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H. Ibsen - z notatnika: 

Z reguły piszę trzy wersje moich drama
tów. Różnią się one między sobą nie akcją, 
lecz charakterystyką postaci. 

Kiedy przystępuję do pierwszego szkicu, 
mam uczucie, że znam moich bohaterów tak, 
jakbym właśnie odbył z nimi podróż koleją, 
gdzie spotkaliśmy się i gawędzili o tym 
i owym. W drugiej wersji wszystko jest dla 
mnie jaśniejsze, znam ich tak, jak można by 
ich poznać po kilku tygodniach wspólnego 
pobytu w kurorcie - a więc główne cechy 
charakteru, a także ich drobne osobliwości. 
Nie wykluczam jednak, że i wtedy mógłbym 
popełnić jakiś poważny błąd. Dopiero w 
ostatniej wersji dochodzę do granic możliwej 
wiedzy. Znam tych ludzi tak, jak bym współ
żył z nimi długo i blisko, są przyjaciółmi, któ
rzy mnie nie zawiodą ani nie rozczarują. 

Tak, jak widzę ich teraz, będę widział ich 
zawsze. 

• Zanim napiszę choć jedno słowo, muszę 
mieć pełny obraz postaci dramatu. Muszę do
trzeć do najgłębszych zakamarków ich du
szy. Zawsze zaczynam od postaci - dekora
cje, budowa scen - to wszystko przychodzi 
samo przez się i nie sprawia żadnych trud
ności w momencie, kiedy wiem o bohaterach 
sztuki wszystko. Muszę ogarnąć ich osobo
wość bez reszty, a także stale mieć przed 
oczyma ich obraz zewnętrzny aż do najdrob
niejszych szczegółów; Widzieć jak każdy z 
nich stoi, jak chodzi, znać jego sposób bycia, 
brzmienie głosu. Wtedy ogarniam go całego 
i nie wypuszczę z rąk, dopóki jego los się 
nie spełni. 
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W ogromnej galerii postaci ibsenowskich niewiele 
znajduje się tak oryginalnie i głęboko przemyślanych 
jak Hedda Gabler, to jedno z najśmielszych spojrzeń 
w duszę kobiecą ... 

Wilhelm Feldman 

• 
Wielkość i małość są tak zmieszane w postaci 

Heddy, że nie należy ona do piekła, ani do nieba, 
jest z ziemi. Nie jest ona potworem ani świętą - a po 
prostu tragiczną postacią. 

H. Jaeger 

• 
O grę żywiołowych potęg rozchodzi się autorowi, 

zasypanych przez życie, które wydobywając się spod 
ziemi - tworzą tragedię. O grę żywiołowych potęg 
własnego życia chodzi Ibsenowi. 

Uświadomił to sobie nareszcie, prawda uderzyła go 
z całą siłą - i rzucił w świat kilka dzieł, wypowiada
jących już wielkim głosem tragedię walki między du
chem i naturą: jego tragedię. 

Wykłady Wilhelma Feldmana 
Henryk Ibsen Olaf Gulbransson - Eleonora Duse jako Hedda Gabler 



Hedda jest autentyczna i nieuchwytna. By
wa destruktywna, to prawda, ale jednocześ
nie jest wystarczająco czysta, aby wybrać ra
-czej śmierć, niż wyrzec się siebie. Skażona 
jest osobliwym rodzajem poezji. Stawia to 
ją w straszliwej izolacji, bo jest ponad syste
.mem tradycyjnych wartości, bo aspiruje do 
>rzeczy niemożliwych jako jedynie sensow
.nych. Ibsen przedstawia osobliwy rodzaj czy
.nu - (mocno powiązanego ze splotem 
:Sprzeczności nieodłącznych od Heddy, ale 
zasadą jego rozumienia jest to, że może on 

·być uznany jako osobliwy i słuszny tylko w 
'powiązaniu ze wszystkimi komponentami) -
umrzeć w pewności, że zależy się wyłącznie 
-od własnej wizji życia i że jedyną wartością 
którą Hedda posiadać chce do końca, jest 
jej osobista, ogromna, niezwyciężona pasja 
-obrony własnych przekonań, żądających od
wagi i wyższych nad rzeczywistość, w której 
·kazano jej żyć. Ulegamy fascynacji heroicz
nej. Odkrywamy w sobie świadomość „grze
chu". Imponujący dramat. Musimy szanować 
'Późne zwycięstwo Heddy, pokazane w oko
licznościach, w których wydaje się w jakimś 
stopniu niemożliwe. Agresywny nacisk spo
·łeczeństwa jest tak silny, że gest niezależ
ności wobec tej władzy wydaje się bliski cu
dnowności. I nie umniejsza czynu to, że wy
daje się on bez znaczenia dla innych. Cóż 
innego Brack może powiedzieć? Jakie może 
dać świadectwo? 
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