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ŻY IE I DZJEI:,. 

Autor dramatu Cienie (Joli n Oabriel Borkrnan), wicU<1 
11orweski pisa1z Hcnnk .Tohan lbs n . urodził się 2 marca 182· 
w małej miejscowości Skicn. Byl synem zamożnego kupca 
Knuda H nriksena Ibs na i fari1 Korn hi, z domu Allcn
hurg. Rcprezcntowal czwarlą gen racj · lbs now osia<llą 

\', i rwcgti. (.„) 
lbsen<1wi <l rolnli się znaczn go majątku. Ojciec: pis·1-

rza należał do palrycjatu miast czka. żył na sze1·okiej stopi • 
<l paki naglL bankructwo me zmienilo grunto\\-nie syluacji 
1 odziny. Prz,:-.szly pisarz mia! wówczas siem lat i doorze za-
amiętal gwaltowną odmianę losu, która m.in. uniemożliwiła 

mu odebrani staranniejszego wykształcenia. Mając piętnaściL' 

lat musial opuście szkolę i dom rodzinny, by zarobie na 
chleb. Został pomocnikiem aptekarza w małym miasteczln 
Grimstad, w wolnych chwilach próbując przygotowa · się sa
modzi lni do matury. 

Od czasu do czasu odwi dzal rodzinę, le związki z nią 

st.~m aly ię z biegiem lat coraz luźniejsze. K nserwat~·zn1 

i orlodoks„ jna religijno "ć panująca w domu rodzinnym co
raz mniej odpowiadała Ibs no 1vi, klón już wówczas dązyl do 
wyzwolenia siq pod władzy wsz lki h au Lor.\ letów, a mia) 
się stać w przy złości głosicielem r •wolucyJiiych na owe czas\· 
p~~J · dów. („.) 

.Tuż w czasie pob:-•1 u w Grimslad rozpocząl Ibs n kari rę 

pisa rską. za in a ugurowaną wierszami satvrycznvmi , w którvch 

• 

młody, żyjącv w bi dzie po.mocnik apt karsk1 \\ ·kpiwał ni -
dostępne dla niego kn~gi zamożn go kupi ctwa, oraz kon
wencjonaln. mi początkowo wierszami liryczn.vmi budząc Tmi 
podziw miejscowych pań. Rok 1848 zwrócił jego uwagę na 
sprawy polityczne i wzbogacił znaczni jego produkcję po-
tycką. Objawilo się t m.in. w apelu do Norwegów i Szw -

dów, by zjednoczyli swe siły i pom gli braciom duńskim wy
zwolić się od „niemiecki j dziki j hordy". \V Grimstad powstał 
również pierwszy utwór dramatyczny Ibsena, tragedia Katy
/mu (1J48/49), wykazująca wpl:-·w leklury dziel C. c rano, 
współczesnych dramatów duńskich i wcz śniejszyrh niemi c
kich (zwłaszcza Zbójców Schillera), wpływ ówczesnych wy
darzeń polityczn eh ot·az trudnej sytuacji społecznej i ma
terialnej autora (fbsen o~losil tę tragedię pod pseudonimem 
Brynjolf Bjarmc). 

W roku 1830 opuścil l bscn aptekę i przeniósł się do 
Christianii (ówczesna nazwa stolicy kraju, Oslo), by zlożyc 

egzarnin dojrzałości i zapisać się na uniw rsyt t. Nic zdal 
jednak egzaminu z greki i laciny. a ponirwaz właśnie \1..led~ 
l all' w Chnstiami zdecydował si~ wystawić j go kol jną pró
bę dramatyczną, Jednoaktowy po mat dramatyczn: Grób Hu
nów, nie Zdb1egal o złożenie e~zaminów poprawko\v eh, po
rzucił m ' l o studiach, poświęcając się pracy literackiej. (.„) 
Jako ubogi „literat" przeżywał na razie trudne lata walki 
o byt i o miejsce wśród ludzi odgrvwaJąc eh jakąś rolę w życiu 
społecznym. Zbliżył się do kól działaczy rab tniczych, zainte
resował się żywo wi loma palącymi problemami spolecznv1m. 
Brał udział w zebraniach i d mon&tracjach robolników, wspó1-
pracowal z czasopismem w. c.lawau~ m prz _z sto\'\ arz •szenie 
robot-nicze . nnrażając się poważni na repr sj władz (w ro
ku 1851 ylko szczęśliwym zbiegiem okoli zności uniknąl 
aresztowania). Drobne prace poetyckie publikowal w czaso
piśmie Illustreret Nyhedsblad redagowan m przez zaprzy
.1ażnionego z nim P . Botlen-Hansena. Tam tez walczył o re
formę sceny i dramatu norweskiego. Coraz ba1'dzicj pasjono
\Yala go bowi m dziedzina twórczości dramat)czn j, szcze
gólnie ważna, jego zdaniem, dla kultur · narodow j, któr 
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dopiero od niedawna. bo od czasu uzyskania prz~z Nor_w g1~ 
pelnc.i samodzielności państwowej \ roku lfH4 miała vv1ększ 
możliwości rozwoju. . 

Działalnośc Ibsena na t •m po lu me pozoslal ni z3uwa-
ż.ona . w listopadzi 1851 powalano go na st no\ iska t cz 'SC'ni 

1 aul ra dramatvcznego li.:alru \\ B rg n, uważanego w 
„pierwszą . c nę ~arodową Norw gti', zalozon go pr~ez świa
lO\ reJ sławy skrzvpka norw •ski· go wielki. ~o. p_atnotę, .·Ole 
Bulia. Przvz.nano mu też styp ndium um zltwtaJące W} .iazd 
na kilka t;•godni do Kopenhagi i do Drezna. b~ mógł. poz.n~c 
tamlejsze scu1y 1 ,vzbogacić swe doświadczenia V-: dz.1.edzm:~ 
pracy dla teatru. Podróż tnvala od kwi t?ia do s1er~ma 18_ ,~ 
i okazała się uad 'r wocna. \ ciągu kilku lat dz1alalnos~L 
w Berg n napisał Ibsen szer g dramatów charaklcrzc patrio
tyczn m, podejmując~:ch głównie t mat:v narodowe z prze
s~lości Norw git, jak Noc ·więto1aiiska, Pani Inger na ~.„trot, 
Uroc::ystość na Sn/haugu . Olaf Lil.1ek.rcrn . , Borwterotae nu 

Helgeland . 
W jesieni ld58 pos lubil lbscn Zuzannę Daa 'Thorc en, 

córkę pa$lora. odzna z jącą się wieloma przymiotami serca 

1 umysłu, ofiarnie dzielącą Lr!' ki i cierpienia pisa za,. któ
rych mu z, cie nie oszczędziło. Trudne b Jy zw~as.zcz.~ p1erw-
ze lata p za1oż niu rodzin.·, spędzone w Chr1sttanu, dokąd 

się Ibsen przeniósł Jeszcze lv'iosną 1858. by objąć obowiązki 
kierownika arlysly znego LamtcJSZego Tca ru Narod~wego. 
Skromna pensja nie wystarczała na utrzymanie zon· 1 uro
dzonego w grudniu 1859 s.rna igurda (nazwanego inneniem 
glownego hoh~t ra Boltate1·ótc na Helgeland). Rosł. więc dłu
gi zaci.ągmęle j szcze w czasie pobylu w Bergen. W dodatku 
teatr zbankrutowal w roku 18 ·2 i łbs n slracil finansowe pod
stawy egz rstencj1. w roku 1863 otrzymał t nowisko dcradc~ 
arlys ycznego w inn:-rm t atrze w Christianii, klor jednak 
przynosił lak mai. docbod. ·, że ni, zawsze starczało na wy

płacenie Ibsenowi bardzo niskiej gaz . 
Dalsze utvvor dramatyczne. nad którymi niestrudzenie 

pracował. jak Komedw miłości (l862) i Prerendenci do t1'o
nu (1863) cenione przez samego autora. me przyniosły mu 
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spodziewanego uznania rodakov.. choc na li ówcz ~mej lne
ratury non eskiej W) rózniały się ni wąlpllwie bardzo ko
rz ·st.nie. Pi arzem narodowym b~· l wówczas w powsz hncJ 
opin11 BJórn!>tj rne Bjornson, z kL · r:v m lącz:v-ł lb na więz 
prz~ jaźni, umacnianej w pólnym im obu dążeni rn do stwo
rzenia wielkie j literatury na1· dow j, przyj żni zam c neJ 
później tylko przejściowo na lal kilkana ·cie z powodu r'żnic 
w zapalry\ aniach p litvczn~·ch . a także światopoglądowvch 

bu pisarzy. Dzięki Bjornsonowi nawiązał lb n 1 on kl 
z wpływa\ tn wydawcą z Kopenhagi. Fr derikiem Hcglen1, 
co ulatwilo mu znaczni publikowanie ul\\orów, u.G •:.kani 
mocniejsz .i pozycji pisarskwj oraz pewnej popraw' sy tua Jl 
materialnej. Rownież dzięki Bjorn nowi otrzymał s p-2n
dium umożliwiające mu dluzszą podróz za granicę, o której 
marz. l od da,„ na. prz lloczom zaściank \\o:ci losunkÓ\\ pa-



UUJąC\-Cli ,,. urwcgii i llrakil!m nal żytcgo zrozumi nia zr> 
strony ziomków. 

Wiosną 1864 udal s1q lbs •n do Rz. mu. Pob:vt w t ·m mi ś
cic był początkowo nif'łatw . . Skromne środki finansowe, ja
kimi pisarz JysponO\\ał. n te zapewnialy mu p lnej n iezalei
nosc1 malcriah1c3; wzmagając\ ~iQ niepokój. towarzyszący 

prot: ·:.owi w wnęlrincgo doJrzcwania w nowym środowisku, 

powodował przl'\\ lckk stan~· rozdrnznicnia 1 d presji, a po
ważna choroba do re zly z chwiala równowagę psvchiczną 

Ibsena , któr.\' hwil· m1 b~·ł nawet bliski samobój twa . Przc
zwvciQż>·wszy l<ryz~.rs . podjąl na nowo inlcnsywną działa l 

ność pisarską. któn!.J now~ lap zapoczątkowały „narodowe" 
dramaty: Bra11d (1866) i Peer Gynt (1367). oba będące w pe
wnej mierz obrachunkiem z rodakami w klórym ni ·małą 
rolę odegrały ' . darzenia ruku 1864. 

W roku 13G3 W"j"J chał Ibsen do Niemiec, wybi erając jako 
miejsce pobytu znan mu już z poprzedni j podróż zagra
niczn J Drezno. Ukoilcz:vl lulaj rozpo ·zęl) wcześniej dramat 
Zwiqzek młodzieży (1869). u -. lalach 1871-1873 dwuczęścio
w .\· dramat Cesarz i GalHejczyk.. W drczd ńskim domu Ibse
na panowała pogodna, crd~czna atmosfera. Było to m .in. za-
lugą Marii Thoresen, siostr żony pisarza, uwiecznionej 
póżniej prz z niego w szer gu postaci nniclsko dobrych bo
haterek. 

W kwi Lmu 1873 przeniósł się lbs n do Monachium, które 
mia1o być dla niego dlugo miejscem z cia i działania. Stamtąd 
odwiedzał j"szcze dwukrotnie Wlochy (18i9 i 1880-1885), 
a także ojczyznę. gdzie \\'llano go teraz entuzjac;tycz.nie jako 
pisarza o europejskiej sławie. W czasH:> krótkiego pob) tu 
w Szwecji w roku 1877 odznaczony za lal wysokimi orderami. 
otrzymał leż tytul doktora honoris causa uniwersytetu 
w Upsali, co b, lo Jedną z widom •cb oznak j go wzrastające
go znaczenia . Istotnie bowiem, dlugim szeregiem znakomitych 
sztuk dramatyczn,«:h, Jakie napisal na obczyźnie, zdobył po
zycję i rangę czołowego dramatopisarza epoki. Należą do 
nich: Podpory spolecze1i.~Lu.:a (1877, powstale w Monachium), 
Nora czyli Dom lulki (1879. Amalfi), Upiory (1881, Sorrento), 
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D21ku kuczka Henn k 1 Ibsena ' • Teatrze Now.ym w LodLI \\' !:iCZonic 
1962 1963· warsztaL reż . • L St rokow11kieuo pod J fer prof. B. Korz -
n;l>t~ . k1ef10, ..:en .T. rr::ewicki. Gina - W. M1J211rki •uiicz, Jad mia 
\~ . Cltw1alkvw ·lct;, FI111lmar - E. Kamifiski, Relling - z. Malaws/:1 

Wrog ludu (1882, Rz. m-Tyro!J, Dzilca kaczka (1884, Tyrol), 
Rosme1·sholm (1886, Monachium), Oblubie i a morza (1888, 
Monachium), Hedda Gabler (1890, Monachium). 

Nie znacz · t.o, ze sławę z skal Ibsen latwo. Prz ciwni •. 
P dqmując w swych utworach z niezw. klą odwagą trudnl,; 
problem." :społeczne i sugerując radykalne ich rozwiązanie, 
sc1_ągal na siebie gromy ze stron kól konserwatywnych, dla 
ktorych byl autorem wywrotowym i obrazająeym moralność. 
f<Jlę sprzeciwu w. wołała zwłaszcza Nora, poddając 0 tr j 



kr tyce upośledzoną svtuację społeczną kobiet, jawnie propa
gująca ich emancypację, oraz Upzory, odsłaniające z całą bez
względnością ponu1·e kulisy ludzkich egzystencji, ukrywane 
slarannie za zasłoną pozorów i obludy. Wszy lkie zresztą 

utwory Ibsena tego okresu stanowiły atak na ówcz sną za
kłamaną moralność mieszczańską i wadliwv układ stosun
ków spolecznych. Nic zatem dziwnego. że spotkały się z dez
aprobatą części czyt lmków i kr tyków Z dmgicj jednak 
strony budził one entuzjazn zwolennikow po tępu społ cz
nego i zwolenników ht r turv ' alcząc j o ni go, któr eh 
liczbo. stale wzrastała Ogólnie biorąc stawał się zatem lt.Jsen 
~oraz bardziej wi · lbionym pisarzem „rewoluc. ·jn;vm" o zna
czemu ogolnoeuropcjsktm. dalekim juz bardzo od skromnego 
„literata'' norweskiego, z trudem dopracowują go się niegd ś 

pewnej pozycji w literaurzc i kullurz.e rodzimej. Niemałą 
rolę odegrał prz t~·m G~org Brand s. ówc.tcsn • czołowy 

duński krytyk i historyk literatur:-', który pionierskimi mter
pretacjami dziel Ibs na prz. ·cz. 'nil si do ich spopular zo
wania na gruncit skand •nawskim i niemieckim. 

W rolcu 1891 pow1·6ci1 fbsen po 27 lHlach do jczyzny 
i osiedlił :.ię w Christianii. Obok tęsl nety za r clzinnvmi stro
nami i roclzim m krajobrazem, j ką mu ·ial niE'raz odczu' ar 
na obczyżni , na decyzję powrotu wpłynęły rownież względy 
praktyczne, chęć zabezpieczenia rodziui podstaw material
nych, co - zdaniem lbs na - najłatwiej można zrealizo
wac lam, gdzie się posiada prawo obywat lstwa. Co prawda. 
nie udało mu się w pełni zaakhmalyzowac w Norwegii na 
nowo. Kto mial dom r ró211 ych obcych krajach, cen w g1ębi 
serca nigdzie nie czuje . ·ię u siebie w domu. Nawet we wla
snej ojczyźnie - twi rdzil Ibsen ze mutkiem po kilku la
tach pobytu w Christianii. Uczucie p wnej obcosci spowo
dowane było w niemal ·m stopniu stosunkami panującymi 

w Norwegii, po dawnemu dal kimi od Ibsenowskiego 1d ału. 

Praca twórc:za nie uslawala także i w t~·m okre i życu1 

pisarza . .Jego dorob k wzbogacił się o dalsz' ·w·vbitnc dzi la : 
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John Gabriel BOTkman Henryka Ibsena w Tealrze Ziemi Lubuskiej 
w Zielonej Górze, reż. J. Zegolski , scen. K. Wiśniak . Grunbilda .
SI. Blo1islca, Borkman - t, Cynarski, Ella Rentheim - K Waśkiewicz 

powstał Budowniczy Solness (1892), Moly EyolJ (1894), .To/i n 
Gabriel Borkman (1896), 1 Gdy powstaniemy z martwych 
(1899), jak gdyb poetycki epilog dzialalności dramatopisar
skie). 

Ostatnie sz ść lat życia Ibsena lo stopniowe nasilani się 

choroby, która - nie powodując wiĘkszych cierpień - uniC!
mozliwiala jednak pracę literacką i odsu ala Ibse.ua coraz 
bardziej od aktualnych wydarzeń i problemów. 
Poslqpująca skleroza zabrała pisarza 23 maja 1906. Smierć 

jego okryła żałobą ojczystą Norw gię i całą Europę. Na gro
bie umieszczono surowy w kszt.alcie obeli.k, na klórym wid
nh?Je tylko napis: Henrik Ibsen. 
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JOHN GABR IBL BORKMA 1 

18!}(-\ 

(„.) H hal4'!rzy l go dl'Umulu są nie tylko martwi, lecz 
1 pogrz I ani. 13 rl·man lo Napoi ·on finansów . Ma żyłkę L
nan„ ~ ą, wrotlzon ą milość pieniądza w .i go najbardziej no 
mucaln ·j postaci, Lo znaczy milosć dro~oc nnych metali. Bork
man ni · marz. o pięknych damach, wzywając~·ch go, h. r~ -

·1· kim rami niem wyzwo!U j sp cl lyranu smokow i d spo
tów. On marzy o tu la lnch uwi ziony ·h w 1lif' odk1 ylych ko
palniach wzy ·· j ących go , by j • wyzwoltl i r ZL' lal po cakj 
zi m1, w celu użyźniunia , Z<I b ty, tworzenia . lJderzenie ki
lofa i miota górnika to d lu ni go czy ·la muzyl·a, w i •czysla 
noc pod ziemią ~ ~ b1 g rt>wnw ma ic.zny m czar m, jal· raz
i. lu'Zona gwiazdi:lmi noc J·si iycowa wabi romanlycznego po

· Lę . l\'liłoś6 d 1 m Le lu .ie t uczuci~m dosć po politym, czek na 
(t\Vodzi sciu Iunlów szl •rlmgcv; n ie budzi w żadnym czlo
w1eku ly h samych u ·zuć co dw<icl:1j · in 7i Lych monel fun 
towych, a ka żdy c:zlm .... id· znacznie l· lwiL"j rozs lani si r. ze
ldem n i ż ~ m nelc. mi. l slnit:ją -hąpL . l· L01 ym r ce drżą przy 
dotkn ięciu zlolu, choć z zup lnym sµokojl m ujmuja ban
J;.noly. Pniwcl7iwa milosć pieniądzu j L, w grvncie rz ezy, 
namięlnością oparlą na fizycznym glodzic diog r ·nnych m •
tali. To nie je t chciwoś ·; nie możn, na7wać chciwym czlo
wieka, który umarłby raczl!j z głodu ntż wydal odaj jedną 
monetę ze swego woru złota. Gdyby uczyml to samo z mi
łości do Boga , m zwano by go wi Lym, (Jdyby to zrob1l z mi.
I ośc i do kobil•ty, zostałby obwołany ni eskazil lnym rycerzem. 
Ludzie bogacą si proporcjonalnif.„ do nalt:ż nia Lej pasji, 
wielcy liberlyni zostaj ą rapa! onam1 finansow, mali rozpu l
nicy - skąpcaruJ, drobnymi lichwiarzami ilp. Ni · należy do
szukiwać się t j pasji w w . z stki h milion tach, gdyż tor
tW1a ich j st po wi ksz •.i cz ś i dzi lem cz ·slego przypadku; 
potwierdza siE; to ilekroć: wymaga się od zcr.c;śiiwców, b ' 
rozwinęli swe napoleonsk ie tal nl. przy wydaw· niu iorLun 
które wpadły im w ręce; wówczas widać, iż s1:1 zwykłymi 

śmiertelnikami , c.za em wr cz wyzulyn1i z w. z lk.iej pomysło
wości Poza tym finansL' to j dna prawa. ' organizowanie 
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p1·zemysłu - druga: czlow1c:k pn.1 11t1cy zmienić swi<JL przj 
pomocy międzymorskich kanalGw. ni dy nie mysli o pien1ą
dznch, chyba jako o śL"Odku do c lu . Ci j dnak, którzy jako 
Cinansi "ci ulegab pasji. „robi nia " pteniędzy , zamiast po prostu 
nadstawiać kapelusze pod przyputlkowy de zez zloLa, ci praw-
dziwi . b<.>zint reso~ ni kochają pieniądz ie ła lwo powie 
d7.icć juk bardzo rozp W!:>zechniona j s t la p;;i ·j :i. Powsz1echnu 
nędza wskaz w, laby no ogóln, j >j ztinik . 1 • 7. nc;dza jcsl 
głównie wynikiem zorg<rn1zowan ·go nh111k11 ~ uri . ku (uprZ(.' j 
mie zwanych 1-t:ipi.talizmem), l· lóre zabijają pa Jt; zlóla, .i«k 
zabijają wsz lkic inne pasje. Równi ;i; inslynkL dckprac. jny 
przeszkadza zorientować się, jak silna jest w ludziach pasju 
zlola : nieklón:y kapią od pi •rścionków 1 spin _k , podczn gd, 
inni - nie mn iej bogaci - ni ozd bi a .i ą vych pa lców i uży
w· ją do koszul szesciop •n&owych spin~! z milsy p rłowej. 

Zna.mi nn jest jLdnak. zt:' P lato, <J po n im SU' Tomasz MoorL· 
uważali - podobnie j !lk Ibsen - że aryslokrac1a musi być 
kompleh1ie oboi Lna wobe'-. rlrogocennych metali \ po ·t, ci 
t1,1on t czy drogocenności W i. t cie, oboj tno ć ta Jest tak 
ch arakterystyczna dla największych figur, n1e prz myslow
ców, że kiedy przypadki ·m nii: odziedzjczą majatku, są biedni 
lub w kłopotach Iin;m owyc:h. Dll.'lt •go my - mam nu m)~śli 
ludzi, którzy nigdy ni, kochali pi ·niędzy na tyle , by sta rać 

się zdobyć więc j, mż je L konh~czne do uti·zymania si na 
powierzchni - choć je te ' my sklonni traktować siebie, Juk 
inni nas tr, I tują (czyli jako soby nit:wyda1zonc lub w naj
lepszym wypadku b z znacz ·n ia). mozemy się pocie zyć. myślą, 
że głód zlola nic jest przyzwoit·zy od obżarslwa i że wyjąwszy 
wypadki. !uedy brak lub minimalne natęż m L go glodu jest 
symptomem ogolnego zamku zumler 'Sowań, obojęlność dla 
pieniędzy oznc cza zaz\: vczaj W7Jol duszy ponad pienH:1dze ku 
wyższym zaint r esowaniom. 

Zrozumleme te o jest konieczne dla oceny Ibs nowskieg > 

Napo! ona finansów. Tbc:;en ni Lrakluj go powierzchown ie, 
sięga do poetyckich pobud k tego typu, do milości złota w po
staci namacalnego metulu , do idealizacji zlola wynikając J 

z tej miłoś ·i. H0 ma rrl Sim tr 

11 
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HE R ''I l 'E 1 JE BORł 1A 

Ibsen rozpoczął swoją t'.vón:zo c ocl pi!-unia wi r ·zy. Ni' 
l; 'Z wpływu byly lu \Yydarzt:'nia z 0 1-rc.·u Wiosny LudÓ\\, 
które głęboko poruszyły ·t:rc i umy. l ml 1dl't'O buntowilrn 
.J den z pierw!::.zycb j >g ul worów nosi l.' Lul W '91'.l/ i :;kie
rowany b~·l do narodu Madziarów, nawias m mówiąc; w wi r 
szu tym znajdują się ciepł OWcl pośwL-'cone również Pol
sce. Wiersz t n z..vrócil U\ agę na mlod g poPlę w Ew·op1c 
i w jego własnym kraju . W innym z prog1·amowych •niejako 
utworów, prz słanym dunskiemu hi. torykowi i l·rytykow1 li
terackiemu. Brand owi, Ib en pisze; MoJ urząd to pytać, 

a nie odpou:iudać. Tę lapidarną formulę można uznać za 
cr do czy też za motto późniejszej tworczości dramatopisar
skiej Ibsen·1. Twórczość poj la jal·o . aw1 ni pytań c;obk 
i spoleczenstwu, moinym lego świuta i swialu zbliża autora 
Wroga ludu do późni j zych pok, 'pok nam blizszYch 
w których twórcu ni uwafa ·i bi z.i wszęclobyl kiego 
mędrca, I cz za wyraziciela przeżyć i niepokojów sw jego 
czasu i swojego pokolenia. 

Ibsen, ohok Lwa Toł. loj<J. urodzon •go '' tym samym 
Ul28 roku, nal zy do wielkich moralistów XIX tul ·cia. Nikt 
tak jak ni me wstrząsał sumif."n iami spoleczeń lwa, a zo
nans, jaki budziła ich twórczość. nie zna podobnego przy
padku . DramaLy Ibsenu w·y t< wi nc na scenach wielu krajów 
Europy, poruszały sercu ludzkie, niepol·oily i oburzały opinię 

publiczną. O nieklór. h z lukach Ib ·ena (Jak np. Nora) 
nie wolno byle rozma\viać w mieszczańsl· ich salonach Po.ryża 
i Londynu, jc;;li nie Lhcialo si narazić gospodarzom. Ihsen 
przeszedł prz z teatry europejskie ja!- burz •. Prresz dl i p -
zoslał w nich . Po jego sztul·i sięgają LeHlt y na wschodzi· • 
i zachodzie Europy, dzb na 110\\ o prz żY'va 011 w· j ren sans. 
A jest z czego zerpać, gdyz clornl:ek d ·amulop1sarski Ibscnn 
.i t obfil.v i dostateczni zróżnicowany Najwięk zymi sukc -
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sami cieszyły i ueszą się do t j pur,v Dom Lalki i Dziku 
kaczka, ale przecież i W?'Og ludu, i Mistr-> So1ness. i Upio
ry, i Hedda Gabler, i Podpory spolec:zeńsLLta stan wią wciąz 
żelazne pozycj w światow. m rcpertuarz teatralnym. 

I chociaż zwietrzało ni •jedno w lycb utworach, choć 

nie budzą onL dziś tych m cji, klór · budziły dawniej, za
chowały wiele ludzkiej prawd .. klor<J ,,. iąz i •:,l żywa i w ·iąz 

na nowo aklualm1. 

Moznaby powiedr.icć, iz b hal •rowie d omalow lbl:i n<1 po
noszą za..zwyczaj klęski. A p noszą j dla Lt!go, że nie liczą się 

z warunkami, w jakich działają, i z opinią, klóra osądza ich 
czyny. Często złudzenia biorą za rzeczywistość. Prz grywają 
naw l wówczas, gdy ma1ą r ej . Al óż znaczy riasza własna 
j ednoslkowa i ac ja wob c racj i otoczenia, rncj i zbiorowości? 

Ibsen byl rz cznikit:m 1 obroń ą .1ednoslki, sLącl w jego dra

m lach lak czę l I· 11Clikty j dno tki ze środowisl-iem, jl'd
nostkl - doclujmy - wynoszące.1 ni raz ~wojt:' indywidualne 
dążenia ponad wszysLko i wS?:ysll-ich . 

Godzi się dopowiedzi •ć, ze lb~en był zagorzałym feministą, 

jakże w Lym niepodobny do ni c:o mlod z g od s1ebi innego 
Skandynawa, Augusta Strindberga, klary glowne zło upatry
wał w walce płci . Kobiety w dn1mata h Ibsena są mocn , 
udane, nakr ·1one z gł boi 1m zrozumieni m i sympatią . Ma
t nał akLorsk1 ·w t ·<:h rolach znakom1ly. Ib t::n przesz dl 
długą drogę d począlkowych dramatów o lreśc1 h1sloryczn j 

do późnil:Jszy h dramalow polcczno-obyczajow eh. Te dru· 
gie interesują mis najbardzkJ, ale ni w 7yslkie z nicl cie
szą się jednakow.vm zainleresowanicm. jo/in Gabriel Bork

man jest dramat m mniej znanym i g:1:ywanym raczej rzad
ko. Wydobyci" g na świall dzienne 1 z<1pr z >!"1 lowan1e. na
·z j public;;no~ci przez T atr i owy to czyn godny uwagi 
i pochwały. T. ·m wi Ct:.i. ze .1 ~ ·L to dramat o prawe: eh bynaj
mni j ni prz brzm1alych, ni 11. leżą yd1 do dnia wczornj
szego. 

1-ł 

r 

n 

John Gabru.I Borkmcrn p::iwstal w lli9fi roku, na jesieni. 
i jest jednym z ostatnich dramatów Ibsenl .. Już w rok później 
prz lożono go na język pohki. ak nie miał l• go wzięciu, co 
inne utwory pisa1-z-1 . Może dlnte~o. że nie ma \ nim mi. ly
cyzmu i symbnUzmu, hore w swoim c;~:ri lek bardzo po L.1-
galy ludzi t atru . John Galmel Borkmun prz.\ na! Ż} do 
grupy dramatów realistyczny h, drama low ct 'tnaskatorski h . 
lbs n rozprawia się w nim z po7orami romantyzmu, w który 
Lak chętni Lroil1 ię reµrezenL · n i wi>lkir• t') kapilHlu nu 
schyłku ubiegłego stulecw i stroją s1 dziś jL•szcze w rożnych 
. Lr nach na z go świata. 

Drugą przycz~!ną mniejszego zaint res wania Borkma
ne111 była. jak sądzę. l'alsz~'\Ya koncepcja inl rprelacyjna. 
1-tóra od począll·u tm\arzyszy]a .·c1o:nicznym reclizacjom lLJ 

'.';ztuki. zczcg lnie wym w11e i charc.klcry tyczn pod tym 
względem są dzieje Borkmuna na scenach ngi lskich. Wiel
kim orędowniki m Ibs 'na w Ang lit byl Bet nard Shaw, ów
cz sny rec nz •nt l aLra111y gazel londynskich. OLóż kiedy 
w dniu 3 maja ll.l97 roku New C nlr ThLalre ysląpil z pr"
mierą Borkmann, Bernard Shaw ZJ chał przed Lawi ni cał

kowicie, zarzucając n:alizalorom fałszywą knnc cję reżyser

ską, s nograficzną, · wr szcie zle wykonanie akLorskit' . 
W zjadliwej i obszernej recen;qi Shaw dokona! analizy przed
stawienia i analizy sztuki, wytykając reżys row1 i aktorom 
blędy, płynąc z n.iezrozumi nia lreś i i ducha utworu. Do
tyczy to zwłaszcza i przed" wszy tk im p sla i tytułowej 

Borkmana. Polemizując z wykonawcą l •j roli Shaw pi z : 
Borkman lb ·ma jest inny. to c:zrou;iek o uardzo żywe1 wy
obraźni który u; porażkach szuka pożyu ki dla swych złu

dzeń i który ma wyolbr::ymione po1ęci.e o wlarnej potędze. 

podobny do Napoleona w su ej .(jamo mości i niemocy. 
Oczywiście, czlowi k żyjący \ dru<Jicj p lO\\ i XX wie

ku, ma prawo spojrzeć na historię Borkmana jeszcze inacz j, 
niż Bernard 'ha\: . Al przyznać trze . ż angielski rec n 
z nt am prz dni dram lopLal'7. dojrwl w Borkmanie t , 
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czego nie dojrzeli w nim inni : zclohywcG l·lóry przeliczył 
się w swoich siłach , który h za\vi rzy! polędz w1adzy, którą 
reprezentował i któr j był ucieleśnieni •m. Francu ki krytyk, 
George Lenev u, pi rw„zy w Fracj1 autor monografii o Ibse
nie, widzi '"' Borkmani ' czlowi ·Im, dztalnjąc' o wedl • za
sady cel uświęca środki. Wilhr>lm F ldmann w .\ klu '> ykla
dów l l c:0ni ', m~lo~zon c:h nn. t ·pn1l' \\" l· iążt:c ( 19P6) pt ·zl', 

że Bor I n a 11 to ail gru;=n ćl> k rmn.a r.</ i !!przed epoki ka
pitalizm u, cni te.:. ~'l g1 Il 1-c wa11 .11 t bco1rnc z kuponóu.: z za
.~ów jej drkadoicji. Al i JCden i drugi (to znaczy i Lenc
veu i F ·lcimmin) U\.\'aŻll.Jtl Borkmana za po •L -Iata!J t~. Tu 
już można i nc1lL'żuło wk::.ć p r z wnikliwymi zr zlą ki y -
Lykami. Teatr ow wy;:lmvia Bark.mann pod zmienionym 
tytułem -- CiEnii!. Czy m::1 lo oznaczać, że ludzie w szlucc 
Ibsena to cieni prze~złości? L · z j •śli ta„1', zauważmy, ż ci0n, 
który rzuca prz · ,,,;;lo~ć. JC.Sl długi i pada ntt czas teraźniejszy , 

na epok, nio11n w pclcze ną. A znlL•m nic jest to problem 
archiwalny, wydobyty z zapomnienia i o.ikurzony. J st lo 
problem ludzh, wieczni żywy, choć cizi.~ zy1,vy inaczej niż 

dawni j. 

.Ta11 Koprowski 
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FOTOSERWIS A DRZEJ BR ST~IANA 

Sta111sluw f!'Jllllll/ l'vlll<11'H"l<' 

W ~IALYl\I DW IU\lf 

rei. W1t11/cl Za/tir~,., 

scen . L lw1111 Ja11kow.~kt1 

I P IIBl\11 Eit , „zo, l 1970ti1 

:\"a zcl jel'iach 

Str. 17 Kucha r J·a - ./a11i11r1 .Tct1111J11uwsk11. Widmo .~lulki - lla1111u Bl!
dry1iskll 

Str. 19 Jęzory Pasiukcm ki 
. \l ek andrCt K rcismr 

A11cJr_1•; Mny, ,\ nelu Wa.-ie\·h.:zó\\11a 

S tr . :!I Amelka Nibel·o\\'l1<1 - M1ro.'!lau•n .Waludzrn:.ka, .Jęzor.> Pusiu-
kowski - A11clrw; Mnu, Zó ia i 1ib kówna Wrrnrlf! <"l11nul-
kowskr1 

.Str . 22 Amelka Nlbeko\\'nu - Mlro:>lau.:u Mal1ulz11 1 ~ku, Widmo MuU.:i 
Hanna E'c/ ruri~ku Z sia • 1bekówna 'Wc111dfl Cllnwlkflt'sku, 
.Józef fa ze]I <i - s1n11bla1r S•11mc_yk 

Str. 24 lgnucy Kozdroń Zuiq 111etc Jn:c}flw1r_, D1apanaz,:.; Nibek 
Z11m111111t .W11/r1w ·/· · 
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O „W MAŁYM DWORKU' Pl ALJ 

( ... ) A .1cst to spekt<ikl zaraz m wi rn \' 1 niewi rm· aulorowi! 
,\'1tkac. · zd ·c~'c.lowaru • zal cal fanta ·tyc..rwsć psychologii 

i działania, zaiazem nie ż cz. ł sobie>, aby 1ego tckstv wzbo
gacac reż:vscrskimi dodatkami, w:vkrzywiac je v ·polęgowa

n~ m grnnasi 

WITOLD ZATOl SKI klór~ na) ży do rzadki j uch11ian:v mło
dych reży ·erów, umieJąC\'Ch sztuki pil me czvtac. ale me p1·u-

1Jujacych pisał ich nu nowo - w idkodu znil; pi zyslal tedy 
na propozyc]ę autora, zagnl rzecz uedle lit ry tekstu, łącznic 
z dop1- anym v, 1925 roku. znal om1lvm zrtszu.i. wkończeniem 
Widmo paŁęta siQ po sc0nie juk gd:vb' nigd\· nic, nikt ię ni
czemu nic dziwi, wsz 'SC~' zacho-; rują się w miarę zwyczaj
nie, ch "ć niezwvczajn· j st .~ tuacja . w klórą zostali wpląta

ni - przv pomoc pozagrobow J zjawv b halerom przvcho
dzi bo,v1 ·m dociekać kto był w rslo i ~ l·oduinh ·m pięknej 
nie boszczki„. 

Doskonała "" l. m pektak lu je ·t 7.wJaszcza HANN BEDRYN
SKA w roli tzeczon go widma. czyli pani Anastazji - duża, 

nakręcana, kok id ryJna lalka . P tu .mieszki , wym d lowan-.· 
gesty, lekka aCektacja \\' głosi , w ogóle p wna manierycznośc 
w grze, z klórą doprawdy nie zawsze umiał m się godzić, 

w tej akurat roli dtt]ą efekl wręcz znakomil . Nic ująć i nic 
dodać! 

Sądzę, ze równi z ANDRZEJ fA Y. kaboL.\ nski 1 pełen dzi
kich pretens11. zabawnv zwłctszcza w swvch mękach twór
czych moze rolę po t . • .Jęzorcgo zapisac między swoje aktor
~kie sukces~· . 

Duzo radości sprawił nam jC'szcz ZBIGNIEW .fOZEFOWICZ. 
zwła zeza wleci}, gdy bal się oh utnie: kan. ekw nlni somna
buliczn i trochę okrutn b ·ł~ obi małe Nibkówny (W.AND 
CHWIAŁKOWSKA i MIRO ł~AW.'\ ALUDZIŃSKA) . („.) 

Jer::11 Pnnascw1c:= 

E.q1ress Ir11.·1r01.varry 28:! 1..XIT.ill 
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-W1AT NAM SIĘ ZBOR UCZYŁ 

(„.) Przedsta\ i ·ni 1 \i\i' mulym du·orku w lal J Sah T alru 
Nowego i· zy erowane przez WITOLDA ZATORSKIEGO jest 
pl'zykladcm szcz 'liwego połączenia inwcnqi in!'icCnizatorsk1c,i 
z0 skromno~cią i .szacunkiem dla lekstu autora. Dało to efekt 
znakcmity, niczw\•kłą proslotq i naturalność pektaklu, w kló-
1') m rz cz~· ni możliwe stają siG dla nas oc~wiste, wyzwo
lona w nc s chęć zabawv rne pozbawia zdolnosci do chłodnej 
analizy dzieją ych się zdarzeń. \vidzenia w nich głębszych 
Lrcsci , odcz •t) \\ ania z paradoksów obrazu świala i ll,1dzi osą
dzanych jednoznacznie z punklu widzenia wartości moralnych 
i społecznych. Znakomite jest wręcz w t~·m spektaklu aktor-
two. Da\\ no nic oglądało się takiego konc rtu gry aktorskiej 

w wykonaniu wsz~·stkich uczestników spektaklu. Każdy 
z aktorów st\ orz. ·l przezaba\ ną pos~ać sceniczną, od1·ębną, 
/.yjącą swvm ind..,widualn.vm życiem, a przecież harmonizu
.iącą z pozostał) mi mie zkańcami tego dziwnego małego dwor
k.u. któreg biel Cwl lna cenografia LILIANY .TA11 l'OW
Sl\1E.f). podljrzonic: jest szarawa i \V któr j gini cal .\• ten 
~wiaL ~k („ .) 

Hem·yk Pawlak 

Głos Hnborni ·zu 276 20.Xl .1970 r. 
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Duża scena 

W repertuarze: 

L. Budrecki, I. Kanicki 

DZIS DO CIEBIE PRZYJSC 
NIE MOGĘ 

E. Szelburg-Zarembina 

ZA SIEDMIOMA GÓRAMI 

D. Al 

BĘDĘ MÓWIL SZCZERĄ PRAWDĘ 

AL Fredro 

ZEMSTA 

E. Bryll, K. Gartner 

JANOSIK, CZYLI NA SZKLE 
MALOWANE 

St. Przybyszewska 

SPRAWA DANTONA 

Cena zł 3.-

Mała sala 

A. Strindberg 

PELIKAN 

Al. Ścibor-Rylski 

RODEO 

St. I. Witkiewicz 

W MALYM DWORKU 

Hl prz~gotowaniu: 

J. M. Rymkiewicz 

KRÓL MIĘSOPUST 

reż. T. Minc 

scen. H. Poulain 

z~m. 39Bl - ŁDA 

A. Miller 

CENA 

reż. J. Skotnicki 

scen. I. Zaborowska 



Henryk Ibsen 

CIENIE 
(John Gabriel Borkma11) 
przekład Anna Maria Linke 

~tJała Sala 



C I E N I E Sztuka w 4 aktach Henr~Jlta Ibsena 
przerwa po II akcie 

Reżyseria OLGA KOSZUTSK i\ 

S cenogra f ia RYSZARD K ZYSZYN 

Opracowanie m uzy •zne A N A PLOSZAJ 

Przed. tawienie pro w adzi JADWIGA DZIEWAŁTOWSKA 

Kontrola tekstu HELENA BETLEJEWS KA 

Kierow ni k techniczny 

Brygadier se ny 

Gł 'wny elektryk 

KAROL STOLARCZYK 

KAZIMIERZ .JAN OWSKI 

RYSZARD STANISZEWSKI 

John Gabriel Borkman. byly ZY MUNT MALA\\'S -r 
dyrektor banku 

Grunhilda, jego .?:ona EWA ZDZIESZ N~K 

Erhard, ich syn, studen t MAREK B RBASIEWICZ 

Ella Rentheim .. siostra pani BARBARA WAŁKÓWNA 
Borkman 

Fanny Wi lton URSZULA MODRZYŃSKA 

Wilhelm Foldal. pomocnik ZYG 1 NT ZINTEL 
pisarza i · izbi skarbowe j 

Frida Foldal, jego córka Słuchaczk PWSFTv i T 

o oby 
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dyrektor teatru 

.JERZY ZEGALSKI - ---------------------......J 
za stępca dyrektora 
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k ierownik literacki 

JAN SKOTNICKI _______ ~---------------

kierownik muzyczny 

ANNA PŁOSZAJ ----------~-------------
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