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Notatkę
Notatkę

o Henryku Ibsenie.
o sztuce „Nora" czyli „Dom lalki".
Fragment książki G. B. Shawa „Kwintesencja
ibsenizmu'', mówiący o problemach poruszanych
w „Norze" ustami postępowego działac:i:a-spo 
łecznika z końca ub. wieku.
Fragment książki St. Przybyszewskiego „Moi
współcześni" poświęcony Eleonorze Duse w roli
Nory. Na marginesie analizy gry wielkiej aktorki
rysuje się bardzo wyraźnie to, co p:ikolenie
Młodej Polski odnajdywało w twórczo ś ci wielkiego Norwega.
·
Zbiór epitetów, jakimi współcześni obdarzali
Ibsena i jego wielbicieli.
llustracje: powyżej i str. 6 grafiki Edwarda
Muncha, str. 2 i 10 rysunki Edwarda Okunia
z czasopisma „Chimera", str. 5 Henryk Ibsen,
str. 14. proj. scenografii Antoniego Tośty do
„,Domu lalki".

NOTATKA

O

HENRYKU

IBSENIE

Urodził SiE; w Skien w Norwegii 20 marca
1828 roku. Twórczość dramatyczną ro:i:począł w
roku 1850 tragedią „Katylina". Następne dramaty, napisane podobnie jak pierwszy, jeszcze
w duchu romantycznym, to „Pani Inger na
Ostraat" i „Uczta na Solhangu". W 1862 powstaje „Komedia miłości", antyromantyczna satyra i pierwszy atak na mieszczańskie kołtuń
stwo, które odtąd będzie celem zaciekłych . wypadów polemicznych. W 1864 opuszcza rodzinną
Norwegię i przez 27 lat przebywa Z3. granicą
(Włochy, Drezno, Monachium). Powstają tu m.in.
dwa poematy dramatyczne - „Brand", ewangelia indywidualizmu i niezłomnej woli, której
hasłem jest „wszystko albo nic", i „Peer Gynt",
jego baśniowa antyteza, parodiująca zarysowaną
w „Brandzie" koncepcję życia; pierwszy dramat
prozą „Związek młodzieży"; ogromne studium
dramatyczne o Julianie Apostacie „Cesarz i Galilejczyk". Rok 1877 otwiera nowy okres w twór-
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czo~ici Ibsena, okres bezkompromisowej walki
z tymi siłami w społeczeństwie, które tamują
swobodny rozwój jednostki. Powstają dramaty
„Podpory społeczeństwa", „Dom lalki" (znany
u nas jako „Nora"), „Upiory", które stanowią
odpowiedż na krytykę „Nory", „Wróg ludu",
„Dzika kaczka", „Rosmersholm", „Pani morza"
i „Hedda Gabler". W ostatnim okresie twórczości, już po powrocie ·do Norwegii, powstają
dramaty „Budowniczy Solnes", „Mały Eyolf",
„John Gabriel Borkman", „Gdy wstaniemy
z martwych". Umiera w Christianii (Oslo) 28
maja 1906 roku.
W dziejach dramaturgii europejskiej odegrał
rolę pierwszoplanową. otwierając przed teatrem
nowe możliwości i stawiając mu nowe zadania.
Jest uważany za reformatora europejskiego dramatu. Oto wyznania jednego z przywódcć,w
Młodej Polski, Stanisława Przybyszewskiego, zapisane pod wrażeniem lektury Ibsena: „Upiory,
Wróg ludu, Brand, Peer Gynt ... Nie pomnę tak
wstrząsającego wrażenia, jakie na mnie dramat
„Upiory" wywarł, a ponury postulat Branda:
Wszystko albo nic! - miał odtąd przez długie
lata stać się wytyczną mego życia. Strasznie się
zakotłowało poonczas w moim mózgu, a że
gleba na przyjęcie tego „trującego zielska" była
aż
nadto przygotowana, wybujał też ten
„chwast", wybujał niepomiernie, a w cieniu
jego bogatego listowia dojrzały te wszystkie
pierwiastki, z jakich, jak sic; później dowiedziałem, :i:łożona jest dusza bladego przestępcy„."
Oddziałał Ibsen szczególnie na dwie generacje na pokolenie modernistów (którego
przedstawicielami są Strindberg i wspomniany
już Przybyszewski) i na nieco młodszych od
nich twórców dramatu społecznego (najwybitniejszymi ich przedstawicielami G. B. Sh'łw
i Gerhardt Hauptmann). Każda z tych generacji
czytała w dramatach Ibsena odmienną prawdę,
z bogait ego i splątanego dzieła brrała dla siebie
inną część.

Dziś, w perspektywie czasu, zarówno zachwyty, jak i ataki, których przedmiotem była
twórczość Ibsena, wydają się nieco przesadne.
Dzieje się tak dlatego, że poruszamy się dziś
swobodnie w kręgu zagadnień, których podjęcie
w czasach Ibsena wymagało wielkiej odwagi.
I właśnie jemu między innymi zawdzięczamy, że
zagadnienia te straciły moc wywoływania skandalu.
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SORA

ALBO

DOM

LALKl

W roku 1878 podczas pobytu w Rzy mie Ibsen
robi notat ki do nowe j sztuki . Czytamy \ V nich
m . in.:
Są du:a rodzaje praw ducha, dwa rodzaje
sumi.enfa, jedno u mężczyzny, drugie. calkiem
inne , u kobiety... Zona w tej sztuce kończy
calkoicitym brakiem zroz timienia, co jes t sfos zne, a C.:> złe - z je d nej strony wrodzone uczuci e,
a z drugiej u,i ara w aut orytet wywołu j ą w jej
glowie zupelny zamęt.
Kobieta n i e moż e być sobą w .srpolecze ństuńe
n!lszych cza sów, które jest wylączni e męskim
społeczeństwem. o prawach tu:orzonych przez
mę ż czyzn, ora z z sądou,'nictu;em osądzającym
kob iece postępowanie z pnnktu widz·enia męż
czyzn.
Popelnila fałszerstwo i jest z niego dumna.
uczyniła je bou,'iem z mitości do męża, aby
ooalić jeg o życie. Mąż ten jednakże, wyznający
ban!llne za~r1dy honoru . ~aje po stronie prawa
i patrzy na to zagadnienie męskimi oczyma.
Konflikty duchowe. Przybita i oślepiona swym
z iufaniem d::> autcrytetu, tr:i.ci u,"iarę w swoje
pTatcio moraln e i zdo l ność do wychowywania
własnych dzieci... UmHow:mie życia , domu, mi łość do mę ża, dz ieci, r c dziny. Chu:ilami uci eczka
or! muśli wla ś ciwa kob ie to m.
Nagi v powrót nie pc ko ·,i ; p rz era ż enia. Musi
ws zystko znieść samotnie. Nie ubłagani e . n ieuniknienie nadciąga katastrofa. Roz pad, konfLikt
i destrukcja.
Krogstad dzięki swemtt niecnemu p o qtępo
waniu stal się zamożny. Teraz jego p cu:odzenie
w interesach nic mu nie pomoże, nie wróci mu
cz·cz.

W ten soosób narodziła się „Nora" czyli
„Dom lalki", a notatki Ibsena wyraźnie ukazują, w jaki sposób sztuka rosła . Najpi€rw był
scenariusz, w którym został lekko nasz:.dcowanv
zarys akcji, potem powstał pełniejszy rysunek
sztuki, w którym powołano do życia i rozwinięto tylko rzeczy zaznaczone w scenariuszu,
wreszcie wynikła sztuka, jak ą d z iś znamy, o
konstrukcji napiętej i charakterystyce postaci
osiąganej
poprzez
subtelnie
ukształtowany
dialog.
Powst a ła sztuka , w której kwestii małżeństwa
i pi€niądza nad ano zdumiewająco nową interpretację. Ibsen wziął za bohatera kochające g o
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męża ,

a za bohaterkę młodą istotę , która męża
uwielbia, a mimo to , kiedy poznaje jego charakter, decyduje się go opuścić. Jest to z pewnością stary temat mał:i:eństwa i pieniądza, lecz
przedstawiony tak odmiennie, że wydaje się
całkowicie nowy.
„Dom lalki", podobnie jak i inne „realistyczne" sztuki Ibsena, przewyższa siłą wyrazu więk
szość współczesnych sobie dramatów realistycznych. Wy nika to przede wszystkim z faktu, że
ani jedna z głównych postaci Ibsena nie jest
zwy czajna czy pospolita. Ch cć postacie te zamies zkują świat klasy ~re:i:: :e j. nie pochodzą
ze sfery przeciętności. Kie dy myślimy J nich,
myślimy o istotach opętanych . Nora nie jest
zw y kłą, zbyt pziecinną żoną: ona słyszała zew
idący z gór, nie z placu targowego. Coś z zewnątrz, coś, co nasuwa m y śl o działaniu magicznego czaru, ma we władaniu te osoby . I ostatecznie, gdy od zewnątrz: sceny Ibsena są „zwyczajne" , wewnętrznie są niezwykłe i chwilami
dyszą atmosferą przygód Peer Gynta na dworze
króla Elfów.

ALLARDYCE NICOLL
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Trudno się dziwić, że w naszym społeczeń
stwie, rządzon y m prz;:;z m ęż czyzn, kobieta nic
jest celem sama w sobie, lecz jedynie środkiem
do zaspokojenia męskich apetytów. Idealna żo
na robi wszystko, co sprawia przy jemność idealnemu mężowi i nic poza tym. O.óż traktowanie człowieka jako środka, a nie jako f:elu,
znaczy odmówienie mu ,prawa do życia. A być
śrcdkiem do takiego celu jak seksualne obcowanie z kimś, kto odmawia nam prawa do ży
cia jest dla człcwieka sprawą nie do przyjęcia.
Ale cóż kobiecie pozostaje? Jeżeli się będzie
skarżyć, to mąż poradzi sobie b ez niej, pod:za s
gdy jej pozycja, środki utrzymu.nia, miejsce
w społeczeństwie. dom, po pr :stu chleb powszedni - wszystko to zależy od niego.
KOBIECA KOBIETA ALBO O EMANCYPACJI

Dopóki kobieta nie wyrzeknie się kobiecości,
obowiązku wobec męża, dzieci,
społeczeństwa,
prawa i każdego innego prócz obowiązku wobec
siebie samej, dopóty nie osiągnie wyzwolenia.
Kobieta musi się zaprzeć obowiązku w ogóle.
W tym Jeży jej wolność. Fałszem jest bowiem
twierdzić , że kobieta wysługuje się mężczyźnie;
ona jest w pierwszym rzędzie niewolnicą obowiązku. I tak jak droga mężczyzny do wolności
usłana jest szczątkami obowiązków i ideałów
podeptanych przez niego, tak też musi być w
wypadku kobiety. Ona może, oczywiście, zamaskować swoje obrazoburstwo uciekając się
Chociaż romantyc zni
idealiści na
żają wyrzeczenie się własnego „ja"

ogół uwaza niezbę
dny element prawdziwej kobiecej miłości, to
jednak odpychające działanie takiej miłości
jest dobrze znane. Jej krańcowym p[ zykladem
jest zatracenie się w nami ęt nej żądzy. Ktokolwiek jest obiektem takiej żądzy, instynktownie
przed nią ucieka. IVI1 łość zatraca urok jeśli nie
jest wolna, a czy przymus jest dziełem zwycza-

ju i prawa, czy zadurzenia - efekt jest ten
sam: miłość staje się bezwartościowa i wstrętna
jak pieszczoty umysł owo chorego. Pragnienie
dawania nie budzi żadnej miłości, Jeśli nie idzie
w parze z siłą pozwalającą człowiekowi cofnąć
uczucie, a w zalotach obu płci zwycięża jednostka umiejąca obstawać przy ho.norowych warunkach i zdecydowana na odejście w razie nie
otrzymania tych warunków.
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do argumentacji racjonalistów, jak to niejednokrotnie robił mężczyzna dla świętego spokoju.
Nie będą to jednak prawdziwe dowody. Cała
fura najświętszych ideałów rozleci się w puch,
kiedy kobiety zdobędą równe prawa z mężczy 
znami.

Ci, którzy boją >.ię hałasu i lecących skorup,
się pocieszyć myślą, że na miejsce zdruzgotanego towaru szybko i pewnie pojawi się
nowy. A korzyść wynikająca z niszczenia id~ 
ałów jest ta, że każdy nowy ideał ma w sobie
mniejszy procent złudzeń, tak że niszczyciel
ideałów, choć nazwany wrogiem społeczeństwa
w gruncie rzeczy oczyszcza świat z kłamstwa.
mogą

GEORGE B ERNARD S RA W
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zd~micnej rozterce: „To ja tego człowieka kochałam!".
Szeroko rozstawione palec wycią
gniętej
dłoni nieruchomo sterczące gdyby
w kataleptycznym śnie - .tworzyły nieprzepar-

KOBIECA KOBIETA A LBO ELEONORA DUS E

Pomnę ją w „Norze" Ibsena. Nawet współ
grających aktorów się nie widziało w ogóle
nic się nie widziało prócz Eleonory i jej genialnej gry. Gry? Nie, to nie była gra, to jakaś
niepojęta
eksterioryzacja najtajniej ukrytej
duszy kobiety, objawienie jej najgłębszych tacierpień, bolesnego ogromu
porywów i upadków, grzmiących fanfar pustego wesela i krwawych Requiem bólu.
I nie port.rizeba było roz,wnieć słów obcego ję
zyka, po co? na co? Duse nie potrzebowałaby
wcale mówić zrozumiałym językiem włoskim,
równie dobrze mogłaby mówić po fińsku lub
jakimś hinduskim „pali" a zrozu miałoby się
każde słowo. I oto słowo się wid ział o: po
raz pierwszy zrozumiałem, że słowo jest czymś
materialnym, że można je istotnie widzieć.
Gdyby naw.et nie było tej wstrząsającej do
szpiku kości przeszywającej muzyki jej mówionego słowa - to i cóż? Wszystko by się rozumiało, bo każdy mięsień w jej twarzy mówił
wyrazistszą mową, na jaką ludzki głos zdobyć
by się nie mógł. Duse nie potrzebowała mówić.
Nora Ibsena wygłasza po ostatecznej rozprawie
ze swym mężem jakieś oklepane feministyczne
komunały, o całe niebo głębsza Nora Eleonory Duse milczała w ślepym, głuchym przeraże
niu, skamieniałym milczeniu. Słowa nie powiedziała, tylko oczy jej krzyczały w rozpacznej,

jemnic,

tęsknot,

10

pragnień,

ty, niebotyczny mur, który majestat jej duszy
odgraniczał od tej biednej, płaskiej duszy tego,
którego jeszcze do niedawna mężem zwała ;
a każdy jej krok w tył - to n· 2 krok ale zrywanie wszystkich tajnych nici, wiążących duszę
kobiety z duszą mężczyzny; drugi krok, to zrywanie taśm, jakimi łączy dziecko kobietę z męż
czyzną, jeszcze jeden krok: zrywanie społecz
nych powrozów - potem przystanek: z przerażonym zdumieniem widzi, jak poza nią trawią wściekłe błyskawice raj utracony;
cichy,
bolesny uśmiech ociekający krwią bólu - boć
ten raj był tylko domkiem dla lalek - a potem wahające, drżące błądzenie w płomieniach
najdzikszego bólu palącej się ręki naokoło klam ki drzwi; wreszcie drzwi cichutko się otwierają:
Nora, przerażona, przystaje chwileczkę - a w jej
grze cała wieczność stopiła się w tej chwileczce' nagle: straszny, bezgłośny krzyk;
cała jej postać krzyczała w niewymownym lęku
przed tym, co ją za tym progiem cz:!kało, całe
powietrze wokół się rozkrzyczało, chociaż głosu
słychać
nie było:
Nor a
p r ze st ą p ił a
próg!
Nigdy przedtem ani potem nie patrzyłem na
nic z tak zapartym oddechem. Och; te ręce, te
boskie ręce Eleonory Duse' ...
A stary Ibsen wściekał się na tę genialną poprawkę swego utworu. He, he a Duse dopiero stworzyła - Norę! Nera Ibsena to przyszła sufrażystka, rycząca na wszystkich meetingach o prohib'cjonizm alkoh:)lU, domagająca
się o miejsce w parlamencie, by już doszczę
tnie zidiociałą Europę ogłupić. Nora Eleonory
Duse najcudowniejszy w y kwit wytwornej,
szlachetnej duszy kobiecej, górującej o całe
niebo nad płaskim egoizmem brutalnego samca!
W grze Duse objawiła się istota Dramatu. Ile
razy jakiś dramat pisałem, stawała mi przed
oczyma: w jej usta kładłem moje słowa, a
wszystko nie · dopowiedziane i nie wypowiedziane wykwitało całą jej przebogatą skalą
uśmięchu,

ruchów,

rozgrywało

się

przebogatą

się

w grze

kadencją

jej twarzy,
królewściało
powagą,
pogardą
i zmierzchem
przeobłóczyło się w zadumanej , t ę skniącej, rozpłakanej i rozpacznej grze jej rąk.
mieniło

STANISŁAW

mięśni

PRZYBYSZEWSKI
11

EPITETY

WSPOŁCZESNYCH

IlOT Y CZĄCE

ĘPITETY

IBSENA
... Nie

tylko konsekwentnie plugawy, lecz
godny nudziarz, egoista i lJartacz.
„Truth"

Obrzydliwy, wstrę , ny, ponury, pełen sprzepo prostu nudny upiór szukający strachów po n:icy i mrug ający jak głupia, stara
sowa, kiedy ciepłe ~tu ńce najlepszych wart o ści
razi jego pomarszczunc oczy. - „The G :) nil !woman"

czncści i

Naucz yciel estetyki
„Saturday Review"

-

DOTYCZĄCE

SZTUKI

poż:lłowania

-

WSPÓŁCZESNYCH

szpitala

wenerycz nego.

... Absolu tn ie obrzydliwa sztuka Ibsena, obnprzedstawien ie, n ieskanalizowany rynsztok, czyste plugastwo, ropiejący wrzód, szpit a l św. Łazarza, którego wszystkie d.rz·.vi i okna
stoją otwore m,
bJ"t!tini:i. opil;.:a, ś:::-:nv o li terackie, stek wul gar ności , egoizmu, bruboskórności i absurdu. Należy napiętnować tych, którzy chcą zatruć ws półczesny teatr ,iadem, rozpaczliwie wstrzyknąwszy g o najpierw !iObic
i innym. - „Dail;i. 'l' l~graph".
rzające

l{w alifik uję d o 5:!Jrawy karnej na podstawie
przepisów Lord Campbcll.'s Act .... - „The Sta.ndar1"

Pompatyczna nuda dydakL! c:mej g l daniny,
chorobliwy ko~zmar wstrętn ej histerii ..
„Sporting and Dramatic News"
Bełkot
zwariowanych Norwegów... p'ls tac: Ą
to pedanci moralni i rozpustnicy. - „Black and
White"

Tak podła i brudna mies zanina jeszcze nigdy
nie zhańbiła desek sceny ... - „Era"

EPITETY

WSPOŁCZES NYCII

DOTYCZĄCE

WIELBICIELI IBSENA
Lubieżnicy babrzący się w nieprzyzwoit ości ,
skorzy do zaspokajania swych zakazanych żądz
pod płaszczykiem sztuki. - „Evening Standart"
Dziewięćdziesiąt dzi ewięć procent ludzi oglą
dających te sztuki, to ludzie o br~dnych myślach, których zamiłowani e do pubhcznego prania brudów jest odbiciem ich własnej nieczystości. „S porting and Dramatic News"

Fala ludzkiego szaleństwa. Aseksualne niekobiece kobiety, bezpłciowe samice, cała armia
odpychających, zbzikowanych megier w spódnicach oraz wykształcone i szperające po śmietni
kach męskie psy..• - „Truth"
Zniewieściali

-
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mężczyźni

i

męskie

kobiety ...

„Lloyd's"
l:ł

W repertuarze

J. GIRAUDOUX -

SODOMA
I GOMORA

.J BIELAWSKI -

NATRĘCI

F. ZAB.t.OCKI

FIRCYK

-

W ZALOTACH
W przygotowaniu

.t\,

Tośta,

proj. dekoracji do „ Nory"

EURYPIDES -

IFIGEN IA
W AULIDZIE

A. FREDRO . -

DYLIŻANS

Ki eroWl!l iJk
Kier. p!l'a.c.
Kier. praic.
Kier. prac.

techniczny.
perukarskiej
krawieckiej
stolarskiej

śbusarz

Mailarz
Modelaitor
Tapicer
Farbirurka
Główny elektryk
Akustyk
Brygadder sceny
STAŁE

Józef Karbowiak
Halina Wasielewska
Stefan Rogala
lg'llacy Walendowski
Jerzy Meszyński
Franciszek Piątek
Taldeusz Gościniak
Władysław Teodorowicz
Apolonia Kuźmicka
Stanisłaiw Jeziorski
Jan Laskowski
Sitanisław Kawalec

DNI GRANIA W KOSZALINIE
I SŁUPSKU
piątek,

sobota, niedziela

PRZEDSPRZEDAŻ

Ka-sa teatru

BILETÓW

(z wyj, niedziel i
godz. 11 - 13,

;portiedziałlków)

w · dni·a ch przedstaiwień ponac1to
godz. 18.30 - 19.30
Orbis (z wyj. niedziel) 10-17
ZAMÓWIENIA NA BILETY
Koszalin
Słupsk

telefon 20-58
telefon 24-11

Program wydaje Dyrekcja
Teatru Dramatycznego
im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie.
Bałtyckiego

Źródła tekstów: Henryk Ibsen „Dramaty", PIW
1956; Allardyce Nicoll „Dzieje dramatu t. 2,
PIW 1962; G. B. Shaw „Kwintesencja ibse-:iizmu", Dial. 1/57, 3/57; Stanisław Przybyszc·.-"°sk i
„Moi współcześni", Czyt. 1959.
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Cena

zł

2,-

...rektor I kl•ow11lk •l'Q•-u11,
LKH KOMARNICKI

a,rekłor all111l11l•„•ąl11,

W&ADYS&AW Zl•LlilSKI

Kierownik llterackl
ANDRZ&I PALKl•WICZ

. ..

-

•••on 1984•1985

