
HENRIK IBSEN 

(I rn lali i ) 

(l~ t dukl ~ hj ·1 t) 

Prz „k ład : 

J ACEK F RUHLIN G 

TEATH ZIEMI POMOHSKl~.J 
W GRUDZIĄDZ 

Premiera 21 si 1cznia 1972 r. 



Dyrektor i kierownik artystyczny: 

TADEUSZ ŻUCHNIEWSKI 

Dyrektor administracyjny: 

EDMUND PNIEWSKI 

Kierownik literacki: 

TADEUSZ PETRYKOWSKI 

-- 2 -

Henryk 1bsen ( 1828--1906) 

Ludu niój, który pełnq czarę trunku 

Wzmacniającego podałeś mi szczodrze 

Nad brzegiem grobu, ja , poeta wierzę, 

Ze moc ź siłę zaczerpnę z niej w smutku. 

Ludu mój, który wetknąłeś mi w rc;kę 

Kij mój pi.elgrzymi, trosk przypiął wędzidła, 

T rwogi Iękiiwe da! stopom mym skrzydła, 

Pozdrowienie ślę ci, nie skargi mękę! 
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HENRYK IBSEN 
Przypadająca dokładnie na całą drugą połowę ubie

głego wieku bogata twórczość dramatopisarska Henry
ka Ibsena należała do najbardziej błyskotliwych i gło
śnych zjawisk literackich swojej epoki. Dzieła jego 
były zawsze szeroko dyskutowane i wzbudzały u wielu 
ludzi podziw, przez innych zaś były namiętnie zwal
czane. Wywarł też ogromny wpływ na współczesną 
sobie dramaturgię europejską, zwłaszcza na twórców 
niemieckich, rosyjskich i polskich. 

Ibsen urodził się 20 marca 1828 r. w małej mieścinie 
norweskiej Skien. Pochodził z rodziny kupieckiej, oj
ciec jego jednak zbankrutował w okresie dzieciństwa 
przyszłego pisarza. W 16-tym roku życia Ibsen musiał 
więc już zarabiać na życie i został uczniem aptekar
skim. W trudnych warunkach rozpoczął studia uni
wersyteckie na wydziale medycznym. Jednocześnie 
próbował swych sił w dziedzinie literatury. W 185_0 r. 
ogłosił dramat pt.: „Catilina". Fakt, że bohaterem Jego 
pierwszego utworu był potępiany zav.rsze przez histo
rię buntownik rzymski, ilustruje już dokładnie przy
szły kierunek zainteresowań młodego autora. 

W 1851 r. Ibsen zaczął wydawać tygodnik literacki, 
w którym ogłaszał swe poezje i satyry. W następnym 
roku pisarz otrzymał posadę instruktora literackiego 
w nowootwartym teatrze "\V Bergen, gdzie wystawił 
kilka swych młodzieńczych dramatów i z czasem zo
stał reżyserem a nawet dyrektorem tej placówki, któ
rą zmienił w pierwszy narodowy teatr norweski. 

Dzięki temu uzyskał w 1857 r. stanowisko kierow
nika artystycznego społecznego teatru w Krystianii -
w dzisiejszym Oslo. Tutaj stał się przedmiotem usta
wicznych napaści prasy norweskiej, toteż rozgoryczony 
po bankructwie teatru w 1862 r. przeniósł się na dłu
go za granicę. Odtąd dramaty swe wydawał drukiem 
w Kopenhadze ze względu na podobieństwo języka nor
weskiego i duńskiego, sam zaś żył przez dłuższy czas 
w Rzymie, cierpiąc zresztą dotkliwą nędzę, dopóki mu 
parlament norweski nie przyznał dożywotniej pensji. 
z kolei pisarz zamieszkał w Niemczech, gdzie jego 
dramat pt.: „Brand" przyniósł mu pewien rozgłos. 
Mieszkał w Dreźnie i w Monachium, wracając niekiedy 
do Włoch. Sława jego wzrastała bardzo szybko i 
wkrótce Ibsen stał się najgłośniejszym dramaturgiem 
Europy. Dopiero w 1891 roku pisarz wrócił do Nor
wegii, gdzie mu już za życia stawiano pomniki. W 
ostatnich sześciu latach życia ciężka choroba uniemo
żliwiła mu pracę pisarską. Umarł 23 maja 1906 roku 
w Oslo. 
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Pierwszymi swymi romantyczno-heroicznymi sztu
kami w okresie walki Norwegii ze Szwecją o niepod
ległość i w następnych latach Ibsen pragnął wycho
wać społeczeństwo w duchu patriotyzmu i demokracji. 
Tak powstały oparte na legendach i norweskim fol
klorze dramaty: „Grób bohaterów" (1850), „Noc świę
tojańska" (1852), „Pani z Oestrott" (1854), „Uczta w 
Silhaug" (1855), „Olaf Liljekrans" (1856), „Wyprawa 
nordycka" (Bohaterzy Helgolandu) (1857) . Ale już wte
dy Ibsen daje wyraz swemu rozczarowaniu do reak
cyjnych romantycznych ideałów współczesnych. Two
rzy więc sztuki: „Komedia miłości" (1862), „Predentenci 
do tronu" (1863) i widowisko pt.: „Brand", w którym 
protestuje przeciw ubóstwu norweskiego życia spo
łecznego. Dochodzą tu jednak do głosu również pier
wsze indywidualistyczne i anarchistyczne idee, odtąd 
coraz częściej wdzierające się do twórczości Ibsena. 

Powstały w 1867 r. dramatyczny poemat „Peer Gynt" 
jest już ostrą satyrą na romantyzm norweski. A „Zwią
zek Młodzieży" (1869) stanowi w twórczości Ibsena 
zwrot ku współczesności, której pisarz sprzeniewierzy 
się już tylko w dramacie „Cezar i Galilejczyk" (1873). 

Okres realizmu zaczyna się dramatem „Podpory 
społeczeństwa" (1877). Po tej wspaniałej krytyce 
mieszczańskiej moralności na odcinku życia publicz
nego, osłabionej jednak utopijnym zakończeniem, pisze 
Ibsen „Norę", będącą dramatem moralności małżeń
skiej. Już jednak w „Upiorach" (1881) autor składa 
haracz tendencjom naturalistycznym panującym w 
ówczesnej literaturze, wiele miejsca poświęcając 
w sztuce teorii dziedziczności. Lecz Ibsen nigdy cał
kowicie nie przechodzi na pozycje naturalistów, uka
zuje bowiem w swych utworach stale aktywnego bo
hatera, walczącego o swobodę myśli i działania. 

Ciekawym dramatem jest „Wróg ludu" (1882) w któ
rym jednak doskonałe, humanistycznie pomyślane za
łożenia autora wypaczone zostały ostatecznie przez 
jego jawnie antydemokratyczną koncepcję losu głów
nego bohatera. 

W późniejszym okresie twórczości Ibsena zatraca 
swą bojowość, protest jego przeciw burżuazyjnej mo
ralności słabnie, autor przyjmuje często pewne rozkła
dowe tendencje mieszczańskiej ideologii. Tak jest w 
„Dzikiej kaczce" (1886), gdzie punkt ciężkości przeniósł 
się na ukazywanie psychologicznych powikłań w życiu 
poszczególnych postaci scenicznych. W dramatach pt. 
„Oblubienica morza'' (1888) i „Hedda Gabler" (1890) 
pojawiają się z kolei znowu tendencje mistyczne, po
dobnie jak w „Budowniczym Solness" (1882). 
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Ibsen jednakże nigdy w pełni nie przejął się teoria
mi dekadenckimi i jego „Mały Eyolf" (1894), a zwłaszcza 
„John Gabriel Borkman" (1896) zachowały wiele ele
mentów humanizmu. 

Ostatnie dzieło pisarza pt. „Gdy zmartwychwstanie
my" (1899) - to melancholijny - jak głosi podty
tuł - „epilog dramatyczny", obrazujący rozdźwięk 
istniejący między twórczą inteligencją a ówczesnym 
życiem narodu. Ibsen w ostatniej S\vej sztuce dał więc 
wyraz swym poglądom o niemocy kulturotwórczej 
artysty w społeczeństwie kapitalistycznym. 

Ibsen jest w dramacie mistrzem psychologicznej 
analizy. Wszystkich współczesnych sobie dramaturgów 
przewyższył jędrnością swego zwięzłego dialogu, w 
którym zawarł i siłę sugestywnego przekonania i nie
zrównaną umiejętność charakteryzowania postaci. 

A. Kowalkowski 

W WOLNOŚCI KOCHAM JEDYNIE W.1LKĘ O NIĄ, 

O POSIADANIE JEJ NIE TROSZCZĘ SIĘ BYNAJ

MNIEJ. 
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Ibsen w Kristianii*) 
Ci co go chcieli z dala zobaczyć, lub, korzystając z 

chwilowego dobrego humoru, zamienić kilka słów, 
czekali na jego przybycie w Grand-hotelu. Jeżeli dzień 
był pogodny, pojawił się tam dwa razy: o pierwszej 
po południu i o ósmej wieczorem. Jako człowiek me
todyczny, życie swoje regulował ściśle według zegarka. 

Z wieży Storthingu spływały ostatnie dźwięki wy
dzwonionej godziny, kiedy Ibsen otwierał drzwi, wio
dące do kawiarni, i tak było wszędzie i od początku. 
W Rzymie w kawiarni Aragno, w Monachium w Lit
poldzie. W Grand-hotelu miał swój własny stół, z któ
rego widać było ogród. Na stole tym zawsze i ten sam 
kelner, który obsługiwał Ibsena przez szereg lat, sta
wiał flasze Brandy i wody selcerskiej. Usiadłszy za
bierał się poeta przede wszystkim do systematycznego 
układania gazet kawiarnianych i własnych w porządku, 
w jakim je czytać zamierzał. Na osobnym zaś stoliczku 
leżały okulary, zmieniane stosownie do wielkości dru
ku trzymanego w ręku dziennika. Sześć par szkieł 
czekało na swoją kolej. Ibsen przecierał każdą z nich 
starannie ogromną chustką, wrzucaną następnie do 
cylindra. 

Przygotowania te zabierały mu zazwyczaj kwadrans 
czasu. Drugi kwadrans pochłaniało preparowanie mie
szaniny, składającej się z Brandy i wody selcerskiej 
w lecie - a koniaku i wody gorącej z cukrem w zimie. 
Gotowy już napój badał jeszcze raz pod światło, z 
gniewnym grymasem na ustach, który nie opuszczał 
go już przez cały czas trwania lektury. Czytają::: pil
nie, uważał jednak na wszystko, co się dokoła działo 
i nie był niewraźliwy na spojrzenia podziwu, lecz od
powiadał na nie dokładnym obejrzeniem osobistości 
ciekawego. 
Troskliwość o zewnętrzną stronę życia rozciągała 

się u Ibsena także na ubranie. Nie ścierpiał jednej 
plamy na czarnym surducie, jednego urwanego guzika, 
jednego włosa wzburzonego na cylindrze, który nosił 
zimą i latem. 
Słynnym swym faworytom i czuprynie poświęca1 

nieustanną pieczę, czesząc i gładząc ją prawie bezu
stannie za pomocą szczotki i grzebienia, z którym się 
nigdy nie rozstawał. Szczególnej wprawy nabrał w 
czyszczeniu cylindra rękawem. Idąc np. po wystawie 
obrazów, przystawał od czasu do czasu i surowym 
wzrokiem obserwował dno swego cylindra. Można by 
sądzić, że zamyślił się nad jakimś głębokim probie-

*) Kristiania --- dziś Oslo, stolica Norwegii 
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mem. Przyjaciele wiedzieli jednak, że znakomity dra
maturg posiadał na dnie cylindra małe lusterko w 
którym oglądał od czasu włosy i zarost, oraz b~dał 
węzeł krawatki. 

Gdy jednak owładnął nim jaki nowy pomysł dra
matyczny, wszystko inne schodziło na plan drugi. 
Ibsen żył wówczas we wnętrzu własnej duszy i świat 
zewnętrzny przestawał go zupełnie obchodzić. Zamykał 
się w domu, do którego i tak zazwyczaj nikt nie miał 
dostępu.( ... ) Okna jego wychodziły na wspaniały park 
królewski, który służył poecie, na mocy osobnego ze
zwolenia, za cel poobiednich przechadzek. 

Salon i pracownię zdobiły przepyszne oryginały sta
ro-holenderskiej i włoskiej szkoły. Zwracał tam uwagę 
naturaln.ej wielkości portret Augusta Strindberga, co 
dla znaJących stosunki literackie Skandynawii było 
tym dziwniejsze, że Strindberg zaliczał się do najza
ciętszych wrogów Ibsena - nic więc dziwnego, że 
prof. Reich zapytał się, jakie znaczenie ma ów portret 
w pracowni Ibsena. Na to odparł Ibsen z jadowitym 
uśmieszkiem: „Czekam, aż Strindberg do reszty zwa
riuje, później wyrzucę portret na śmietnik". 

Nad biurkiem wisiał duży obraz norweskiego mala
rza Markusa Gronvolda, przestawiający przenosiny 
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biednej rodziny należącej do proletariatu. Stało tam 
również kilka uciesznych statuetek zwierząt w figlar
nych pozach, które poeta \voził wszędzie ze sobą, 
twierdząc, że nie umie bez nich pracować. 
Całość urządzenia willi wywierała wrażenie na 

wskroś mieszczańskie, a jedyną jego ozdobą był nie
zwykły pedantyczny porządek i czystość, odziedziczona 
zapewne wraz z matki niemiecką krwią, która płynęła 
\V żyłach Ibsena. 

Dzieła swoje tworzył on w mozole i trudzie. Pier
wszy pomysł rzucał na papier bezładnie, nie uwzglę
dniając wymagań literackich i scenicznych, które brał 
dopiero w rachubę w drugim, zupełnie nowym opraco
waniu, gdzie wypowiadał wszystko, co miało sie; stać 
treścią przyszłego dramatu. 

Dopiero trzeci manuskrypt ZR\vierał podział na akty 
i tekst, ulegający nadto w ciągu dalszej pracy nieskoń
czonym poprawkom i przeróbkom. Toteż aktor „Nory" 
pracovvał przez całe niemal życie bez wypoczynku, za
żywając go jedynie w czasie letnich wywczasów , spę
dzanych zazwyczaj w Brechtesgaden, a później na 
fiordach. 

Większości dzieł nie pisał sam, lecz dyktował je swo
jej sekretarce, która rozweselała mu również godziny 
wypocznyku, grając Griega lub Beethovena. Wieczo
rem zaś czytała mu dzienniki i nadchodzące stosami 
listy( ... ). 

Mimo, że twórczość Ibsena poświęcona była wyłącz
nie literaturze dramatycznej, Ibsen nie lubił teatru, 
a tym mniej aktorów. Na próbach, gdy kierował sam 
reżyserią, traktował artystów niemal brutalnie. Żadna 
z pań teatralnych czy to była Eleonora Duse, czy słyn
na wykonawcznyni jego ról Joanna Dybvad, czy też 
urocza Konstancja Bruun lub Betty Hennings, nie u
słyszały od niego słowa pochwały. 

Nazajutrz po niesłychanym triumfie w „Dzikiej kacz
ce", p. Betty Hennings, spotkał ją autor na wieczorze, 
wydanym na jej cześć, przez kopenhaskiego nakładcę 
Hegla. 

„God dag" - rzekła wzruszona artystka, oczekując 
komplementu z ust poety. 

„Gad dag'' - odparł Ibsen, obrzucając ją obojętnym 
spojrzeniem, które zakończyło natychmiast rozmowę. 

Na widowni zjawiał się tylko poeta wówczas, gdy 
grano jego dzieła w wyjątkowo dobrej obsadzie. Zaj
mował lożę obok królewskiej, a na fraku jego mieniły 
się w świetle elektrycznych lamp wszystkie ordery, 
które były zawsze przedmiotem żartów i drwinek de
mokratycznych Norwegów. 

A. Wysocki „Szkice Skandynawskie" 
Warszawa 1909 
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Trzy zakończenia ,,Nory'' 
Niewielu widzonm jest może wiadomo, iż „Dom lal

ki" czyli „Nora" wystawiana była z trzema różnymi 
zakończeniami. Idąc za tradycją i wyraźną wolą auto
ra nasze przedstawienie, jak i prapremierowe („Norę" 
wystawiono po raz pierwszy w Królewskim Teatrze 
w Kopenhadze w grudniu 1879 r.) kończy się odejściem 
Nory s am o t n i e, na scenie pozostaje załamany 

Helm,~r, powtarzając: .,(z iskrą nadziei) Cud. tylko 
cud„. 

„Tę ostateczną decyzję Nory omawiano wielokrotnie 
po ukazaniu się sztuki na scenie, z najrozmaitszych 
punktów widzenia atakując przy tej sposobności silnie, 
a nieraz dotkliwie Ibsena„. Jak namiętną była dys
kusja o „Domu lalki" dowodzi tego fakt,„. że w Kri
stianii przez czas dłuższy na zaproszeniach na zebrania 
towarzyskie lub zabawowe dopisywano stale:„ Upra
sza się nie dyskutować o „Domu lalki"„. (A. Stodor -
- Henryk Ibsen). „Zaszedł nawet charakterystyczny 
fakt, - pisze tenże autor, - że sławna aktorka Jad
wiga Nieman-Raabe (w Thalia-Theater Hamburg w 
1880 r.) postawiła Ibsenowi za warunek, że wtedy je
dynie podejmie się odegrania roli Nory, jeżeli Ibsen 
zmieni zakończenie sztuki w tym sensie, że Nora nie 
porzuca swych dzieci, gdyż ona sama pod żadnym wa
runkiem dzieci swych by nie opuściła." Ibsen wyjątko
wo zgodził się na to żądanie i dopisał dla teatrów nie
mieckich inne zakończenie: Helmer chwyta się ostat
niego argumentu, prowadzi żonę do łóżeczek śpiących 
dzieci i tym widokiem powoduje zmianę jej decyzji: 
„Wiem, że popełniłam grzech wobec siebie samej, ale 
nie mogę ich opuścić" - wyznaje Nora przed zapad
nięciem kurtyny. 

Wybitny radziecki inscenizator Wsiewołod Meyer-

DLA MNIE JEST WOLNOSC NAJWYZSZYM 
I PIERWSZYM WARUNKIEM ZYCIA. 
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hold nie dla samego tylko zakończenia wystawianej 
przez niego w 1922 r. „Nory" ściągnął na siebie falę 
oburzenia krytyków. „Co to za przedstawienie - py
tał jeden z nich - parodia czy fuszerka?" Dekoracji 
we właścil.vym sensie nie było: po prostu - pisze Nils 
Ake Nilsson w książce . .Ibsen in Russland", (Stock
holm 1958) odwrócono stare kulisy a w środku na po
dłodze leżały zwalone na rumowisko stare meble, 
skrzynie i inne sprzęty. Na tym ,.planie" grali aktorzy, 
odziani w błękitne robocze ubrania teatralne. według 
„biomechanicznego'' programu, który pochłaniał wów
czas myśl Meyerholda. Recenzent ,.Prawdy" zauważył 
przeto. że ledwie można było powstrzymać się od śmie
chu, gdy Tonvald mówił ,.Jak milutko jest tu u nas". 

W tekście zaś meyer holdowskiej Nory, pełnym skró
tów i modernizacji, w którym aktor grający Torwalda 
zmienił Norę na Helenę i bez żenady rozma\viał z suf
lerem, zakończenie uległo znamiennej zmianie: Nora 
opuszczała. owszem, Torwalda, ale -- zabierając z sobą 

dzieci. 
opr. T.P. 
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MOJĄ RZECZĄ JEST STAWTAC PYTANIE, A NIE 
ODPOWJADAC. 
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Ibsen 1 „Dom lalki" . (Nora) 
- opinie i epitety 

„.Nora zająć musi każdego widza z wykształconym 
smakiem, oryginalnością pomysłów, świeżością rozla
nego w dziele poetycznego uczucia i zdrowiem etycz
nego kierunku ... 

W. Bogusławski 1882 r. 

„.Ohydne oszczerstv.rn natury ludzkiej stawia się jako 
godny naśladowania ideał, gdzie perwersyjne uczucie 
nieszczęśliwej, kapryśnej kobiety, które popycha ją 
do zguby. przedstawia się jako ideał „ludzki~h" dążeń. 

Jurij Nikołajew 1891 r . 

„.Autor strunę wyciągnął zanadto, posługując się roz
wiązaniem w guście nowoczesnych prądów emancypa
cyjnych, ale tylko dlatego, że prostszego i naturalniej
szego rozwiązania nie chciał. Nora chce zostać człowie
kiem; ależ poświęcić się jako matka i żona, czyż nie 
znaczy być człowiekiem w najpiękniejszym znaczeniu 
tego słowa? „. 
Bądź co bądź jednak, utwór taki zaszczyt przynosi 

każdemu repertuarowi. 
Edward Lubawski 1882 r. 

„.Czyż miłość maderzyńska nie jest silniejsza niż 
wszystkie prawdy dociekającego rozumu? Uważam, że 
w zakończeniu „Nory'' krytyk społeczeństwa Ibsen 
podstawił nogę Ibsenowi ~ pisarzowi. 

E. Steiger 1898 r. 

„.Pomijając to, że zakończenie dramatu nie odpowiada 
charakterowi jego bohaterki, jest on w ogóle na ro
syjskie pojęcia dziwny. Rosyjscy małżonkowie w po
dobnym wypadku, jaki zdarzył się między norweską 
parą małżeńską, może by wpadli w najgwałtowniejszą 
sprzeczkę, ale zaraz jednak, całkiem jak w wodewilu 
tzn. w najszczęśliwszy sposób pogodziliby się. 

Novoje Vremja 1884 r. 

„.Trąbi się na cały świat o „realizmie" Ibsena„. Jest 
to po prostu z jednej strony realizm z knajp doroż
karskich i piwiarni, z drugiej - realizm obrazków 
pornograficznych. I to wszystko nieuchronnie ze 
smaczkami motywu „społecznego". 

Moskovskoje Vedomosti 1891 r. 
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.„Nie,. on ~ta:wia d~·amaty tam, gdzieby ich najmniej 
sp_o~z1ewa.c się f!10zna, w sferach życia powszedniego 
wsrod naJp?spol~tszych kółek mieszczańskich, w gro
na.eh proza1czneJ kapoty, surduta i czepca. Dramat 
tez Ibsena w tym, co ma w sobie idealnego, nie wy-
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pływa z otoczenia i przyboru, lecz z wnętrza dusz 
i dlatego nie przestanie budzić uwagi znawców. 

Biblioteka Warszawska 1883 r. 

„.Nora nie należy do tych żon i matek, których po
trzebujemy, lecz do próżnych powierzchownych ko
biet, które zatruwają nasze życie rodzinne, i tym sa
mym rosnące pokolenie, od którego zależy pomyślność 
społeczeństwa i państwa. 

R.I. Semenkowski 1915 r . 

. „Co to jest - przedstawienie na rzecz Związku Gu
wernantek i Nauczycielek? Te pracujące uczciwie i bez 
wytchnienia kobiety prawdopodobnie bardzo kochają 
tę sztukę, ale przyznajmy jej całkiem staroświecki 
- burżuazyjny feminizm, dziś nie ma już właściwej 
wymowy. 

Prawda 1922 r. 

„.Ibsen jest niewątpliwie wybitnym dramaturgiem, 
ale co wnosi on do świadomości naszej młodzieży w 
porównaniu z innymi bezspornie wielkimi demaska
torami? 

Komsomolskaja Prawda 1939 r. 

„.Publiczność teatralna Związku Radzieckiego nie po
trzebuje tej sztuki i nonsensem jest wyciągać ją z 
archiwum. 

Izwiestia 1939 r . 

... (Ibsen) Potrafił bez ogródek jasno i wyraźnie stawiać 
„przeklęte pytania''. Na tym polega jego nieprzemi
jająca wartość dla wyswobodzonej ludzkości, w tym 
tkwi jego szczególne znaczenie w czasie zwycięstwa 
nad owymi przeżytkami kapitalizmu. 

Literaturnaja Gazeta 1939 r . 

. „Te niebywałe pierwsze akty sztuk ibsenowskich, gdzie 
pokazując - jak mawiał Witkacy - „co i jak", dra
maturg norweski potrafi ustawić swoje kukły w ten 
sposób, że widz czy czytelnik wie o nich wszystko, 
zna ich całe przeszłe życie, charakter i ową tajemnicę, 
którą każdy z nich na sercu dźwiga. A pokazane to 
tak, że nie wiadomo kiedy! 

Zresztą nie tylko formalne walory konstrukcji dra
matycznej są u Ibsena dotychczas żywe i wzruszające. 
Ma on ową żarliwość poszukiwacza prawdy, która nie 
wystyga z ubiegającymi latami. 

Jarosław Iwaszkiewicz 1956 r. 
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.„Wielkim był nie tylko siłą geniuszu artystycznego, 
wielkim był również przez wysokość swoich ideałów 
życiowych, przez wzniosłe poczucie odpowiedzialności 
moralnej za to, co dziełami swoimi głosił. Mimo 
wszelkie możliwe swe omyłki był przykładem twórcy 
uprawnionego do wychowania sumień. 

Adam Grzymała-Siedlecki 1956 r. 

„.Nawet i tej bezpośredniej, użytkowej aktualności 
nie moglibyśmy tak bez reszty odmówić dramatom 
Ibsena. Bo czyż tak istotne zagadnienia jak np. pro
blem moralności indywidualnej i publicznej, problem 
sytuacji kobiety, czy problem małżeństwa nie nabrały 
szczególnej ostrości w naszych czasach? A walka z hi
pokryzją, serwilizmem, walka o prawdę i wolność v; 
życiu indywidualnym i społecznym, czyż nie stała się 
najwyższym nakazem moralnym dzisiaj? 

Aleksander Rogalski 1968 r. 

Epitety współczesnych dotyczące Ibsena 

„.Nie tylko konsekwentnie plugawy, lecz pożałowania 
godny nudziarz, egoista i partacz. 

„Truth" 

„.Obrzydliwy, wstrętny, ponury, pełen sprzeczności 
i po prostu nudny upiór, szukający strachów po nocy 
i mrugający jak głupia, stara sowa, kiedy ciepłe słoń
ce najlepszych wartości razi jego pomarszczone oczy. 

„The Gentlewoman" 

„.Nauczyciel estetyki szpitala wenerycznego. 
„Saturday Review" 

Epitety dotyczące wielbicieli Ibsena 

„.Lubieżnicy babrzący się w nieprzyzwoitości, skorzy 
do zaspokajania swych zakazanych żądz pod płaszczy
kiem sztuki. 

„Evening Standard" 

Aseksualne, niekobiece kobiety, bezpłciowe samiec, 
cała armia odpychających zbzikowanych megier w 
spódnicach„.Poza niemądrą kliką absolutnie nikt nie 
interesuje się skandynawskim szarlatanem i jego sztu-
kami...Fala ludzkiego szaleństwa. · 

„Truth" 
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.. .i odpowiedź G.B. Shawa 

Niewątpliwie niektórzy z cyt_ow~nych . autor~w w.ście
kle nienawidzili Ibsena, gdyz wielcy i orygm~lm ar
tyści budzą nienawiść miernoty _s~ego pokolen~a; ~tó
ra musi nienawidzić najszczytme1szych wartosc1, il~
kroć zetknie się z nimi. Miernota naszego pokolenia 
napadałaby na Ibsena z tą samą pasj~, gdy~y, się od 
dziecka nie przyzwyczaiła automatycznie uwa~ac go za 
klasyka, jak Szekspira i Goethego, których me wolno 
atako\vać i nie musi się rozumieć. 

„Kwintesencja Ibsenizmu" 

Od redakcji programu 

Na okładce: Grafika Fr. Kostrzewskiego „Paradyż", 
rycina z polski('j prapremiery „Nory". 

W programie zamieszczamy: 

Zdjęcie Ibsena z roku 1860. 
Grafiki A. Muncha współczesnego Ibsenowi artysty 

norweskiego, a 'mianowicie: Ibsen w kawiarni 
Grand-Hotelu w Kristianii, Wielka ryba, Krzyk. 

Współczesną Ibsenowi alegorię Artysty pt. „Ibsen 
i Europa" (franc.). 

Cytaty u dołu artykułów, pisane kursywą pochodzą 
z listów, notatek i wierszowanego listu do G. Bran
desa. 

Wiersz na stronie trzeciej jest fragmentem utworu 
Ibsena poświęconego obchodom 1000-lecia Norwe
gii z 18 lipca 1872 r. 

Redakcja programu 

TADEUSZ PETRYKOWSKI 
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