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HENRYK IBSEN 

Znakomitv dramaturg norweski i wielki reformator 
teatru Henrik Johan Ibsen urodził się w Skien 
20 marca 182J r. W związku z bankructwem ojca pięt
nastoletni poeta przyjmuje - dla chleba - nie odpo
wiadającą mu posadę pomocnika aptekarskiego 
w Grimstad, gdzie - dzieląc czas na odważanie prosz
ków i zachłanną lekturę - wkracza buntownic:ao na 
ścieżkę poezji. 
Twórczość dramatyczną, początkowo· w duchu ro

mantycznym, zaczyna od tragedii „Katylina" w r. 1850. 
W latach 1851-1857 piastuje funkcję „poety teatral
nego" w Bergen, dostarczając tamtejszemu teatrowi 
kilku dramatów, m. in. „Pani Inger na Ostraat" 
i „Uczta na Solhaugu". Następny etap to kierownictwo 
teatru narodowego w Christianii '(Oslo). Tu m. in. po
wstaje „Komedia miiości" (1862), satyra antyroman
tyczna i pierwszy atak na mieszczańskie kołtuństwo, 
który wywołał burzę protestów zarówno w Norwegii, 
jak i Danii - oraz „Pretendenci do tronu" (1864). 
W tym samym roku Ibsen, któremu mimo funkcji 
w teatrze powodzi się nienadzwycrzajnie, wvstępuje 

do Stortingu z prośbą o przyznanie mu pensji poety, 
podobnej do tej, jaką otrzyma! Bji:irnson (została mu 
ona przyznana dopiero dwa lata później, po ukazaniu 
się „Branda" 1866). Storting odrzuca prośbę, a poeta, 
urażony w swoich ambicjach, opuszcza ojczyznę na 
dwadzieścia siedem lat. 

Ten WiPloletni pobvt za ~r'lnic'I (Italia, Drezno, 
Monachium), to okres najdoskonalszej, a zarazem 
prawdziwie nowatorskiej twórczości Ibsena. W Italii 
powstają dwa poematy dnmatvczne „Brand" (186~), 

· głoszący ewangelię niezłomnej woli pod hasłem 

„wszystko albo nic" -i „Peer Gynt" (1867), jego anty
teza i w pewnym sensie parodia Ibsenowskiej kon
cepcji życia. W czasie potytu w Dreźnie pisze poeta 
swói oi<>rwszv noworze-;nv dramat orrizą .. 7.wiązek 
młodzieży" (1869), i również prozą ogromną dylogię -
studium dramatyczne o Julianie Apostacie „Cesarz 
i Gaiilejczyk" (1873). 

Krótka wizyta w ojczyźnie daje Ibsenowi rekom
pensatę za niepowodzenia pierwszego okresu trudnej 
kariery dramatopisarza. Storting przyznaje mu doży
wotnią pensję, a ostatnie dzieła umacniają jego już 

europejską sławę. 

Następny okres pobytu w Niemczech to zdecydo
wane zerwanie z poezją i egzaltowaną prozą Galilej
czyka, to długa seria dramatów społeczno-politycz

nych, w których Ibsen wypowie bezkompromisową 
walkę wszystkim siłom w społeczeństwie tamującym 

wolny rozwój jednostki. 
Okres ten rozpoczyna w r. 1877 dramat „Podpory 

społeczeństwa" mogący swoim tytułem służyć za motto 
późniejszej twórczości i symbol demaskowanych w niej 
bożków . Odtąd w odstęoach niemal regulsrnie dwu
letnich będą się ukazywać coraz to nowe dramaty, 
coraz to nowe uderzenia taranem w kruszące się filary 
mieszczańskiego społeczeństwa. Rok 1879 przynosi 
więc „Dom lalki", znany u nas pt. „Nora" („Et dukke
hjem"), 1881 „Upiory'', odpowiedź na krytykę „Nory". 
Z kolei w latach 1882 i 1884 ukazu:.01 się „Wróg ludu" 
i „Dzika kaczka". W utworach tych może najwyraźniej 
zarysowuje się filozofia Ibsena, a zarazem bodaj naj
pełniej dochod:z;i do głosu jego kunszt dramatyczny. 

I wreszcie po nowej podróży do Norwegii, ostatni 
okres, w którym znowu w dwuletnich interwałach 

powstaną - jeszcze w Niemczech - dramaty: „Ros
mersholm" (1386), „Pani morza" (1888) i „Hedda Ga
bler" (1890) - a po osiedleniu się w Christianii w r. 

5 



1891 - „Btu1ownicz11 Sohies" (lRQ?), „Ma!1.1 Evotf" 
(1894), „John Gabriel Borkman" (1896) i wreszcie ostat· 
ni dramat „Gdy wstani emy z martwy ch" (1896), wy· 
rażający n3.jgłębsze przekonanie poety, że poświęcenie 
miłości nawet najwyższym celom nie przyczyni się do 
ich realizacji. 

Ostanie lata życia Ibsena to lata choroby połączone 
z zanik::iniem sił f izvc·zn vrh i umv<:łowvch. Tinie wy
tyczoną u progu swej twórczości doprowadził do końca 
z nieub ta qana dvscv-,Ji.., a . ctioć r.vi7P te j wl <ś'1ie su
rowej dyscypliny żałował, zapowiadając w liśc ie do 
hr. I- rozora, że jeśli wróci „na pole bitw y - to z nową 
bronią i w nowej zbroi". Zmarł w Christanii (dawna 
nazwa stolicy, dzisiejsze Oslo) dnia 28 maja 1906 r . 
W dziejach dramaturgii europejskiej odegrał doniosłą 
rolę otwierając przed teatrem nowe możliwości i sta
wiając mu nowe zadania. Wraz z G. B. Shawem -
Ibsen - należy niewątpliwie do twórców współczesne· 
go postępowego teatru. 

ADAM GRZYMAŁA-SIEDLECKI 

IBSEN I IBSENIZM 
(fragmenty) 

Rasowego dramatopisarza, a więc nie liryka czy 
epika, pozn::ić w IbsPnie łatwo choćbv z jeczo pa<:ii do 
c zł o w i eka. Powieść, nowela, poemat mogą figury 
ludzkie uzu .., ełn iać j <ikim kto chce n<iddatkiem opi
sów czy rozważań. W dramacie wszelkie rozważania, 
wszelka teza musi się przekształcić w człowieka i jego 
losem się wypowiedzieć. Dramaty Ibsena stają przed 
nami jako wzór. 

Klasycznie dramatopisarski zmysł pozwalał Ibseno· 
wi, jak rzadko któremu z jego współzawodników, za· 
ludnić deski sceniczne rzeszą postaci wprost fenome· 
nalnych. To właśnie ważne, że fenomenalnych . Poza 
niezbędnymi kompromisami w tłumnych jego drama
tach, niemal, że nie sposób natrafić na figurę zdawko
wą, na figurę niejako bezimienną. Każdy z jego ludzi 
przynosi ze sobą swój własny a wyraźny znak osobi
sty, każdy rozciekawia nas swoją odrębnością, własną 
orbitą pochodu przez życie. 

U wszys tkich niemal przedibsenowskich pisarzy 
scenicznych np. u Dumasa (syna) konflikt powstaje 
z wydarzeń, które się odbywają lub które się odbyły 
w sztuce na naszych oczach. U Ibsena zasadniczy kon
flikt powstaje z tego„ co się w życiu bohaterów działo 
w ich p r ze s zł o ś ci. Pod ciśnieniem odbywających 
się na scenie wydarzeń, często niespodziewanie, naraz 
w dziś dzień bohaterów utworu wkracza widmo ich 
dawnych przeżyć, dawnych przewinień czy omyłek, 

czynów nieraz - zdawało się - zapomnianych i ono 
od tej chwili zaczyna dysponować dalszymi losami 
figur działającycch. 

Dramatyczna interwencja przeszłości nie stanowiła 
jednak głównej cechy ibsenizmu. Podobną sprężynę 

działania można by tu i ówdzie odnaleźć i u innych 
wcześniejszych autorów. Ważną natomiast dla ibsen-
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nizmu tędzie powa~a etyczna, z jaką skandynawski 
poeta ukazuje tra~iczną nieodwołalność popełnionych 
niegdyś czynów. Siłę antycznego fatum ma ten ibse
nowski „upiór" przeszłości. To jedno, a nastęnie wtór 
emocjonalny, jaki zazwyczaj u Ibsena promieniuje 
z .tego wtargnięcia przeszłości w teraźniejszość . Niemal 
zawsze przynosi on wtar5nięcia przeszłości w teraź

niejszość. Niemal zawsze przynosi ze sobą jakiś prawie 
że nierealny podźwięk, nastrój. Wszystkie jego „bia!e 
konie", wszystkie jego „walania" toni morskich, jego 
pojawienie się postaci niesamowitych w wyrocznych 
godzinach życia ludzkiego - wszystko to co nazwano 
symbolizmem ibsenowskim, wywołało bezpośrednio, 

jako owoc tego nastroju, towarzyszącego „tragizmowi 
przeszlości". 

Był myślicielem i bojownikiem o jasno sprecyzowa
ną ideę. Tą jego naczelną ideą była obrona indywi
dualizmu. Trudno by go było nazwać z tego względu 
prorokiem, czy nawet nowatorem. Sztandar indywi
dualizmu łopotał głośno od dni Byrona ale boje Ibse
na o tę sprawę tym były wówczas znamienne, że roz
brzmiewały w czasach, kiedy „jednostka" miała już 

złą prasę. Była to już epoka socjologizmu; nauka, po
lityka, wydarzenia dziejowe i nastawienia uczuciowe 
z entuzjazmem zwracać się zaczęły w stronę zbioro
wości ludzkich i ich praw. Entuzjazm ten był nieod
łączną cząstką pozytywizmu, a przypomnijmy sobie, 
że August Comte już na pierwszym wykładzie swojego 
„Kursu fiLozofii pozytywnej" wygłosi!, że dla pozyty
wisty nie ma nauki ,,zwanej psi:chologią", jest tylko 
nauka socjologii. Religia indyw:dualizmu Lsena płynie 
więc buntownie pod prąd czasów i trwając uparcie 
jako spadkobierczyni romantyzmu, staje się równo
cześnie zwiastunką tego intelektualnego prądu, który 
przybierze nazwę modernizmu artystycznego. „Wszy
scy z nie;Jo" mogą o Ibsenie powiedzieć najwybitniejsi 
nawet przedstawiciele literatury z przełomu wieków 
XIX i YX. 

(„Teatr" Nr 24, 1956 r.) 
Adam Grzymała-Siedlecki 
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„O AUTORZE „NORY" I JEGO DZIELE" 

(fragmenty) 

Ukazawszy szpetotę moralną zacnych „podpór spole
czeństwa" zwrócił się Ibsen w napisanej dwa lata póź
niej (r. 1879) „Norze" (znanej również pod tytułem 

„Dom lalki'') do sfery mieszczańskich stosunków ro
dzinnych. 
Bohaterką dramatu jest kobieta, a na uwagę zasłu

guje to, że u Ibsena postacie kobiece są o wiele bar
dziej szczere i prostolinijne niż ciągle załamujący 

się mężczyźni, (H~o :dis z „Rycerzy Pólnocy", Lana 
Hessel z „Podpór spoleczeństwa" i inni). Teraz obok 
nich pojawiła się Nora, walcząca o prawa kobiety 
z instytucją małżeństwa burżuazyjnego, które nie 
uznawało w żonie pełnowartościowego człowieka, ma
jącego prawo do myślenia, do rozwoju intelektualnego, 
do samodzielnej decyzji. 

W „Norze" zostało bezlitośnie pokazane zakłama
nie w przyzwoitym mieszczańskim małżeństwie, a rów
nocześnie sztuka ta proklamowała prawo kobie:y do 
pełnego człowieczeństwa, do wyzwolenia się z ducho
wej i fizycznej kurateli. Był to jeden z najl;>ardziej 
palących problemów tradycyjnej moralności miesz
czańskiej. 

Boy pisal o sztuce: 

„Nora rozbiła szczęśliwie z pewnością więcej mal
żeństw, niż Werter ~pou;odowal samobójstw. B11la wiel
kim manijestem praw kouiety, kobiety - cziowieka. 
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Stala" się symbolem, zsumowala wszystkie pretensje 
i żale. W chwili końcowego rozrachunku między mę
żem a żoną, stal przy Norze w kulisach caly Legion 
kobiet zawiedzionych w małżeństwie, kobiet niezrozu
mianych, kobiet-lalek, które ożyly, kobiet-dzieci, które 
dojrzaly w ciqgu jednej krytycznej doby, aby ogarnąć 
nagle nicość swoich wladców. Straszliwy porachunek". 

Warto wspomnieć, że „Nora" odegrała dużą rolę 

w ruchu emancypacji kobiet. Norwegia weszła jedna 
z pierwszych na drogę reform w tej dziedzinie. W ro
ku 1894 dopuszczono tam kobiety do studiów uniwer
syteckich i zajmowania urzędów państwowych oraz 
uwolniono je od kurateli i nadano im prawa wyborcze. 

Powitana oburzeniem przez prasę reakcyjną stała 

się „Nora" ulubioną sztuką najlepszych teatrów euro
pejskich. Był to pierwszy dramat Ibsena, który miał 
naprawdę światowe powodzenie. Pierwsze przedsta
wienie „Nory" odbyło się w Teatrze Królewskim 
w Kopenhadze z aktorką duńską Betty Hennings 
w roli tytułowej, w miesiąc później grano ją w Chri
stianii (obecnie: Oslo). Rolę Nory grały najlepsze ak
torki różnych narodowości: Eleonora Duse, Rejane, 
Suzane Despres, Ludmiła Pitoeff, W.F. Komisarzewska. 

U nas po raz pierwszy wystawiono „Norę" w Teatrze 
Wielkim w Warszawie w marcu 1882 r. z Heleną Mo
drzejewską w roli tytułowej. W rok później grała 

Norę - Gabriela Zapolska, potem zaś Irena Solska 
i Wanda Siemiaszkowa. 

Praca zbiorowa pt. 
„Dtamat t scena krajów 
skandynawsktclt" str . 25-28. 
Wyd. PWN 1957 r . 
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ADAM WOLSKI 

SPRAWA NORY 
(fragmenty) 

Dzieło Ibsena „Dom. lalki", powstałe w 1879 roku, 
znacznie wyprzedziło późniejsze reformy społeczne 

Norwegii. Dopiero w 1891 roku lewica norweska 
przeforsowała ustawę o rozszerzeniu prawa wybor
czego w tym sensie, by było powszechne dla każdego 
mężczyzny. 

1889 rok przynosi nowe ustawodawstwo szkolne, 
wyzwalając szkoły spod wpływu kleru - zaś w la
tach późniejszych roższerzono poważnie prawa kobie
ty w każdej dziedzinie życia cywilnego. 1888 rok wy
zwolił kobietę spod kurateli męża-. 1894 przynosi 
prawo do zajmowania się handlem i przemysłem bez 
zgody władz państwowych; zaś istotny przełom 

w uprawnieniach norweskich kobiet zapoczątkował 

rok 1894. Wówczas zezwobno kobietom na zdawanie 
wszelkich egzaminów uniwersyteckich oraz przyznano 
im prawo zajmowania stanowisk w urzędach pu
bacznych. 

Rzecz zastanawiająca, że Ibsen, który w tylu dra
matach walczył o ' wyzwolenie kobiety z uciążliwych 
konwenansów i z upokarzającej zależności od krzyw
dzących ją praw s,iolecznych, z niewolniczej zależ

ności od mężów - zastrzegał się wielokrotnie, że nie 
walczy bynajmniej właśnie o „sprawę kobiecą". 

Ul 

W 1898 roku norwesk'e „Towarzystwo dla sprawy 
kobiecej" urząd7iło a'<'łdemie ku czri p' ar7a. Wów
czas Ibsen tak powiedział w swym przemówieniu: 

„Nie wiem nawet dobrze, co to wlaściwie zn:iczy 
„sorav1'l knhiPra" ... rn,1 .. •ze wyrzec •ie 7'1."7" '""t'L. ?'1.lc'1-
bym świadomie dzialal dla sprawy kobiecej. Mnie 
przedstawia się ona zawsze jako sprawa cz łowi eka. 
A jeśli czyta się moje książki tLważnie, można to 
zrozumieć". 

Znienawidziw<;zy ówczesne ,.nrawo i uorzą-ielc", 

stwierdziwszy, że ,,z niego wyplywają największe nie
szczęścia ludzi" - i że on, Ibsen, „nie ma ta'eniu na 
obywatela państwa" które nie miało w owym cz'łsie 

odwagi do przeprowadzenia nieodzownych reform 
społecznvch - w wiPlt1 utwonch. zwła<;zcz1 w cv1<lu 
„dramatów społecznych" - stworzył pisarz mnóstwo 
postaci zbuntowanych przeciw społeczeństwu i prawu, 
przeciw pozostałościom średniowiecza w urządzenie.::h 

społecznych, przeciw dławieniu szlachetnych dążeń 

jednostki, przeciw upośledzeniu kobiet. 
Często właśnie kobiety były w utworach Ibsena 

wykładnikami jego poglądów i dążeń. 
Oto Nora - którą mąż tnktuie wl'l~ciwie oodobnie 

jak swoje dzieci, Nora, która lubi łakocie, która -
jak jej mąż uważa - „szczeaiocze" j~k ich dz:eci... 
„Et Dukkehjem" po norwesku - czyli „Dom Lalki" -
w którym mieszka młoda kobieta, niezroZ'Jmiana przez 
swego męża, uważana przez niego tylko za piękną 

i pozbawioną głębszych uczuć pustą lalkę - w czym 
utwierdza g:i fakt, że społeczeństw:> i ówczesne usta
wodawstwo uwahło kobiety za „ni ższy gatunek" lu
dzi, podporzCjdkowało je kurateli męża, pozb:iwilo je 
pewnych praw obewate\skich i przywilejów. 

A przecież żyje w Nerze pragnieni2 przeżycia wiel
kiej miłości, skłonność do poświęceń, tęsknota do te
go, by tyć uważaną za pełnowartościowego człowie

ka - świadomego swego życia i swoich czynów 
i zdolnego do poniesienia odpowiedzialno~ci za to co 
uczyni. 

Ta silna skłonność musi wreszcie dojść do głosu, 

musi wybuchnąć - i Ibsen, dla zaostrzenia konfliktu, 
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nie zawaha się rozkazać Norze by porzuciła nie tylko 
męża. lecz nawet dzieci - i w ogóle ten cały niena
wistny, ohydny, upokarzająccy jej godność d Q m 
lalki. 

Ibsen nie liczył się tutaj z opinią jaką wyda filister 
norweski, i wstecznik broniący tezy i niższości kobiet, 
i arystokrata szanujący pozornie obyczaje I moralność 
tego wieku. Ibsen te obyczaje uznał za okrutne i prze
żvtP. ;:i te monlność okre~lił jqko zaklama11ą . Zawołał 

kiedyś do swoich współczesnych: poco używać slowa 
„ideał", kiedy należy w tym miejscu mówić „kłam
stwo"! 

Nie tu m1e1sce, by streszczać „Norę", czy też cha
rakteryzować poszczególne postacie i analizować 

związki jakie między nimi zachodzą. Uczyni to sto
kroć lepiej samo przedstawienie. 

Widzowi dzisiejszemu, żyjącemu w społeczeństwie 

i w ustroju jaki obdarzył kobiety nieomal że więk
szymi prawami od tych jakie posiadają mężczyźni -
temu widzowi, bez względu na to, jak przyjmie sztu
kę, warto przypomnieć jaką burzę wywołały pierwsze 
przedstawienia „Nory". 

Na Ibsena, zresztą przywykłego do najostrzejszych 
ataków, spadł grad wymysłów. Wydawało się, że za
trzęsły się niebiosa i rzuciły na ziemiG garście pioru
nów. „Dom Lalki" wykazał, że pięćdziesięcioletni 

Ibsen nie dał się ugłaskać szacunkiem ani sławą ani 
świadczonymi mu zaszczytami. Ibsen - jak to mówio
no wówczas - wielki „cierpiętnik" - jeszcze raz, na
wet ostrzej niż w „Peer Gyncie" i w „Podi;orach spo
łeczeństwa" zaatakował ustawodawstwo i moralność 

wyższych warstw społeczeństwa norweskiego. 

I miał rację, bo nie oburzyło się ono, że taki fakt 
jak sprawa odejścia Nory mógł zaistnieć - lecz ob.i
rzyło się na pisarza, co odważył się poruszać ten pro
blem i oskarżyło go, że dokonał zamachu na „świętą 
instytucję malżeństwa". Jakby to małżeństwo Nory na 
lepszy los zasłużyło niż mu wielki pisarz wyznaczył. 

Adam Wolski 
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Plakat do sztuki Stan. Wyspiańskiego „Bolestaw Smtatu" wg proJ "'" ' " """"""J" 
LASIŃOA. Premiera, dnia 30 I 196U r. w B-P 

Stanisław WYSPIAN'SKI: „Bolesiaw Smtaty" . - Scena zbiorowa z aktu II. Klątwa . 
W głębi : Król (Zenon Nocoń). Poniżej: Biskup (Michał Adamczewski) 
Proe<?s ja m nichów. 

Reżyser l inscenizator: Józef PARA - Scenograf: Jerzy FELDMANN - Oprac. 
muzyczne: Zenon KOWALOWS.Kl - Premiera dnia 30 I 1g1g r. 
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·Robert THOMAS: „Co stę stato w Neuvt!Le" . Scena z aktu I-go. 
Od lewej: Baronowa Teresa (Ludmiła Leg ut), Nenette (Iwona 
Matuszewska), Berta (Jadwiga Karczewska) Julia (Erika 
Woslńgka). 

• 



Cena zł. 3.-

R O K T B A T R· U XXIV 
SEZON TEATRALNY 1968/69 
PREMIERA Nr 246/VIl/Pl5 

Układ i 
programów 
Zdzisław 

N o w e 

opracowanie graficzne 
od nr 213/V/Gl3: 
Marja Okuljar 

telefony 

Kierownik objazdu: 
Alina Stuwczyńska tel. 31-88 

Organizacja widowni: 
Irena Paluchowa tel. 36-32 

Uiclskie Zakłady Graficzne, lliclsko-B1ala 
zam, 593/69 - 4000 - 0-17 


