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Ur. 20 .111.1828 r. w Ski en , zm. 23.V.1906 r. w Kristiani i (obec
nie O slo). D ramatop isarz norwesk i. Syn kupca, w wiek u lot 
16-tu - po bankructwie ojca rozpoczy na p roce zarobkową 
jako praktykant w aptece. Zamierzał studiować medycynę, 
zapisa ł si~ nawet no wydział medyczny, ole brok dostot<>cz
nych środków utrzymania zmusi ł go do przerwania studiów. 

Włośni e w czasie studiów, w roku 1850 op u b li k owa ł pierwszy 
swój dramat - „Cotili no " l!krywojąc się pod p seu donim em 
Brynjulf Bjorne. Fodcbno wielki niedostatek zmus'ł pisarza 
do sprzedania· całego wydania „ Cotliny" no m aku l aturę. 
Pewne jest natomiast, że j u ż w rok u 1851 - po rzuciwszy 
~tudio - obP.jmuje redakcję tygodnika polityczno-satyrycz
nego pod no o „Monde·1". Kontakty z ko ła m i literackim i 
i ludźmi teatru kryst;:ilizują jego za interesowanie sceną . 
W tym też czasie nowiazuje współpra cę z Norske Th eo te r 
w Bergen jako autor i reżyser. W latach 1857-64 by ł dyrek
torem artystycznym Norske Tiieoter w Kristianii. 
Po podróży do Danii i N iemiec (1852) powstają dalsze 
jego dramaty histeryczne oparte na starych legendach 
skandynawskich, m. in.: „Pan i zamku O strot" (1854), 
„ Rycerze Północy" {1 858), „Preten denci do tronu" (1863). 
Za tę ostat n ią s ztukę otrzymał Ibsen w roku 1864 stypendium 
pań stwowe w il o ś c i 2700 marek. 
D ra mat „Komedia miłośc i" (1862) zapoczątkował w twór
czośc i Henryko Ibsena te matykę społeczno -obyczajową. 

Utwór ten, ilustrujący tezę: „jeśli chcesz się żenić - zre
zyg nuj z m iłości" piętnujący obłudę związku małżeńskiego, 
wywołał folę oburzenia a nawet otwartej nagonki na pisa
rza ze strony mieszczańskiego społeczeństwa. Rozgoryczony 
Ibsen opuszcza w roku 1864 Norwegię i zamieszkuje w Rzy-

mie. Następnie przenosi się kolejno do Drezno i Mona
chium. Do ojczyzny powróci dopiero w roku 1891 . 

Pierwsze utwory Ibsena powstałe na emigracji wyrastają 
z rozgoryczenia ~powodowanego niezrozumieniem go 
w kroju: poemat epicki, a następnie tragedia wierszem 
„Brand" (1866), będący filozoficzną apoteozą człowieka 
nrezlomnych zasad oraz „Pe er Gynt" (1867) - wielka fan
tazjo dramatyczna. Okres ten zamykają: komedio saty
ryczna o prowincjonalnych politykach - „Związek młodzieży" 
(1869) oraz dramat historyczny „Cesarz i Galilejczyk" (1873). 

Następny okres w twórczości Ibsena charakteryzuje osta
teczne odejście od tematyki historycznej na rzecz proble
matyki społeczno-obyczajowej. Każda z nowopowstałych 
sztuk była wyzwaniem rzuconym mieszczańskiemu światu. 
Powstają wtedy ,,Podpory społeczeństwa" (1877), demasku
jące solidność mieszczańską, opartą na potędze pieniądza. 

W „Domu lalki" (1882 - wyd. polskie: „Nora") - kobieta 
z mieszczańskiego środowiska, wzorowa żona i matko, uś
wiadomiwszy sobie egoizm męża, który widzi w niej tylko 
lalkę, zabawkę, zdobywa się na porzucenie jego i dzieci. 
„Upiory" (1881) pokazują tragiczne skutki małżeństwa 
z człowiekiem moralnie i fizycznie chorym. 

Bohater dramatu „Wróg ludu" (1882), lekarz-prototyp dokto
ra Judyma - podejmuje walkę o likwidację uzdrowiska, 
które zbudowano jedynie dla zysku, żerując no zaufaniu 
pacjentów. „Dziko kaczko" (1884) w pesymistycznych bar
wach ukazuje walkę o prawdę w stosunkach międzyludzkich. 

Analiza psycholofjiczna postaw ludzkich, zbliżona do natu
ralizmu, występuje w mistrzowskich formie w dramatach: 



„Oblubiennica morza" (1888), „Hedda Gabler'' (18~) 
,,Mały Eyolf" (1894). Wreszcie w dramacie „John Gabriel 
Borkmann" (1896) demaskuje Ibsen pozory romantyzmu 
w postawie przedstawiciela wielkiego kapitału. 
Niektóre dramaty fbsena naceahowone są elementami 
mistycyzmu (m.in.: „Brand" „Rosmersh.olm" - .1~86, „Budo"';; 
niczy Solness" - 1892, „Gdy się zbudzimy sposrod zmarłych 
-1896). 
Ibsen traktowa/ swoją sztukę jako posłannictwo, rozporzą
dzając jednocześnie umiejętnością zwortego, ni.ezwy~~e .cel
nego konstruowania dialogu scenicznego. Tworczosc Jego 
uzyskała powszechny rozgłos, stając się jedną z trwałych 
pozycji repertuaru światowego . 

WILHELM FELDMAN 

Ibsen jest ekstraktem człowieka, dojrzałego w drugiej po
łowie XIX wieku. Inny to zupełnie człowiek, niż np. dziadek 
jego. Ten mógł być wiarusem w jednej z tych wojen, które 
z początkiem wieku przelatywały całą Europę, a jeśli n.ie 
- to z pewnością nosił w sobie ten niepokój, to rozwichrze
nie, tę tęsknotę, którą owe czasy zostawiły u wszystkich 
nagle no ciszę skazanych po burzach olbrzymich. Uczucia 
te stworzyły romantyzm; na czele okresu kroczy, wśród mgieł 
i błyskawic Byron, zakończo go na barkach ludu poeta
-prezydent republiki, Lamartine. Czps to wielkich gestów, 
stylizowonych póz, bombastu Wiktora Hugo, melancholji 
Alfreda Musseta, filozoficznych epopei Hegla, Schelinga, 
Schopenhauera. Poeci byli jeśli nie żołnierzami, to kon
spiratorami, trawili się namiętnościami ludzi czynu, wyła
dowywoli je nie-tylko przy biurku, lecz w podziemiach, nie
raz na barykadach, w zapasach z ziemią, a także z Bogiem 
i szatanem, nawet w toworzystwie salonowem, odgrywali rol e 
bohate:rskie „demonów" bajronicznych . Sztuka Ich prze
bywała zawsze wśród dział, bodaj frazeologicznych, grzmią
cych wśród kłębów dymu i jaskrowych piorunów. Ostatnie 
to było falowanie uczuć, rozwichrzonych przez rewolucję 
ruchów z końca XVIII i początka XIX wieku. 

Wygłodziły się fale, uspokoiły namiętności - nastał surowej 
pracy, prozaicznej myśli czas. Synowie wielkich ojców roz
czarowani po 1848 r., smutni są, trzeźwi, szarzy. Dzieją 
się w Europie wielkie rzeczy - 1866, 1870 - ale podkład ich 
taki racjonalistyczny, że żodnego poety nie porwały, nie 
natchnęły. Artysta jest już obywatelem państwa konstytu
cyjnego, podziel]lia w wyjątkiem Polski i Rosji znikły, salony 
zapełniły się córami burżuozji o łas'Kotliwych nerwach 
i chłodnych głowach. Namiętności, jeśli pisarz je ma i nie 



posiada predylekcji do cyganerii, przybierają charakter 
czysto intelektualny. Zycie zmienia swe centrum, przenosi 
je do mózgu. Nawet naturo troci romantykę swoi ch po
wabów; dym kominów wyploszo ptactwo, góry otrzymują 
ści e żki, numery, koleje, hotel e ; kraje egzotyczne moją 
Coocka. W głąb myśli człowiek si ę skierował, a towarzyszą 
mu coraz bardziej obowiązkowo przewodnicy naukowi . Poeto 
nie ma już sposobności do pisonio sonetów no bębnie woj
skowym, dramatów wśród świstu kul, albo przynajmniej 
wś ród rozżartych walk obozów literackich; jest produ
cen tem, pracującym systematycznie, przy biurku, nieraz 
z apa ra tem naukowym; wstydziłby si ę mówić o sobie jak 
dawni ej. że jest wieszczem, prorokiem, apostołem; jeśli ma 
jo kiś ideał, jest nim - prawdo. Sztuka chce odtwa rzać życie, 
nie jakiem być p'Jwinno, lecz jakiem jest; poeta odbiera 
część zadań uczonemu. („.) 
Dzi siaj poeta - widzieliśmy - nic w swem życiu nie ma 
klasycznej piękności Sofoklesa, awanturniczej bujności Hisz
panów, ro zkiełznania namiętności Anglików renesansowych; 
cichy jego żywot w gabinecie upływa skromnym, rozjaśniony 
od czasu do czasu światłem kinkietów teatralnych, uroczys· 
tą przemową na wyfraczonem zebraniu; odpada nawet ta 
linia dekoratywna, to huczenie burzy i naporu, ta malow
niczość i rozwichrzenie, które okazywali romantycy z począt
ku wieku . 
Gdy więc czas pozytywizmu okrzyknął panowanie rzeczy
wistości („ .) prawda błąkała się długo bez ojczyzny, bez 
piewcy. 
Tu nawiązuje Henryk Ibsen. 
Uratował on sztandar romantyzmu w nieśmiertelnem tego 
słowa znaczeniu, zawsze dzierżył go wysoko, nieustra-

sze.ni~, .<?le w zmienionych wa runkach zarzucił jaskrawy 
stro1 1 p1oropu sz dawnych ch orążych; w sza cie nowoczesn ej, 
szarej. ni epozo rnej, n ie przesta ł przemawia ć z niego 
„ wi eczny rewol ucjon ista - duch" . 
Spokojnym, niewyróżnia j ącym się mieszczaninem jes t Ibsen 
- ale pod tą sza rą, codzienną szatą wra : ki·pią burze 
wieczności. Od chwili, w które j stał się sobą, zarzuc ił 
ko.lorowe kostiumy histo ryczne, po projekcjach metafizycz
nych - tylko ludzi g łęboko wspótczesnych ma lowat. Jakaż 
trzeźwość, sza rzyzna we wszystkic h j ego sztukach! Porów
najmy miłość u wszystkich innych pisa rzy (nawet u „natu
rali sty" - Hauptmanna !) o jej nie tylko 1ealistyczne, lecz 
i realne traktowanie u Ibsena ! A j akie osoby w cstat.1ich 
dwudziestu pięciu latach v • ..,rcwad za na scenę? Kupców, 
p rzemysłowców , lekarzy, pastorów, rzemi eślników kanto 
rzystów, syf i lityków, manja ków, alkohol ików, ga l erią. przed 
którą nie tylko Sofokles, lecz i stary Du mas syn byłby się 
wzdrygn ą ł. Dra mat zapomniał j uż czasy, kirc!y istn'ał 
koturn, zatrac i ł wszystkie „idealne linje", stał się prawdzi 
wy m wyra zem demokratycznych, ulicy, pracown:, salon iku, 
prozy powszednośc i , mózgowym sie stał jak pozytywizm 
nasz, prawdzi wym jak ekonomja„. 
Tern j est Ibsen - fi g ura, która oburzyłoby rzeźbiarza dawnej 
daty swymi bokob rodami, swym cylindrem, paltotem, para
sol em; te pozory osła n ia ją jednak pierś na miarę Fidj,szo , 
w której ogier\ pali s i ę ten sam, co w piersi Eschylosa , 
Dante90, Calderona, Byrona , Słowack i ego , ogie11 wiecznej 
tęsknoty ludzkiej („. „) za Prawda . 
(„„) 
Ibsen jest z urodzenia d ramatopisarzem, d ziała więc nietyle 
jednem specjalnym czynnik iem natu ry swej artys tycznej, 
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ile umiejętnością widzenie całego człowieka w konflikcie 
z drugim lub ze środowiskiem gra na jednej strunie naszej 
wrażliwości wydobywałaby wi elkie może efekty muzyczne, 
malarskie etc„ ale zaszkodziłaby tej pla styczn ej skoncentro
wanej wizji człowieka w walce, którą jest i st ot ą dra
matu. Ale i poznanie zasadniczych postaci i zasadniczych 
konfliktów w jakie pisarz nas wprowadza, daje nam poznać 
sprężyny jego ducha. 
(„„) 

U Henryka Ibsena panującym typem jest człowiek o wysoce 
natężonej woli, niezwykłej częstokroć, inteligencji, który 
z całą bezwględnością buduje, nieraz łata całe, gmach 
swojego życia - ale nadchodzi moment, w którym inten
zywna wal , głęboka inteligencja nagle bankrutują: gmach 
zapada się, sprawcę, czasem i otoczenie zakopuje w gru
zach . 
Tak „Pani łnger na Oestrot" długie lata z nadludzkim wy
siłkiem tłumi wszystkie swe uczucia, aby tyl ko zapewnić 
szczęście synowi swemu - a samo staje się sprawczynią 
zguby tego syna i wszystkich wypieszczonych swych nadziei. 
(„„) 
Nora i jej małżonek lata całe budowali gniazdko swe do
mowe, w którem szczęście kwitło, póki nagłe wstrząśnienie 
z pod ziemi wychodzące , zupełni e go nie zwaliło . 
(„„) 
Wszyscy oni bowi em budowali gmach swego życia - na 
kłamstwie . A kłamstwo się mści; chłonące torfowiska oorałi 
sobie za fundam ent, egzystencja ich musi więc w błocie 
i smutku zatonąć. 
Kłamstwo - to wina tragiczna ludzi Ibsenowski ch . Badając 
stosunki życiowe wszystkich tych jednostek i rodzin, które 

przedstawia, zawsze spotykamv - ulub iony to jego wyraz 
- „grób pobielany", piękny z zewnątrz, nieraz artystyczny: 
a wnim rozkład, próchno, zgnilizna - kłamstwo. I prędzej 
czy później zaka ża on całą atmosferę, która staje się .coraz 
ci ęższą, duszniejszą, nareszcie . dławi, rzuca na z1em1ę, 
wprawia w konwulsje, zabija„. 
Typowy dramat ibsena. Tern smutniejszy, że nieraz. z zakoń
czeniem spokojnem, cichem, prozaiczn em . Człowiek przy
zwyczaja się do zatrutego powi etrza i umie żyć. Staje .się 
wp rawdzie fizycznym i moralnym cherlakiem, zachowuiąc 
swoje „kłamstwo życiowe" - zato żyje„ . 

(„„) 
Rozumi e się, że oprócz tego mówi on j eszcze mnóstwo in
nych rzeczy. Bezwzgl ęd na prawda, ja ko miernik panujących 
obecn ie stosunków i wartości, okazała się „torpedą" dla 
wielu pojeć i instutucyj na k łamstv1 ie opartych. Ibsen jest też 
pisarzem, · który w ostatniej ćwierci wieku najwięce) w Eu r_~
pie rewolucjonizował duchy. Są to jednak kwestie przeis
cicwe. My dzisiaj n.ie możemy już zrozumieć oburzenia, 
jakie „Nora" na siebie ściągnęła była w sferze miesz
czaństwa, kobiet walczących o swoje JA mamy tysiące. 
W owym czasie były to czyny ogromnej śmiałości i wpływ 
wychowawczy wywarły potężny. 
Aktualność pewnych motywów przejdzie - co jednak zosta
nie, to duch całości utworów, wspaniałym będący pomn.kiem 
człowieka. 
Zostanie to wszystko nie tylko dzięki stronie myślowej. lecz 
faktowi, że lbŚen jest wielkim artystą scenicznym; prócz nie
licznych wypadków, mówią za niego żywi ludzie, pozosta
jący do siebie w stosunku konieczności i walki. 



Wyraz to urodzonego dramaturga. Inna jednak była formo 
dramatyczna, którą Ibsen wstępując no w i downię został ; 
inną zostawia . 
(„„) 

I tu podziwienia godny jest jego geniusz twórczy, refor
matorski. Rewolucjonizując pojęcia, rewolucjonizował zara
zem formę - całą scenę dzisiejszą. 

O częściowych tych reformach kilkakrotnie już była mowo. 
Dadzą się wszystk ie streśc i ć jednem określeniem: dążeniem 
do prawdy. Ale samo pojęcie prawdy z biegiem czasu coraz 
bardziej się pogłębiało. Nasamprzód - prawdo zewnętrzna. 
Więc zniesienie (z rzadkiemi wyjątkami) monologu: „doda
nie czwartej ściany" scenie, oby wszystko istotnie działo 
się tak, jak wśród czterech ścian mieszkania , bez świadków; 
niesłychane uproszczenie mowy. Nie zapominajmy jednak, 
że nad natchnien iem Ibsena zawsze czuwa zimny, krytyczny 
intelekt i że myśli on djalektycznie. 
(„„) 

Sprawy te „formy" są więc, jak widzimy, nieodłqczne od 
treści, od ducha, od całego Ibsena. Wywarły wpływ znaczny 
no literaturę dramatyczną Europy współczesnej. Cały dramat 
ostatnich lot dwudziestu paru stoi w znaku Ibsena, w każ
dym kraju ma mistrz zwolenników, uczniów i naśladowców. 

Wilhelm Feldman 
„Henryk Ibsen" 
(Warszawa 1906 r.) 

TADEUSZ żELEŃSKI (BOY) 

Ale jak tu mówić pobieżnie o lbs~nie! ll;eż trz~b~ by powie
dzieć, aby dać obraz tej mozolnej, krętej d.rog1, J_oką przebył 
teatr zanim zdołał w gen iuszu Ibsena os1ągnąc doskonałe 
niem.al splecenie tragizmu z codz iennością! Potrze?~ 
w i e I k 0 ś c i jest pędem zasadniczym w teatrze. Dm.~n.1e1 
osiągano ją dziecinnie prosto, biorąc z~ temat krolow, 
wodzów, min istrów. Ale już osiemnasty wiek sarka - . n~ 
wpół bezsilnie - na ten monopol tragizmu. „Przedstawi.ac 
ludzi średniego stanu doświadczonych przez los, w n1~ ~ 
szczęściu! - wolo ironicznie Beoumarch?is -:- pfe! . ~o.z 
znowu !„. Obywatele śm i eszni, o królowie ni eszczęsl1 w 1 , 
oto jedyny istniejący i możebny teatr„." 
Mimo to z romantykami znów wróciła no scenę falo „m?
norchiczno". Znowu w sążnistych tyradach rozpusz.czaJ~ 
pysk Korol V, Ludwik XI itp. Daremnie Balzak w gen1alne1 
swej mieszczańskiej epopei wskrzesza Ryszardo li w wytar
tym surducie, 0 króla Liro zażywają.ceg.o ~ob~kę - teatr 
długo jeszcze nie sprosta temu zadaniu, Jokiri:i J~st wydoby
cie tragizmu, wielkości ze współczesnego zyc10, z n os 



s a rn Y c ~· D~kona tego Henryk Ibsen; i nie jest chyba 
przypadk1ei;i. ze ten teatr zrodzi! się w Skandynawii, w tym 
kroi u w k.to1 Y'1:. mocne,. nieustępliwe dusze zachowują swą 
rasową w1elkosc nie daiąc się stoczyć codzienności; w któ
rym uczucia namiętności doj rzewaja dlugo i w milczeniu, 
al.e gdy raz zerwą tamy, wówczas idą aż do końca, wypo
w1adoią si ę do osta tniego słowo, 
Ilekroć zdonyło mi się czytać Ibsena, zawsze przejmowało 
mnie podziwem, w jaki cudowny sposób zdoła en zawsze 
uniknąć p I o s k oś c i tego odmętu c.zyhającego na 
wszelką codz i enność! Jakże maleńkie, ciasne sa stosunki 
w których rozg rywają sie te jego drornaty! Weź~y choćb; 
wczoroiszą sztuk ę ; ten Tesrnan, którego na jedną z naj
powazn1e1 szych f igur w kraju pasuje fakt, że się świeżo 
do.kto ryz o w~ ł gdzieś w Niemczech! ta Hedda, której 
zyc1e ło mi e s i ę niemal na tym, że musi sie wyrzec żurfiksów 
i „l okaja w liberii"! I cóż stad! to ni.e zmienia faktu 
iż patrząc na dzieje tej prowincjonolnei lwicy, przeżywam; 
wrazen10 wspórnierne z tymi, których doznajemy oglądając 
Lady Makbet albo Kleopatrę! Wielkość tkwi w twórcy, nie 
w wydarzeniach. 
(„„.) 

Nie jestem, na szczęście, historykiem literatury, nie mam 
tedy obowiązku wyznaczać Ibsenowi miejsca pośród dra
maturgów świata, oni ternu oto utworowi w calem dziele 
jego życia. Ibsen jako poeta dramatyczny jest czymś bardzo 
odrębnym, w dramaturgii zaś swego czasu niemal zupełnie 
odosobnionym. To nie dostawca teatralny, dla którego to 
lub owa ideo stanowi · temat, celem zaś jest napisanie 
~obrej sztuki; to myśliciel, dla którego teatr jest jedynie 
srodkiern wyrażenia się, każdy zaś z dramatów etapem 

ewolucji, najściślej związanym z życiem duchowy~ samego 
pisarza. D latego, oby w calej pełni smokowce Ibsena, 
dobrze jest odświeżyć sobie w czytaniu główne jeg_o utwoi:v, 
i to w porządku ch ronologicznym, oraz poznac wprzod 
sztukę, którą ma s i ę oglądać na scenie. Jest to korzystnym 
dlatego, ii: techniko sceniczna Ibsena nie jest łatwo: z.a
równo szczególy tzw. ekspozycji, jak i rysy charakterow 
- które klasyczna dramaturgio zwykła skupiać w pierwszym 
akcie - u niego rozprószone są po całym utworze i wyma
gają wielkiej baczności, oby czego nie uronić. 

Tadeusz Żeleński (Boy) 

„Flirt z Melpomeną" 



Teatr nasz przystąpił do ogólnopol
skiego konkursu 

WIES BLIŻEJ TEATRU 

Dlatego też zwracamy się do wszy

stkich działaczy kultury, członków kół 

przyjaciół teatru , amatorskich zespołów 

artystycznych i wszystkich naszych sym

patyków - nadsyłajcie na nasz adres 

swoje uwagi i propozycje, które Wa

szym zdaniem przyczynią się do jak naj

pełniejszego upowszechnienia kultury te

atralnej w Waszym mieście, wsi. w Wa

szym środowisku, My z kolei chętnie 

przyjdziemy Wam z pamocq zawsze gdy 

nadarzy się okazja spełnienia dobrej 

roboty w imię tej słusznej i potrzebnej 
sprn~. 

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-GOSP. 

WOJCIECH SLOSARSKI 

KIEROWNIK TECHNICZNY 

TADEUSZ MIERZEJEWSKI 

DZIAl ORGANIZACJI WIDOWNI 

LEON PYDA 
KAZIMIERZ MICHALSKI 

PLASTYK 

ZDZISŁAW PRADE 

KIEROWNICZKA DAMSKIEJ PRACOWNI 
KRAWIECKIEJ 

JÓZEFA BESZTAK 

KIEROWNIK MĘSKIEJ PRACOWNI 
KRAWIECKIEJ 

MIECZYSŁAW KIDOŃ 

KIEROWNIK PRACOWNI PERUKARSKIEJ 

ZDZISŁAW PAPIERZ 

KIEROWNIK PRACOWNI SLUSARSKIEJ 

ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI 

KIEROWNIK PRACOWNI STOLAltSKIEJ 

FRANCISZEK KUBIAK 

l!RYGADIER SCENY 

FRANOSZEK ZGAGACZ 

OSWIETLENIE 

EDWARD KIEMERER 
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