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HENRYK IBSE N 

KRONIKA ŻYCIA I TWóRCZOśCI IBSENA 

1828, 20 marca - cfala urodzin p isa rza (Sk i n, Norwe
gia ). 
ISH-1849 - P o bankr uc wie ojca I bsen opu zeza dorn 
ro dzinn y i przeno si s i ę do małego miasteczka Grimsta ci, 
g dzi e p r::ic uje j ::i k o pomocnik aptekarski. 
„Zyjc ta m jakby w ro?.dwoj cniu j aźn i, sam j szczc nic 
wie . co b<;dzic jego p rawdz iwym powalan iem: w dz.ic r. 
za zna jam ia s iG z a rkanam i mieszczańsk i ego zawo du , w 
wolnveh ·h '.v ilach przygotowuje s ię do egzaminu. \\' 
no c · uc ie k a du chem w .'wiat m~Hzeń i t<;sk not" . 
W t_v m okres'.c powsta ją pierwsze u twory Ibsena : po-
mat „n o wrogó w" i d ramat „Katy lina", oba zrodzo

r. '" rcwo!ucyjn c• j at mos fer.' · Wiosny Ludó w, oro z sa · 
ty ry . 
„Spoko.i n · dawn ie j a lmosfen; m i szcza t'l ski ego ś rodo 

wis ka zaczc; !o nagle szarpać ostr ze sa ty ry, 2V\rr6con 
p rzeciw m iejscowy m wielk oś ciom i spq d z ające sen z 
po w iek miej s l<.ich l uzćnv . 01Jy w alclom m iasta oi e za 
wadza lb.v I bsen - ~ptckou. n a rdzo im natomiast r~l 

s { · rG za laz1I II J~en - p isa rz". 
1850 - l b~en wy j żdża do K 1·istian ii, s to licy kraj11 
dx. i ie js z Osl0J, gdz ie pracuj w r · clakcj i ' godni ka 

„ t~dhr i mer". zajmu j ą c s i<; S7."1.egó ln ic badan iem s i_a
r vc h norwcsk !t· poda11. k tó ry ch tern nl .v wy ko r /.ys la w 
swrj l'\\ ,-, ·czo!ki. T a m pn ra z pi_crwsz.\~ s yka si<; z t ~al-

rcr . . 
J8"1-185 j - l lJS ! I pr zeiJy Wa W nc rgen . jako dr ama 
turg i reżyse r nowiJ powsta legn teat r u . W roKu 1H52 
oc! br wci podróż do Nic rnic,· i Da n ii. Na p rzestrzeni 
c1.e< c: iu la l p is1c „Tnger / Oes t" „U cztę na olhang". 
„ Zetk n i ę ci e si<; z t a tr .m od :; tron y n ic tyl ko autora, 
ale i r żysc ra d ało mu bardzo w iele, na uczy ło w i 
d z i c> ć k .~żdą osobę i każ.d ą sy tu a cję na scen ie. Stąd 
jego n i edościgłe m i lrzo tw o w k r ś l n iu syl we tek nie 
ty l ko głównych bob · lcr61 · sztu k i, ale nawet ma ł y ch , 

e izodyczny ·h pos ta ·i". 
18Ci7 - I bsen o bejmuje kiernw n icl1vo arlysly C'zn tea 
t ru w K ri t ia ni i. 
1862 - Teat r bankrut uje: jedy na sztuka , j a ką I b~ e n w 
ty m czas ie n a pisa ł - „Komedia miłości" - wywoł a ł ::i 

ourzę protes tCi w ; uznan o j ą za gorszącą i skan dali czna . 
1864 - P owsta je drama t „Preten den ci do tronu", przy 
ję ty przez public.mość i kry ty kę bardzo nicpnych y lnic. 
Kolc j 'l c ni powodzen ia dnprowadza ją do lego, że I h,·en 



opuszcza Norwegię. Przebywa w Niemczech i we Wlo
szech. Na tym dobrowolnym wygnaniu powsta ją: 

1866--1867 - dwa poematy dramatyczne ,.Brand„ i 
„Peer Gynt", uznane za najwyższ e osiągnięcie w poez ji 
romantycznej narodów skandynawskich. 

1869 - komedia satyryczna „ Związek młodzieży". 
1873 - „Cesarz i Galilejczyk" , utwór złożony z dwu 
wielkich pięcioaktowych dramatów. 

1877-1899 - W tych latach następuje w twórczości 

Ibsena zasadniczy zwrot zarówno w zakresie tematyki, 
jak i formy jego dramatów .. Jeżeli pominąć .,Komedie; 
milcści" i „Związek młodz ieży " , to trze ba stwierdzi<\ 
ie Ibsen byl dotychczas poetą romantycznym, twórcą 

bąd ź to sztuk historycznych, bądź wielkich dramatów 
poetyckich . Teraz wkroczy ł na całkowicie odmienne 
tory. Pisze cykl dramatów, w których wypowiada wa l
kę wszystkiemu co we współczesnym mu świec i o
granicza wolność jednostki i hamuje jej swobcdny roz 
wój. Odtąd niemal regularnie co dwa lata będą się po
jawiać utwory, dzięki którym Ibsen stanie się nni
glośniejszym i najżywiej dyskutowanym dramaturgiem 
europejskim: 

1877-1899 - „Podpory społeczeństwa", „Dom lalki" 
(„No ra"), „Upiory", „Wróg Ludu", ,.Dzika kaczka", 
„Rosmersholm", „Pani morza " , ,.Hedda Gabler", .,Ru 
dcwniczy Solness", „Mały Eyołf'', „John Gabri el Bor
kman", „Gdy wstaniemy z martwych". 

„Sztuki Ibsena w nowej, nie znan ej dotychczas Iormie 
poruszały problemy, które nurtowały ówczesne spo
łeczeństwo, poprzez pryzmat sztuki ukazywały najbar
dziej zawiłe i interesujące konflikty ludzkiego życia. 

Bohaterowie dramatów, kupcy, lekarze, adwokaci i in
żynierowie po raz pierwszy zaczęli zwycza jnym, codzien
nym językiem prowadzić na· scenie normalne rozmo
wy o bliskich im sprawach, o łatwo dla w!dza zrozu
miałych konfliktach, o narodzinach , życiu i śm ie r ci , o 
interesach i krzywdach, o miłośc i i nienawiśc i . Naro
dz ił się nowy rodzaj sceniczny: d ra mat realistyczny, u 
sam Ibsen stal się z tą chwilą głównym reformatorem 
teatru europejskiego. On pierwszy w eurcpejskiej dra·· 
maturgii odważył się pokazać świat mieszczański. ob
nażyć mechanizm jego działania i zdemaskować potęG<; 
pieniądza" . 

1901 - po 27 latach Ibsen wraca do kraju. Umiera 2~ 

maja 1906 roku w Kristianii. e.k. 

Wypowiedzi krytyków po premierze 
„Upiorów" Londyn, 1891 

„Scierwo literackie„. Brednie opilca„. Nowe 
niebezpieczne szkodnictwo. Smutny i śmier-

dzący świat Ib sena„. („DAILY TELE-
GRAPH"). 

„Oburzające i bluźniercze insynuacje. .. Po
stacie sprzeczne same w sobie, nieinteresujące 

lub odpychające". („DAILY CHRONICLE">. 

„Zaeosna diagnoza ponurej nieprzyzwoitości ... 
Postacie to pedanci moralni i rozpustnicy ... Cho
robliwe karykatury .„ Belkot zwariowanych 
Norwegów„. Sztuka nie lepsza od pTZeciętnej 

burleski". - („BLACK AND WHITE"). 

,,Egoista i partacz" . (,,DAILY TELE-
GRAPH"). 

„Zwariowany fanatyk„. Zwariowany, zbziko
wany stwór„. Nie tylko konsekwentnie pluga
wy , Lecz pożalowania godny nudziarz" 
(„TRUTH"). 

„Obrzydliwy, wstrętny, pełen sprzeczności 

po prostu nudny.„ Ponury upiór szukający 
strachów po nocy i mrugający jak głupia , stara 
sowa, kiedy cieple slo1i.ce najlepszych wartości 
"'. ycia razi jego pumarszczone óczy". („THE 
GENTLEWOMAN">. 



G. B. SHAW 
KWINTE SENCJA IBSENIZMU 

l [ragmcnly) 

(_ .) Twierdzenie, ż ' sz t uk i lb::;c·nu muj <! n iL·
mcralm! tendencję, jes t ---- v pow szechn 'm zna 
czeniu t12go słowa --- zupełn ie słuszn e. I\ie mo
ralność ni ekon ieczni e musi oznaczać złe p os t r,
powani : oznacza p s tępowanie, zł' czy dobre, 
odb ieaające od pan ujących i deałów. 

(„) W m ia r~ swego wzrostu w histor ii człr.
wiek sta.i ' si E'.' ~m i e l szy dzięki zwiększaniu si t: 

jego odwagi, czyli jego ducha, cora z bardz iej 
waży sic; kochać i ufać , zamiast bać s i ~ i wRl
czyć. Lecz odwaga człowieka ma też inne kutki: 
wznosi go zt.· zwykł - j świ adoma ' i ku wiedzy , u 
to dziP,ki wzrastają ·e j śm iałośc i spoj rzenia fok.
tom w oczy i povv iedzenia sob ie prawdy. za
rania swej słabośc i i strachu człowiek n ie miał 

siły spojrzeć w twarz temu, co jes t ni ' tbłagane, 

natomiast najbardziej nie ubłagane z' wszyst
kich rZL'czy - fakty - przerażały go do t ego 
stopnia, iż maskował na jgrofoicj sz, fakty na
tychmiast po zetknięciu ::;iP, z n imi. Czym
że, zapytywał, byłoby ż cie bez id alów. W ięc 

człowid< stał sic; i d ea li s tą i pozo tal m m d0 
czasu, kiedy odważył się zaczą'· zrywać mask i 
i zaglądać duchom w czy . .J ed nakże n ic wszy
scy ludzie A j dnakowo odwa7i1i, a ju ż naj
wi~kszy ~trach opada lu dzkość:, kiedy j ak iś od
w;:i żniejszy od ogółu usiłuje zerwa ć: m ·:isk E~ , bez 
której ludzie nie mają jeszcze c d wagi żyC::. 

Pełno mamy tych m asek wokół siebie i dzi . : 
inciski przeznaczone do ul· rycia brutaln o~ci in-· 
s tynktu płc ioweg we wcześ iejszych stadiach 
jego rozwoju oraz do złagodzenia s urowych, że
laznych p raw, przy pomocy których społeczeń 

stwo reguluje zaspokoj en ie tego ins tynktu. Spo
łeczeństwo, zaczynające ciążyć ku cywilizacji, 

zm usz ne jest narzu cić Jednostce instytucje 
m:1łżeństwa i rodzi ny, bez których nie możt' 

trv1ć1ć, m i ł o~ć: bowiem ciągle jeszcze znana j s t 
tyl ko z przelotnych przebłysków, a podstaw ~ 

zw i ązków seksualnych jest główn ie apetyt fi
zyczny. W tych warunkach ludzie usiłują zas z
czepić koniecznośc i przyjemność: udają rozpacz
] iwie, że narzucona człowiekowi instytucja mał
ż ństwa je ·t mu przyrodzona. Przyzwoity czło 

wi ek - - pod strachem utraty tego miana - m t<
:si wi c~c uważać , że mężczyzna zawsz sponta
n ic?.n ie k ocha bardzie j swoją żonę niż przygod
ne zna jome i że ko bie ta, raz pożądana przez 
mężczyznę, musi bvć przez ni ego zawsze pożą
cla w1; dalej, jej don rodz inny jes t jedynym 
właśc i wym m iejscem dla kobie ty i że żadna 

prawdzi wie kobieca kobie ta ni gdy nie mie\vu 
romansu. Otóż , j eś li czyj ~ dzi ec iń stwo zostało 

zat rute n i ecl1 ęcią m a tki i złym charak l rem oj
ca; je ' li żona p rzes taje k chać męża, a ten j -·<; t 
nią serdec znie znudzony; j śli bra t pozywa bra
ta do sądu o ni 'Właściwy podział schedy ro
dzi nnej, a syn z zimną krwią krzyż uj e plany i 
p ragnien ia oj .a - to trudno w tal ich wypad
kach wmawis ·, w siebie, że ucz ucie jes t wien 
ne, a k rew nie woda. L <::'c z powiedzieć sobie 
praw dę , znac zy przyznać ię do zmarno wan go 
ży ·ici . Pozos Laj'_ więc dwie możliwości: albo spo
łeczc~stwo przyznn r cj c; tak iem u człowi ekowi 

przyzna , ŻL: -·ys tem jes t błędny i zmieni ten sy
~· tt·m - <1 s t ać s ię to moż' jedynie wtedy, ki edy 
organ izacja społeczna do tego stopnia przcr śnie 

i nstytucj ę ma łżeńs t wa, · że jej brak nie będz ie 

zag rażał is tn ieniu społeczeńslwa - albo t eż 

otoczenie będzie mu s i ało dodać takiemu zło

w iekowi ot uch y, odważn ie wmawia jąc w s iebie, 
że wszystkie zł udz nia m ask uj<ice małżeństwo 

są r alną r ze zywistośc ią, 



Scenografia Kiki LclicińskicJ do „Upiorów" w BTD 



(. ) Obnw i<1zek rodzt s ię nu.Jp 1t2rw juko pon.u-· 
rn tyrania z bezsilności człowieka, z jego nieuf
nośc i do s iebie, słowem z jego abstrakcy jnego 
s trach u. 

Najpierw i s tn ia ł obowią zek człowieka wobPc 
Boga, a s tróżem tego obowiqzku był kapłan. Po 
obaleniu tego obowiązku miejsce jt:go zajął o
bowiązek człowieka wobec bl i źniego, ze społe

czeństwem w roli stróża; czy i t l'~ n obowiązek 

zostani e odrzucony, a miejsce j efo zajmie obo
wiązek człowieka wobec siebi samego, z czlo-· 
wi kiem w roli własnego st różu? 

( .. ) Dopóki kobi eta nic wyrzekni e się kob1c
cośc i , obowiązku wobec męża, dzieci, społcczeń
sl wa, prawa i każego inn Jgo obov„iązku prócz 
obowiązku wobec siebie samej, dopóty nie osiQ-· 
gnie wyzwolenia. 
Zas tanawiaj ąc się nad kon iecznością odrzuce

nia obowiązku przez kobietę , zrozumiałem ko
rneczność odrzucenia obowiązku przez człowie

ka. („ .) 

ANNA JAKUBISZYN-TATARKIEWICZ 

N A D IBS EN EM 
(fra gmenty) 

(„ .) N ic wyd<.1je ·i ę, aby oby{'.zajowo.5ć dra-· 
matów Ibsen<i, obyczajowość , którą tak wysoko 
cenit Sha w - była cechą bliską naszej współ

czesnośc i. 

Zr sztą trzeha zacZ <!Ć od tego, ż obyczajowość 

u Ibsena jest dość szczególnego r odza ju. W isto·
ci e sytuac je ob ·cza jowe są dla lb ·e a tylko ma
teriałem dla konstruowa nia metafor, poprzez 
które d ramat u rg s tawia wciąż od nowa właści
wy sobie tema t - indywidualizmu. „U piory '', 
ch·am at na pozór par excellence obyczajowy, 
.,tragedia sy f ilisu" , „ tragedia dziedziczności'', 

"" gruncie rzeczy ie traktuje ru1 i o syfilisie, 
:rn i o dzi dziczności dosłownie, fi zjologiczni e ro
zumia nej: p rzy najmniej dzisiejszemu odbior
cy narzu ca si ~ od czytanie „Upiorów" jako prze
nośni, w któr e j n ieuleczalna choroha Oswa\da 
symbolizu je j dy nie fatalne skutki psychiczrn~ 

atmosfery mora lne j , z jakiej począł się syn 
sza mbelanostwa Alw ingów. Z kłamstwa i obłu
dy może zrodzi ć się ty lko nieuleczalne kalectwo 
lhichowl.': oto prawda, którc1 Ibsen wypowiada 
drnmatcm, tylko z faktury bliskim naturali:t
mowi. 

(„.) Walk n przeciwko obyczajom XlX wicku, 
które dostarczyły Ibsenowi przesłanek do jego 
w niosków i suro\vca do metafor - walka ta jest 
dla nas prnblemem pnebrzmiałym, przynaj
mniej w sensie intelektualnym, nie tu więc, po-· 
dobnie jak nie w ibsenowskiej dyskusji o indy
widualizmie doszukiwać się należy jego bez
po.5rednich związków z naszą epoką. „Nowo
cze ność" Ibsena, perspektywy, otwierane przez 



niego dla dalszej ewolucji dramatu współczes
nego , znaleźć można natomiast - w sytuacjach 
psychicznych, wokoło których budował sw~ 

sztuki. 

Ibsen był dramatopisarzem mieszczaństwa. 

Śwint jego bohaterów i krąg pojęć należy do hi
storii mieszczańskiego społeczeństwa i- do hi
storii myśli mieszczańskiej. Jemu jednemu uda
ło się utwory o tematyce obyczajowo-mieszczań
skiej podnieść do rangi wielkiego dramatu dzię
ki temu chyba, że w sytuacje obyczajowe, wła
ściwe dla społeczeństwa mieszczańskieo-o XIX ,,., 
\Nieku, wpisywał sytuacje psychiczne o zasięgu 
ogólnoludzkim, a w każdym razie o zasięgu wy
kraczającym poza jego czasy. Te ibsenowskie 
sytuacje psychiczne dobyte z otoczki obyczajo
wej stały się głównym tematem i problemem 
literatury, Z\viązanej z ostatnią tragiczną, ale 
nie pozbawioną wielkości i heroizmu filozofią 

mieszczańskiego świata, filozofią egzystencjaliz
mu. A zresztą wydaje się, że wobec tych sytua
cji, raz UŚ\Niarlomionych, żaden człowiek współ
czesny nie może przejść obojętnie - nic spró
bowawszy dać na nic takiej czy innej odpowie
dzi. Odpowiedź nasza będzie różna, w zależności 
l'd stanowisk światopoglądowych, będzie tym 
hardziej różna od tej jaką dawał sam Ibsen -
ale trudno o wi~kszą żarliwość w jej poszukiwa
niu od tej jaką pnepoił swe dzieło może jed
nc1k nic genialny, ale na pewno - wielki Nor
weg. 

JOHN GASSNER 

TRAGEDIA W NOWOCZESNYM TEATRZE 
(fr agment,·) 

Arystoteles trafił w sedno, kiedy powiedział, 
iż oddziaływanie tragcc!ii polega na oczyszcze-· 
niu duszy przez „litość" i „trwogę" („katharsis") 
( ... ) Jeśli kaharsis jest przckonuj~icym określe
niem skutku wywoływanego przez tragedię (a 
wierzę, że ta!{ jest) to oznacza przede wszyst
kim jednc1 rzecz: czasowe rozładowanie niepoko
jących komplikacji wewnętrznych poprzez tra
giczne przeżycie. Wypędzamy z naszej duszy 
„litość" i „trwogę", a są to określenia dość sze
rokie, by objąć większość patologicznych czy 
niemal patalogicznych elementów, mianowicie: 
lęków, obaw, chorobliwego smutku, roztkliwia
nia się nad sobą, pożądań sadystycznych czy 
masochistycznych i poczucia winy, jakie o:ic 
wywołują. W dobrej tragedii widzimy te pop('.
dy odtworzone na scenie bezpośrednio przez bo
haterów, z którymi możemy się utożsamiać. To 
są jakby nasi zastępcy. A wspomniane uczucia 
oczywiście istnieją w nas i uzewnętrzniają się o 
tyle, o ile reagujemy litością, bojaźnią i strache!n 
na cierpienia ukaza:ie na scenie. 

Musimy jednak zauwazyc, że rozładowai-:-ie 
dręcz<1cych nas nastrojów z pewnością okazał0-
by się niepełne i nieskuteczne, gdybyśmy jedy
nie uzewnętrzniali dane uczucie, zamiast je cał
kowicie rozpoznać, to z:i.aczy zrozumieć i oceni:: 
w naszej świadomości. CRła historia dramatu 
€wiadczy o tym, że trzeba czegoś więcej, gd.vż 
różnica między melodramatem i tragedią ~1grun
t0\vana jest na przekonaniu, że sarno podniece
:nie uczuciowe nie daje tej satysfakcji, jakiej 



przede wszystkim oczekujemy od dramaty czne
go przeżycia. Gdy wzruszenie w ypl.v wa z przy
czyn uzasadnionych i służy jakiemuś dalszemu 
celowi, m ówimy, że jest to tragedia. Gdy wzru·· 
sze:iie istnieje jako cel am w ·obie i spełni a sir;: 
bez udziału rozsądku i jego u.v ter iów wiary
godności, mamy melodramat. 
Czyż nie uzn:.iwano zawsze, Że wyższo'ć wiel 

kich tragedii , polega na genialnym stopien iu 
namiętności z rozsądkiem, z „oświeceniem"? To 
\vłaśnic mamy na myśli , g dy dramatyczną w ie -
k ość tragedii przy pisujemy głębi j ej tr ści, wa 
dze konfliktu, kons k wcncji roz\ iązania prob
lemu. 

(„.) Biorąc udzia ł w tragiczny m wydarzeniu 
pokazanym na scenie przeżywaliśmy namiętno

ści wraz z bohaterami gdyż nie ty lko obserwo
waliśmy je, leez czu liśm.v je w sr>bie; namięt
ności nurtujące nas, wszystkich czy t eż naszą 

zbiorową podświadomo:ć, jeśl i wolicie t u okre
ślenie. Umożliwi ono na m znalezienie u1scw, 
„uzewnętrznienie" że tak p r> \iem, niepokoją

cych czu ć. Uzy ka liśmy woh c nid dystans, 
tak że jest możliwe ważyć j e i s ąd z i ć, to zna
czy: zrozumie ć . W ten sposób, os i ~!gnę li.~my t r a 
giczn oświecenie. 

(„.) Nic możemy u t rzy m~· wać , że „Upiory" 
ni~ wzbu dza '<1 ,litości" i „trwog·" . Ty lk n iska 
jakoś<'.: el ementu „oświecen ia '' , za a rtego w t ej 
sztuce, nie pozwala osi ągnąć w pełn i trag icznej 
katharsis. To, czego pa ni Alvi ng (a przez je j 
przeżycie widz czy czyt elnik) n a u zyła s· ę w 
ciągu akcji, jest zbyt śc iś l e i konk r etnie związa

ne z możliwościami społecznej refor .11y , w żad
nym wy padku nic odległymi an i h'udnymi do 
zrealizowania. W rezu ltacie tego konflikt dra
matyczny dzieła nic wci ~1 (J'a nas dość gl ęhoko 

jak na tragedię. 

( ... ) Dyskuto,.va (: „idee" w „ Upiorach" zawar-
to znaczy odkryć„ że „oświeceniu" , jakiego 

m oże ta sztuka do . .,ta r czy i: pod postacią drama
tycznego przeżycia, braknie p rsp ektyw wiel
kiej trag d ii .• nawet jeśli Ibsenowska zdolno 'ć 

sy m bolizowania oraz ironia wzniosła jego sztu
k<; pona d poziom dramatu dydaktycznego. 

(.„) „U piory" są więc niekompletnie tragicz
Lc, m imo ich często nicdnsh1t ecznie podkreśla
r. j, le cz jak najbardziej god nej szacunku tra
giczne j atmosfery, mimo t ragicz n j p· ni Alving 
(k tór a nosi cechy tragicznej heroiny w tym 
sens ie, że cierpi głęboko i osiąga glęhię uczucia) 
mim o poety cznie, ale także realistycznie ukaza
nego tragicznego motywu domowego Ate, czyli 
klątwy ciążącej nad rodziną Alvingów. Są zde
cy dowanie sztuką rozpamiętującą nieszczęścia, 

mocną, gorzką i ironiczną. Tragiczną w najisto
tniejszym s,ensie tego słowa - nie są. ( ... ) 



KRONIKA BTD 
O PRZEDSTAWIENIU „WYSZEDŁ Z DOMU" PISALI: 

Lidia Kuchtówna „ŻYCIE LITERACKIE" 

„Tak zwaną komedię" Różewicza, Piotr Piaskowski 
opracował jako efektowne, zwarte widowisko. Trochę 
stonował i ugrzecznił Różewicza, zatarł rodzajowość i 
farsę, stuszował wulgarności, co utworowi może nawet 
nie wychodzi na niekorzyść. Grabarzy z intermedium 
przebrał w sukmany i krakowskie czapki z Wyspiań
skiego, pozbawiając przez to ich rozmowę analogii ze 
sceną z „Hamleta" - a tego ,już szkeda! Odegrał zre
sztą intermedium jako prolog , po którym kubły ze 
śmieciami podnoszą się i wiszą przez cały czas nad 
sceną przedstawiającą mieszrzańskie wnętrze. Do
piero teraz, po grabarzach, w pokoju z palmą i zega
rem, przesyconym zielonkawą poświatą (dekoracja Ja
na Kosińskiego, również pomyślana dla scenek w ob
jeździ e, a jakże podnosząca walory inscenizacji!), od
prawi swą modlitwę Ewa. Odtąd sztuka, co jest i za
sługą, i sukcesem Adeli Zgrzybłowskiej, zmienia się w 
wielki monolog kobiety. Inne postaci schodzą do roli 
chwilowych partnerów. Zgrzyblowska, z rzadko spoty
kaną umiejętnością, podnosi codzienną, płaską rzeczy
wistość do granic poezji. W jej interpretacji wątek fi
zjologicznego starzenia się kobiety zamienia się w stu
dium samotności, strachu przed samotnością, okrutne
go lęku w nagłym poczuciu czasu, który minął bezpow
rotnie. Banalność zostaje ukazana w wymiarach tra
gizmu. („.) 

Elementem organizującym spektakl jest muzyka Ma
riana Sawy, wyrazista, opracowana na zasadzie defor
macji i komentarza poszczególnych scen. ( ... ) 

Jadwiga Ślipińska „GŁOS KOSZALIŃSKI" 

( ... ) Reżyser koszalińskiego przedstawienia „Wyszedł z 
domu" niczego nie udziwnia!, nie szukał nowej formu
ły dla tej sztuki, ale tekst opracował tak, aby był cz~· 

tclny dla każdego odbiorcy. Wyeksponował jedynie 
znakomitą scenę na cmentarzu, otwierając nią przed
stawienie. („.) „Wyszedł z domu" zamienia się na wiel
ki popis solowy Adeli Zgrzybłowskiej. Jest to jeszcze 
jeden sukces tej aktorki w na.szym teatrze. Dzięki niej 
przcdsta,wienie utrzymane jest we właściwym rytmie, 
jest logiczne, czytelne, godne uwagi. 

Kierownik techniczny 
Główny elektryk 
Elektroakustyk 
Brygadier sceny 

Józef Karbowiak 
Stanisław Jeziorski 
Jan Laskowski 
Stanisław Kawalec 

Kier. prac. krawieckiej 
Kier. prac. stolarskiej 
Kier. prac. malarskiej 
Modelator 

Jan Marciniak 
Jan Świderski 
Franciszek Piątek 
Tadeusz Gościniak 
Władysław Teodorowicz 
Apolonia Kuźmicka 

Tapicer 
Farbiarka 

STAŁE DNI GRANIA 

W KOSZALINIE I SŁUPSKU 

PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA - GODZ. 19 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW 

KOSZALIN: Dział Organizacji Widowni codziennie (z wy
jątkiem niedziel i poniedziałków) w godz. 13-14, kasa tea
tru w dniach przedstawień na g-0dzinę przed spektaklem 

oraz kasy „Orbisu" w godz. 10-17, tel. 237-57, 224-64 

SŁUPSK: Kasa teatru codziennie z wyjątkiem niedziel i po
niedziałków, godz. 11-13 oraz w dniach przedstawień na 

godzinę przed spektaklem 

ZAMÓWIENIA NA BILETY 

KOSZALIN 

Dział Organizacji Widowni, tel. 220-58 

Kierownik działu - Ditta Łokuciewska 
Organizator widowni - Henryk Koska 

SŁUPSK 

Kasa teatru, tel. 52-85 

Kierownik sceny i organizator widowni 

Jadwiga Subocz 

Druk programu: Prasowe Zakłady Graficzne 
w Koszalinie. Zam. D-312 1000 F-4/371 
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BIEŻĄCE PRZEDSTAWIENIA 

JAROSŁAW ABRAMOW 

KLIK-KLAK 

HENRYK IBSEN 

UPIORY 

MICHAŁ BAŁUCKI 

GRUBE RYBY 

Program wydaje 
Dyrekcja 

Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 
im. Juliusza Słowackiego 

Koszalin - Słupsk 
Redakcja programu 
Elżbieta Kisielewska 


