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JÓZEF GIEBULTOWICZ 

HENRYK IBSEN 
Niewielkie nadmorskie miasto Grimstad w południowej Norwegii prze

żywało w połowie XIX w. kryzys życia towarzyskiego. W spokojną bo
wiem dotąd atmosferę mieszczańskiego środo\viska wtargnęło nagle ostrze 
satyry, zwrócone przeciw miejscowym wie1kośoiom i spędzające sen 
z powiek miejskich tuzów. Poiryibowani i dotknięci w swej wysoko obno
swnej godności własnej obywa.tele miasta Grimstad powinmi byli szukać 
środków na uspokojenie nerwów nie gdzie indziej, tylko w miejscowej 
aptece. Tymczasem właśnie apteka okazała się źróałem tego, co dogry
zało cnotliwym mieszczanom. Kąśliwa sa.tyt·a, w formie różnych okolicz
nościowych wierszyków na temat lokalnych skandalików, rodziła się bo
wiem wśród aptekarslctch utensyliów. Młody, nie liczący jeszcze dwu
dziestu lat „terminator" sztuki aptekarskiej wykazywał tam większ~ zdol
ności we władaniu piórem, niż w kręceruu ;pigułek. Był to Henryk Ibsen. 
Karierę aptekarską 16~letni Ibsen rozpoczął z konieczności. Urodził 

się 20 marca 1328 r. w mieście Skien, leżącym na północ od Grimstad, 
jako syn zamożnego kupca. Beztroskie życie nie trwało jednak długo. 
Zupełne bankructwo ojcowslctego przedsiębiorstwa zmusiło młodego czło
wieka do szukania zarobku i przez kilka lat Ibsen usilował połączyć pracę 
w charakterze pomOCTllika aptekarza w Grimstad ze studiami medycz
nymi. Może nawet udałaby się ta podwójna kairiera. gdyby kamdydatowi 
na eskulapa nie przeszkadzał iJTiny, wrodzony i znacznie większy talent. 
Obywate.10m miasta Griimstad nie zawadza.łby Ibsen-aptekarz. Bardzo im 
natomiast za skórę załaził Ibsen-pisarz, auto.r uszczypliwej satyry. Młody 
człowiek musiał w.ięc wybrać i wybrał pióro. Na zawsze pozostał mu 
tylko uraz, że nie potraf.i nawiązać kontaktu z otaczającym go środo
wiskiem. Ten uraz rozsżerzył się później na całe społeczeństwo, na cały 
kraj: on też spowodował, że Ibsen spędziJ: 25 lait poza Norwegią. 

Pierwszy, młodzieńczy jeszcze utwór sceniczny pt. Katylina, sięgający 
do historii starożytnego Rzymu zwróci.i na· Ibsena uwagę ówczesnych kół 
artystycznych Norwegii. Krraj ten n.ie był samodzielnym państwem, lecz 
związany był unią personalną ze Szwecją. Przybierające coraz bardziej 
na sile dążenia do niepodległości znachodzily swój wy:raz m. in. w poszu
kiwaniu własnych form narodowej sz.tukli, której rozkwit zaczął s.ię już 

w okresie romantyzmu. Dramat leżał do tego czasu niemal odłogiem, 
gdyż ostatni wybitny twórca norweski na tym polu Ludwig Holberg 
(1648-1754), mieszkał w Kopenhadze i komedie swe pisał po duńsku. 

Scena norweska czekaiła na irodz.imą twórczość i na tę scenę w teatrze 
w Bergen, skrzypek, kompozytor :i kolekcjoner melodii ludO'-''YCh Ole 
Bull wprowadzi~ w r . 1852 młodego lbsf:!!J1a. 
Możliwe, że medycyna i farmacja straciły na tym, lecz teatr norweski 
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i teatr całego świata zyskał z tą chwilą postać, która pozostała już na 
zawsze na jednym z czołowych miejsc światowej dramatu!rgi.i. 

Jako reżyser i „dostawca repertuaru" pracował Ibsen w Bergen pięć 
lat, w roku zaś 1857 przeniósł się do Christianii, bo tak brzmiała wtedy 
nazwa stolicy kraju, obecnego Oslo. Tu objął obowią:llk:i dyrektora dstnie
jącego od r. 1827 Teatru Narodowego, którym kierował do r. 1864, do 
chwili opuszczenia Norwegii. 

Uczta na Solhang, Pani Inger z Ostraat, Wojownicy z Helgolandu, 
Komedia miłości i Pretendenci do tronu - oto tytuły utworów scenicz
nych, napisanych w Bergen i Christiarui . Z wyjątkiem Komedii miłości, 
pierwszego satyrycznego dramatu ibsenowskiego, wszystkie te sztuki 
miały tło historycmie, były zbieżne z niepodległościowymi .prądami i my
ślami, które nurtowały wówczas społeczeństwo norweskie i przyniosły 
!lZnanie Ibsenowii . 

Lecz uznanie zaczęło póżniej zal!1ikać, a na jego miejscu powstawała 
jakby przepaść, odgradzająca wJelkiego twórcę od buriuazyjnego spo
łeczeństwa. Ibsen widział wady, k1óre składały się na oblicze otacza
jącego go środowiska. Widział je i ntle mógł przejść nad n-imi do porządku 
dziennego. W przeciwieństwie do innego współczesnego sobie wielkiego 

Gabriela Zapolska w roli .Nory 
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Helena Modrzejewska w roli Nory 

pisarza norweskiego, Bjomstierne Bjornsona (1832-1910), kitóry mimo 
krytyki zachował względy ze strony s,połeczeństwa. Ibsen nie zamierzał 
okupić populairności łagodzeniem swej kJrytyJct, gotowej chłostać własne 
społeczeństwo za obłudę d mieszczańską bezideowość. Jak po.przedni.o 
Grimstad, tak teraz opuścił Norw·egię na dluglie lata. 
Pierwszą sztuką, napisamą na tej drolYrowolnej em.i~acji, był drama

tycmy .poemat Brand - tragedda cz~oWiieka o niezłomnej woli wśród bez
ideowego społeczeństwa. Następna sztuka Peer Gynt - to ~ja zakła
mania, połowiczności i obłudy. Z kolei powstał Związek młodzieży, cięta 
satyra na prowiil1cjo.nalnych p.olitY'kierów, a potem wielki dwuczęściowy 
dramat Cesarz i Galilejczyk o 'konflikcie dwu •kiultuir, ~eckorzymskiej 
d chrześcijańskiej w połowie IV w . naszej ery. Te utwory przyniosły 
Ibsenowi sławę 111a świecie. W opa-rciru o zdobyte stanow.isko ruszyl więc 
do bezpośredniego już ataku nn obłudnie fałszywą moraJiność burżuazyj
nego społeczeństwa. 

Podpory społeczeństwa, Nora, Upiory, Wróg 4udu i Dzika kaczka -
te sztuki daiwały taki obraz życia, jaki widział Ibsen i jak.i potępiał. 

Wywołały też fmię śwdętos2ików, !którzy zairzucahl IbsenowJ. podważanie 
uświęconych instytucji społecznych, szczególnie instytucji małżeństwa. 
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To zaś nie było prawdą. Ibsen krytykował tylko to, co wypaczało sens 
instytucji społec7l!1ych, co jak np. malżeństwo bez więzi duchowej, sta
nowiło okowy dla osobistej wolności kobiety. Widząc jednak beznadziej
ność swej walki, Ibsen w następnych utworach sięgał już i po inne te
ma ty, odmalowywał nie instytucję społeczną, lecz jednostkę. 

Rosmersholm, Pani z morza, Hedda Gabler, Budowniczy Solness, Maly 
Eyolf, Jan Gabriel Borkman i Gdy wstaniemy z martwych - oto tytuły 
reszty utworów scenicznych wielkiego dramaturga norweskiego. Te utwo
ry, bardzJej niż poprzednie spowodowały nieustającą po ciz1ś dzień dys
kusję na temat twórczości Ibsena, a szczególnie przypisywanego mu 
symbolizmu. Niewątpliwie obok realizmu krytycznego daje się odczuć 
u Ibsena wiele pierwiastków symbolizmu. Niewątpliwie też czytelnik lub 
widz dramatów ibsenowskich zadaje sobie pytanie : co Ibsen chciał po
wiedzieć, kogo chciał przedstawić. I tu właśnie rozchodzą się opinie. 

Nie mamy miejsca na szczegółową analizę twórczości Ibsena. Chciałbym 
tylko od siebie powiedzieć, że do mnie przemawia najbardziej zdanie 
samego twórcy, który o sztuce Hedda Gabler, napisał Nie mialem za
miaru zajmować się w niej tak zwanymi problemami. Chcialem tylko 
odmalować ludzi, ludzkie przeżycia i ludzkie losy na tle określonych sto-

W. F. Komissarżewskaja w „Norze" - akt I. 
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W. F. Komissarżewskaja w roli Nory 

sunków spolecznych i zasad wówczas uznawanych. W tym właśnie wy
raża się, moim zdaniem, cały Ibsen. 

Dramat Ibsena, to nie tylko jego głęboka tire8ć. Ta bowiem przemawia 
glówlliie dlatego, że zawarta jest w doskonałej formie dramatycznej. Do 
czasów Ibsena popularna .była technika dlr::imatyczna Francuzów: Scribe'a 
i Sardou, którzy starali się pozyskać uwagę w,idza sztucznymi konflilkta
mi, znajdującymi ndeprawdopodobne rozwiązania. Ibsen stworzy! dramat, 
w którym potrafił najprostszym sprawom i dyskusji często nad oczy
wistymi rzeczami nadać taką formę, która wzburzała umysły i pobudzała 
do myślenia. Nic też dziwnego, że Ibsen wywarł tak wielki wpływ na całe 
pokolenie dramaturgów, wśród których George Bernard Shaw nale-żał do 
grona największych. 

Sztuka dramatyczna Ibsena przyniosła mu sławę światową - a także 
uznan:ie we własnej ojczyźnie, do której powrócił w r . 1891. Zmarł 23 ma
ja 1906 r. Przeszło 50 lat po jego śmierci - sztuki tego wielkiego dra
maturga nadal odnoszą sukcesy na wszystkich scenach świata. 

JÓZEF GIEBULTOWICZ 
„życie warszawy" r. 1956 
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ZBIGNIEW KOCZANOWICZ 
reżyser sztuki 
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STEF AN HEINE 

Czyny człowieka 
są jego duszą 

Niepokojąca indywidualność Ibsena, oszacowa
na - niestety - dość późno przez współczes
nych na miarę potęgi - ukrywaia głębokie bo
gactwo jaskrawych kontrastów. WybitJny patrio
ta, prekursur idei zjednoczenia państw skandy
nawskich - i dobrowolny banita, spędzający 

większość lat pracowitego życia zdala od rodzin
nej Norwegii, której posępne piękno, utrwalane 
w pierwocinach dziecinnych rysunków, pociągało 
zawsze wyobraźnię późniejszego twórcy Malego 
Eyolfa. - Pisa1rz, pochylony współczująco nad 
hekatombą cierpień uwlikłanego w zasiekach nie
roze!'Walnych konflik·tów człowieka, wykazujący 
(w Rosmersholmie) tragiczne skutki egoistyczne
go kultywow1rnia idei - bez próby powiązania 
jej z żywym organizmem społecz.nym - i upar
ty samotnik, odrzucający często żywsze dowody 
ofiarowywai!lej mu przyjaźni, chłodny w kontak
tach z najbliższym nawet i wielce mu oddanym 
otoczeniem. - Artysta, z:ic.ierający dość często 

różnice między własnym - idealistycznym -
widzeniem Prawdy, a demonizmem nieubł::tganej 
Ananke, dysponującej złowrogimi hufcami po
zaświatowych potęg, ferujących mściwe werdyk
ty człowieczej zagłady. Dramaturg, tworzący 

nieu~ętego Ba·anda i „kauczukowego" Peer Gyn
ta, postępujących w czołówce tłumnego pochodu 
dbsenowskich postaci. 

Charakterystyczny - i w dramatach Ibsena 
nader częsty - związek lu~ego konfliktu z 
metafizycroym mrokiem nieodgadnionych za
światów, posępna wiara w siłę ~ngerencji zmar
łych, regulujących często spaza grobu niezakoń
czony bilans życiowych 1rozrachuruków - dowo
dzą nietylko znacznego osa9u fatalistycznych 
wierzeń wychowanego w surowym protestan
tyźmie Ibsena, lecz są również stwierdzeniem 
dość silnego pogłosu - niedostrzeganych daw
.niej - szekspirowskich wpływów na dramatur
gię autora Upiorów, ze sz::zegó1nym uwzględnie-

niem sławnego wersetu z Hamleta: Są rzeczy na 
niebie i ziemi, o których ani się śnilo waszym 
filozofom. Widmo samobójczyni pastorowej, krą
żące niewidzialnie w surowych wnętrzach ros
mersholskiego zamku i żądające - przy użyciu 
nawet presji ze strony żyjących sprzymierzeńców 
- konsekwentnego pomszczenia rozpaczliwej de
speracji swego czynu - jest dość wyrażną ana
logią ze zja'V\dającym się - w tym celu - wid
mem Banka lub królewskiego ojca z nocnej sce
ny Hamleta. 

Ibsen - niezależnie od ogromu życiowych 

przeciwności, ścigających go od wczesnego okre
su lat młodzieńczych aż po pełnię męskiego wie
ku - (Brand i Peer Gynt staną się dopiero zwia
stunami trwalej sławy pisarskiej, przynoszącej 

nawet order króla Norwegii) - mimo cz'ęstych 

d. bolesnych rozczarowań, wywołanych przyczy
nami natury polJtycznej *), a także - romai!lty
cznej - posiadał niewątpliwie wrodzoną prze
wagę psychicznego mi·noru, podsycanego melan
cholią rodzinnego krajobrazu, sugerującego ze
wsząd głęboką tonację posępnego nastroju. 

Autor Nory odczul także bairdzo wcześnie tra
giczny irozdźwięk między wyżyną ukształtowa

nych w artystyczinej wyobraźni ideałów a przy
ziemnością żyoia, wtłaczanego „par force" w bu
twjejące formy zadawinionych przesądów, zwa
inych dumnie „prawem" i „porządkiem" świata, 
zatracającego w istocie ze zbrodniczym pośpie
chem głęboką .myśl zbawczej idei humwnizmu. 
Ach, prawo i porządek - mówi pani Alving w 
Upiorach, używając cudzysłowu wyrafoej ironii 
- niekiedy zdaje_ mi się, że to są przyczyny 
wszelkich nieszczęść w świecie! 

Rzeczywisty autor tych słów - wróg nieprze
jednany wszelkiego kompromisu i połowiczności, 
zaciekły .rea1izator własnego hasła: „WSZYST
KO LUB NIC", fana.tyczny prorok, nawołujący 
błądzącą ludzikość do konieczności całkowitego 

podporządkowall'lia omroczałych sumień najsu
rowszej dyktaturze prawdy - przeistoczy więc 

•) Neutralność zachowana przez S·zwecję i Norwegię 
w napastniczej wojnie Prus przeciw Dan.li wywolala 
gorący 'Protest Ibsena i stała się jedną z prcyczyn 
trwalej emigracji pisarza z kraju. 

RYSZARD SOBOLEWSKI 
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EWA BROK-BRZESKA 
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pióro w oręż bojowy, ścigający upiora ludzkich 
nieszczęść, zagnieżdżonego w kłamstwie, którego 
destrukcyjna pziałalność wzniosła przed ludzko
ścią wiekowe zapory zła i hańby, zaciemniające 

słońce humanistycznych ideałów wzajemnego 
braterstwa i mlłości. 

I dlatego dramaturg - reformator złego su
mienia świata - twórczość swą podniesie do 
rangi dziejowego posłannictwa. Nie o wolną od 
trosk egzystencję walczą tutaj - napisze w pe
tycji o stypendium królewskie - lecz o dzielo 
życia, w które niezachwianie wierzę i które -
jak sądzę - sam Bóg mi wskazal. 

Dramaturgia Ibsena - oparta na trzonie nie
ugiętej wiary w odrndzen.ie pełnych wartości 

człowieka poprzez uzdirawiające światło prawdy 
mdeć będzie od początku zdecydowany charakter 
zacieklej walki z każdym przejawem fałszu 

i obłudy. Katylina - prymitywny debiut apte
karskiego laboranta (1848), powstały w przer
wach między załatwianiem recept - i wydany 
później drukiem przy pomocy składkowej dwóch 
kolegów autora - jest już dramatem kłamstwa. 
Tytułowy bohater pierwszego utworu Jbsena, 
zwalczający deprawację i moralne zwyrodnieni.a, 
zagrażające świetności starożytnego Rzymu -
sam grzemie w trzęsawisku własnych żądz 

i zgubnych namiętności. I kłamstwo właśnie za
bija pierwszego ibsenowskiego bohatera, który 
dwulicowość swych działań i brak zdecydowa
nej wobec zła postawy obronnej - przypłacić 

musi życiem. 
Wyraźne cechy heroizmu w walce ze ziem za

kłamania nada Ibsen znacznie .późniejszej swo
jej bohaterce - N or ze. - Nora - poznawszy 
w przełomowej chwili swojego życia (scena pią
ta aktu trzeciego) prawdziwe - pełne wyrafino
wanej obłudy i małomieszczańskiej pruderii obli
cze swojego małżonka Helmera - wyzna z całą 
świadomością, . iż nie może przebywać nadal w 
domu zupełnie jej obcego człowieka, i w obronie 
praw własnego człowieczeństwa, zndeważonego 

w kłamliwym, chłodnym i wyrachowanym . zwią

zku małżeńskim - zdobędzie się na bohaterską 
decyzję rozłąki. Sugerowane przez komercyjnych 

dyrektorów teatrów „happy-endowe" zakończe
nie Nory, zostawiające pogodzoną bohaterkę u 
boku męża i dzieci, wywołało niegdyś ze strony 
autora kałegorycmy sprzeciw i niezwykle ostrą 
odprawę. - Dlaczego? - Nora oowiem - w sa
mym zamyśle swego twórcy - nie jest bynaj
mniej jedną jeszcze odmianą modnego wówczas 
„dramatu rodziinnego" (Familiendrama). Dramat 
to - przede wszystkim - człowieka, zranionego 
najdotkliwiej w rozbud:ro<nym nagle poczuciu 
własnej godności i zdrowej ambicji - p;ragnące

go własną postawę moralną nie tylko uchronić 
od nil!zczycielskich wpływów maskowanego zrę
cznie fałszu, ale ją nawet wykrystaHzować w 
niezmiernie trudnych warunkach ówczesnej wal
lti o byt i o własne oblicze prawdy. Rozwiązanie 
zaś problemowego węzła - pozbawione w przy
padku Nory posępnego cienia śmierci - pozor
nie tylko zmniejsza siłę dramatycznego ładunku 
osta1lniej sceny. Ibsen zamyka diramat niepoko
jącą wymową sceniicznego wielokropku. Nora 
odchodzd. Ale czy zdoła wśród liczinych zakrętów 
życia zrealizować w pełni swoje szczy1lne zamie
rzenia? Czy nie ugn~e jej ciężair ówczesnych 
przesądów, piętnujących każdy śmielszy zamysł 

wyłamania się z ustalonych form myślowego sza
blonu i nielitościwych szczególnie dla kobiety? 
- Mroki tajemniczości, osłail1lają(:e dalsze losy 
Nory, zawierają w tych okolicznościach nie
mniejszy wyraz dramatyzmu, niż - poprzedzony 
burzliwymi pasażami walca „Tristesse" - huk 
samobójczego strzału, kończący życie Heddy Ga
bler, zarrJenion-e przez ovvą „femme fatale" na 
tragiczny flirt z bóstwem nieopanowanych iń
stynktów. 
. Nie będziesz mial bogów innych nad prawdi:. 
Motto, streszczające dekalog nakazów, formu
łujących życiową postawę Ibsena, przemawia 
.intensywnie z jego licznych dziel. Uporczywa 
wizja człowieka nJezłomnego, czyllliącego ofiarę 

całopalną z życia na ołtairzu wyzmawanej idei -
szaleńca podniebnych lotów myśli, wieszczącego 
ludom wyzwolenie ducha z głuchych ciemnic 
rozpaczy - uplastyczni się z przejmującą silą w 
spiżowej postaci tytułowego bohatera wielkiej 

MIROSŁAW SZONERT 
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ALFREDA GAMSKA 
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epopei dramatycznej Brand, będącej - obok 
Peer Gynta czołową pozycją twórczości 

Ibsena. 
Doskonało~ć wewnętrzna - obwieszcza Brand 

w swoim „kazaniu na górze" - nie zna granic 
określonej normy. Wielcy sze1:mierze tej idei mu
szą nawet ginąć w śmiertelnych zmaganiDch ze 
starym światem zła i zbrodni. Ale wszystko lub 
nic - woła dalej Brand - fanatyczny wróg po
łowiczności i ustępstw wobec przyjętej raz po
stawy bezwzględnego wyznawania prawdy -
kompromis to imię szatana! 

Szczyty heroizmu i ofiary, ukazane w przemó
wieniu Branda, wywołują przerażenie wśród 

słuchaczy - wydają się niedostępne, jak niebez
pieczne szczyty gór, kuszące bielą nietkniętego 

nigdy ludzką stopą śniegu. (ScenETia u Ibsena 
posiada często ukrytą wymowę symbolu!) Zło

wrogi pomruk niezadowolenia i - grad ciężkich 
kamieni padnie w stronę przemawiającego apo
stoła„. 

Kamienie raz jeszcze staną się w teatrze Ibse
na wymownym ,rekwizytem nienawiści. „Zwarta 
większość" egoizmu i chciwości, nie otrzymaw
szy od doktora Stockmanna (innego ibsenow
skiego herosa, spragnionego władztwa „tyranii 
prawdy") odwołania wyroku, skazującego na rui
nę dotychczasową świetność slawnego uzdrowi
ska - chwyci - w obronie zagroż0111ego syba
rytyzmu własnych egzystencji - za uliczne ka
mienie, demolując ni.mi mieszkanie „wroga lu
du", odkrywcy chorobotwórczych miazmatów w 
leczniczych wodach modnego kurortu i - bo
lesnej dla siebie maksymy: Siła charakteru jest 
skazaniem na samotność! 
Pesymistyczność tej dewizy dra Stockmana 

jest wyrazem osobistych doświadczeń samego 
Ibsena, który jednak w tym samym mniej wię
cej okresie (r. 1832) wypowie przez jednego ze 
swoich bohaterów (Jan Gabriel Borkmann) inne 
nieco słowa: Ciężkie ramię losu może każdego 

z nas powalić na ziemię - wtedy jednak należy 
dokonać sztuki najwyższej: po ws ta ć! l koń

czyć dalej dzielo swego życia, jak gdyby nic nie 
zaszlo.„ 

Ibsen w.ięc niejednokrotnie „powstawał" - i 
kontynuował · wielkie dzieło swojej dramaturg.ii. 
Samotna jednak rola twórczej indywidualności, de
maskującej zmurszałość czczooych posągów kon
wenansu i obłudy, sterujących życiem gnuśnie

jąr::ych społeczeństw - ciążyła częs.tokroć wielce 
znakomitemu twórcy Borkmanna. Sława wzeszła 
mu dość późno - twórczość byla stale celem za
ciekłego szturmu pew.nego odłamu nieprzychyl
!l'lych Ibsenowi krytyków, skostniałych w szablo
nie pojęć i w wygodnej rutynie schematycznego 
myślenia. 

Ostatnie dzieło Ibsooa - Gdy zmartwychwsta
niemy„. - powstałe w roku 1900 - nazwał au
tor Epilogiem dramatycznym w trzech aktach. 
Utwór u:many za syntezę twórczości wybitnego 
dramaturga jest w istocie zanurzonym w alego
rycznej topieli wariantem częstego u Ibsena za
gadnienia rozbieżności między pojęciem ideału 

i próbą przeprowadzenia go w życiu. Słowa na
tomiast, zamykające ów epilog - ostatnie, jakie 
zabrzmią już w ogóle w wielkim teatrze Ibsena 
- mają wielce charakterystyczną - jeśli nawet 
nie proroczą - \vymowę. Półsymboliczna (jak 
wszystkie pra1wie osoby w epilogu) milcząca przez 
całą akcję postać czall."nej zakonnicy, żegnając 

znakiem krzyża zn.ikającą w załomach górskich 
przepaści tragiczną parę niedoszłych kochanków, 
wypowiada przejmujące: Pax vobiscum! Ostat
nie słowa, które Ibsoo rzucił z ogromnej sceny 
swojego teatru wkraczającemu w progi dwu
dziestego wieku światu! Czyżby wypowiedzliane 
w przeczuciu dziejowych zawiei .nadchodzącego 
czasu? Czasu, który skazał na długą bankję ze 
scen teatralnych dramaty norweskiego mistrza -
niezbędne przecież w dobie wielkich przemian, 
wymagającej wzmocnionego promieniowania hu
manistycznych ideałów, którym Ibsen poświęcił 
i talal"lt i życie. 

Czyny czlowieka są jego duszą! - mówi jedna 
z postaci w Prete_ndentach do tronu. Niezinisz
czalna wartość tych prostych słów winna może 
przede wszystkim patronować dzisiejszej ocenie 
dz,ieł i wielkości Ibsena. 

STEFAN HEINE 

BOHDAN SOBIESIAK 

Asystent reżysera 

W ACZ.A W NOW AKOWSKI 
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ELŻBIET A BARSZCZEWSKA JAN KOTT 

BARSZCZEWSKA 
Piszę to już J;}ięć dni po premierze, a jeszcze mam w oczach Barszczew

ską, jeszcze słyszę jej głos, jeszcze jestem pod urokiem tego wieczoru. 
Wielkie aktorstwo wzrusza jak muzyka lub pejzaż, wprost, bardziej bez
pośrednio od literatury. Fascynuje jak wirtuozeria Daje uczucie czegoś 
niepowtarzalnego jak nagły zachwyt piękll1em. Powietrze jest materialne 
i czułe jak w chwifach krystalizacji, opisanych przez Stendhala. Wy
chodzi się z tea.tru 'l."adośnie podnieconym, chciałoby się natychmiast po
słać kwiaty, jest się nagle trochę zaikochanym (. .. ). 

Kiedy wyszła na scenę naprzód była sobą. Tylko bardziej dziewczęca, 
bardziej czuła wewnętr2'JI1ie. Nic jeszcze nie zaczęło się dziać, a już Nora 
weszła w swój dom lałkń . Już zaczął się ten wibrujący ton, który towa
rzyszył jej do końca sz;tuki. Od początku grata podtekstami. Dialog w 
Norze jest bardzo gęsty, bez luzu, bez powietrza, wszystko jest w nim 
powiedziane, aż do końca i po parę razy. Barszczewska dala mu lotność 
i nieważkość. Była coraz baird.2Jiej nieobecna, na krótkie chwHe zapada
jąca się w sobie, jakby malutki cierń kluł ją w serce. Miała w sobie jakiś 
skrzydlaty niePokój; nagły 1ruch głowy, poderwanie się z miej~ca, za
wieszenie głosu . A na ;powierzchni była ciągle tą dziewczęcą Norą, lek
komyślną, łatwowierną i łakomą, zapatrzoną w męża, zakoĆhaną w dzie
ciach. Tylko niepokój Nory coraz bardziej wypełniał scenę, a potem 
lęk („ .). 

Nora staje prz~d zasadniczym wyborem, Nora dorąsta do tego wyboru 
i wychodzi z niego zwycięsko. Ten wybór jest osobistą siprawą jej życia, 
ale jest także czymś więcej. 

Nora odchodzi bo przestała !kochać męża. Nora odchodzi, zobaczyła 

nagle, że mężczyzna, z „którym ma dzieci, jest człowiekiem zupełnie jej 
obcym, że mieszkała przez cale lata z obcym mężczyzną. Do tej sprawy 
dodał Ibsen ideologię i publicystykę. Ta ideologia i publicy.styka zwie
trzała zupełnie. Jakkolwiek ją brać, musi śmieszyć. Ale nie zwietrzało 
miejsce, jakie zajmuje. Gdyby Nora odchodziła tylko ze względów oso
bistych, dramat jej byłby płask.i nawet w swojej psychologi>i. Norze po
trzebne są argumenty, potrzebna jest jej ideologia. właśnie · po to, żeby 
świat i siebie mogła przeciwstawić mężowi i domowi lalki. Ale jaka 
ideologia, to już dla ludnkiego dramatu Nocy jest zupełnie obojętne. Byle 
dawała ideowe napięcie dramatowi. Byle było w niej coś pozaosobistego, 
coś z humanistyczmego powiewu, jakiś kJimat obróny ludzkięj . godności. 

I właśnie tak rozegrała Barszczewska ostatnią scenę śmieszneJ, pozyty
wistycznej tyrady. Na tej scenie • potykała ·się i Modrzejewska i Zapolska. 
,Tuż wtedy była . tą _scena teatralnie nieznośna. Bairszczewska rozegrała 

ją na . podtekście. Obojętne by,ło to, co mówiła. Ważne byto tylko to, że 
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E. Barszczewska - Nora i M. Wyrzykowski - Dr Rank 
„Nora" Ibsena w Teatrze Kameralnym w Warszawie r. 1958 

powołuje slę na jakieś racje ba.i:dzo szlachetne i bardro ogólne i że w nie 
glęboko wierzy. 

Ale to wszystko była jeszcze powierzchnia giry. Prawdziwa Nora była 
w przelotnym i czułym muśnięciu fotela, w nagłości spojTZeń .rzuconych 
w stronę pokoju dzieci!l1111ego. W ruchu, ja-klim kladła klucze, w ledwo 
dostrzegalil1ym wzdrygnięciu, kiedy podchodził do niej mąż. Ta ostatnia 
scena Nory ·była jednym ze szczytów aktorstwa, jakie oglądałem w życiu. 

Była .to jednocześnJe gra, w której od początku do końca nie dostrze
gało s.ię nic z wysiłku; w której rzemiosło i warsztat pozostały zupełilli.e 
niezauważalne, n.ie ze stylizacji; była to Nora z prostych tylko rozżairzo
nych uczuć. Zmieniła się w 111aszych oczach. Była jak struna corarz bar
ci:ziej i bardziej 111ap.ięta. Aż do W<ie1kliej sceny tarantelli. Potem w ostat
niej rozmowie z mężem struna pękła. Barszczewska dala Norze wspól
cresną skalę wrażliwości. I tę wewnętrwą drama·tyczność, o kitórą nLkt 
z nas <Ilie podej.rzewał słodkiej i łagodnej pani Elżbiety. 

Było to solo na sk!rzypcach z towa-rzyszenJem orkiestry. 

JAN KOTT 
„Przegląd Kulturalny" nr 20 r. 1958 
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KAROLINA BEYLIN 

BARSZCZEWSKA - ROMANTYCZNA NORA 
Nie często nam było dane ostatnio doznawać w te.atrze głębokich wzru

szeń chociaż widzieliśmy dużo dobrych przedstawień. Tym radośniej wi
tam; w.ziruszenie, które jest zawsze jak gdyby nawrotem do nasz~j wczes
nej młodości _ wzruszenie, jakiego do:majemy na przedstawieniu Nory 
Ibsena. Powiedzmy to od r:azu: zawdzięczamy je Elżbleoie Barszczewski·ej. 

Gdy zapadała kurtyna po poszczególnych aiktach, widzowie mieli wyraz 
twarzy jak gdY1bY zawstydzony : jak ludzie, których przyłapM!o na intym
nym przeżyciu.· Elżbieta Barszczewska była dla nas dotychczas akt.orką 
przede wszystkim romantycwą. Była jak gdyby zrośnięta z epoką o k.!łka
dziesiąt lat wcześniejszą, niż ów rok 1879, w którym narodzn~ się ibs:
nowska Nora. Ale okazało się, że potra•fila ona w jed·no zespohc pokolenie 

Elżbieta Barszczewska w roli Nory 

17 



niejako ma tek i córek, grając z pełnym wyczuciem drugiej połowy 
XIX-go wjeku, nie pozbywać się pewnej dozy romantyzmu początku 
stulecia ... Ukazała nam też Norę głęboko ludzką i tak pełną uroku że 
patrzało się na nią i słuchało jej, jak zjawfaka. ' 

Jej g1ra w tej sztuce wymagałaby oddzielnego studium analitycznego, 
tu wspominamy tylko jej przemiany: żonusia przymilająca się do męża, 
mama bawiąca się w chowanego z dzjećmi strojąca przy akompania
mencie piosenki choinkę dla swej małej trójki, zar&z potem śmiertelnie 
przerażona, szantażowana kobieta, która nie ma ani chwili spokoju, a jed
nocześnie nosi na twairzy maskę wesołej i pogodnej żony i matki, wresz
cie w scenie demaskacji kobieta dojrzała nagle w naszych oczach, ura
żona do głębi w swej godnośCi, ŻO'.!la :której otworzyły się oczy na istotę 
stosunlru jej męża do niej. 
Żadne słowa nie ol'.ldadzą głębi, z pozorami lekkości, uroku, wdzięku, 

z jakim te wszystkie ta:k odmienne oblicza Nory odegrała Barszczew
~ka. -
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Tej roli prędko nie zapomnimy. 
KAROLINA BEYLIN 

„Express Wieczorny" r. 1958 

Elżbieta Barszczewska w roli Barbary Radziwillów ny 
w przedstawieniu szkolnym w Warszawie w r. 1933 

JAN PAWEŁ GAWLIK 

ELŻBIET A BARSZCZE"\VSKA 
Ba rszczewska to żywioł, ż~ioł o niespotykanym bogactwie i przej

rzystości wyrazu. Tak.ie wrażenie zachowałem - z Horsztyńskiego, gdzie 
Barszczewska partnerując Adwentowiczowi g1rała Salomeę, tak pamiętam 
ją jako Infantkę w Cydzie, a jeden z moich przyjaciół, któremu w spra
wach kunsztu aktora udzielam chętnie nieograniczonego kiredytu, prze
konał mnie bez trudu, że świetna sztuka Barszczewskiej mieniła si~ tymi 
właściwościami, również w pozostałych postaciach odtwórczyni Nory, 
granych w po wojnie w Tea trze Polsklim : w Dianie, Lilli Wenedzie, Elek
trze z Orestei Ajschylosa, Ofelii, Margrabinie Cibc z Lorenzzacici czy 
w Nieznajomej z Męża przeznaczenia Shawa - jedynej roli komediowej 
w dramatycznym a nawet tragicznym, repertuarze aktorki. Potem, po 
Nieznajomej , przyszła dwuletnia nieobecność na scenie - przerwana do
piero przez Norę. 

E. Barszczewska w roli Lilli Wenedy 
_,,Lilla Weneda" J. Słowackiego w Teatrze Polskim w Warszawie r. 1946 
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Dekoracje: 
ZDZISŁAW TOPOLSKI 

Kierownik muzyczny: 
BOGDAN PAWŁOWSKI 

Inspicjent: 
WACŁAW NOWAKOWSKI 

HENRYK IBSEN 

N o R 
(,,Et dukkehjem"J 

Drama.t w 3 aktach 

1879 

Przełożył JACEK FRUHLING 

osoby: 

A 

TORW ALD HELMER, adwokat RYSZARD SOBOLEWSKI 

NORA, jego żona . I ELŻBIETA BARSZCZEWSKA 
Artystka Pańs twowego T eatru P ols k iego w Wa rszawie 

gościnne występy 

DOKTOR RANK MIROSŁAW SZONERT 

KRYSTYNA LINDE EWA BROK-BRZESKA 

KROGSTAD, adwoka t ZBIGNIEW KOCZANOWICZ 

ANNA, niania . . l\TATALIA SZYMAŃSKA 

HELENA, służąca ALFREDA GAMSKA 

POSŁANIEC WACŁAW NOWAKOWSKI 

Rzecz dzieje się w mieszkaniu Helmera. 

ZBIGNIE:.:~t ;~NOWICZ 
Kostiumy: 

EWA SOBOLTOWA 

Kierownik literacki: 

Asystent reżysera: IRENA BOŁTUC-STASZEWSKA 

BOHDAN SOBIESIAK Przy egzemplarzu: 
KAZIMIERA PEGZA 

Premiera dnia 7 maja 1960 roku na scenie Państwowego Teatru Powszechnego w Łodzi 



E. Barszczewska w roli Elektry 
„Oresteja" Ajschylosa w Teatrze Polsk.im '<L' Warszawie r. 1947 

NORA 

P.rzez Norę, która stała się sensacją sezonu. Właśnie: sensacją, a nie 
wydarzeniem czy niespodzianką. Po dwuletniej nieobecności wracała na 
scenę akt.orka, która postać buntującej się kobiety umiała przedstawić 

w sposób na wskroś współczesny, odkirywając w niej wartości nowe, obce 
tradycyjnej, ściśle „ibsenowskiej" rrealizacji dramatu. Triumf Nory odbił 
się w krytyce szerok.im echem ( ... ) 

Nobilitacja Nory w grze Barszczewskiej polega nie tylko na własnej wizji 
postaci ani nawet nie na podniesieniu jej hierarchii i konsekwencji uczuć, ale 
na jej nieprawdopodobnej , neurrasteniczmej w.ręcz wrażliwości i świeżości, na 
stworzeniu Nory pełniejszej j bardziej dojrzalej, nie tyle w przeżyciu ile 
w przeczuciu świata .. Zaraz w pierwszym akcie następuje w Domu Lalki 
spotkanie Nory z dawno nlewidzianą przyjaciółką, Krystyną Linde. Kry
styna opowiada Norze swoje dzieje i oto widzimy, jak Nora cala ześrod
kowana i żyjąca w oczach, 111aprzód nie bardzo potrafi przenieść się ze 
swego radosnego podnjece111ia w mroczny świat opowieści , ale zbliża się 
do niego, przeczuwa go, twarz jej pokrywa cień lęku , spojrzenie utkwione 
w partnerce wyostrza się, oczy stają się bardziej wyraziste, niespokojne 
i pełne lęku , rozumiejące już koleje tamtego losu. Na twarz pada daleki 
odblask przerażenia i ot.o Nora - z jednej strony współczuje Krystynie, 
jest z nią solidarna na tyle, ile wymaga tego jej wewnętrzny impera
tyw moralny, na tyle, aby wobec samej siebie zachować twarz; z drugiej 
zaś przestrzega dystansu .i zachowuje perspek.tywę wobec losów Krysty
ny, jak gdyby nie chciała zbyt daileko posuwać owego procesu solidarno3ci 
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i utożsamiania się w cierpieni.u, procesu , który je.st ist.otą rzetelnego 
współczucia. W reakcji tej mieści się zarówno wrodzona dyskrecja, wobec 
cudzych spraw jak i wrodzony - tak, trzeba to pow.iedzieć - lęk przed 
trywialną brutalnością życia ... Ujaiwniony tu egoizm Nory bardzo upla
stycZi!lia jej sylwetkę i rzuca aiekawe św.iatlo na sam finał dramatu -
który może być za równo jego zaprzeczeniem, jak i - potwierdzeniem, 
zależnie od zręczności oraz .intencji uzupełniającego komentairza ( ... ) 
świetność warszawskiej Nory to p:rzede wszystkim jej nieprawdopo

dobna lekkość oraz ni.eziwykle szybka ,i pełna zmienność efektu. Banalne 
porównanie z brylantem, przed jak.im wzdraga się elementaTny łnstynkt 
języka, miałoby tu pełny, wcale nie prrzesadwny sens - tak bardzo 
wyrazistość gry zaskakuje obserwatora. Bezwzględnie charakterystyczna 
dla całej postaci w jej narastającym drramacie jest autentyczną wirt.ou
zerią sceniczną, tym cennniejszą, że łączącą perfekcję techniczną z lek-

E. Barszczewska w roli Salomei 
„Horsztyński" J. Slowackiego w Teatrze Polskim w Warszawie r. 1953 
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kością i pełnią przeżycia. Posiadając tak rozległą, jak Barszczewska, skalę 
ekspresji łatwiej o bogatą treść przeżyć. W lirycznej rozmowie o mi
łości, będącej - właściwie monologiem doktora Ranka, nieruchomą twarz 
Nory ożywia jedynie nie:zmaczna zmiana ukladu czy przesunięcie spoj
rzenia. Za to uczuciowy podkład postaci jest w tej scenie szczególnie 
obszerny. W milczeniu Nory czuje s.ię i wdzię=ość. za bezill1teresowne 
piękno miłości, i lęk przed jej skazaną przecież przyszłością, jak pewną 
solidarność czy zgoła żal, że jako kobieta nie może jej ani przyjąć, ani -
nagrodzić. Wiedza o miłości, która się nie spełni, rodzi w Norze ledwie 
wyraiJoną gorycz, smutek z powodu istniejącego, jakże niedoskonałego 

układu wartości. Nie ma nań wprawdzie miejsca w nie:zmającym niedo
mówień domu Torwalda Hel.mera, ale u kobiety, zdolnej w dalszym ciągu 
dramatu do takiego a nie innego wyboru, jest on czymś najzupetniej na-
turalnym, jeśli inie \.V:ręcz - niezbęn...Jnym. 

Jeszcze pełniejsza jest dramatyczna •rozmowa Nory z miękkim, ale tym 
groźniejszym w swej determinacjj Krogstadem. Bierna w czasie monologu 
dr Ranka - tutaj staje się przedmiotem wyniosłości i lęku, w jakim 
nieznacznie, pod wpływem słów Krogstada, zaczyna kiełkować zacieka
wlel1ie, wciągające ją w sam środek .namiętnego sporu. Na początku tej 
sceny (druga rozmowa z K.riogstadem) podobna do zwierzątka osaczonego 
w klatce, staje się pod wpływem szaintażu posągiem dumy .i godności 

podsycanej przez zwierzenia rozmówcy. Nieruchoma, z wzbierającym nie
pokojem, wyrażonym przez nerwowe biegrunie spojrzenia po małym ką
cie, z twarzą coraz pełniej układającą się w wyraz zagrożenia i lęku, 

zbliża się do najgorszych rewelacji Krogstada jak do śmierci. Ale gdy 
pada miażdżące, retoryczne już właściwie pytanie o autentyczność pod
pisu, w największym upokorzeniu przerażenia wyzwala się w Norze od
ruch dumy urażonego poczucia godności, który - ocala ją. Nora prze
chodzi do kontr-uderzenia. Wie już, że zrobiła dobrze. Duma rodzi wy
niosłość, gotowość przyjęcia odpowiedzialności, pewność wyboru. Ale 
gdy Krogstad odchodzi, wydrwiony nieomal przez o.f.iarę szantażu, jego 
słowa drążą świadomość nie tylko jako zapowiedz bezpośredni·ego zagro
żenia, ale i jako ewentualność moraJnej pomyłki. Barszczewska - Nora, 
wyraźnie wyeksponowawszy naprzód ten sposób reakcji, broni się po
tem najbardziej naturalną metodą samoobrony - zlekceważeniem. 

Ale najpełniejsza, najciekawsza zarazem jest dla mnie Nora z zakoń
czenia. Do pysmi·e tańczonej tara:nte11i waJczy jeszcze zmamiona na
dzieją sukcesu - potem liczy już tylko na szlachetność Helmera. Przed
tem postępowała tak aby go zwieść - teraz pra~ie go natchnąć, prze
błagać, wyjaśnić. P-rzerzuca s.ię ze skrajności w s•krajność, jeszcze chce 
odsunąć fatalną chwJlę, jeszcze walczy, ale przychodzi moment, kiedy to 
się stać musi i wtedy wyzwala się jeden z najpiękniejszych blasków zdu
miewającej gry Barszczewskiej. Nora przeżywa selrun<ię olśnienia, po
święcenia. Cała jej wiara, cały sens jej zrywu skupia się w ofierze cało
palenia, jak gdyby wewnętrzna zgoda z losem była ostatnią szansą jej 
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miłości. I wtedy właśnie przychodzi najgorsze - nie wspólJila klęska, nie 
wspólna ekspiacja, jakiej oczekiwała Nora w wyniku kataskofy, ale mad:a, 
drażniąca nikczemność Helmera. To, co przez cały czas narastało w No
rze, przyczajone w geście, w spojrzeniu - dojrzad:ość, szlachetność, wiara 
w wyższe moralne wartości, ujawnia się nagle na zewnątrz, staje się 

natchnieniem jej postawy. Nora przyjmuje słowa Helmera z powagą, jej 
zaskoczona coraz bardziej zaskoczona, miłość walczy w niej jeszcze z do
strzeganą w tej chwHi prawdą, jeszcze nie chce ~rozumieć, ale Helmer 
brnie bez pamięci w przerażającym zapamiętaniu i w rezultacie - rnni 
ją śmiertelnie zakazem wychowywania dzieci. Dotknięta w najczulszym 
punkcie zagrożona w swoim instynkcie, przeżywa moment zaskoczenia, 
po którym już zamyka się w sobie osta.tec:zmle. Odtąd Nora prŻez całą 
resztę aktu oddala s.ię, oddala bezpowrotnie, naprzód od tego miotającego 
się karla, potem od jego spóźnionego żalu, - co.raz bardziej wyniosła, 

coraz ba.rdziej zwanta w sobie, coraz bard:ciej cicha i nieruchoma na sce
nie. A gdy wkrótce potem wyjaśniający list Krogst3da wyzwoli nik
czemną radość Helmera - nie wcześniej - w przyczajonej, napiętej twa
rzy Nory pojawi s.ię po chwili wahania ta decyzja i nikt - od Helmera 
po ostatniego widza na widowni - nie będzie miał wątpliwości, że jest 
to decyzja nieodwracalna. 
Cała ta scena grana jest z ogromnym '\Vewnętrznym skupieniem i na- . 

pięciem, rozładowanym potem częściowo w czas.ie ostatniej pożegnal

nej •rozmowy, nie wolnej od pewnej uczudowej egzaltacji. Droga ze 
szczytu w dół zamyka dramat jakimś tchnieniem wyższej konie(:zności, 

dngerencją losu, przez co finał .naturalistycznej - w najlepszym wyda
l1iu - a dydaktycmej w zalożeniu sztuki zaczyna pobrzmiewać echami 
klasyc:zmej tragedii. Uszlachetniają one tikankę tego coraz bardziej sta
rzejącego się utworu, jak gra Barszczewskiej 1nooolituje postać bohaterki. 

Nora jest bairdzo wielostronną kreacją o partiach słusznie określanych 
przez IG-ytykę jako szczyty aktorskiego kunsztu. Jest przy tym k1eacją 
bardzo zrozumiałą, ukształtowaną zgodnie z „współczesną skalą wq1żli
wości". Co w.ięcej: zgodnie z współczesną filozofią wolności, sartrowskim 
oparciem moralności na wolnym, samookreślającym wyborze. (. .. ) 

AMELIA 

Ogromna rozpiętość wyrazu Barszczewskiej - Ameli-i jak w k.ropli wody 
ześrodkowuje się w rozmowde z kirólem. Wspaniała :fu'aza i czystość ka
dencji, doskonała, ndespotykana właściwie, ,przejorzystość wiersza, ogrza
nego natchnieniem własnej niew.i·nności, oburzenia, dumy a potem, w 
czasie niewczesnych hołdów króla - paraliżującej zaskoczenie pogardę 
wymaczają rangę tej sztuki i jej niezwykłą styListyczną i stylizacyjną 

czys·tość . Tak mówionego i .tak granego Słowackiego nie spotyka się często 
na naszej scenie. 
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E. Barszczewska w roli Amelii 
„Mazepa" J. Slowackiego w Teatrze Polskim w Warszawie r. 1958 

Poza nieznaną Norze ·rozpiętością i gęstością przeżyć, wyrażonych spo
sobami, znanymi już z poprzedniej kreacji , postać i losy' A~elii kształ
tują sytuacje, pozwalające na dostrzeżen.ie sztuki Elżbiety Barszczewskiej . 
w całej jej świeżości .i sile. Na użycie tych metod .i sposobów na jakie 
w Norze nie było miejsca. Myślę o zasadniczym spięciu Mazepy, o czy
stym, tragicznym nurcie dramatu. Wplątana w zb.ieg okoliczności, lżona 
przez oszalałego męża i dręczona _przez szyderstwo Zbigniewa. coraz 
bardziej zamyka się w boleśC'i i dumie podkreślonej jeszcze obiektywną 
dwuznacznością sytuacji. Coraz pełnjej staje s.~ę podmiotem tragedii.: 
I znowu dochodzi do głosu znana już z Nory umiejętność pełnej kon
-centracji napięcia psychicznego, skontrastowanego wyniosłością i spok!r 
jem sylwetki, JJJieruchomością twarzy oraz cudowną umiejętnością wyra-, .. 
żania maksimum treści przy minimalnym zaangażowaniu .środków. CaJa 
druga partia roli ·_ od ibiegu okoliczi-iości towa.rzyszą"cego zamurowaniu „ 
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Mazepy - jest domeną tragicznej kreacji Barszczewskiej, ale najpełniej
sze jej natężer.ie, najczystszy ton, pojawia s.ię dopiero przy scenie wyz
wania, ~zuconego wojewodzie przez Mazepę. WyZiWainia podjętego przez 
Zbigniewa. Amelia wie, że Zbignjew s_zuka śmierci i -równocze::;nie bło
gosławi paztla, który się z nim zmierzy, ponJeważ zmusm ją do tego sytu
acja. Mjnuty napiętego odrętwJenia, minuty przeżywania w sobie tam
tej - najdroższej - śmierci, to szczyt roli i peW111ie ~zczyt aktorsk-ich mo
żliwości Barszczews,kiej - przynajmniej w tym_ gatunku dramwtu. Tra
giczne przeżycie osiąga tu swoje apogeum, doprowadzając do doskonałości 
wyrazu sugestii, !Ila-pięcia. A wszy&tko to dzieje się bez ruchu, bez gestu, 
uzewnętrzniając stlę wyłącznie ukształtowaniem maski, układem po
staci, przytulonej do kolumny czy muru i jej powolną, ledwo dostrze
galną ale widomie przecież pogłębiającą się deformacją. Amelia tak trwa, 
trwa w śmierte1nJe zagęszczonym czas.ie, coraz bardzjej napięta struna 
cierpienia. Upływają nieskończenie długie minuty oczekiwania .i w tym 
czasie mastępuje ostateczne - artystyczne ,i dramafyczne - spięcie roli. 
Dwie antagan.istycz.ne siły pozbawione już wszelkich dodatków, czyste na
rzędzie losu: miłość i obowiązek - walczą w niej jeszcze, ale zbliża się 
nieuchronJJy klres ludzkiej wytrzymałości i za chwHę żona Wojewody, 
odrzucając wszelkie pozory, zapominając o dyktaturze obyczaju, -rzuci się 
na zakrwawioną chustę Zb.i.gnJewa w obłędzie utraty, aby wobec zagłady 
miłości i nadziei wyrazić wszystko, co paliło się w niej, nigdy nie do
stępując łaski ujawnienJa. („.) 

Czysty, wielki trag,jzm gry aktorskiej łączy nieodmiennie peł.n.ię prze
życia tragicznego z maksymalną oszczędnością efektu, najdrobniejsze 
bowiem przerysowanie mści się momentaln.ie zafałszowaniem tonu. · Skon
centrowanie tych dwu sił z gorącego popiołu klęski j napiętej dyscypliny 
V.'Yraz.u - w jednej postaci rodzi efekt, !<tóry jest czystym kiruszcem tra
gizmu. 

Zarówno Nora jak przede wszystkim Amelia okazały się jeszcze jed
nym dowodem, iż tradycje wielkich, tragicznych kreacji - od Modrze
jewskiej po Wysocką - podtrzymywane przez pokolenia - rozwijają się 

również w naszym teatrze, będąc sojusznikami jego świeżości prawdy 
i bogactwa. -

JAN PAWEL GAWLIK 
„życie Literackie" r. 1959 



JACEK FRDHLING 

BARSZCZEWSKA W „,VUJASZKU WANI" 
Artystka grająca HELENĘ ma trudne, skomplikowane zadanie, zadanie 

ukazantla tej postaci scenicznej w świetle inie tylko zamierzonym przez 
autora, ale i takim, by ta kobieta nie była dla widza ani anfołem, za ja
kiego ją uważa Wojniaki, allli uwodzicielskim wampem, ja·kim ją w chwili 
zmysłowego zaćmienia widzi Astrow. Trzeba przyznać, że Elżbiecie Bar
szczewskiej, odtwórczyni roli Heleny, udało się to osiągnąć. W miarę 

E. Barszczewska w roli Heleny 
„Wujaszek Wania" Czechowa w Teatrze Kameralnym w Warszawie r.1953 

rozwoju akcji artystka, operująca najprostszymi środkami, stopniowo 
zbliża widza do postaci Heleny, osiąga to, że widz ni·e tyLko za<:zyna He
lenę rozumieć, ale . odczuwa dh tego słabego, Illiezdecydowanego, z gruntu 
uczciwego czlo'\\ieka, będącego produktem skazanej na zagładę wairstwy 
społecznej J towao:-zyskiej, jeżeli nie sympatię, to co Jlajmn.iej życzliwe 

współczuci€. Weźmy poszczególne etapy iroli. Kiedy Ba1rszczewska w akcie 
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1 wypowiada słowa: Nierozsądnie niszczycie· czlowieka. Wkrótce dzięki 

wam nie będzie już na ziemi ani wierności, ani czystości, ani gotowa.ki 
d.o ofiar robi to bez cienia patosu, fałszu, czy mentorskiego tonu. Jest 
to raczej melancholijne stwierdzenie, a nie najmniejsza choćby próba 
przeciwstawienia się takiemu staJlowd rzeczy. Ta bierność Heleny prze
jawia się również w akcie II podczas nocnej rozmowy z mężem, który 
ma jeden ze swoich ataków podagry i zamęcza Helenę. Barszczewska 
ustrzegła fię tu szczęsliwie od akcentów cierpiętnictwa i może właśnie 
dlatego budzi w tej sce,nie tak wielkie współczucie widowni. W dalszej 
scenie tego a,ktu Barszczewska jakby nawiązując do zacytowanych wyżej 
Eł ów z aktu I, rzuca słowa: Swiat ginie nie z powodu zbójców, ani ąd 
pożarów, ale na skutek nienawiści, niechęci i drobnych niesnasek. I zno
wu jest to w ustach a rtystki niemal wyłącznie mel&ncholijne stwier
dzenie. 

Sprawą , która najbardziej interesuje widza w stosunku do Heleny, jest 
pytanie dlaczego młoda, piękna dziewczyna wyszła za mąż za starego, 
s tetryczalego, schorowanego profesora. Odpowied3 Heleny brzmi tak: 
Przysięgam, że wysziam za niego z miłości. Zakochalam się w nim jako 
w uczonym i sławnym czlowieku. Byla to milość sztuczna, nieprawdziwa, 
ale przecież mnie się wtedy zdawalo, że jest prawdziwa. Słowa te kryją 
w sobie wielkie niebezp.ieczel'lstwo, jeżeli bowiem nie będą miały cechy 
wiarygodności , pozostaną frazesami. Barszczewska wiedziona trafnym 
instynktem, wypowiada je z największą na turalnością, nie nadużywając 
ani gestu ani głosu, jak gdyby przed Sonią , do której wypowiedziane są 
te słowa, dokonywała aktu wewnętrznej spowiedzi, żarliwej, szczerej, 
nieco zawstydzonej , nie łatwo przychodzącej tej, która się spowiada. Za
wstydzone zakłopotanie, z jaikim Barszczewska mówi Soni, że szczęśli

wa nie jest - w scenie tej, róWnież w kilku innych, artystka po mi
strzowsku operuje trwożliwymi, bez.radnymi ruchami rąk, poprzedza
jącymi słowo - że oczywiście chciałaby mieć młodego męża, sprawia, iż 
nie tylko wierzymy w prawdziwość odpowiedzi, ale orientujemy się rów
nież, jak bardzo dla Heleny istotnych spraw dotknęła Sonia swymi pyta
niami. 

Od pierwszego aktu wiemy, że Astrow, prowincjonaJny lekarz-ma
rzyciei, zrobił na Helenie . wrażenie. Ale dopiero po rmmov.ie z Sonią, 

która opowiada jej, że się zakochała w Astrowie, Helena uśwJadamia 
sobie, iż sama się w nim „zadurzyła". Następuje scena, w której Helena 
ma wybadać, czy ucrucie Soni może być dla Astrowa czymś istotnym, 
decydującym o losie tych dwojga. Sytuacja trudna, śliska. Tuzeba trzy
mać się na wodzy, nie wolno, choćby przez wzgląd na· Sonię, zdradzić się 
ze swymi uczuciami. Helena mdlczy więc z początku, słucha długiego 

opowiadania Astrowa, który pochylony nad wykre5ami tłumaczy jej ol
brzymie maczenie i rolę lasów. Ale to milczenie ją gubi. Pochłonięta 

swoją walką wewnętrzną, nie umie zmusić s.ię do uważnego słuchania 
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tego, o czym mówi Astrow. Astrow wyczul to. Teraz wie, że nie jest dla 
Heleny obojętny. Mimiczną tę scenę rozegrała Bairszczewska arcyświetnle. 
W jej na pól przytomnym spojrzeniu, całkowicie oderwana od wszyst
kiego, co przed nią maluje Astrow, jest wszystko, czemu Helena nie chce, 
nie może dać wyrazu: zapamiętanie, tęsknota, podświadoma chęć podda
nia się temu fascynującemu czlowiekowii. Ale przecież Helena - jak to 
artystka dala już do zrozumienia w poprzednich aktach - to istota nie
zdolna do walki nawet o własne szczęście. Więc zostawi Astrowa w leś

nej głuszy, będz.ie dalej pokorną siostrą miłosierdzia podagryka. 

Osiągnięcie Barszczewskiej w Wujaszku Wani jest dlatego tak cenne 
i na tak troskliwą zasługuje uwagę, że właś.n,ie w tej roli wykonawczyni, 
która próbowałaby pewne rzeczy podkreślać, wybijać, wyjaskrawiać, mo
głaby stwarzać obraz fałszywy, spaczony, dać wizerunek jakiejś pól-mę
czennicy, pół-kokietki. Niezależnie od tego środki wyrazu, równie oszczęd
ne, jak celne, sposób prowadzenJa dialogu, daleki od cienia choćby efek
ciarstwa, czy teatralności, przycŻyniają się do tego, że mamy do czynienia 
z jedną z najbardziej wartościowych kreacji scenic:zmych lat ostatnich. -
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JACEK FRO'HLING 
"Teatr" r. 1957 

Elżbieta Barszczewska wraz z mężem Marianem Wyrzykowskim 
w garderobie teatralnej 

E. Barszczewska w roli Siostry Angeliki 
„Port Royal" Montherlanta w Teatrze Polskim w Warszawie r. 1959 

KREACJA SEZONU 
Istniały przesłanki, aby postać si ostry A n g el i ki potraktowac „ob

sesyjnie", zbudować tę postać na jednym motywie zwątpienia i lęku, na 
pograniczu lub raczej w sąsiedztwie patologii, co jest obecnie zabiegiem 
bardzo modnym. Nie tą drogą poszła Elżbieta Barszczewska, zresztą nigdy 
nie była aktorką „~tanów obsesyjnych". Z pojęciem tym łączy się pewna 
- zamierzona zresz~ą calikowkie - „nienaturalność". Tutaj natomiast 
należy podziwiać maes~.rię, z jaką Bairszczewska potrafi pogodzić maksy
malną naturalność, niemalże „zwykłość" gry ze strukturą kreowanej po
staci, polegającej przecież na wewnętrznym dysonansie, dyktującej grę 

wobec samej siebie. Rola siostry Angeliki j~t niezmiernie i'Ilteresującym 
pTZykladem idealnego stopu aktorskiej tradycjJ (w wypadku Barszczew:.. 
ski ej: czysta, tragiczna nuta, pewna sublimacja uczuć, znana z poprzednich 
~ól) - z nowoczesną problematyką dramatu Montherlanta. Elżbieta 
Barszczewska z kręgu Słowackiego, Szekspira, Musseta, Ajschylosa -
lekko przechodzi przez barierę epok, znajduje dla siebie miejsce w inte
lektualnym, metaforycznym, aluzyjnym dramacie nowoczesnym, doskonale 
„chwyta" ·jego konwencję, klimat, właściwości. A przecież ten zabieg jest 
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najtrudniejszy. Chodzi właśnie o to, aby nie zabierać ze sobą szlachetnej, 
romantycznej patetyki wielkiego gestu, „szerokiej gry". Barszczewska 
pozostawila ten szlachetny bagaż za sceną. Zabrała tylko głębokie po
czucie tragizmu i intelektualnego mechanizmu tragedii. I dlatego nie 
przestaje być „sobą" - wydobyła najgłębszy ton dramatu MontherlauTta, 
który świadomie przecież nawiązmje do tradycji Racine·a . Umiejętność 
redukcji, eliminacji, ograniczania własnej skalJ ekspresji jest największą 
cnotą współczesnego aktora. -

E. Barszczewska w roli Zofii 

VIR 
„Ekran" r. 1959 

„Mądremu biad:n." Gribojedowa w Teatrze Polskim w Warszawie r. 1951 

ROLE ELŻBIETY BARSZCZEWSKIEJ 
1934 -1939 

Teatr Polski 
HELEN A w Sn ie nocy letniej Szekspirn reż. L. Schiller 
DZIEWICA w Dziadach MJckiewicza reż. L. Schiller 
MAYA w Matołku z wysp nieoczekiwanych Shawa reż. A. Węgierko 
BARBARA w Ludziach w bieli Sidneya Kingsleya reż. J. Warnecki 
TESSA w Tessie Girnudoux reż. A. Węgierko 
MIM! w Cyganerii Murgera reż. L. Solski. 

Teatry T.K.K.T. 
ANIELA w Slubach panieńskich Fredry reż. S. Stanisławski 
KAMILLA w Walce kobiet Scribe'a reż. E. Chaberski 
SALOMEA w Horsztyńskim Słowackiego reż. A. Zelwerowicz 
DORRIT w Malej Darrit Dickensa reż. E. Wierciński 
OFELIA w Hamlecie Szekspira reż. A. WęWi.erko 
ANIELA w Wielkim człowieku do małych interesóu; Fredry reż. A. Zel-

werowicz 
KUZYNKA w Szaleństwie reż. Cwojdziń!llk.i 
AKTORKA w Wojciechu Bogusławskim Rapackiego 
MŁODA w Księżycu w żóltej rzece Joohnststone'a reż. K. Bocowski 

·1945 -1960 
Łódź 

DIANA w Fantazym Słowackiego reż. J. OsterwlO' 
Objazd po całej Polsce 

MARIA w Lekkomyślnej siostrze Perzyńskiego reż. M. Wyrzykowski 
NIEZNAJOMA w $wieczka zgasla Fredry 

Warszawa 
TEATR POLSKI 

LILLA WENEDA w Lilli Wenedzie Słowackiego reż. J. Osterwa 
ELEKTRA w Orestei Ajschylosa re'i:. A. Szyfmam 
DIANA w Fantazym Słowaokiego reż. E. Wierciński 
OFELIA w Hamlecie Szeksp:bra 0reż. A. Szyfman 
INF ANTKA w Cydzie Corneille' a reż E. Wierciński 
NADIA we Wrogach Gorkiego 1reż. K. Borowski 
SALOMEA w Horsztyńskim Słowackiiego reż. E. Wierciński 

ZOFIA w Mądremu biada Gribojedowa reż. B. Dąbrowski 
HELENA w Wujaszku Wani CzechO'Wa reż. M. Wiercińska 
MARGRABINA CIBO w Lorenzacciu Musseta reż. E. Wierciński 

NIEZNAJOMA w Mężu przeznaczenia Shawa reż. Z. Hilbner 
NORA w Norze Ibsena reż. M. Wiercińska 
AMELIA w Mazepie Słowackiieg·o ireż. R. Zawistows·ki 
SIOSTRA ANGELICA w Port R°oyal MOIIltherlanta ireż. H. Szletyński 
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„Dziewczęta z Nowolipek", Wiszniewska, Andrzejewska, Barszczewska 
i Jaraczówna 

ROLE FILMOWE 
1936 Pan Twardowski 

Trędowata 

1937 Płomienne serca 
Znachor 
Dziewczęta z Nowolipek 
Kościuszko pod Racławicami 

1938 Profesor Wilczur 
Ostatnia Brygada 
Graruca 
Geniusz sceny 

1939 Kłamstwo Kry&tyny 
Trzy serca 
Nad Niemnem 

„Nad Nie1.lmem" 

MAŁA KRONIKA 

PAŃSTWOWEGO TEATRU POWSZECHNEGO W ŁODZI 

„BŁĘKITNY PATROL" 

W dniu 27 stycznia rib. odbyła się w Zarządzie Oddziału ZASP w Lo
dzi dyskusja o przedstawieniu BŁĘKITNEGO PATROLU - Halla w re
żyserii Romana Sykały. Prelekcję WYglos.ił tłumacz sztuki p. Kazimierz 
Piotrowski z Warszawy. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele łódz
kiej prasy, radia i członkowie zespołu P.T.P. 

W dniach 23-23 lutego rb zespół BŁĘKITNEGO PATROLU,. przeby
wał na gościnnych WYStępach w Te&.trze Dramatycznym m. st. Warsza
wy. Łódzkie przedstawienie spotkało się z gorącym przyjęciem prasy 
i publiczności warszawskiej. 

WILLIS HALL „BŁĘKITNY PATROL" 

reż. R. Syka!Ja scen. M. Stańczak 
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„POKÓJ PEŁEN DY.!VIl'" 

W dniu 18 ma rca odbyła się na scenie Teatru Rc.zmaitości p rap re
mi er a sztuki łódzkiego autora i róWil1ocześ.n.ie aiktora Teatru Powsze:::h
. nego Karola Obidniak.a pt. POKÓJ PEŁEN DYMU w reżyserii Ryszarda 
Sobolewskiego i oprawie plastycznej Zdzisława Topolsk:ego. 

Karol Obidniak „Pokój pelen dymu" akt II od lewej: J. Mrazkówna 
(Ewa), J . Gliński (Joe), B. Sobiesiak (Stanley) T. Kaluda (Barba.ra), 

M. Szewczyk (Pig), Z. Jabloński (Ojciec Joe) i H. Taborska (Matka Barbary)-

W zw.iązku z wielką dyskusją na łamach tygodnika ODGŁOSY o współ
czesnej młodzieży, w której biorą udział socjologowie, nauczyciele, 
dziennikarze i literaci, w dniu 8 k'wietlllia rb. odbyła się w Teatrze Po
wszechnym dyskusja z udziałem osób, piszących w ODGŁOSACH o mło
dzieży, o sztuce Obidniaka POKÓJ PEŁEN DYMU. 

0 

ODCZYT O IBSENIE 

W zw.iązku z przygotowaniem pierwszej sztuki Ibsena w Łodzi p o
wojnie - w dniu 18 ma1rca rb. odbył siię w Teabrze Powszechnym od
czy t red. ,lacka Frilhlinga. o Henryku Ibsenie i jego NORZE. 
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ZESPÓL PTP NA OFJARY AGADIRU 

Na 7ebraniu całego zespołu Państwowego Teatru Powszechnego w dniu 
22 marca rb. uchwalono dobrowolną składkę na rzecz ofiar straszliwego 
trzęsienia ziemi w Agadkze . 

0 

MARYNA BRONIEWSKA reżyseruje MŁYN 

W pierwszych dniach kwietnia rb rozpoczęły s.ię w Teatrze Powszech
nym próby doskonałej komedii Lopego de Veg;i ML YN w .przekładzie 
Juliusza Żuławskiego. Reżyseruje gościnnie z.nnny reżyser Teatru Naro
dowego w Warszawie p. MARYNA BRONIEWSKA. Oprawa plastyczna 
Andrzeja Sadowskiego, muzyka Warwrzyńca żuławskiego. 
~LYN otrzym.ał w Teatrze Powszechnym następującą obsadę: Król

Fe1ilks Żukowski, Infant - Zbigniew Stawa>rz, Hrabia Prospero - Leon 
Niemczyk, Celia - Alicja Knast, Teodora - Teresa Ka.Juda Rufino -
T'.łdeusz Kuźmiński, Valerfo - Remigiusz Rogacki, Księżnic*a .l[loc de 
Lis -Teresa Wa tras, Alberto - Wiesław Mirewicz, Dworzanin - Marian 
Stanisławski, Młynarz - Marii.an Nowak, Laura - Halina Pawłowicz, Me
!arnpo - Aleksander Benczak, Tamiro - Slawom!r Matczak, An;eno -
Ryszard ŻuchowSk.i, Galo _:... Henryk Abbe. Sługa I - Michał Szewczyk, 
Sługa II - Jerzy Gliński, Żołnierz - Bohdoo Sobiesiak. 

Premiera ML YNU przewidzia1rrn jest w II połowie maja rb. 

0 

ARCHAN'IOLOWIE NIE . GRAJĄ W BILARD 

Najnowszą sztukę włoską Damo Fo pod tym tytułem ·reżyseruje obec
nie ROMAN SYKALA. Oprawę plastyczną opracowuje .JÓZEF RACH
WALSKI. W sztuce, będącej jak gdyby współczesną komedią dell arte 
- w rolach głównych wystąpią : Barbara Polom.ska, Halina Bi_lling, Bru
non Bukowski, Aleksander Fogiel, Marialll Gamski, Zbigniew Jabłoński , 
Karol Obidniak, Czesław Przybyła, Tadeusz Sabara, Zdzisław Suwalski 
i .inni. 
ARCHANIOŁOWIE NIE GRAJĄ W BILARD jest obecnie jedną z na•j

populamiejszych . pozycji włoskiego sezonu teatralnego. Dario Fo, który 
jest równocześnie autorem, reżyserem, wykonawcą głównej ~oJ.i Długie
go •i dyrektorem teatru, w najbliższym czas.ie wyjeżdża z tą sztuką de> 
Paryża, gdzie występować będzie w Teatrze Narodów. Prapremiera pol
ska w przekładzie Zofii Ernstowej odbędzie się w - naszym teatrze w po
łowie czerwca. 



W REPER'I'UARZE TEATRU POWSZECHNEGO 

KAROL OBIDNIAK „POKÓJ PEŁEN DYMU" 

"' 

T. Kaluda (Barbara), M. Szewczyk (Pig) i B. Sobiesiak (Stanley) 
reż. R. SoboLewski scen. Z. Topolski 

WIKTOR HUGO „ANGELO TYRAN PADWY" 

. M. Gamski (Rodolfo): B. Polomska (Katarina) 
-Też. Z. Koczanowicz scen. E. Soboltowa i Z. Topolski 

Kierownik Techniczny: 

MARIAN BIŃKOWSKI 

Dekoracje: 

JÓZEF KROTOWSKI 
PIKORA 

MARLICKI 
P Y D D E 

J Ó Z E F 
JÓZEF 
G E R T 
TERESA 
IGNACY 

GAWRYSIAK 
KOŁODZIEJCZYK 

Kostiumy: 

MARIAN JÓŻWICKI 
HELE NA KOŁODZIEJCZYK 

HENRYK ;?;WIKIEWICZ 
HENRYK KISZKA 

Charakteryzacja: 

ZDZISLAW PAPIERZ 

Brygadierzy Sceny: 

STEFAN 
FRANCISZEK 

OLCZAK 
ŻURAWSKI 

Kierownik Oświetlenia: 

MAKSYMILIAN KEMPA 

Z-ca Kier. Oświetlenia: 

IRENEUSZ GOLEC 

Kierownik Gospodarczy: 

WIKTOR SERAFIN 

Kierownik Biura Organizacji 

WidoWIIl.i: 

MIECZYSŁAW KWINKOWSKf 

Kierownik Widowni: 

EDYTA WOSIEWICZ 

Kierownik Sekretariatu: 

IRENA MISZCZAK' 

Główny Księgowy: 

STANISLAW GAWALKIEWICZ 

Biuro Organizacji Widowni - Lódź, ul. Obrońców Stalingradu 21, 
tel. 350-36. Przyjmuje zamówienia na bilety do Teatru PowszechnegQ 
i Teatru Młodego Widza {na miesiąc wcześniej) w godz. od 8-16 

i od 18-20. 

Kasa Teatru Powszechmęgo czynna przez -0ały tydzień od gooz. 10-13: 
i od 16 do rozpoczęcia przedstawienia (z wyjątkiem poniedziałków) -

tel. 350-36. 

Kasa Teatru Rozmaitości czynna w dniach przedstawień od godziny 
rn-13 i od 16 - do rozpoczęcia przedstawienia - tel. 299-54 . 
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