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dramatopisarz norweski, współpracownik, reżyser 

i dyrektor artystyczny teatrów narweskich, dążył 

do stwO'rzenia norweskiego teatru 111arodowego. Po
czą tkO'wo pisał dramaty oparte na motywa1ch z prze
szłości. i legendach norweskich (np. Pani zamku 
bstrot). Tematykę społeczno-obyczajową zapocząt
kował Komedią miłości. Niedoceniony przeiz roda
ków, przebywał długo za giranką (Włochy, Niemcy). 
Świa tJawy .mzgłois przyniosły mu dwa poematy dra
ma tyczne: Brand - filozoficzna apoteO!Za człowlieka 

o niezłomnych 'za,sada:ch i Peer Gynt - fa1ntazja 
drnmrutyczna pełna aluzji do ówczesnego teatru nor
weskiego 1 narodoweg.o romantyzmu. Cykl drama
tów realistyc:z:nych prnyniósł surową kirytykę współ
czesnego społeczeństwa, sta1nowiąc wyzwanie rzuco
ne mieS!zczańskiemu światu (Podpory, Dom lalki). 
W niektórych utworach uległ mistycyzmowi, w in
nych daje bliską naturalizmowi analizę zagadniei1 
erotycznych. Później prze3zedł do symbolizmu. 
Wprowadził do dramatu europejskiego elementy 
realizmu, pogłębionego filozoficznymi ideami 
nitzscheanizmu i schopenhaueryzmu. Posiadał umie
jętność zwartego, niezwykle celnego konstruowania 
dialogu. Twórczość jego stała się jedną z trwałych 
pozycji repertuaru światowego i polskiego. 



Henryk Ibsen 

Dom lalki (Nora) 

(1879 r.) 

W sławnej sztuce „Dom lalki" - „podpora społe
czeństwa'', do którego należy lalka, jest w z orow y m 
ojcem, mężem i obywatelem. Jego domeczek rodzin 
ny z trzema rozkosznym i dzieciakami i czulą żo

neczką - gdzie wsz yscy dażą się najczulszą miłoś

cią - reprezentuje słodki dom rodzinny pod skrzy-

dłami kobiecej kobiety i szczęście rodzinne zgodne 
z marzeniami idealisty. Pani Nora Helmer jest 
szczęśliwą kobietą, bo wierzy w realną wartość 

swych złudzeń: że jest idealną matką i żoną, a Hel
mer - idealnym mężem, który w razie potrzeby 
oddałby życie dla ratowania je_j honoru. Kilka pro
sto pomyślanych incydentów leczy ją skutecznie z 
tych złudzeń. W pierwszych latach małżeństwa po
życzyła w tajemnicy - powodowana miłością do 
męża - pewną sumę pieniędzy mającą umożliwić 

mu wyjazd dla poratowania zdrowia. Ponieważ Hel
me1· wolałby się rozchorować niż zaciągnąć dług, 

więc Nora musi mu powiedzieć~ że dostała pieniądze 
od swego ojca. W rzeczywistości dostała je od czlo
wieka trudniącego się pożyczaniem pieniędzy, który 
zażądał weksla podpisanego przez jej ojca. Warun
ku tego nie mogla spełnić wobec ciężkiej choroby 
ojca, ale niefrasobliwie wybrnęła z trudnej sytuacji 
podrabiając podpis ojca, ku całkowitej satysfakcji 
lichwiarza, który, co prawda, nie dał się wywieść 
w pole, lecz wiedział, że fałszywy podpis jest często 
najlepszą poręką wykupienia weksla. Od tego czasu 
N ara ślęczy potajemnie nad przepisywaniem akt i 
spłaciła już prawie cały dług. 

Teraz Helme1· zostaje mianowany dyrektorem 
banku, w którym pracuje, a lichwiarz, chcąc otrzy
mać posadę iv tym banku, posługuje się fałszywym 
wekslem, żeby wy_móc na Norze wstawiennictwo u 
męża. Ale ona serdecznie gardzi tym osobnikie1li i 
nie chce wierzyć, że popełniła fałszerstwo podrabia.
jąr.: podpis ojca. 

Kpi sobie z wyJasnien, jakoby prawo mogło 
nie uznać jej postępowania za słuszne w dan11ch 
okolicznościach. Dopiero kiedy jej własny mąż wy
raża się pogardliwie o fałszerstwie popełnioriyrn 

dawniej przez tego lichwiarza, Nora traci pewność 
siebie i dostrzega, jak mało wie o poważnych spra
wach świata, tv którym żyje jej mąż, świata 1eżq-



cego poza murami jej rodzinnego domu. Słuchając 

sądów Helmera, że nieuczciwość handlowa jest za
zwyczaj wynikiem wpływu złych matek, zaczyna 
dostrzegać, że jej zabawy z dziećmi, jej starania o 
ich ładny wygląd nie są jeszcze wystarczającymi 
kwalifikacjami do ich wychowywania. Aby wykupić 
sfałszowany weksel, decyduje się zwrócić do blis
kiego przyjaciela rodziny o pożyczkę brakującej su
my. Wie z doświadczenia, że przymilaniem potrafi 
wydobyć od męża wszystko, co chce - to znaczy 
uciekając się do szeregu rozkosznych sztuczek wpra·· 
wiajqcych go w nastrój amoroso. Postępując t~k z 
mężem działa bezmyślnie, idzie po linii najmniejsze
go oporu. I oto równie bezmyślnie stosuje te same 
r;zt.uczki wobec przyjaciela męża. Następuje niespo
dziewanie wyznanie miłosne i N ara natychmiast 
uświadamia sobie prawdziwą naturę swego wpływu 
na męża, wpływu, którym tak się szczyciła. 

Teraz nie ma już złudzeń co do własnej osoby. 
Widzi siebie jako nie obytą z życiem niemądrą ko
bietkę, niebezpieczną matkę, żonę istniejącą jedynie 
dla przyjemności męża. Ale tym mocniej lgnie do 
złudzeń dotyczących jego: on pozostaje idealnym 
mężem, który poświęciłby wszystko, by ratować ją 
od zguby. Postanawia zabić się raczej, niż dopuścić 
do tego, by Helme1· zmarnował swoją karierę biorąc 
na siebie jej fałszerstwo dla ratowania jej hono'ru. 
Ostatnie rozczarowanie spada na nią, kiedy on, za
miast zachować się, jak przystało na idealnego m ę
ża, wpada w wulgarny gniew na wiadomość o je.1 
rzynie i obsypuje ją wyzwiskami za pohańbienie je
go nazwiska. Wtedy N ara rozumie, że oparła swe 
życie na fikcji: jej dom rodzinny był tylko domem 
lalki, w którym ona i mąż bawili się w idealnych 
rodziców i idealnych małżonków. Odchodzi więc, 
by poznać rzeczywistość prawdziwego świata i zdo
być sobie jakąś pozycję, która nie byłaby z gruntu 
fałszywa; nie chce widzieć dzieci, dopóki nie nauczy 

się ich wychowywać, nie chce żyć z mężem, dopóki 
oboje nie będą zdolni do szlachetniejszego współży
cia. Helmer z początku nie może zrozumie9, co się 

stało, i szermuje zdruzgotanymi ideałami, jakby po
siadały dawną moc. On chce, żeby Nora została w 
domu i uniknęła skandalu, nie mówi jednak tego, 
mówi natomiast o jej obowiązkach wobec męża, 

dzieci i religii; lecz czar tych fikcji prysł bezpowrot
nie, tak że wreszci~ nawet on musi zrozumieć, co się 
naprawdę stało. Opada na krzesło głowiąc się nad 
tym, czym to szlachetniejsze współżycie, o którym 
mówiła Nora, kiedykolwiek będzie między nimi moż
liwe [„.] 

Widzieliśmy ibsenistów i antyibsenistów, któ
rym się zdawało, że wypadki N ary ustanowią złotą 
zasadę dla kobiet pragnących emancypacji, a tą zlo
tą zasadą ma być po prostu: uciekaj od męża. Lecz 
~ punktu widzenia Ibsena podobne postępowanie za
sługiwałoby na takie samo potępienie, co trzymanie 
się kościelnej zasady: trwaj przy mężu do śmierci. 

Większość ludzi zna jeden czy więcej przypadków, 
kiedy kobieta postąpiłaby mądrze idąc w ślady N o
ry [„.] Muszą jednak znać inne wypadki, kiedy skutki 
takiego postępowania byłyby tragikomiczne„. Ibsen 
twierdzi, że nie ma złotej zasady, że postępowanie 
ludzkie musi być usprawiedliwione życiowymi kon
sekwencjami, a nie żadną zgodnością z jakąkolwiek 
rnsadą czy ideałem. A ponieważ życie jest spełnie
niem woli, woli nieustannie rosnącej, która nie mo
że być dziś spełniona w warunkach zapewniających 
to spełnienie wczoraj, więc Ibsen na nowo żąda za
stosowania starego protestanckiego prawa osobiste
go sądu w sprawach ludzkiego postępowania, są

du nie zależnego od jakiejkolwiek instytucji, nie 
wyłączając samych tak zwanych protestanckich koś-
ciołów. · 

Bernard Shaw, 
Kwintesencja ibsenizmu. 
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Historia i mity 

Jeśli rzucimy okiem na całokształt historii ko
biety, nasunie się nam wiele wniosków. Przede 
wszystkim całą historię kobiety ukształtowali męż
czyźni. I tak jak w Ameryce nie ma problemu Czar
nych tylko problem Białych [„.] tak i problem kobiety 
był zawsze problemem mężczyzny. Mężczyźni wraz 
z siłą fizyczną zdobywali także prestiż moralny; 
stworzyli wartości, obyczaje, religie. Kobiety zaś ni
gdy nie kwestionowały ich panowania. [„.] To oni 
władali losem kobiety; decydowali nie zawsze w in
teresie kobiet; mieli na celu własne zamiary, własne 
obawy, własne potrzeby. Oddawali cześć bogini-mat
ce dlatego, że Natura wzbudzała w nich strach. Gdy 
tylko narzędzie z brązu pozwoliło mężczyznom prze
ciwstawić się naturze, wprowadzili patriarchat. 
Konflikt między rodziną a państwem określa odtąd 
położenie prawne kobiety; ustrój społeczny, opiera
jący się na własności prywatnej, podporządkował 
zamężną kobietę kurateli mężczyzny, a rewolucja 
techniczna, dokonana przez mężczyzn wyzwoliła ko
bietę dzisiejszą. Feminizm ni.gdy nie był autonomicz
ny: stanowił bądź narzędzie w rękach polityków, 
bądź epifenomem, który wyobrażał dużo większy 

dramat społeczny. Kobiety nigdy nie tworzyły od
rębnej kasty: prawdę mówiąc, nigdy nie starały się 
odegrać w historii roli jako płeć. Doktryny, które 
oczekiwały nadejścia „wieku kobiety", widziały w 
niej ciało, życie, immanencję, widziały w niej In
ną - słowem, były ideologiami mężczyzn i bynaj
mniej kobiecych żądań nie wyrażały. Większość ko
biet poddawa.ła się losowi, rezygnowała z działania; 
te, które próbowały zmienić swój los, nie chciały 

zamykać się i triumfować w swej odrębności -
chciały tylko tę odrębność przezwyciężyć. Jeśli na
wet włączały się w sprawy świata, to w porozumie-

niu z mężczyznami i w zgodzie z męskim punktem 
widzenia. 

Na ogół jednak udział kobiet w historii był dru
gorzędny i epizodyczny. Stosunkowo najwięcej 

osiągnęły w dziedzinie kulturalnej; los swój zwią

zały ściśle z losem literatury i sztuki. 
Wykształcenie kobiet jest w dużej mi.erze ich 

własną zdobyczą. Jeśli jednak ogólna rola intelek
tualistek ma duże znaczenie, to jednostkowy wkład 
kobiet ma wartość dużo mniejszą. Kobieta, nie włą
czając się w działanie, zajmuje uprzywilejowane 
stanowisko w dziedzinie myśli i sztuki. Ale sztuka 
i myśl mają swoje żywe źródło w działaniu. Margi
nes świata to kiepskie miejsce dla człowieka, który 
zamierza ukształtować ten świat na nowo. Chcąc 

wynieść się ponad istniejący stan rzeczy, trzeba 
weń najpierw · głęboko zapuścić korzenie. Spełnienie 
swoich zdolności, to prawie niemożliwość dla grup 
ludzkich, które zostały w całości zepchnięte na dru
gorzędne miejsce. „Do czegóż można dojść nosząc 

spódnicę" - pyta Maria Baszkircew. A Stendhal 
oświadcza: „Wszyscy geniusze, którzy rodzą się ko
b i e ta mi, są straceni dla ogólnego szczęścia". 

Prawdę mówiąc, człowiek nie rodzi się geniuszem: 
człowiek się nim staje, a jak dotąd położenie ko
biety uniemożliwiło to przeobrażenie. 

Niewiele trzeba, by to pr~gnienie się spełniło. 

Ale okres, w którym żyjemy Jest okresem przejś
ciowym; świat, stanowiący ~awsze własność męż

czyzn, jest ciągle jeszcze w ich rękach: wiele insty
tucji i wartości cywilizacji patriarchalnej przetrwa
ło do dziś. Daleko jeszcze, by wszędzie i całkowicie 
przyznano kobietom choćby teoretyczne prawa -
a prawa teoretyczne nigdy nie były dla kobiet do
stateczną rękojmią rzeczywistego wpływu na kształ.:. 
towanie świata. Jeszcze i dziś nie ma między obu 
płciami prawdziwej równości. Przede wszystkim 
obowiązki małżeństwa i macierzyństwa nadal o wie-



le bardziej obciążają kobietę niż mężczyznę. Kobie
cie o wiele trudniej pogodzić życie rodzinne z rolą 
pracownicy. Tam, gdzie społeczeństwo żąda podwój
nego wysiłku, życie kobiety jest dużo cięższe niż 

życie jej małżonka. Z drugiej strony, kobieta, która 
szuka niezależności w pracy, ma dużo mniejsze 
szanse niż jej męscy rywale. Będąc nowym przyby
szem w świecie mężczyzn ma mniejsze niż oni moż
liwości osiągnięcia sukcesu. Mężczyźni i kobiety 
bronią się tak samo przeciw kobiecemu kierowni
ctwu: zawsze większym zaufaniem darzą mężczyzn: 
być kobietą ciągle jeszcze stanowi jeśli nie ujmę, 
to conajmniej osobliwość. 

Aktualną sytuację kobiety wyznaczają jeszcze 
przeżytki najstarszych tradycji, uparcie pokutujące 
w nowej cywilizacji, kształtującej się coraz wyraź
niej. Powierzchowni obserwatorzy mylą się twier
dząc, że kobieta nie wykorzystała danych jej szans, 
albo nawet - widzą w tych szansach tylko niebez
pieczną pokusę. To prawda, że nie ma równowagi 
w sytuacji kobiety i dlatego trudno jej się przysto
sować. Kobiety mają wprawdzie dostęp do fabryk 
i fakultetów, ale dalej trwa pogląd, że małżeństwo 
jest najdogodniejszą karierą, zwalniającą od wszel
kiego udziału w życiu zbiorowości. Mężatka cieszy 
się w społeczeństwie o wiele większym szacunkiem 
niż kobieta niezamężna. Wszystko zachęca jeszcze 
młodą dziewczynę, by oczekiwała bogactwa i szczęś
cia raczej „od księcia z bajki" niż od własnego, nie
pewnego trudu. Ale ta nadzieja jest szkodliwa, bo 
rozdwaja siły i dążenia kobiety: właśnie to rozdwo
jenie jest prawdopodobnie dla kobiety najcięższym 
brzem:eniem [ ... ] dziewczyna widzi w małżeństwie 

więcej korzyści niż w indywidualnym rozwoju. Dla
tego ma często niższe kwalifikacje, mniej gruntow
ne wykształcenie, nie poświęca się całkowicie za
wodowi, jak mężczyzna. Sama skazuje się więc na 
podrz~dne stanowisko. I tak zamyką się błędne ko-

ło: albowiem podrzędność potęguje pragnienie zna
lezienia męża. Odwrotną stroną jakiejś korzyści jest 
zawsze jakiś ciężar. Jeśli ciężar jest zbyt wielki, 
korzyść wydaje się niewolą. Większość pracujących 

uważa dziś pracę za nieopłacalną pańszczyznę; nie 
daje ona kobiecie rzeczywistego uznania w społe

czeństwie, swobody obyczajów, ekonom:cznej samo
dz ielności. Wiele więc kobiet widzi w prawie do 
pracy tylko przymus, z którego wyzwala małżeń
stwo. Ponieważ jednak kobieta zyskała świadomość 
siebie i może przez pracę uniezależnić się od mał
żeństwa - nie godzi się potulnie na uległość. Prag
nie, by można było pogodzić życie rodzinne i zawo
dowe, bez akrobatycznych sz ~uczek. Póki jednak ist
nieje pokusa łatwiejszego życia - kobieta będzie 

potrzebowała większego niż mężczyzna wysiłku mo
ralnego, by wybrać drogę niezależności. Ogół nie 
rozum:e jeszcze dostatecznie, że pokusa jest także 
przeszkodą w wyzwoleniu kobiet, i to jedną z naj
niebezpieczniejszych. Dzisiejsza epoka zachęca, a 
nawet zobowiązuje kobietę do pracy; lecz równo
cześnie roztacza przed oczyma miraże bezczynności 
i dostatku; wybranki wynosi wysoko ponad pracow
nice, przykute do przyziemnego świata. 

Podział płci jest w rzeczy samej aktem biolo
gicznym, a nie zdarzeniem w historii ludzkości. To 
w łonie tego pierwotnego mitsein zarysowała się ich 
przeciwstawność, której kobieta nie przełamała. 

Para jest zasadniczą jednością, której obie połowy 
są wzajemnie przykute do siebie - podział społecz

ności na podstawie płci jest niemożliwy. Mamy 
więc to, co zasadniczo charakteryzuje kobietę; jest 
ona kimś Innym w centrum jakiejś całości, w któ
rej oba czynniki są sobie nawzajem potrzebne. 

Można sądzić, że ta współzależność powinna 
ułatwić kobiecie jej wyzwolenie ... 

Simone de Beauvoir, Druga pleć, t. 1 



Przedstawiamy 

Dział Organizacji Widowni jest ważną dziedzi
ną działalności każdego teatru, a zwłaszcza teatru 
wyjazdowego; od pracy tego działu zależy rzetelna 
informacja widzów o terminach i miejscach, w ja
kich można obejrzeć nasze spektakle. Dział ten mu
si być w stałym kontakcie ze szkołami i zakładami 
pracy, które chcą zamówić bilety do naszego teatru. 
Od pań pracujących w tym dziale można się dowie
dzieć wszystkiego o naszych pozycjach repertuaro
wych; opowiedzą o autorze, wypunktują najważ

niejsze problemy granych przez nas sztuk. Pomogą 
wybrać tę, która może najbardziej odpowiadać da
nej grupie widzów; dostarczą programy, afisze, pla
katy i repertuary miesięczne - by informacja była 
pełniejsza. 

Pani Halina Malepsza 
pracuje w Dziale Organi
zacji Widowni naszego 
teatru od sześciu lat. Od 
lat trzech jest jego kie
rowniczką. Jej praca, 
obejmująca całe woje
wództwo gdańskie, a cza
sem i województwa są

siednie nie je3t łatwa. Ale 
pani Hala jest zawsze 
uśmiechnięta. 
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Alkustyk 
Leszek Danielski 

Zdjęcia: Tadeusz Link 

Przedsprzedaż biletów prowadzi Dział Organizacji Widowni. 
tel. 21-02-26, 21-39-92, wew. 18 
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Najbliższa premiera : 

ALOJZY FELIŃSKI 

BARBARA RAD Z IWI Ł ŁÓ WN A 


