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„ Ponad wszvsthimi dramatur
gami tego wiehu górnje niewzru
szona postać Henri/w Ibsena, 
któr» nagle z ledwie wvdobv
wającego się z powijahów teatru 
norweskiego cz»ni lwnhurenta 
dla t e al rów innvch krajów, 
o głębszej trad»cji scenicznej 
i dużo bogatszej spuścitnie dra
malopisarshiej. 

Ibs en nie tvllw przejawia 
więhszą silę sceniczną, głębszą 

wizję i bardziej ohreślon» cel 
nii jakikolwieh z jego towarz»
sz~, lecz WNrasta wprost na po
tęin» s»mbol tego WSZ-NSlhiego, 
czego jego wiek poszuhiwal i co 
o s iągnął w formie dramatu. 

J,Y jego dziełach, jah w sku
piając»m zwiercifldle, widzim» 
obraz wieku. 
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HENRIK JOHAN IBSEN 

„Wiejska Awantura" H. A. Bjerregaarda, pierwszy 
utwór dramatyczny napisany po norwesku, powstał 
w latach trzydziestych ubiegłego stulecia, a więc 
w czasie, kiedy żył już Ibsen, pisarz, który nie tylko 
rozsławił literaturę skandynawską po całym świecie, 
ale rówież odegrał przełomową, nieporównywalną 
rolę w rozwoju nowoczesnej dramaturgii. 

Był synem armatora, miał w sobie także duńską 
krew, niemiecką i szkocką. Przez parę lat prowadził 
teatr w Bergen, potem w Chrystianii, następnie po
dróżował po wielu krajach, mieszkał całymi latami 
w Rzymie i Monachium. Umarł sparaliżowany . 

w 1849 r. napisał pierwszy utwór sceniczny, który 
spotkał się z absolutnym niepowodzeniem. 
Nie zrażony tym podjął pracę nad cyklem dramatów 
z legendarnej i historycznej przeszłości kraju: 
„Grób Hunnów", „Pani zamku Oestrot", „Uroczys
tość na Solhaugu", „Rycerze północy", „Pretendenci 
do tronu" i inne. 
Wielki sukces europejski przyniosły mu dwa poema
ty dramatyczne: „Brand" i „Peer Gynt". 
Mieszczą one w sobie główne założenia myśli filozo
ficznej Ibsena, rozwiniętej w następnych okresach 
twórczości. Około lat siedemdziesiątych powstaje 
seria sztuk, które poruszyły światową opinię publi
czną. Nikt dotąd z taką odwagą i konsekwencją nie 
stawiał na scenie najdrażliwszych spraw współczes
nych: prawa zamężnej kobiety do stanowienia o swym 
losie, odpowiedzialności moralnej rodziców wobec 
dzieci, buntu przeciw zdaniu większości w imię bez
kompromisowo pojętej prawdy. 
Ibsen z całą powagą etyczną, z wnikliwością wiel
kiego pisarza, psychologa i społecznika stawiał 
ciężkie zarzuty okrzepłemu światu mieszczańskiemu 
ze schyłku XIX wieku. 
Ukazywał zakłamanie i bezmyślność postaw moral
'.1Ych, religijnych, politycznych, obyczajowych, na 
Jakich opierał się ten świat. 
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„Nora" wywarła decydujący wpływ na ówczesny 
ruch emancypacyjny kobiet. Krytyka reakcyjna 
szalała z oburzenia na dzieła burzyciela porządku. 
Dla przykładu wystarczy przypomnieć, co recenzent 
angielski, Clement Scott, wypisywał o jednym znaj
większych arcydzieł ibsenowskich: Jest to sztuka 
bestialska, cyniczna, odpychająca, literackie ścierwo 
(mowa o „Norze"). Z podobną burzą spotkały się 
premiery pozostałych utworów tego cyklu: „Kome
dia miłości", „Związek młodzieży", „Podpory spo
łeczeństwa", „Upiory", „Wróg ludu". 
Na ataki Ibsen odpowiadał niewzruszenie: My dra
maturgowie, powinniśmy dążyć do tego, aby za po
mocą naszej twórczości ulepszyć istniejący porządek 
światowy . 

Po wymienionych wyżej sztukach, pisanych w ka
tegoriach pogłębionego realizmu krytycznego, na
stąpił ostatni okres twórczości, skłaniający się ku 
symbolizmowi, relatywizujący wiele z głoszonych 
dawniej prawd, przenikniętych ironią, w której 
Ibsen był mistrzem. Najwyraźniej daje tu o sobie 
znać pesymizm pisarza, nigdy zresztą nie prowa
dzący do nihilizmu; nawet w wypadku ostatecznej 
klęski nie zaprzecza Ibsen swoim bohaterom tęs
knoty do podźwignięcia się, nie traci przekonania 
o istnieniu porządku etycznego w świecie. 
Ową ideologię - jakże bliską wielu czołowym pi
sarzom naszego wieku - sformułował Adam Grzy
mała-Siedlecki : Człowiek rodzi się po to, by cierpieć, 
to nie trudno wyczytać z jego dzieł. 
W dniu przyjścia na świat rzucony jest w odmęt 
wrogiego mu życia, które się kończy niebawem. 
Nie ma on i nie będzie miał żadnej nieprzelotnej 
nagrody za swoje czyny dobre ani żadnej kary za 
swoje niegodziwości umiejąc unikać sądów i krymi
nału. Mimo to jednak należy czynić dobro, wstydzić 
się zła. Należy być człowiekiem godnym nie dla na
grody, lecz by stoicko zadość uczynić honorowi czło
wieczeństwa . Niemal wszyscy pozytywni bohaterowie 
Ibsena walczą o tę godność swojego żywota, o to, by 
nigdy i pod żadnym pozorem nie ze.iść poniżej walki. 
„Dzika kaczka", „Rosmersholm", „Kobieta morska' ', 
.. Hedda Gabler", „Budowniczy Solness", „Mały 
Eyolf", „Jan Gabriel Borkmann", „Gdy wstaniemy 
z martwych" to tytuły arcydzieł owego schyłkowego 
okresu. 

Podobnie jak niegdyś klasycy tragedii greckiej, 
jak Szekspir, jak Lope de Vega i Calderon w Hisz
panii, Molier, Corneille i Racine we Francji, Goethe 
w Niemczech, a Byron w Anglii - Ibsen nasycił 
teatr wielkimi treściami filozoficznymi, otworzył 
szerokie perspektywy na sprawy ludzkie, zapłodnił 
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dramaturgię nową wyobraźnią. 
G: ~ - Shaw powiedział: „Z jego sztuki wychodzi się 
me Jak po rozrywce, lecz jak po przeżyciu głębszym 
od tych, jakie większość ludzi przynosi kiedykolwiek 
prawdziwe życie". 

Krytyk ·młodopolski, Wilhelm Feldman, z pewną 
uszczypliwością nazwał go znakomitym matematy
kiem, szachistą, strategiem scenicznym. 
Ale właśnie ów intelektualizm, nieco oschły i wypra
ny z sentymentalizmu - stanowi w znacznej mierze 
o trwałości dzieł Ibsena. 
Surowość uczuciową rekompensował wyrazistością 
i realizmem swoich figur scenicznych. - Nie wpro
wadzę człowieka na scenę, póki nie policzę guzików 
u jego kamizelki - powiedział. 
Nie chodzi tu o fotograficzność widzenia artystycz
neg~, ale o . prawdziwość i rzeczywistość postaci, 
z ktorych kazda jest odrębna, różniąca się od innych, 
a tak samo zaciekawiająca i autentyczna. 
Mawiano o nim, że po Panu Bogu, Szekspirze i Bal
zaku - stworzył największą ilość ludzi. 

Specyfiką struktury ibsenowskiej jest kompozycja 
akcji scenicznej ściśle złączona z wydarzeniami prze
szłości. To, co oglądamy na scenie, jest u niego 
zwykle konsekwencją i epilogiem dawniejszych 
spraw decydujących o życiu bohaterów. 
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To, co mm10ne, odsłania się powoli oczom widzów 
równolegle z bieżącą akcją, dramatyzuje ją i retro
spektywnie wzbogaca. Zagadka przeszłości wyjawia 
się ostatecznie wraz z zakończeniem dziejących się 
aktualnie zdarzeń i oto wychodzimy z teatru pod 
wrażeniem podwójnej, niezwykłej perspektywy. 

W rozprawie „Kwintesencja ibsenizmu" Shaw 
zwraca uwagę na jeszcze jeden wynalazek dramato
pisarski Norwega - zdynamizowanie dyskusji sce
nicznej i uczynienie z niej centralnego momentu 
utworu: Tak zwana dobrze zbudowana sztuka miała 
dawniej ekspozycję w pierwszym akcie, sytuację 
dramatyczną w drugim i rozwiązanie w trzecim. 
Teraz mamy w dramatach ekspozycję, sytuację 
i dyskusję, przy czym dyskusja jest próbą talentu 
dramaturga. 

Wywody swe kończy Shaw podsumowaniem: Tech
niczne nowatorstwo ibsenowskiego teatru polega na: 
1. wprowadzeniu dyskusji do dramatu i na jej stop

niowym rozwoju aż do zidentyfikowania dyskusji 
z akcją; 

2. na podniesieniu widzów do roli dramatis perso
nae oglądających na scenie incydenty z własnego 
życia; 

3. na odrzuceniu starych trików mających budzić 
w widzu zainteresowanie dla nieprawdziwych lu
dzi i nieprawdopodobnych sytuacji oraz na zas
tąpieniu tych trików sądową procedurą oskarża
nia złudzeń i szukania prawdy ukrytej za idea
łami, przy najpełniejszym zastosowaniu retoryki 
oraz liryki kaznodziei, obrońcy i poety. 

Grywano i grywa się Ibsena we wszystkich krajach 
Europy, w Ameryce, Azji i Australii. Wywarł zasad
niczy wpływ na większość późniejszych wybitnych 
pisarzy rozmaitych kierunków, a więc na Shawa 
i Czechowa, Sudermanna i Hauptmanna, Maeter
lincka, Wedekina, na Przybyszewskiego, Wyspiań
skiego, Rittnera„. 

Wpływ ten jest widoczny do dzisiaj, jego echa 
brzmią wsród twórców współczesnego dramatu spo
łecznego, a także u pisarzy egzystencjalistycznych. 
Szczególnie przyjmowany był w Niemczech, Rosji 
i Polsce. mniej rozumiano go w kra,iach romańskich , 
ale nie kończące się linijki druku zajęłoby wylicza
nie gwiazd teatralnych wszelkich narodawości, które 
dawały kreacje w jego utworach. 

Na język polski przełożono przeszło dwadzieścia 
j ~go sztuk, przed pierwszą wojną światową wprowa
dził go do repertuaru przede wszystkim teatr 
lwowski. W Polsce Ludowej ostatnimi laty obser
wujemy nasilen!e zainteresowania dziełami Ibsena. 
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KAZIMIERZ WŁODARSKI 

Hedda Gabler nie ma żad
dych ideałów etycznych, tyl
ko romantyczne . 

Jest ona typowym okazem 
dziewiętnastego wieku: stacza 
się w przepaść dzielącą ide 
ały, które n ie mają nad nią 
władzy, od przejawów rzeczy
wistośc i , których jeszcze nie 

G. B. SHAW 
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zgłębiła. Skutek jest taki, że 
choć posiada bogatą wyobraź
nię i silne poczucie piękna, 
brak jej sumienia i przeko
nań: mimo wybitnej inteli
gencji, wielkiej energii i du
żego uroku osobistego potrafi 
być podła, zawistna, bezczel
na; potrafi okrutnie niszczyć 
szczęście innych, szatańsko 

nienawidzi ludzi pozbawio
nych zmysłu artystycznego 
i rzeczy pozbawionych piękna, 
potrafi tyranizować otocze
nie, żeby ukryć własne tchó
rzostwo. 

Ojciec Heddy, generał, jest 
wdowcem. Hedda wyrosła i 
żyje w tradycjach kasty woj
skowej, a tradycje te ograni
czają jej życie do uświęconego 
prze:i:, zwyczaj polowania na 
wysoko postawionego, zamoż
nego męża. Hedda poznaje 
młodego geniusza, który nie 
mogąc używać życia w społe
czeństwie opanowanym przez 
ideały - z wyjątkiem miejsc, 

·gdzie ekscesy są dozwolone -
szuka dobra wśród złych 

ludzi i naraża się na zwykłe 
w takich wypadkach skutki. 
Ta strona życia, która jest 
dla niej zakazana, w której 
potężne instynkty - abso
lutnie lekceważone i potępia
ne w jej kółku - szukają 

potajemne ujścia, budzi w He
ddzie ostrą ciekawość. 

Między zaciekawioną dziew
czyną i hulaką wywiązują się 
dziwacznie bliskie stosunki. 
Spędzają popołudnia na dłu
gich pogawędkach, w których 
Lovborg opisuje swe frywolne 
awanturki, podczas gdy ge
nerał siedzi zagłębiony w ga-

zecie. Choć to ona zadaje py
tania, przecież nie waży się 

zaufać swemu przyjacielowi: 
formułuje pytania pośrednio, 
tak że odpowiedzialność za 
i.nterpretację spada całkowi
cie na Lovborga. 

Hedda wcale nie uważa tych 
rozmów za nieprzyzwoite, lecz 
nie chce ryzykować, nie sta
nie do walki ze społeczeń

stwem: łatwiej jest uciec się 
do hipokryzji - tego hołdu 
składanego przez prawdę fał
szowi - niż narazić się na 
ostracyzm. 

Kiedy zaloty Lovborga stają 
się śmielsze, Hedda wcale nie 
uważa, że postąpiłaby źle fol
gując jego i własnym instyn
ktom, lecz musi rozstrzygnąć 
dylemat: czy ma zapoipnieć 
o sobie i Lovborgu, czy też 

o ideałach społecznych, w któ
re nie wierzy. 

Wybierając drogę tchórza 
wprowadza swe postanowie
nie w czyn z największą bra
wurą, grożąc Lovborgowi pi
stoletem ojca i wypędzając 

go z domu z całym ostenta
cyjnym oburzeniem czystej 
dziewicy, które jest instyn
ktowną obroną kobiet żyją

cych wbrew woli, tak jak 
skargi o obelgę wnoszą prze
ważnie osoby, wobec których 
obelga jest właściwie uspra
wiedliwiona, choć nie popar
ta faktami. 

Straciwszy ukochonego Hed
da dostrzega życie zgodne 
z konwencją ideałów, w które 
się nie wierzy, pociąga za so
bą coś znacznie gorszego od 
ostracyzmu, mianowicie 
nudę. Ta plaga, nie znana 

G. B. SHAW 
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rewolucjonistom, jest prze
kleństwem, które redukuje 
do zera bezpieczeństwo sza
cownosc1, przeciwstawiając 

mu niesłabnący zapał buntu, 
· i które zmusza społeczeństwo 
do uzupełnienia arsenału nie
szkodliwych sposobów zabi
jania czasu licencjami na ha
zardowe gry i wyścigi, na 
obżarstwo, polowania różnego 
typu i inne nikczemne roz
rywki, których nawet idea
lizm nie potrafi upiększyć. 
Licencje te są kosztowne 
i wobec tego dostępne jedy
nie dla osób mających nad
miar pieniędzy na zachowa
nie pozorów. 

Ponieważ ojciec Heddy nie 
dorobił się w wojsku, jakby 
się mógł więc dorobić w han
dlu, i niewiele może jej dać 
poza pistoletami, zatem Hed
da może zabijać nudę jedy
nie na wieczorkach tanecz
nych, gdzie nie brak jej hoł
dów, lecz nie trafia się żadna 
okazja bogatego małżeństwa. 

Musi jednak znaleźć kogoś, 
kto ją będzie utrzymywał. 

Miernota w postaci dobro
dusznego profesora jest naj
ponętniejszym kandydatem 
wśród jej adoratorów, a choć 
Hedda uważa, iż społecznie 

stoi niżej od niej, choć gar
dzi niemal nienawistnie jego 
rodziną, składającą się z dwu 
kochających starych ciotek 
i nieodmiennej służącej do 
wszystkiego, na których rę

kach wyrósł, to jednak wy
chodzi za niego za mąż faute 
de mieux i natychmiast sys
tematycznie zabiera się do 
niszczenia tego źródła utrzy-

G. B. SHAW 

• 

HEDDA GABLER 

mania, dostosowując docho
dy męża do swych wydatków 
zamiast dostosowywać swoje 
wydatki do jego dochodów. 
Natura jej do tego stopnia 
buntuje się przeciw tej plu
gawej transakcji, jaką jest 
jej małżeństwo, że perspek
tywa urodzenia dziecka przy
prawia ją niemal o szaleń

stwo, gdyż macierzyństwo na
raziłoby ją nie tylko na blis
kie obcowanie z troskliwymi 
ciotkami męża w okresie po
rodu, który wydaje się jej 
absolutnie wstrętny i poni
żający, lecz wciągnęłoby ją 

na dobre do rodziny męża. 

żeby się jakoś rozerwać 

w tej irytującej sytuacji, na
wiązuje potajemne stosunki 
z dawnym znajomym z jej 
własnej sfery, starszawym lo
welasem, który doskonale ro
zumie, jak mało ona dba o 
męża, i który proponuje jej 
menage a t,ois. 

Hedda nie ma nic przeciw 
rozmówkom z adoratorem za 
plecami męża, lecz trzyma 
pistolet w pogotowiu na wy
padek, gdyby galant stał się 
zbyt natrętny. 

Ten znów usiłuje zyskać nad 
nią przewagę pożyczając pie
niądze jej mężowi w ilościach 
nie krępujących jego włas

nych wydatków. 

Fragment rozprawy pt. 
„Kwinesencja ibsenizmu" 
Tłumacz. Cecylia Wojewoda. 
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