej - jeden 
z najwybitniejszych twórców ruchu naturalistycznego. s.1-
motnik, ulegający wpływom filozofii Kirkegaarda, g ł osz.1c~j 
tragiczne odosobnienie jednostki - a zarazem pisarz obala 
jucy fałszywe „podpory społeczeóstwa", szukający solidniej 
sŻych i lepszych. Poeta o wielkim poczuciu sprawiedli w śc i 
-- a jednak głoszący chwilami piękno brutalnie zuchwa łego 
c"-vnu. Fanatyczny zwol0nnik prawdy w „Wrogu lu du", u k, -
zu.jący fatalne skutki głoszenia prawdy w „Dzik ie j kaczce "'. 
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C'h> a lea .lu cl zki 0j energ ii , wysiłku, ini cj a tywy - i fa ta li ta 
v ldzący J dyne roz> iqzanie w dobroczynnym samobójstw! e 
z „Rosmcrsholmu". Bojownik wyzwolenia kob ie ty , d a n ia j~ j 
w _ rc:~e praw samo~.tanowicnia o swym losie w „ orze" cr.y 
„Kob1ec1e morskie] - i surowy krytyk „!Ieddy Ga bler". 

A jednak myślę, że można „uporząclkować" ten chaos, 
znależć zasadniczą myśl by nadać określenie twórczego 
s Pr ze ci w u. Ibsen w każdym niemal ze swoich utworó,.: 
r,odważał jakieś utarte wyobraźnie, jakąś myśl skostniałą 
w banały i dogmaty. W każdym niemal ze swoich utworów 
cl "kcnywał niezmiernie, wartościowej rewizji poję ć . A cz.1'
n 1 ł to konkretnie, realnie, na przykładzie zaskakująco ży
\•::·ch ludzi w sugestywnych prawdziwych sytuacjach. 

John Ga briel Borkman upadiy wi e lki k apitalista, ge 
r: ial ny d0robkiewicz, któr; dopracowa ł się kiedyś wpływu 
i rr.ajątku z niczego - jest ofiar<1 samego siebie. Ofiarą swc· j 
brutalności i za borczości, żądny zysku i władzy, ja~;;:ą daje 
piC'niądz. Dla tej żądzy niemal bez ' a hania wyrzekł si , 
sza nsy osobistego ~zczęścia, kobiety upra gnionej i kochające j . 
i to właśnie przekreślenie miłości, ten e~oizm nie znaj ący 
f: r anicy nawet w swych własnych pragnieni ach staje s ic~ 
przyczyną katastrofy Borkmana, utraty maj ątku, ośmiolet
n iego Wil:zicnia, rozpaczy, bankructwa - a nawet odwróce
nia się - ostatniej nadziei - syna. 

Proces myślowy, do jakiego pobudzają nas sztuki Ibse
nowskie wynika z wszczętego przezeń „metodycznego wąt
p ienia", by L•żyć wyrażenia Desca rtesa. Siła Ibsena na , tym 
polega , że owo „1.n1tpienie", podważ nie pojęć utartych, za
p r zeczenie banałom i oszt•stom - umi e on przetworzyć w za
c:z i wiaj~1co sugestywny obraz dra m u tyczn y. 

WO.JCJECH 1'"ATANSON 
(r1agmcnt t!rl. .. O ub.:u:.ilnoś:i lbscnil" z (omn , Do lucch razy sztuka" 195B). 

Pljsat norweski -- obraz Henryka Ibsena 
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Borkman to Napoleon finansów. Ma żyłkę finansow i!, 
wrodzoną miłość pieniądza w jego najbardziej namacalnej 
postaci, to znaczy miłość drogocennych metali. Borkman n ie 
rr.;.,rzy o pięknych domach, wzywających go, by rycerskim 
ramieniem wyzwolił je spod tyranii smoków i despotów. On 
marzy o metalach uwięzionych w nieodkrytych kopalniach, 
wzywających go, by je wyzwolił i rozesłał po całej ziemi, w 
celu użyźnienia, zachęty, tworzenia. Uderzenia kilofa i mło
ta górnika· to dla niego czysta muzyka, wieczysta noc pod 
ziemią wabi go równie magicznym czarem, jak roziskrzona 
e,wiazdami noc księżycowa wabi romantycznego poetę. Mi
łość do metalu jest uczuciem dość pospolitym, czek na dwa
dzieścia funtów szterlingów, nie budzi w żadnym człowieku 
lych samych uczuć co dwadzieścia złotych monet funtowych, 
a każdy człowiek znacznie łatwiej rozstanie się z czekiem 
ni7 z monetami. Istnieją skąpcy, którym ręce drżą przy 
dotknięciu złota, choć z zupełnym spokojem ujmują bankno
iy. Prawdziwa miłość pieniądza jest, w gruncie rzeczy, na
miętnością opartą na fizycznym głodzie drogocennych metali. 
T0 nie jest chciwość; nie można nazwać chciwym człowieka, 
który umarłby raczej z głodu niż wydał bodaj jedną monet<: 
ze swego woru złota. Gdyby uczynił to samo z miłości do 
ł:i()ga, nazwano by go świętym, gdyby to zrobił z miłości do 
kobiety, zostałby obwołany nieskazitelnym rycerzem. Lu
dzie bogacą się proporcjonalnie do natężenia tej pasji, 
wielcy libertyni zostają Napoleonami finansów, mali ro;~
pt1stnicy - skąpymi, drobnymi lichwiarzami itp. 

Zrozumienie tego jest konieczne dla oceny Ibsenowskiego 
t\apoleona finansów. Ibsen nie trakluje go powierzchownie, 
sięga do poetyckich pobudek tego typu. do miłości złota 
w postaci namacalnego metalu, do idealizacji złota wynika
j;icej z tej miłości. 

Borkman spotyka siostry Renthcim, z których starsza 
Jest bogatszą od młodszej. Zakochuje się w młodszej i ona 
w nim, ale że miłość złota jest pasją dominującą, wic;c Bork
man żeni się ze starszą. Składa jednak należny hołd swej 
podrzędnej pasji i spekulując cudzymi kapitałami oszczędza 
k.ipitały młodszej panny Rentheim. Jedna z wielkich spe
kulacji pociąga za sobą utratę powierzonych mu kapitałów 
i Borkman zostaje uwięziony za malwersację. Z tej klęski 
r.ie potrafi się już dźwignąć. Wychodzi z więzienia jako 
zrujnowany i martwy człowiek i nie miałby nawet grobu, 
w którym mógłby spocząć, gdyby nie miłosierdzie Elli Ren
tl1eim, której majątek oszczędził łamiąc jej serce. Ona więc 
d:::je pieniądze na utrzymanie domu Borkmana. 

Odtąd Borkman jest jakby trupem wystawionym na ka
fa!ku w najbardziej . ponurej atmosferze, jaka kiedykol
wiek wyszła spod pióra dramaturga. Zona jego, kobieta 
dumna, zmuszona jest żyć pod jednym dachem z karanym 
sądownie złodziejem. który okrył ją hańbą - bo nie ml 
dokąd pójść spożywając gorzki chleb siostrzanej jałmurzny 
i przysłuchując się ze wstrętem krokom męża przemierzają
cego długą galerię pierwszego piętra „jak chory wilk". Przy
~łuchuje się tym krokom nie dnie, lecz lata. Pokłada wszy
stkie nadzieje w synu, Erharcie, który ma oczyścić nazwisk0, 
spłacić dłużników i wyprowadzić ją z tego grobu do hono
rowego i dostatniego życia. Temu zadaniu ona poświęciła 
jego życie . 

Borkman ma całkiem inny plan. On nie przestał być Na
poleonem: wróci ze swej Elby, rozniesie w puch swych wro
gów i przeprowadzi spekulację udaremnioną przez pech i 
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wścibstwo prawa. J est dumny, dumniejszy od Na oleona 
Nie w~óci. do _świata finansów, dopóki świat ten nie prze~ 
kona się, ze me potrafi się obejść bez Borkmana i ni e za 
ofiaruje mu z pO\vrotem stanowiska prezesa zarządu. Bork
man żyje w oczekiwaniu takiej delegacji. 

Jak wszyscy obłąkani, Borkman nie może podtrzymywać 
swego złudzenia bez jakiejkolwiek przychylnej reakcji z zc
wn~trz. Jedną _z ofiar katastrofy jest pewien urzędnik, który 
r.ap1sał tragedi ę i od tego czasu uważa siebie za poetę. Ro
dzina urzędnika wyśmiewa jego dzieło i pretensje, a że jes t 
on biednym nieznacznym stworzeniem, które nigdy nie za
kosztowało dość życi a , by zachować poczucie godności wła snej 
wfród m artwych, jak Borkman potrafił, więc i on potrzebuj e 
pewnej za chęty z zewnątrz dla podtrzymania swego złudzenia . 
Na szczqście u\vielbiał kiedyś wielkiego finansistę, Borkmana, 
klóry zrujnowawszy si bie i jego nie ma nic przeciw odmi
n1 cji S \\ e j ofi ary i nawet got C. w jest wynagrodzić to uwi cl
h enie uda.icic, że wierzy w poetycki geniusz urzęclnilrn. I ob 
ci dw<1j z kiacla ja jedno z towarzystw wza jemnej adorac 1!, 
ld rirych jrs t tyl e w świecie , umilaj;1c sobie życic obopólny111 
I' •xhlel; ~ t\vem. 

Ten ·mu lny d om um;irlych r czsypu·c s ię w proch pod 
udc·rz ni am młock :.: o 1;okolenia dom;:iga j;1ccgo się swego 
mi jsc<i w i.y iu. Erha rd. od którego matka oczeku je, że 
f>[Jla ci clłul? i ojca i przywróc i rodzinie d awnq świetność, t 

ciotka - Że~ je j os~odzi sta roś ć wdzięczn'l miłością, za jmuje 
~ie wł;1 snymi sprawa mi - na ra:l.ie sprawami miłosnymi 
głównie - i nic ma najmnie jszego zamiaru troszczyć s i ę .J 

~ !·;c,l'lczon a ka r i0r <: cbłą k a nego eksprzcstqpcy na górze lub 
o sen ty m enta lne bredni e stare j panny na dole. 

Barclzo przyj em n·,, spę dza cza s w domu ślicznej pani z 
s ,sf ed ztwa, roz\ ·óllki, która Ki P. jak kształtować dusz1; 
clr,rasta.i<Jc ei::o młodzień ca . Co się zaś tyczy śmiertelnego 
\\ ;·oga rodziny , nic ial;i ho llinkcla , który donosił policii 
o spekulacji Borkmana i wzbog<~ cił się na jego stracie - lo 
J.rhard ta k ma ło s ic przejmuj e tą sta r <J historic1. że byw..i 
na przyjqci· eh Hinkela i w spaniale s ię ta m bawi. Ki dy 
v;rcs7cie ,; liczna pa ni uszcz ~li\·,· iła go do tego stopnia , ż 
c!nm rorlzinny staj · sic; niC' do zniesieni a , nic do pomyśleni a , 
n:~~ do przyjęc i a , Erh ard wyjeżdża z niq do vVłoch, zostawia-
3:4c umarlych wła~ncmu losowi. 

Szczegóły tej katastrofy składajq si(; na sztukę. Świerze 
i:. owietrze i świa tło dnia przedostaje się do grobu i jego mic-
5 zka ńcy rozsypujq sic; w proch. Foldal, urzędnik-poeta, wy
gaduje siq, że ani przez chwilę nie wierzy w możliwość po
n-otu Borkmana do wielkich interesów, a Borkman odcina 
s ię , rzucając mu w twarz, że nie jest poetą. Po tej komedii 
mi~tępuje tragedia zdrady syna, a wśród lamentów złam:i
nego serca, zawiedzionej dumy, zniweczonych marzeń roz
\ iewają się zamki na lodzie, p0zostawiając otwarty grób, 
który przesłaniały. Biedny Foldal kuśtyka do domu, po wy
gramoleniu się spod sań, w których córka jego właśnie 
uc ieka z domu, by grać „drugie skrzypce" jako przyzwoitka 
przy Erhardzie i ślicznej yani. On jecie.n jest potr_zebn;t w 
życiu, gdyż musi pracowa c na utrzymanie szydząceJ z m ego 
rodziny. 

G. B. SHAW 
KWINTESENCJA IBSENIZMU. Przelot la Cecylia Wojewoda 
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