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HENRYK IBSEN (1828-1906) 

20.111.1828 W miejscowości Skien w Norwegii, w rodzinie zamożnego 
kupca, urodził się Henryk Johan Ibsen, jeden z najwybit
niejszych dramaturgów nowożytnych. 

1849 Miody Ibsrn napisał pod wplywem ówczesnych wydarzeń 
rewolucyjnych swój pierwszy dramat (tragedia „Katylina"). 

1850 Ibsen przeprowadził się do Christianii (dawna nazwa sto 
licy Norwegii, Oslo). Uczestniczył tu w życiu społecznym i ar
tystycznym. Teatr dramatyczny w Christianii wystawił jedno
aktowy poemat dramatyczny Ibsena „Grób Hunów". 

1851 W związku z powołaniem Ibsena na stanowisko reżysera te
atru w Bergen („pierwsza scena narodowa Norwegii"), przy
znano pisarzowi stypendium literackie. 

Ibsen odbywa podróż do Niemiec i Danii (18.)2). 

1832-1857 Ibsen kieruje teatrem w Bergen. W tym czasie pisze cykl 
dramatów z ]egendarnej i historycznej przeszłości Norwegii 
(m.in. „Pani Inger na Ostrot", „Uroczystość na Solhangu"). 

1858-1862 Ibsen pełni funkcję kierownika artystycznego „Teatru Naro
dow 2go" w Christianii. 

1864-1868 Pobyt Ibsena we Wło szech. W tym okresie powst3ją dwa 
poematy dramatyczne, które zapewniły Ibsenowi europejski 
rozgłos („Brand" - 1866; „Peer Gynt" - 1867). 

1868-1875 Ibsen zamieszkuje w Dreznie . Ukończył tutaj „Związek Mło
d z ieży" oraz napisał dwuczęściowy dramat „Cesarz i Gali
lejczyk". 

1875-1891 Ibsen przebywa w Monachium. Podróżuje do Szwecji (1877), 
Wioch (1879, 1880) i Norwegii. W tym czasie tworzy wiele 
arcydzieł dramatycznych : „Podpory spoleczeństwa" (1877), 
„Nora" (1879), „Upiory" (1881), „Wróg ludu" (1882), „Dzika 
kaczka" (1884), „Rosmersholm" (1886), „Oblubienica morza" 
(1888), „Hedda Gabler" (1890). 

1891 Powrót Henryka Ibsena na stałe do Norwegii po 27 latach 
przebywania na obczyźnie. 

1892-1899 Ibsen pisze swe ostatnie arcydz.ieła. Wówczas powstaje „Bu
downiczy Solness" (1892). „Mały Eyolf" (1894) „John Gabriel 
Borkman" (1896), oraz poetycki epilog twórczości dramatycz
nej p.t. „Gdy powstaniemy z martwych" (1899). 

23.V.1906 Po sześcioletniej chorobie Henryk Ibsen umiera. 
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Tragizm jest zaprzeczeniem indywidualności, 
poprzez jej spotęgowanie najwyższe. 

osiągniętym 

Przez to, że z siebie wydobyła wszystko, że jest najbardziej 

sobą, że słowem, rozkwitła najbujniej - ginie. Sama włas

nym rozwojem zakreśla sobie granice. Gdy dochodzi do szczy

tu :łwego, wykazuje, czym jest, ale także, czym nie jest. I to 
ją gubi. 

STANISŁAW BRZOZOWSKI 
(z listu do Salomei Perlmutter). 

• 

O twórczości Ibsena 

OSTAP ORTWIN 

J est to bohaterski dramat ccdziennego życia. Jest to Lessingowskie 
Bi.irgerdrama podniesione na wyżyny ogólnoludzkiego ide8łu, zaciekawia
jące połączenie szarej realności z duchem rwącym się na szczyty chi
mery: prometejski pierwiastek pod surdutem i żakietem. To zestrojenie 
najszc7ytniejszego idealizmu z formą naturalistyczną, przepojenie nim 
tematów na pozór bezpośrednio z zewnętrznego, codziennego, powszed
r. i ego życia craonych, stanowi kolosalną wagę jego drama tu. 

To nie są rzeczy, które nas i twórcy nie obchodzą, tu chodzi o jego 
religię, jego filozofię, jego etykę; tu toczy się fatalny bój jego ideałów 
życiowych, to szereg kolejnych stanów jego duszy, która z bezlitośnie 

obiektywnym samowydrwiwaniem się odbywa roki nad sobą wobec su
rowego a odwiecznego trybunału utopii, prawdy absolutnej i trwałego 
szczęścia. To powrót do owej religijności treści dramatycznej, o której 
młodemu pokoleniu teoretyków i twórców dramatu niejasno się marzy. 
On ma być czymś, co się łączy ze wspólnymi pragnieniami dusz, wyra
zem wspólnej metafizyki społeczeństwa, owego duchowego komunizmu. 
On ma być mitologią publiczności, bohaterską mitologią czasów obec
nych i przyszłych, jak dramat grecki był dla Greków mitologią czasów 
obecnych i przeszłych. [ ... ] Ibsen stworzy! dla Europy współczesnej właś
ciwy jej wielki dramat i wytyczył drogi, którymi dramatyczna jej twór
czość niewątpliwie pójdzie. On jeden potrafi! scenie przywrócić godność 
wielkiego misterium i nadać jej nowy charakterystyczny styl. Na ten 
styl składa się jedność formy i treści, cała owa w duszę publiczności wy
mierzona celowość dramatycznych utworów, w których każdy ruch, sło
wo każde ma wagę i oznaczony cel. A potem owa kolosalna indywidual
ność poety, wyciskająca niestarte piętno, jednolitość charakterów i jed
ność nastroju całości, utrzymanej zawsze w jednej tonacji, promieniu
jącej zawsze jednym światłem. Ta dramatyczna stylowość o charakte
rze wybitnie nowoczesnym ma kolosalną doniosłość dla rozwoju sztuki 
aktorskiej i zmiany jej techniki. „Ibsen jest najlepszą szkołą - utrzy
muje teatrolog Heine - dla zespołu artystów, zepsutych korupcją twór
czości scenicznej, szukających nowych ideałów swej sztuki, jest kamie
niem probierczym, dającym poznać zarówno teatralną manierę, jak na
turalistyczną wybujałość". 

Tak wprowadzenie Ibsena w stały repertuar scen jest początkiem od
rodzenia sztuki dramatycznej i nowego rozkwitu stylowej gry aktor
skiej. Gdziekolwiek od dziesiątek lat rodziły się talenty dramatyczne, 
obierały Ibsena za patrona, za hasło, za sztandar. Żywy ruch szedł ze 
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Skandynawii po całej Srodkowej Europie. Młodzi zakładają stowarzy
szenia mające na celu pielęgnowanie sztuki dramatycznej i propagowa
nie nowych jej ideałów, grupy, których zbawienną doniosłość dla po
stępu kultury wykazywał w swych teoretycznych arcydziełach drugi re
wolucjonista na polu sztuki, genialny muzyk Ryszard Wagner. 

Tak Ibsen stoi jak wielki drogowskaz, jak slup milowy cywilizacyj
nego pochodu ludzkości . Syn trzeciego stanu, wiekopomną okrył się za
sługą tym, że był jego marnotrawnym synem. \Vyszydzany, szczuty, na 
dobrowolnym wygnaniu , wierny sw emu posłannictwu, doczekał się dni, 
w których jako siedemdziesięcioletni starzec otrzymał zupełne zadość
uczynienie. Był to tryumfalny odwet. Tłum przyszedł i złożył poten
tatowi ducha hołdowniczy pokłon. J ego sztuki ściągają mnogich widzów 
i liczą coraz liczniejszych zwolenników. Mają stanowczą większość za 
sobą. Jednocześnie budzi się w całej Europie silne odczucie potrzeby 
dramatu. Jest to objaw znamienny. 

Pełnymi żaglami wpływamy na n ow e jakieś mone, w nowy okres, 
w którym stosunek społecmo-indywidualny znajdzie jakąś odpowiednią 
kulturalną formułę i normę. Będzie to niewątpliwie okres rozwoju wiel
kiej sztuki dramatycznej . 

WILHELM FELDMAN 

Ibsen o rozwoju dramatu. Przedr. z tomu: 
O Wysplańskim i d ra m ctci e. W-wa 1969 s . 67, 
73-74. 

J bsen - to nowy pog lą d na świat i nowa technika sceniczna. Jako 
artysta i jako filozof reformuje on sztukę, stwarzając po mieszczańskim 
dramacie geszefciarsko-cudzołożniczym francuskim i po idealistycznej de
klamacji niemieckiej , znowu wielki dramat, o tle i pojęciu zupełnie 

współczesnym a jednak zbliżonym do ducha wprost klasycznego, tra
gedię, jako walkę jednostki z Przeznaczeniem. („.) Tragedia - to pełna 
grozy a przystępniejsza dla naszych pojęć, niż Sofoklesa; zupełnie ma
terialistyczna w założeniu, w przeprowadzeniu jest też najzupełniej po
zytywistyczna, zgodna z codziennością. W rezultacie daje to filozofię 

i technikę czysto naturalistyczną. Sztuka staje się niezmiernie prostą, 

odrzuca wszelkie konwencje teatralne, przybudowuje scenie niejako 
czwartą ścianę, aby ignorować publiczność, każe ludziom przemawiać 
językiem codziennego życia, unikać monologów, unikać wszelkich bon 
mots, kwiatków poetyckich, patosu, mówić tylko o pozytywnych rze-
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czach, przypominać sobie i drugim wypadki z przeszłości. Ta prostota jest 
najwyższym wyrafinowaniem, te niewinne rozmowy są inkwi'zycją, w 
tych bełkocących słowach nie ma ani jednego, któreby nie miało zna
czenia fundamentalnego dla budowy całości. Wysuwa się z nich coraz 
potężniej brzemię jakiejś winy tragic:zmej, zac.zyna się toczyć, jak lawi
na, ogarnia wszystko i wszystkich, druzgocze„. Czyni to I bsen chłodno, 
z gestem wiwisektora, ale pod tym chłodem czuć serce wezbrane tęskno
tą, bezgraniczną tęsknotą za „trzecim królestwem" miłości i prawdy, 
czyni to obiektywnie, sprawozdawczo, a za tą bezosobowo ścią czuć bo
jownika, walczącego nieustraszenie za prawo indywidualności , za obo
wiązek wyzwalania swego ja, pozostawania mu wierr:ym bez c błudy , 
bez kompromisów, wyżycia się w całej pełni swej istoty„. 

Takie siewy rzucił Ibsen scenie europejskiej, znieprawionej mieszczań
ską sztuką Francuzów; z biegiem czasu na niejednym punkcie się zmie
nił, skrajny jego pozytywizm ustąpił pewnej metafizyce, realizm jego 
połączył się ze symbolizmem, nadającym każdej jego osobie podwójne 
znaczenie - tymczasem hasła jego i melodię kontynuował już w Europie 
cały zastęp młodych dramaturgów. 

JERZY L/!JNEVEU 

Współczesna literat u ra polska 
w-wa 1908 s. 454-455. 

W dramatach Ibsena dekoracje są dopełni eniem akcji. Tło i oto
czenie świetlane lub ponure, ścieśnione lub na powietrzu, decydują o ro
lach i sytuacjach. Intryga zaś jest na drugim planie. Służy za środek 
do przeprowadzenia analizy, za pole do doświadczeń. Chodzi o to przede 
wszystkim, żeby umieścić człowieka we właściwych mu ramach i roz
ciągnąć badanie do „wszystkich przyczyn fizycznych i społecznych, które 
go określają." 

Nie ma już tu epizodów szczepionych na akcji, wypadków anegdotycz
nych, gmatwających ją zbytecznie, jeno sam fakt brutalny, prosty , 

i ścisły. 
H. Ibsen. Tłum . A. Kordzikowska 
W-wa 1904 s . 69 
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ALEKSANDRA KONCEWICZ I BRONISŁAWA FREJTAŻANKA 

W POZNANSKIM PRZEDSTAWIENIU „NORY" (1958). 

Anatol Łunaczarski 
o "BudowniczyID Soln~ssie" Henryka Ibsena 

Q hecnie jest już rzeczą <niewątpliwą, że ;_cwn~trrną pobudką do na
pisania tej dziwnej sztuki było osobiste przeżycie. Stary sędziwy Ibsen 
zapoznał się w uzdrowisku, w Austrii, z miłą i utalentowaną, calkiem 
młcdą dziewc7yną, z którą się bardzo zaprzyjażnił. „Le cocur n'a point 
de ridcs" („serce nie zna zmarszczek" - mówi Wiktor Hugo. Przyjażń 
umierajc:cego lwa z dziewczyną nabrała wzruszająco czu!ego zabarwie
nia. Szczęście oczywiście było niemożliwe. Ibsen przerwał wkrótce nawet 
korespe<ndencję ze swoją młodą przyjaciółką. Ale wszystkie tragiczne 
problemy starości jeszcze bardziej donośnie, jeszcze bardziej rozpaczliwie 
nękały i trapiły mocarną, posrebrzoną siwizną głowę Ibsena. Coś uczy
nił ze swoim życiem? Czym jesteś teraz, nad grobem'! Co pozostawiasz 
po sobie? Jaki jest twój stosunek do nowego pokolenia, do owej „mło
dości, co czeka u drzwi, żeby raz zrobić koniec z tym bucowr.ioym So'.
r.essem"? 

I Ibsen napisał swój gorzki i straszny dramat-wyznanie. 

Starzejący się budowniczy osiągnął szczyty sławy, ale jest posępny. 
Po pierwsze, jego sława - to, co się zwie szczęściem, była raczej cho
robą, która pochłonęła, strawiła jego prawdziwe, osobiste szczęście, jego 
życie, jak opuchlina przeżera organy ciała. Po drugie, sława ta nie 
jest tak trwała. Z niepokojem musi patrzeć na nowych, młodych w ro
dzaju Rag>nara, którzy chyba niosą ze sobą nowe słowo i zmuszą świat 
do zapomnienia sławy budowniczego Solnessa. 

Starzejący się artysta boi się młodości, która przyjdz.ie i zapuka do 
drzwi. I oto młodość przychodzi nieubłaganie i puka. Ale przyszła zu
pełnie, zupełnie inaczej, niż się spodziewał budowniczy; przyszła jako 
przyjaciel, •O, więcej niż przyjaciel: niesie ze sobą radość życia, zmar
twychwstanie, uniesienie, dumę, może miłość. Wydaje się, że wraz z Hildą 
powraca wiosna. Ale młodość ... ma wymagania. Ma wymagania, podobnie 
jak niegdyś miał je Brand. Czyż artysta w zaraniu swej twórczości nie 
obiecywał nowego królestwa? Czyż nie rozmawiał z samym Bogiem, 
tam, w górze? ... Z upojeniem śledziło go „nowe życie", wtedy jeszcze 
zupełnie, zupełnie bez znaczenia. Ale gdzież to obiecane królestwo? 
A może Solness-Ibsen jest tylko Brendlem, który stracił ideały? Skoro 
chce być wodzem, niechaj wzniesie się jeszcze raz ku niebu, niechaj 
przezwycięży swą brendlowską niewiarę w siebie, niech obwieści nową 
prawdę. Wówczas możliwe będzie wieczne przymierze budowniczych z no
wym życiem . Ale jakaż będzie to prawda? 
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Solness rozpoczął swą działalność od budowania świątyń z wysokimi 

dzwonnicami. 
Ibsen pragnął stworzyć nową religię, dać światu nowe społeczeństwo. 

Ale okazało się, że to przekracza jego siły . Solness jął budować domy, 
ogniska rodzinne dla ludzi. Przytulne, miłe, jasne domki, gdzie ojciec 
i m atka otoczeni dziatkami mogą żyć w pokoju i zadowol~niu ... ciesząc 
się z tego, że żyją na świecie ... a szczególnie z tego, że stanowią jedną 
nierozerwalną całość, zarówno w wielkim, jak i w małym. Ale i tu 
go spotkał zawód. Pragnąłby ozdobić te domy boginkami, ale ... mógł to 
czynić tylko nader rzadko. Hilda patrzy na ogół z pogardą na owe „domki 
szczęśliwe dla matek i dla ojców, i oczywiście dla dzieci". Solness zro
zumiał teraz, że to wszystko niedorzeczne pomysły, że lepiej pozostawić 
ojców i matki ich własnemu losowi. Ibsen zwątpił o skuteczności swej 
krytyki rodziny. Dość tego, czas powrócić do siebie, zbudować własne 
wielkie szczęście, urządzić własne życie . Oto nowa prawda, oto co powi
nien teraz Ibsen-Solness powiedzieć Bogu. Pragnie szczęścia osobistego, 
którego nawet nie zakosztował, uganiając się za chimerami artystycz
nymi. Chce żyć z młodą i piękną Hildą. Ale oczywiście nie życiem pary 
zwykłych stworzeń, nie - ich zamek na górze będzie miał wysoką ba
sztę . W przekładzie na zwykły język oznacza to jedynie, że żyjąc z UI'O

czą Hildą , nasz samotnik-i1ndywidualista odda się wraz z nią niczym nie 
skrępowanemu fantazjowaniu. Bez żadnej myśli o kimkolwiek czy o czym
kolwiek, ot tak sobie... żyć, rozkwitać szczęściem, marzyć... i kochać. 
Ale młoda Hilda rozumie, że w tym ideale jest coś starczego. Czyż nie 
smutny jest ów dialog, w którym starzec i dziewczyna układają swoją 

przyszłość? 

Ale i to szczęście , to pustelnicze, oderwane od świata, ściśle osobiste, 
tylko własne szczęście, szczęście bankruta-proroka jest już niemożliwe. 
Solness jest za stary. Nie może dokonać owego ostatniego wielkiego 
czynu, którego domaga się młodzież. Nie jest w stanie dać nowej nauki. 
Nie będzie mógł stworzyć z bezładnego, szlachetnego, ale musującego jak 
młode wino i nieco histerycznego materiału Hildy nowej nauki. Jaka to 
powinna być nauka? Głoszenie czystego egoizmu. Kult nadczłowieka . 
W młodych głowach inteligencji mieszczańskiej coś majaczy, ale to „coś" 
jest tak niewyraźne. Hilda zbliźa się do Ibsena , wyciąga rękę, godzi się 
nawet na to, CO' „łatwe" ... Ale nie, nie ... Nic z tego nie będzie. 

To tylko niewyraźna, nieudana próba ... i upadek. 
Ale Ibsen jak gdyby zaczyna zdawać sobie sprawę , że inteligencja 

mieszczańska, „nowe życie", ze swym nietzschea.nizmem, mistyką, pory
wami, będzie musiało uznać go, mimo całą jego niekonsekwencję i nie
doskonałość, za swego wielkiego mistrza. „Mój budowniczy- Mój!" -
woła w ekstazie Hilda po upadku mistrza. O, Hildo, nie jesteś w stanie 
nic sama stworzyć , mogłaś tworzyć tylko rękami swojego Solnessa, ale 
on, strudzony, sceptyczny, złamany duchowo, poległ w swych zmaga-
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niach o nieziszczalny, wewnętrznie sprzeczny ideał. Ciebie zaś, ekstra 
wagancka dziewojo, która szukasz czegoś, co zapiera dech, czekają same 
awantury; sama nic nie zdołasz zbudować i nie znajdziesz budowniczego. 
Tkwiąc w tobie niespokojnie, nie skoordynowane siły burzą się i szu
kają ujścia. I ujście jest. Ale na drogę ocalenia nie wstąpisz. Tylko 
nieliczna część młodzieży inteligenckiej znajdzie swego budowniczego 
w wielkim proletariacie międzynarodowym ... Ona tylko ocaleje. Ale za
prawdę powiadam wam: wielu jest powołanych , a mało wybranych. Bo 
Hilda chce wszystkiego naraz, i to dziś tego, jutro zaś czego innego. 
Nie jest gwiazdą zaranną nowej sprawy. Jest ostatnią , aczkolwiek świe

żą, zieloną latoroślą spróchniałego dębu mieszczańskiego. Jesteś zieloną, 

młodą gałązką, ale zmurszałe korzenie ślą ci złe soki. Niby w gorączce 
przerzuca się Hilda od jednej idei do drugiej, chce czegoś, co zupełnie 
nowe, niespotykane. Hilda nie może zrozumieć twardego piękna granito
wego fundamentu, który wznoszą p'foletariusze. 

Ale Ibsen nie krytykował Hildy. Był oczarowany jej młodością. Wsłu
chiwał się chciwie w to, czego chce młodzież, czego pragnie młodość. 
Oto ich głosy młode, podniecone, wiele wzniosłych słów i uczuć. „Zro
zumcie: nie mogę być ich prorokiem. Stare ideały <runęły . A ja, cóż wła
ściwie zbudowałem za cenę wszystkich ofiar, za cenę młodości, krwi, 
serca? Nic. Niechaj krzyczy Hilda: „Mój budowniczy! Mój" Ja i tak 
wiem, że jestem Brendlem. 

Straszne wyznanie, dla wielu niezrozumiałe . Kiedy pada w gruzy 
wiara w głoszone uprzednio ideały, otwierają się szeroko dwie drogi czy
sto osobistych poszukiwań, drogi n~e mające już charakteru służby spo
łeczn ej : droga nihilizmu i droga mistycyzmu. One to właśnie znajdują 

wyraz w marszu pogrzebowym Ibsena - w jego Epilogu. 

Fragm. esej u : Ibsen a mieszczaństwo . Prze
łożył B. Strumiński. Przedr. z ksi ążk i : P!sma 
wybrane T. 1, W-wa !963 s. 617-623. 
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HE:NRYK MACHALICA, IRENA MASLINSKA, ZBIGNIEW STAWARZ 

W POZNAŃSKIM PRZEDSTAWIENIU „ROSMERSHOLMU" (1967). 

Jest to dumą mej starości - młodzież ta, to są moje dzie
ci„. Wyzwolą jednostkę i uzdrowią społeczeństwo„. Zaczynają 

zaledwo, ale pójdą szybko i dalej, aniżeli ja zaszedłem, zoba
czą również to, czego ja nie dostrzegłem. 
Staną na czele ruchu, mającego na celu odrodzenie ludzkości, 

o którym marzyłem; było to jednakże ponad siły jednego 
człowieka. Niech się wszelako wystrzegają pośpiechu, a przede 
wszystkim pychy„. Nie marzeń, poezji, frazesów potrzeba dla 
zwycięstwa wielkiej sprawy ludzkości, ale czynów.„ 

Zola? Och, tak„. jest on socjalistą i kolektywistą. Ja jestem 
anarchistą i indywidualistą. Badałem technikę teatralną u na
szych wielkich dramatopisarzów. . Ale żaden z nich nie byl 
mistrzem mojej myśli, mojej filozofii i moich pojęć i poglądów. 
Wszystkiego szukałem w sobie samym, wszystko wypływa 
z mojego serca. Napisałem zaś to, co napisałem jedynie dla
tego, że od życia i społeczeństwa odebrałem wrażenie bardzo 
silne, graniczące niemal z rozkazem. 

HENRYK IBSEN 



Nie szukam symbolów maluję ludzi. Wtedy dopiero ośmie
lam się umieścić postać jakąś w dramacie, kiedy m~g.ę w _pa
mięci policzyć guziki jej tużurka. ( ... ) Sy~b~le!_ Alez 1estesmy 
wszyscy żywymi symbolami. Wszystko dzie1e się pod_ług _peu:
nych praw, ujawniających się, skoro tylko ż~cie w~ernie ~tę 
odtwarza. w tym znaczeniu jestem symbolistą. Nie w in
nym. Jeżeli przenoszę na scenę niektóre typy, pewne fak_ty 

· dane mi· lub których byłem świadkiem, i poetyzu1ąc opowia , . , 'l" 
to nieco udaje mi się rozbudzić umysły t poddac pewne mys, ~ 
rozmait~m głowom ... Ech! nie zarzekam się tego: przez _mo] 
sławny umysł podczas pisania przemy~ają się. takie lu_b inne 
myśli. Ale wszystko to są jeno akcesoria. W dziele scenicznym 

najważniejszym jest życie. 
HENRYK IBSEN 

Ostap Ortwin o "Budowniczym Sołnes11ie" 

„Solness" jest z dramatów Ibsena utworem najzawilszym, pełnym za
krętów i zaułków, śliskich, wymykających się z rąk zagadek, niedo
mówień i sekretów. Krzyżują się w nim elementy pochodzące z roz
maitych kompleksów Ibsenowskiej ideologii, nie zlewają się w całość 
jednolitą, przejrzystą. Symbolika dramatu oparta dosyć szablonowo na 
terminach z budownictwa zaczerpniętych nie pokrywa się z konkretną 
życiową treścią jego. Dwie te sfery, życia realnego i abstrakcyjnej sym
boliki, nie biegną równolegle i nie przystają ściśle. Stąd trudność należy 
tego ich rozgraniczenia i uwydatnienia. Podobna dwoistość tkwi również 
w traktowaniu mistrza Solnessa przez Ibsena. 

Parodia i persyflaż styka się tu z tragedią i apotezą. Zgryżliwy scep
tycy.zm jest zasadniczym akordem w utworze. Mami on, zwodzi, łudzi 
i myli. Kiedy Solness ostatec:rnie rezygnuje z budowania zacisznych co
mów mieszkalnych dla ludzi, kiedy widzi, że i sam w takim domu szczęś
cia nie znajdzie, drudzy w nich nie chcą mieszkać , wtedy posrnnawia 
budować coś, co jak sądzi, jest najpiękniejsze na świecie i w czym 
jedynie szczęście ludzkie zamieszkać może. Są to podobloczne zamki 
w powietrzu, coś niby na kształt baniek mydlanych. Wtedy Ibsen mierzy 
swego bohatera zimnym, stalowym spojrzeniem i mówi: zamki w po
wietrzu wygodna to bardzo kryjówka, wygodna ucieczka dla budowni
czych, którzy cierpią na zawroty głowy. A Hilda, ·obok rysów stróżki 
wielkości Solnessa i jego młodzieńczych porywów, ma wszystkie zna
miona histerycznej egzaltacji i egoizmu, igrającego ·niebezpieczeństwem 
drugich. Jątrząc i szczując, rozdmuchuje ona w Solnessie spod zaskoru
pienia powszedniego, zadomowionego filisterstwa resztki młodzieńczych, 
drapieżnych, wikingowych porywów. Pod jej hipnotyzerskim wpływem 
Solness wyzwala się z więzów dotychczasowego środowiska, wyzuwa się 
z krępujących go skrupułów i więzów i ucieka na niedos.tępne dlań 
w codziennym życiu wyżyny błękitnej inżynierii. 

Ucieczka ta zarówno jest zwycięstwem, jak i kapitulacją, zarówno 
rezygnacją, jak wyswobodzeniem. Jest to wzlot w próżnię. Jest to przy
znanie się do nieudolności budowania porządnych domów mieszkalnych, 
w których by szczęście ludzkie bez pogwałcenia praw sumienia zamiesz
kać mogło. Jest to rehabilitacja bankruta, który tragiczną pięknością 
ostatniego porywu okupuje pustkę całego życia. 

Na tym stopniowym otrząsaniu się Solnessa spod kurzu powszed
niego dnia, na odrywaniu się jego od realnego życia i ucieczce w obłoki 
zasadza się trzyaktowa kompozycja dramatu. 

Z teatru. G!os 1907 nr 231. Przedr. z tomu: 
o Wysp1.aitsktm ! dramac·ie. W-wa 1969 
s. 421-422. 
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