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OD TEATRU 

K im jest Nora? Jak i dlaczego ją gramy? Co tkwi 
w tej postaci odtwarzanej przez najlepsze realiza

torki kilku pokoleń, tak że pozostała po nich legenda, 
która jest także, po trosze, legendą i samej Nory -
uosobienia kobiecej, a więc i ludzkiej godności i od
wagi? Czy jest to tylko ów bunt przeciw małostko
wości i zakłamaniu podnoszony kiedyś wysoko jak 
sztandar emancypacji? Czy jest to ów gest tragiczny 
i pełen niekłamanej wielkości (ale i odrobiny kabotyń
stwa zarazem ... ), aby to wszystko rzucić i zapomnieć? 
Lecz emancypacj a stała się faktem, bardziej kłopotli
wym niż wydawało się to jej propagatorkom, kobiety 
porzucają dziś stadła z częstotliwością i łatwością spy
chającą w cień odważny bądź co bądź krok Nory, 



a przecież postać ta żyje i nie starzeje się na scenie, 
nas zaś, nieufnych i krytycznych obywateli drugiej 
połowy XX wieku, niekiedy wzrusza i porywa. Co nas 
jednak porywa? Alkowiana bez mała historia pań 
stwa Torwaldów czy sposób w jakim opowiedział 
ją autor? Bunt Nory czy sama jej osobowość? A może 
cały bogaty i nieco dwuznaczny świat Ibsena tylko 
dla współczesnych osadzony tak ufnie w solidnym we
ryźmie naturalistycznego teatru? Bo gdy wczytamy 
się głębiej w bieg odczuć i zdarzeń tego dramatu po
chłonie nas rychło gra pozorów, waga i znaczenie 
jaką ów wielki portrecista epoki i charakterów yrzy
wiązywał do formy, do maski i kostiumu. Ludzie Ib
sena są tacy jacy wydają się swemu otoczeniu: Nora 
jest dla Helmera lalką, spokojnie posiadanym przed
miotem zabawy, dla pani Linder uosobieniem szczę
ścia i powodzenia, dla dra Ranka marzeniem i ideałem 
a dla Krogstada drogą i szansą kariery. Nikt nie sięga 
istoty rzeczy, wszyscy zatrzymują się na _najbar~ziej 
zewnętrznej warstwie czy pozie. Wystarcza im k.ostrnm, 
który określa człowieka i zamyka go V: pozornie kon: 
sekwentnej i logicznej formule. Kostium gra w teJ 
sztuce szczególną rolę: nie bez przyczyny tyle w niej 
szat i przebieranek. Kostium czyli maska lub poza 
określa i determinuje człowieka. Wpływa na jego losy, 
kształtuje osobowość. Jest wprawdzie samą zewnętrz
nością, ale ta umowność brzemienna jest w konse
kwencje. Tak zrozumiana „Nora" staje się tedy dra
matem pozorów, dramatem ludzkich uproszczeń i wy
obrażeń, w żaden sposób nie przystających do rzeczy
wistej komplikacji życia. Nora nie mieści się w ż~d
nej z tych formułek chociaż porusza się wśród nich 
i czuje ich degradującą ciasnotę. Ale rozumie pr~ez 
to jak nikt z otoczenia walor i rolę poz~ru, ~a ~ił~ 
i znaczenie kostiumu i dlatego posługuJe się mm1 
z taką zręcznością. Dopóki się jej to ni~ z?udzi, do: 
póki rzecz będzie możliwa, aby nagle odeJść i przerwac 
zabawę, o tyle poważną że jest grą i zabawą - o życie. 

I tutaj właśnie, w tej wieloznaczności i wieloposta: 
ciowości Nory, bardzo zbliżonej do odkryć współczesne] 
nam literatury tkwi, jak się zdaje, tajemnica postaci 
i sekret ibsenowskiego teatru. Znacznie jest on bliższy 
wielowarstwowemu pisarstwu Czechowa niż rzetelnej 
jednoznaczności Zapolskiej. Znacznie głębiej wnika 
w mechanizm życia i rzeczywistość opisywanego świata 
niż sądzić można z wielu realizacji pochłoniętych in
trygą, kolejami szantażu i bez mała krymina~ną. hi
storią fałszerstwa. Przy pracy nad przedstawieniem, 
mniej nas interesowała skandalizująca i dramatyczna 
fabuła „Nory", tak zwana „historyczna wierność" ko
stiumów i zdarzeń czyli cała opisowość tego teatru 
(jakkolwiek i tu staraliśmy się nie popełniać grze
chów głównych) - intrygowało natomiast to, co sta
nowi o jego żywotności i sile. Tak odczytany Ibsen 
nie bardzo mieścił się jednak w solidnej tradycji rze
telnego naturalizmu i dlatego pokazujemy go dziś 
Państwu w nieco przetworzonej formie. Pokazujemy 

go tak nie po to aby było „inaczej", mądrzej czy, broń 
Boże, bardziej „nowocześnie", lecz po to, aby uronić 
jak najmniej z bogactwa ibsenowskiej dramaturgii 
i z przenikliwego, nie pozostawiającego złudzeń, bez 
mała prekursorskiego widzenia świata przekazanego 
nam przez duńskiego pisarza i myśliciela. 

O PRAW A KOBIETY 
Jako rewolucjonista moralny, Ibsen nie miał nigdy 

względów dla „publiczności". Nie wchodził z nią 
w kompromisy, nie dbał o jej upodobania. Ale za to 
szanował ją głęboko, zgadzając się na nieskończenie 
poważne, filozoficzne niemal rozprawianie z nią o waż
nych zagadnieniach życia. Najsilniejszą przy tym tro
ską otaczał kobietę, budząc w niej ludzką istotę, od
powiadając na jej wątpliwości, podając dłoń do wy
zwolenia, zagrzewając do walki, tłumacząc jej prawa, 
wyjaśniając konieczność niektórych jej poświęceń 
i wielką jej rolę twórczą w życiu etycznym. Nie ma 
drugiego pisarza, który by się mógł pochwalić taką po
tężną galerią typów kobiecych, jak Ibsen: Brandowa, 
Solveg, Lona Hesse!, Petra, Hedda Gabler, Nora, Rita, 
Hinda Wangel, Rebeka West, Elida, pani Alwingowa 
i tyle, tyle innych. W tych różnorodnych, bogato wy
posażonych postaciach kobiecych mieści się tajemnica 
rozgłosu teatru Ibsena. Mężczyzna najzazdrośniej broni 
zawsze swych zdobyczy nad kobietą i dlatego ibse
nowskie zamachy na te zdobycze wywołały wrzenie 
umysłów i stanowiły o powodzeniu sztuk Ibsena 
w jednych krajach, a obojętność dla nich - w innych. 
Można dziś śmiało powiedzieć, że wszędzie, gdzie ko
bieta walczy o ludzkie swe prawa i posiada świado
mość swych sił duchowych - teatr Ibsena święcił 
triumfy·. 

JAN LORENTOWICZ 



Kilka dat z życia 
HENRIKA IBSENA 

1828 

Dnia 20 marca urodził się w Skien, w Norwegii, 
w rodzinie mieszczańska-kupieckiej Henrik Johan Ib
sen. 

1844-1849 

Piętnastoletni Ibsen opuszcza dom rodzinny i zo
staje pomocnikiem aptekarskim. Samouk zachłannie 
czyta i pisze pierwsze wiersze, m. in. tzw. „wiersze 
węgierskie" głoszące chwałę małego narodu walczą
cego z tyranią. W sonetach do króla Oskara domaga 
się pomocy dla braci-duńczyków. 

1850-1857 

Pisze w r. 1950 pierwszy dramat, w duchu roman
tyzmu, „Katylinę", a przez sześć następnych lat pełni 
funkcję poety teatralnego i reżysera nowopowstałego 
teatru w Bergen. Dostarcza teatrowi kilku dramatów. 

1858-1864 

Obejmuje kierownictwo teatru narodowego w Chri
stianii. Tu pisze m. in. autobiograficzną „Komedię mi
łości", ostry pierwszy atak na mieszczańską kołtunerię 
oraz dramat historyczny „Pretendenci do tronu", który 
w kilkanaście lat później stał się sukcesem teatru 
Meiningenczyków. 

1864 

Ibsen na 27 lat opuszcza ojczyznę, przebywa we 
Włoszech i w Niemczech. Jest to okres najdoskonalszej 

nowatorskiej jego twórczości. 

1865-1867 

We Włoszech powstały dwa poematy dramatyczne 
„Brand" i „Peer Gynt". 

1869 

W Dreźnie pisze Ibsen nowoczesny dramat prozą, 
satyrę polityczną „Związek Młodzieży" (Pan Bóg 
i Spółka), który wywołuje liczne protesty. - Na zapro
szenie wicekróla Egiptu bierze Ibsen udział w otwarciu 
kanału suezkiego. 

1877-1896 

„Podpory społeczeństwa" rozpoczynają cykl drama
tów społeczno-politycznych, w których Ibsen w sposób 
bezkompromisowy walczy o prawdę etyczną i wolny 
rozwój jednostki. Co dwa lata ukazuje się nowy dra
mat, kolejno: „Dom Lalki", zwany także „Norą" (1879), 
„Upiory", „Wróg Ludu", „Dzika kaczka", „Rosmers
holm", „Pani morza", „Hedda Gabler". W r. 1891 Ibsen 
wraca na stałe do Norwegii. Osiedla się w Christianii 
(dziesiejsze Oslo) i tu powstają: „Budowniczy Solness", 
„Mały Eyolf", „John Gabriel Borkman". 

1899 

Ostatni dramat Ibsena, epilog jego twórczości: „Gdy 
wstaniemy (obudzimy się) z martwych", wyrażający 
przekonanie pisarza, że poświęcenie miłości nawet naj
wyższym celom nie przyczyni się do ich osiągnięcia. 

1906 

Dnia 28 maja Ibsen umiera w Christianii, po latach 
ciężkiej choroby. W jednym z listów pisał, że jeśli 
wróci na pole swej walki „to z nową bronią i w nowej 
zbroi". 



HENRIK IBSEN 
20 01arca 1828 ~ 28 IDaja 1906 

Henrik Ibsen. Jedno z największych nazwisk 
w historii teatru! Pisarz, który prawie we wszystkich 
swoich dramatach obrał za tło akcji rodzinn_ą ~or
wegię, tę z prehistorycznych sag skandy1'.a':"'skich i_ tę 
najbliższą sobie, współczesną - a p~z_eciez odpowie
dział na wiele pytań, jakie w drug1eJ połowie . XIX 
wieku nurtowały cały świat. Był to ?kres, w ktor.Y~: 
jak pisał Bernard Sha':" „wiar~ w meoI?ylność B1b~11 
została zachwiana, a wiara w meomyln?sć rozumu me 
została jeszcze sprecyzowana". DzisiaJ w . sto .tr~y
dzieści lat od urodzin pisarza i z górą w p1ęćdz1es1ąt 
lat po jego śmierci nie zdajemy sobie na ogół .s~rawy 
z ogromnego, przełomowego zi:ia.czenia twórczosc1 tego 
burzyciela przesądów, odsłamaJącego nędzę m?ralną 
tzw. podpór społeczeństwa, walczącego z oportu_n~zi:riem 
i wszelkim schematem myślowym. Często dz1sieJsze
mu widzowi utrudni bezpośredni kontakt symbolizm 
niektórych ibsenowskich postaci, jakaś dosto~n?ść, hie
ratyczność dialogów i gestów. In11:ych drazm troc_hę 
aluzyjność wypowiedzi, długo krązących wokół :i1e
nazwanych po prostu spraw. Niektórzy znów widzą 
jedynie zewnętrzną atmosforę sztuk, ich :varstwę oby
czajową i ci właśnie skłonm są wy_głaszac lekkomy~lne 
zdania, że problematyka dramatow Ibsena przezyła 
się, że nie ma już w nich _aktualneg_o re.zonans~. T~ka 
pseudonowoczesna opinia Jest rówme :iiespraw1edli':"'a 
i krzywdząca j~k stanowisko pruderyJn?"'c~ ~;yt~ko".". 
angielskich, ktorzy po premierze „~p10ro':"' pisa.li. 
Absolutnie obrzydliwa sztuka ... Nalezy nap1ętnowac ... 

Nieskanalizowany rynsztok ... Ropiejący wrzód ... S~u.
tny i śmierdzący świat Ibsena ... Ten stek wulgar?osci, 
egoizmu, gruboskórności i absurdu ... Bełkot zwa~10~a
nych Norwegów ... " Oto garść auten~ycznych ~pitetow, 
jakimi dzisiejszy święfoszek chętme obrzuciłby np. 
dramaty Samuela Becketta. . . 

Nie udało się ówczesnym hipokrytom przycrmć 
sławy Ibsena. Każda premiera jego sztuki była wy
zwaniem rzuconym w imię wyzwolenia człowieka 
z narzuc~nych mu, zmurszałych norm obyczajowych, 
każda przynosiła mu nowe zwycięstw? ! jedn.ał~ ty
siące zwolenników: tych, którzy odwazme chcieli po
znać prawdę o świecie i o sobie. 

Bo Ibsen - ten bezkompromisowy moralista 
stawia jednostkę ludzką oko w oko z gorzką prawdą, 
nieupiększoną maskami społecznych poz?rów, oda:t~ 
ze złudzeń jakimi zwykliśmy barwić i uzasadmac 

nasze czyny. Jednocześnie jednak Ibsen - surowy 
sędzia - potrafi zrozumieć człowieka łudzącego się, 
współczuć z „Peer Gyntem", który po tylu fantastycz
nych, wydarzonych i niewydarzonych przygodac~: 
staje pusty na progu rodzinnego domu, aby zrobic 
obrachunek ze swego zmarnowanego życia. 

Co więcej Ibsen z niezwykłą wnikliwością psycho
logiczną rysuje swoje postacie, nie służą mu one tylko 
do udowodnienia tezy, ale żyją pełnym życiem, wiel
kość krzyżuje się u nich z podłością, piękno z szpe
totą, dobro ze złem. Ibsen, walcząc o wolność każ
dego człowieka w stanowieniu i kształtowaniu wła
snego losu - obciąża go zarazem odpowiedzialnością 
wobec siebie samego za spełniony czyn. 

Wielkość Ibsena sprawdza się dzisiaj nie w pre
cyzyjnie zarysowanym tle obyczajowym. Sztuki jego 
nie są rodzajowymi obrazkami przedstawiającymi 
umarłe zdarzenia i sytuacje. Nie są dla nas także 
ważne przekonania poszczególnych postaci; niewiele 
nas obchodzą postępowe poglądy Rosmera i sprawy 
Nory straciły swój modny niegdyś aspekt emancypa
cyjny. Ale sens twórczości Ibsena i prawdziwa jego 
wielkość wyraża się w jego bezkompromisowej po
stawie, postawie człowieka, który ustawicznie walcząc 
z przeciwnościami: kłamstwem otoczenia i osobisty_m! 
iluzjami, choćby po omacku, jak Nora, szuka wciąz 
siebie i swojego miejsca w świecie. 

Decyzję odejścia z domu Helmera dykt uje Norze 
„obowiązek wobec samej siebie". Swój nonkonfor
mizm posuwa Nora przytem tak daleko, że na pytanie 
męża czy nigdy nie była z nim szczęśliwa, odpowiada: 
„Nie, nigdy. Wydawało mi się, że tak jest, ale szczę
śliwa nie byłam nigdy". Nora odrzuca pozory, chce 
zdobyć poczucie „obiektywnego" szczęścia, a takie 
szczęście można odnaleźć tylko wtedy, kiedy nie liczy 
się na nikogo prócz siebie. Może nim być jedynie świa
domość spełnionego wobec siebie obowiązku. Dlatego 
też opuszczając „dom lalki" Nora wie, że nigdy już 
nie przekroczy progu swej samotności. 

Czy tylko Nora jest samotna? Ibsen jest zdumie
wającym psychologiem. Potrafi nam pokazać złożone 
motywy naszego działania. Czy Krystyna Linde, wma
wiająca Krogstadtowi i sobie, że działa w szczytnym 
zamiarze oczyszczenia atmosfery w rodzinie Helmerów, 
nie ma w tym także osobistego interesu? Czy wszyst
kie pokazane w „Norze" postacie nie żyją w zamknię
tym kręgu, obwiedzionym grubą linią swoich popędów 
i aspiracji? Nie ma wyjścia z tego kręgu i Nora do
brze widzi jak w końcowej rozmowie mąż jej ucieka 
się do wytartych sloganów, ażeby za tym parawanem 
ukryć siebie i niedowład swoich myśli. Bo Helmer 
nawet sam z sobą nie potrafi być szczery. W tym dra
macie wzajemnego niezrozumienia może tylko w jed
nym momencie pękają kręgi samotności i dwoje ludzi 
spotyka s i ę na wspólnej płaszczyźnie. To chwila kiedy 
dr Rank mówi aluzjami o niedawnej śmierci. 



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

STANISŁAW HEBANOWSKI 

Jeżeli o Ibsenie nie można powtórzyć, co po
wiedziano o Szekspirze i Balzaku, że po Panu 
Bogu najwięcej stworzyli ludzi, to jednak fak
tem jest, i to trzeba raz głośno wypowiedzieć, 
że ludzie jego są nam mózgami i czuciem znacz
nie bliżsi, niż postacie szekspirowskie a nawet 
balzakowskie. 

WILHELM FELDMAN 

SHAW O IBSENIE 

Ibsen stanął w rzędzie proroków dowodząc żarliwie, 
że duch, czyli wola człowieka, nieustannie przerasta 
ideały i wobec tego bezmyślne stosowanie się do ide
ałów nieustannie powoduje skutki równie tragiczne 
co bezmyślne pogwałcenie ideałów. I tak główną kon
sekwencją wynikającą z jego dramatów jest przypo
minanie publiczności, jak niesłychanie ważna jest go
towość niemoralnego postępowania w każdych oko
licznościach. Ibsen przypomina ludziom, że powinni 
się jednakowo dobrze zastanowić, zanim ulegną po
kusie powiedzenia prawdy, jak i pokusie przemilczenia 
jej i zwraca uwagę kobietom, które nie chcą czy też 
nie mogą wyjść za mąż, że uzasadnienie, przytaczane 
przez społeczeństwo na poparcie przymusowego dzie
wictwa lub rezygnacji z macierzyństwa, równie lo
gicznie może być nazwane pokusą jak uzasadnienie, 
przytaczane na poparcie wręcz odwrotnego stanowiska 
przez pewne jednostki idące za głosem swych tempe
ramentów. W praktyce decyzja w tej sprawie tak 
samo zależy od okoliczności jak to, czy się pójdzie 
piechotą , czy weźmie dorożkę, niezależnie od całej 
różnicy wagi gatunkowej decyzji i okoliczności w obu 
wypadkach. Ibsen powstaje przeciw powszechnemu 
przekonaniu, że pewne instytucje moralne usprawie
dliwiają wszelkie środki zmierzające do ich utrzy
mania, i twierdzi, że najwyższym celem człowieka jest 
dążyć do natchnionej, wiecznej i wzrastającej warto
ści, a nie do wartości zewnętrznej, statystycznej 
i sztucznej. Nie słowo, lecz duch; nie nakaz, lecz cel 
nakazu; nie abstrakcyjne prawo, lecz żywa wola. ' 

... Sam Ibsen jest znacznie łagodniejszy wobec czło
wieka, który poszedł własną drogą jako hulaka i pijak, 
niż wobec człowieka zachowującego się przyzwoicie, 
gdyż nie waży się zachować inaczej. Wiemy, że im 
bardziej chłopiec jest szczery i zdrowy, tym pewniej 
wybierze na swych romantycznych bohaterów piratów, 
zbójców czy muszkieterów Dumasa, a nie „podpory 
społeczeństwa". Widzieliśmy ibsenistów i antyibseni
stów, którym się zdawało, iż wypadki Nory i Pani 
Elvsted ustanawiają złotą zasadę dla kobiet pragną
cych emancypacji, a tą złotą zasadą ma być po prostu: 
uciekaj od męża. Lecz z punktu widzenia Ibsena po
dobne postępowanie zasługiwałoby na takie samo po
tępienie co trzymanie się kościelnej zasady: trwaj przy 
mężu do śmierci. Większość ludzi zna jeden czy więcej 
wypadków, kiedy kobieta postąpiłaby mądrze idąc 
w ślady Nory czy Pani Elvsted. Muszą jednak znać 
inne wypadki, kiedy skutki takiego postępowania by-
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łyby równie tragikomiczne jak skutki postępowania 
Gregersa Werlego w „Dzikiej Kaczce", usiłującego zro
bić dla rodziny Ekdalów to, co Lona Hessel zrobiła dla 
rodziny Bernicka w „Podporach społeczeństwa". Ibsen 
twierdzi, że nie ma złotej zasady, że postępowanie 
ludzkie musi być usprawiedliwione życiowymi kon
sekwencjami, a nie żadną zgodnością z jakąkolwiek 
zasadą czy ideałem. A ponieważ życie jest spełnieniem 
woli, woli nieustannie rosnącej, która nie może być 
dziś spełniona w warunkach wystarczających do speł
nienia wczoraj, więc Ibsen na nowo żąda zastosowania 
starego protestanckiego prawa osobistego sądu, w spra
wach ludzkiego postępowania, sądu niezależnego od 
jakiejkolwiek instytucji, nie wyłączając samych tak 
zwanych protestanckich kościołów. 

... Uderzająco smutnym przykładem predylekcji 
i krytyków do pewnych formułek i powiedzonek, któ
rym oni sami zresztą nadali wagę absorbując je 
w tkanki własnej substancji mózgowej i które z tego 
powodu wydają im się tak żywotne, choć są absolut
nym i wierutnym nonsensem (oto wielka tajemnica 
akademickiej suchości) - jest fakt, że do dziś dnia 
krytycy nie dostrzegają nowego elementu technicznego 
w dramaturgii, mimo, iż każdy poważniejszy drama
turg ostatniego pokolenia robi zeń szeroki użytek 
w swej twórczości. Tym technicznym nowatorstwem 
dramatu jest dyskusja. Tak zwana dobrze zbudowana 
sztuka miała dawniej ekspozycję w pierwszym akcie, 
sytuację w drugim i rozwikłanie sytuacji w trzecim. 
Teraz mamy w dramatach ekspozycję, sytuację i dy
skusję przy czym dyskusja jest próbą talentu drama
turga. Na nic się nie zdadzą protesty krytyków, na 
nic doświadczenia, że dyskusja nie jest dramatyczna 
i że sztuka nie powinna być dydaktyczna. Ani dra
maturg, ani publiczność nie zwracają na nich naj
mniejszej uwagi. „Dom lalki" podbił Europę dy
skusją, a obecnie poważny dramaturg nie tylko widzi 
w dyskusji zasadniczą próbę swego talentu, lecz róv-r
nież prawdziwy punkt ciężkości samego dzieła. Cza
sem dramaturg z góry zapewnia publiczność, że jego 
dramat zaopatrzony jest w ten najnowszy wynalazek . 

... Oto na czym polega rozwój starych form drama
tycznych, który dokonał się dzięki Ibsenowi. Do pew
nego momentu w trzecim akcie można by obrócić 
„Dom Lalki" w bardzo pospolitą sztukę francuską, wy
cinając z niej kilka kwestii i zastępując sławną ostat
nią scenę sentymentalnym happy-endem. Istotnie, 
pierwszym posunięciem teatralnych mądrali było wła
śnie wprowadzenie tych zmian. wskutek czego sztu
ka - wypruta ze swego rdzenia - nie miała powo
dzenia i nie doczekała się żadnej poważniejszej re
cenzji. Lecz oto bohaterka zupełnie nieoczekiwanie 
dla mądrali porzuca emocjonalną grę i powiada; „Mu
simy usiąść i przedyskutować wszystko, co między 
nami zaszło". I dzięki temu technicznemu novum -
przez dodanie nowej części, jakby powiedzieli mu-

zycy, do konstrukcji dramatycznej - „Dom lalki" pod
bił Europę i dał początek nowej szkole w dramaturgii. 

... A więc techniczne nowatorstwo ibsenowskiego 
i po ibsenowskiego teatru polega na: 1) wprowa
dzeniu dyskusji z akcją; 2) na podniesieniu widzów 
do roli dramatis personae oglądających na scenie in
cydenty z własnego życia; 3) na odrzuceniu starych 
tricków mających budzić w widzu zaintęresowanie dla 
nieprawdziwych ludzi i nieprawdopodobnych sytuacji 
oraz na zastąpieniu tych tricków sądową procedurą 
oskarżenia, niszczenia złudzeń i szukania prawdy ukry
tej za ideałami, przy najpełniejszym zastosowaniu re
toryki oraz liryki kaznodziei, obrońcy i poety. 

BERNARD SHAW 



PLOTKA O PREMIERZE 

Prapremiera niemiecka „Domu lalki". odbyła się 
w Monachium, gdzie w owym czasie mieszkał Hen
rik Ibsen. Sztukę reżyserował wybitny teatrolog nie
miecki Possart. Oto co o monachijskiej premierze pisze 
rodak Ibsena w książce „Ibsen jako człowiek i pisarz": 

„Tej zimy wystawiono po raz pierwszy w teatrze 
monachijskim głośną później sztukę Ibsena „Dom lal
ki" - tytuł niemiecki „Nora". Ibsen darował mi eg
zemplarz sztuki z przyjacielską dedykacją. Czytałem 
ją kilkakrotnie, porwany śmiałością myśli i poezją 
utworu. Przeczuwałem, że mam przed sobą dzieło, które 
wyprowadzi kobietę z biernego spokoju, otwierając lu
dziom oczy na jej nienormalną w społeczeństwie sy
tuację. 

W przeddzień premiery Ibsen przesłał mi bilet, 
w dniu premiery wstąpiłem do niego, by mu podzię
kować. żegnając się ze mną wręczył mi pokaźną sumę 
dla pewnego młodego artysty, mieszkającego w Mo
nachium, który był chory i o którego ciężkiej sytuacji 
Ibsenowi opowiedziałem. . 

Idąc na dalekie przedmieście, by wręczyć pieniądze 
memu rodakowi myślałem o Ibsenie. Ten jego piękny 
rys charakteru wzruszył mnie. Byłem młody, prze
sądny, powtarzałem więc sobie: ten dar p;zyniesie mu 
szczęście, sztuka będzie miała powodzenie . 

Przejście z żałobnej siedziby chorego artysty do 
teatralnej sali rzęsiście oświetlonej i pełnej przepychu, 
zrobiło na mnie duże wrażenie i wywołało różne re
fleksje. 

Siedziałem razem z Sygurdem Ibsenem (synem pi- ' 
sarza) w loży prosceniowej, zarezerwowanej dla au
tora. Do chwili rozpoczęcia przedstawienia skierowane 
były na nas liczne lornetki. Publiczność spodziewa~a 
się, że w loży zjawi się sam Ibsen, ale .on prz:z?rnie 
nie opuszczał kulis. Ciekawscy szukali równiez na 
próżno pani Ibsen; nerwy jej nie wytrzymały jednak 
napiętej atmosfery pierwszego przedstawienia. 

Byłem jak w gorączce; jak gdyby to moja własna 
sztuka miała ukazać się za chwilę przed trybunałem 
widzów. Serce mi waliło, kręciłem się niespokojnie 
na krześle. Pani Ibsen, siedząca z daleka od areny 
triumfu czy klęski męża, nie denerwowała się chyba 
bardziej ode mnie. 

Ach, żeby się tylko udało! Gusta Niemców były 
tak różne od naszych; Niemcy odznaczali się na ogół 
większym od nas konserwatyzmem, zwłas7~za w. sfe.
rze myśli na temat stosunku do kwestn kob1eceJ . 
Teorie Stuarta Milla znalazły niestety słabe echo 

w „Grasses Vateland", gdzie kobiety zajmowały bar
dziej upośledzoną pozycję, niż u nas na północy; 
wszystkie uniwersytety niemieckie były jeszcze przed 
nimi zamknięte. . 

Akt pierwszy nie dał pełnego sukce~u, c~o~ pani 
Ramio grała genialnie. Było widoczne, ze opm1e po
dzieliły się. Zdziwienie publiczności_ w stosunku _do 
wszystkiego, co było w sztuce nowe 1 obce, brało g~r!! 
nad satysfakcją, odczuwaną w związku z tym, co JeJ 
było zrozumiałe i dostępne. 

Podczas przerwy Sygurd pobiegł do matki, by ją 
poinformować jak sprawy stoją. . 

Po drugim akcie Ibsena wywoływano, po zakon
czeniu sztuki zerwała sę długo trwająca burza okla
sków. Zwycięstwo było całkowite. Trzeba jednak przy
znać, że byli i tacy , którzy , nie7adowoleni z zakończ:
nia sztuki, protestowali sykaniem. Sygurd ponownie 
pośpieszył do domu, by poinformować matkę o peł
nym triumfie. 

Po zakończeniu przedstawienia czekałem na Ibsena 
przy bocznym wyjściu z teatru. Wreszci~ zjawił s_ię. 
Był bardzo podniecony. Nie mówiąc ~ni słowa uJął 
mnie pod ramię i opierając się o mnie doszedł tak 
do domu. Drżał na całym ciele. 

Następnego dnia zajrzałem d<;>. je.dnej z najb~rdzi~j 
uczęszczanych kawiarni monach1Jsk1ch. Wszęd~: mo
wiono o Ibsenie. Ludzie z większym lub mnieJszym 
entuzjazmem powtarzali słowo: „Nora". Wystawienie 
sztuki stało się wielkim wydarzeniem w cichym cen
trum życia artystycznego ówczesnych Niemiec" 

JOHN PAULSEN 



Pierwsze przedstawienie 
IBSENA W POLSCE 

5 GRUDNIA 1879 Lwów za dyrekcji Dobrzań
skiego i Tańskiego wystawił pierwszy utwór Ibsena 
na polskich scenach „Pretendenci do tronu". Grano 
tylko raz, bez powodzenia. 

10 MARCA 1882 r. w Teatrze Wielkim w W ar
s z a wie Helena Modrzejewska zapoznaje publiczność 
z „Domem Lalki" (Norą). Sukces jest, jak na ówczesne 
czasy, niebywały, pięć powtórzeń. - W tym samym 
roku gra Norę w Po z n a n i u Gabriela Zapolska. 
Rolę tę grały jeszcze - ze znakomitych polskich akto
rek - Irena Solska (Lwów, 1916 r.) oraz Wanda Sie
maszkowa (Bydgoszcz, 1920/21 r.). 

W WARSZAWIE ukazały się kolejno: „Podpory 
społeczeństwa" (Rozmaitości, 30. XII. 1882 r.), „Dzika 
kaczka" (Zespół Miłośników Sceny 22. I. 189'9 r. i Roz
maitości, 24. IV. 1899 r.), „Hedda Gabler" (Rozmaitości, 
10. XII. 1899 r.), „Jan Gabriel Borkman" (Rozmaitości, 
28. III. 1900 r.), „Wróg Ludu" (Zespół Miłośników 
Sceny, 22. XII. 1901 r. cenzura zmieniła tytuł na „Do
któr Stockman"), „Upiory" (Teatr Wielki, 7. XI. 1904), 
„Budowniczy Solness" (Teatr w Filharmonii, 14. IX. 
1906 r.), „Rosmersholm" (Zespół Miłośników Sceny, 
19-06, przy współpracy reżyserskiej Józefa Kotarbiń
skięgo oraz Teatr Mały, 31. V. 1907 r.), „Związek Mło
dzieży" (Teatr Mały, 3. X. 1909 r.), „Wróg Ludu" (Teatr 
Polski , 29. IV. 1913), „Peer Gynt" (Teatr Polski, 6. VI. 
1917 r.). 

Z INNYCH DZIEŁ IBSENA grano po raz pierwszy 
w Kr a ko wie „Oblubienica morza" (1899 r.), „Mały 
Eyolf" (19-02 r.), „Rycerze północy" (1907 r.), „Gdy 
umarli obudzimy się" (1908 r.) i „Pani zamku Ostrot" 
(1908 r.). - Po raz pierwszy we L w o wie : „Brand" 
(1912 r.), „Komedia miłości" (1913 r.) i „Uroczystość 
na Solhaug" (1913). 

Nora rozbiła szczęśliwie z pewnością więcej mał
żeństw, niż Werter spowodował samobójstw. Była wiel
kim manifestem praw kobiety, kobiety-człowieka. 
Stała się symbolem, zsumowała wszystkie pretensje 
i żale. W chwili końcowego rozrachunku między mę
żem a żoną, stał przy Norze, w kulisach, cały legion 
kobiet zawiedzionych w małżeństwie, kobiet-lalek, 
które ożyły, kobiet-dzieci, które dojrzały w ciągu jed
nej krytycznej doby, aby ogarnąć nagle nicość swoich 
władców. Straszliwy porachunek. 

TADEUSZ ŻELEŃSKI (BOY) 



Cała wielkość i finezja „Nory" polega na tym, 
że Ibsen tak szczodrze wyposażył małżonka. Czego on 
mu nie przypisał! Jest to uczciwy, rozsądny człowiek, 
znakomity ojciec rodziny, drażliwy na punkcie swojej 
samodzielności wobec obcych i podwładnych, wierny 
małżonek, surowy ale kochający ojciec, człowiek este
tycznie wykształcony, z dobrym sercem - a jednak! 
Jednak żona tego człowieka jest ofiarą, a małżeństwo 
jej pobielonym grobem. 
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