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Wszystko, co stworzyłem, pozosta je 
w ścisłym związku z tym, co prz żył em, 

aczkolwiek nie doświadczyłem. Każdy nowy 
poemat spełnił swój cel wobec mni sam go, 
służąc jako proces wyzwalający i oczyszczaj ący. 

Bo człowiek nigdy nie jest bez 
współodpowiedzialności i współwiny wobec 
społeczeństwa, do którego należy. Dlatego też 
napisałem jako dedykacj ę egzemplarza moich 
książek: 

Henrik Ib en (1828-1906) 
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He:'lrik Ibsen 
(B . Merwin, Listu Ibsena, ,,Prawda" 1904 nr. 49) 



Skien. Dom, w którym urodził się Ibsen 

Dla (lO<lkreśle11ia 
btJstrości i iu11ikliwości 
obserwacji lbse11a , 

jego wyjątkowej znajomości współczemej 
moralności i współczesnego społeczeństwa, 
sprawozdawcy z przed tawień „Podpór 
spałcczeństwa" i „Jana Gabriela 
Borkmana" k ilkakrotnie wskazywali 
na zbieżnośc i między wypadkami 
prz dstawionymi w tych dramatach 
a okoli _znościami malwersacji Franciszka 
Zimy (a także Stanisława Szczepanowskiego), 
ujawnionymi w trakcie procesu kierownictw 
Galicyjskiej Kasy O zczędności we Lwowie. 
Felik~ Koneczny powołując się na ten fakt 
pisał, że „Ibsen dobrze obmyślił, co 
rymyślil, a wcale nie zmyślił owego 

Borkmana". Krytyk „Przeglądu Polskiego" 
stwierdził, iż motywy po tępowania Jana 
Gahriela są dla niego zrozumiałe. Kapitalizm 
- za sprawą którego w krótkim czasie 
dokonały się olbrzymie przemiany w zakresit! 
gospodarki, panowania sił przyrody, 
wyzwolił pragnienie zrealizowania dalszych 
marzeń ludzkich. Na przełomie wieków 
najwięksi idealiści doznają pokusy, ażeby 
sztucznie ruch korby paprawić, gdy n ie dość 
odpowiada ich r:Qarzeniom, „spekulacje". 
w imię paspoliteao dobra podjęte, a z 
omijaniem kodeksu handlowego wykonywane, 
są może najcieka \ sze ze znamion epoki; 
nie poradzi na nie żadna etyka, bo one same 
etyką się zasłonią li dodawał: „poradzić 
mógłby tylko katechizm"). 

JAN MICHALIK 

„T v6rczo3ć lbsena w sądach krytyki polskiej 
1875-1906", Wyd. PAN, Zakł. Narod. im. 

Ossolińskich, 1971. 







BERNARD SHAW 

Napoleon 
finansów 

( ... ) Borkman to Napoleon finansów. Ma żyłkę 
finansową , wrodzoną miłość pieniądza w jego 
na jbardziej namacalne j postaci, to znaczy miłość 
drogocennych metali. Borkm an ni marzy 
o pięknych damach , wzywających go, by 
rycerskim ram ieniem wyzwolił je spod tyr anii 
smoków i despotów . On marzy o m etalach 
uwięzionych w nieodkrytych kopalniach, 
wzywających go, by je wyz olil i rozesłał p 
całej ziemi, w celu użyźnienia, zachęty, 
tworzen ia. Uderzenie k ilofa i młota górnik to 
dla niego czysta muzyka, wi czysta noc po 
ziemią wabi go równie magicznym czarem, jak 
roziskrzona g•viazdami noc I siężycowa wabi 
romantycznego poetę . Miłość do m etal u jest 
uczuciem dość pospolitym, czek na dwadzieścia 
funtów szterlingów nie budzi w żadnym 
człowieku tych samych uczuć, co dwadzi ści 
złotych monet funtowych, a każdy człowi k 
znacznie łatwiej rozstanie się z czek i m niż 
z monetami. Istnieją skąpcy którym ręce drżą 
przy dotknięciu złota, cho z zupełnym spoi oj m 
ujmują bani noty . 
Prawdziwa miłość pieniądza jest , w gruncie 
rzeczy, namiętnością opartą na f izyczni'.'m 9łodz~e 
drogocennych metali. To n ie jest chc1wosć ; m e 
można nazwać chciwym człowieka, który umarłby 
raczej z głodu niż wydał bodaj j edną monetę ze 
swego woru złota. Gdyby uczynił to samo 
z miłości do Boga, nazwano by go świętym , 

gdyby to zrobił z miłości do kobiety, zostałby 
obwołany nieskazitelnym rycerzem. Ludzie 
bogacą się proporcjonalnie do natężenia tej pasji, 

wielcy libertyni zostają N~poleonami. f inansów, 
mali rozpustnicy - skąpcarm, drobny~m . . . 
lichwiarzami itp. Nie należy doszulnw~c się t eJ 
pasji we wszystkich milionerach , gdyz for tuna 
ich jest po większej części dziełem czys~ego 
przypadku (fakt, że przemysł zdany Jest na los 
chaotyczne j konkurencji jednoste~ p ry"".'at nych , 
z konieczności sprzyja czasem rueocz kiwanym 
gratkom, wpadającym w ręce tych, ~tórzy . 
przypad k iem są na miejscu); potwierdza si~ to: 
ilekroć w ym aga się od szczęśliwców, by _rozwmęll 
swe napoleońskie t alenty przy wy da:wam t_I_ for tun, 

) które wpadły im w ręce; wów za widać, iz są 
zwykłymi śmiertelnikami, czasem wręcz 

J 
wyzutymi z wszelkiej pomysł~wości. . P oza tym 
f inanse to jedna spra wa, a orgam zowarue 
przemysłu - druga: człowiek pragn cy zmienić 
świat przy pom ocy międzymorskich kanalów . 
nigdy ni myśli o pieniądzach, chyba jako 
o środku do celu. Ci jednak, którzy jako 
finansiści ulegli pas j i „robienia" pieni dzy, 
zam iast po prostu nadstawi kapelusze pod 
przypadkowy deszcz złota, ci prawdziwie, 
bezinteresownie kochają pieniądze. Nie łatwo 
powiedzieć, jak bardzo rozpowsz ch niona jest n 
pasja. Powszechnę. nędza wskazywałaby na 
ogólny jej zanik , lecz nędza jest głów:iie . 
wynikiem zorganizowanego r abunku i ucISku 
(uprzejmie zwanych kapitalizmem) , które zabijają 
pasję złota , jak zabijają wszelkie inne pasje . 
Również instynkt dekor acyjny przeszkadza 
zorientować się, jak silna jest w ludziach pasja 

I 
złota : niek tórzy kapią od p i rścionków i spinek, 
podczas gdy inni - nie m nie j bogaci - nie 
ozdabiaj ą swych palców i używają do koszul 
sześciopensowych spinek z masy perłowej. ( „ .) 
Głód złota jest p rzyzwoitszy od obżarstwa 
i wyjąwszy wypadki, ki dy brak lub ri;inimaln 
natężenie t ego głodu j st symptomem ogolnego 
wynik u zainteresowań , obojętność dla p~en~ędzy 
oznacza zazwycz j wzlot duszy p onad p1emądze 
ku wyższym zain teresowaniom . Zrozumienie tego 
jest kon ieczn dla oceny Ibseno skieg? Napoleo~a 
finansów. Ibsen nie t r aktu je go pow1erzchowme, 
sięga do poetyckich pobudek t ego typu, do 
miłości złota w postaci nainacalnego metalu, do 
idealizacji złota wynikaj ącej z te j miłości. 

BERNARD SHAW 
Kwintesencja ibsenizmu 

Przełożyła Cecylia Wojewoda, P IW, 1960 



TADEUSZ ŻELEJi.rSKI -BOY 

... Ale jak tu n1ówić 
pobież11ie o Ibse11ie '. 

Ileż trzeba by powiedzieć, aby dać obraz 
t ej mozoln j , krętej drogi, jaką przebył teatr, 
zanim zdołał, w geniuszu Ibsena, osiągnąć 
doskonałe niemal splecenie tragizmu 
z codzi nnościąl Potrzeba wi e 1 kości 
jest pędem zasadniczym w teatrze. Dawniej 
osiągano ją dziecinni p rosto: biorąc za 
temat królów, wodzów, ministrów. Ale już 
osiemnasty w iek sarka - na wpół 
bezsilnie - na ten monopol tragizmu. 
„Przedstawiać ludzi średni go stanu 
doświadczanych przez los, w nieszczęściu! -
woła iron icznie Beaumarchais - pfe! cóż 
znowu!... Obywatele śmieszni, a królowie 
nieszczęśliwi, oto i edyny istniejący 
i możebny teatr ... " 
Mimo to, z romantykami, znów wrócila na 
scenę fala „monarchiczna". Znowu, w 
sążnistych tyradach, rozpuszczają pysk 
Karol V, Ludwik XI itp. Daremnie Balzac, 
w genialnej swej mleszczaiiskiej epopei, 
wskrzesza Ryszarda III w wytartym 
surducie, a króla Lir a zażywającego tabakę; 
- t eat r długo jeszcze nie sprosta temu 
zadaniu, jakim jest wydobycie tragizmu, 
wielkości, ze współczesnego życia z n a s 
samych. Dokona tego Henrik Ibsen; i nie 
jest chyba przypadkiem, że ten teatr zrodził 
się w Skandynawii, w tym kraju, w którym 
mocn e, nieustępliwe dusze zachowują swą 
rasową wielkość, nie dając się stoczyć 
codzienności; w którym uczucia, namiętności 
dojrze'k-ają długo i w milczeniu, ale gdy raz 
zerwą tamy, wówczas idą aż do końca, 
wypowiadają się do ostatniego słowa. 

„Flirt z Mel,porneną" 
(Wieczór trzeci), Kraków, 1922 

• 

... Czasen1 jakL' p-lupi 
aktor C)l)wicszcza 

})tIJJliczności, że Il)sc11 
jest hałaśliwym nudziarzem. 
Publiczność natychmiast traci 
re~p~~d, jeśli go poprzednio miała, nie tylko dla 
~pmu krytycznych głupie~o aktora, lecz także dla 
Je~o ~clro~ego rozsądku. ( ... ) 
.J ez~l1 ~tos krytykuje sztukę Ibsena za to, że nie 
zr;aJ~UJe .w niej ~c;Izwierciedlenia własnych myśli, 
osmrelę się zwrócrc mu uwagę że dokładnie tę 
samą pre~ensję móg_łby wnieść na przykład koń 
Co do ~r~. wcale me podpisuję się pod 
wszystkimi poglądami Ibsena, a nawet wolę, 
~ pewnego punktu \ idzenia, własne sztuki od 
Jcg~ ~z~uk; _ma~ jednak nadzieję, że umiem 
odrozmć w1 lk1ego człowieka od małych ludzi 
o tyle, o ile ~estem Ldolny te sprawy rozumieĆ. 
Kr~Łyc; mozna przebaczyć każdy błąd, z 
wyJąt~1em. ś~ poty na "ielkość pisarza, Móry się 
w zasięgu JeJ obserwacji pojawił . 

G. B. SHAW 

Teatry londyńskie w latach dziewięćdziesiątych 
WAiF, 1967 
Przełożyła Maria Skibniewska 



ADAM GRZYMAŁA-SIED ECKI 

... Ibsen był myślicielem 
i bojow11ikiem o jasno 
sprecyzowaną ideę . 

Tą jego naczelną ideą była obrona 
indywidualizmu. Trudno by go było nazwać z 
tego względu prorokiem czy nawet nowatorem. 
Sztandar indywidualizmu łopot ł głośno od dni 
Byrona, al boje Ibsena o tę sprawę były 
wówczas znamienne, że rozbrzmiewały w czasa h, 
kiedy „ jednostka" miał już złą prasę. Była to ·u7. 
epoka pozytywizmu, a po tym socjalizmu; nauka, 
polityka, wydarzenia dziejowe i nastawienia 
uczuciowe z entuzjazm m zwracać się zaczęły 
w stronę zbiorowości ludzkich i ich spraw. 
Przypomnijmy sobie, że August Comte już na 
pierwszym wykładzie swojego Kursu filozofii 
pozytywnej wygłosił, ż dla pozytywisty nie ma 
nauki „zwanej psychologią'', jest tylko nauka 
socjologii. Religia indywidualizmu Ibsena płynie 
więc buntownie pod prąd czasów i trwając 
uparcie jako spadkobierczyni romantyzmu, staje 
się równocześnie zwia tunką tego intelektualneg 
prądu, który przybierze nazwę modernizmu 
artystycznego. „Wszyscyśmy z niego" mogą 
o Ibsenie powiedzieć najwybitniejsi nawet 
przedstawiciele literatury dramatycznej z 
przełomu wie~ów XIX i XX. 
(„ .) Sprawa moralnych, dobrowolnie przyjętych 
i sakramentalnie wykonywanych zobowiązań 
kamieniem węgielnym legła w filozofii Ibsena. 
W jego pesymizmach i w jego woluntaryzmie. 
Człowiek rodzi się na to, y cierpieć, to nie 
trudno wyczytać z jego dzieł. W dniu przyjścia 
na świat rzucony jest w odmęt wrogiego mu 
życia , które się skończy niebytem. Nie ma on 
i nie będzie miał żadnej nagrody za swoje czyny 
dobre ani żadnej kary za swoje złe myśli, za 
swoje samolubstwo, czy za swoją niegodziwość, 
umiejącą uniknąć sądów i kryminału. Mimo to 

• 

jednak należy czynić dobro i wstydzić się zła. 
Należy być człowie~iem godnym nie dl nagrody, 
lecz by stoicko zadośćuczynić godności 
człowieczej, honorowi czlowi czeństwa. Niemal 
wszyscy pozytywni bohaterowie Ibsena walczą 
? tę g~dność swojego żywota, o to, by nigdy 
i pod zadnym pozorem nie zejść poniżej walki. 
Zdaje mi się, że na tej swojej duchowej krawędzi 
Ibsen spotyka się z innym niepospolitym 
Skandynawem: z Kierkegaardem. Nie wiem, czy 
autor Branda - ateista czytał owo religijną 
potrzebą pisane: Albo - albo i koncepcję typu 
etycznego, ale bohaterowie ibsenowscy 
przystępują do życia wedle nakreślonych przez 
Kierkegaarda dróg wyboru. 
Tru.dn~ sobie wyobrazi~ ~urowszą od ibsenowskiej 
czuJno~ć ~oralną, wrażliwsze, bardziej wnikliwe 
poczucie wmy. 
( ... ) Wtedy jesteśmy pełnym człowiekiem, gdy 
doras~y ~o ~adań sę~iego swoich czynów. 
Sąd sun;1eru~ Jest ostatnią instancją sądową. 
( ... ) T.worczosć Ibs-ena . przypadła na te dziesiątki 
lat, kiedy .w. c:Irarna~opisar5!V:'ie ~atowym nie 
było .drugieJ .mdyw:idualnosc1, ktora silą swego 
oddziaływania m gła by się była zmierzyć 
z autorem Dzikiej kaczki. Zarówno koniunktura 
j~ i ni.ezap~zeczone wartości uczyniły go ' 
~uemalze ?ozyszc~em wszystkich szczerych 
~ wszystkich snobistycznych wielbicieli 
i wyznawców „wielkiej sztuki". Aż do ostatnich 
d!1 i zeszłego stulecia a nawet do początku 
pierwszej ~~jny świat~w~j ws~scy „postępowi 
~ ~st~ty~e 1?telektualiśc1 przysięgali na Ibsena 
i widzieli w rum prawodawcę zasad sztuki. 
Ibsena da się odnaleźć zarówno w naturalistach 
~ak i symbo~istach, zarówno w Sudermannie, jak 
i w ~aeterlincku. Drobnymi choćby włókienkami 
tkWl w Hauptmannie, Czechowie, 
Przyb:ysze~skim, Rittnerze. Czujemy go w 
Zabusi, czuJemy go w dziesiątkach, jeśli nie 
setk~ch pomniejszych utworów. Czuło się go 
SWOJego czasu w całym stylu odczuwania 
artysty~zneg.o, w kryteriach i postulatach, jakie 
czy.telnik, widz i słuchacz stawiał artystom, 
~~rcom a nawet i psychologom. Obok Tołstoja 
i Nietzschego był on trzecim najważniejszym 
prawodawcą zasad intelektualnych 
i artystycznych. 

Ibsen i ibsenizm - „Na orbicie Melpomeny" 
WAiF, 1966 



ANNA JAKUBISZYN-TATARKIEWICZ 

„.W alka przeciwko 
obyczajom XIX wieku, 
które dostarczyły 

Ibsenowi przesłanek do jego wniosków 
i surowca do metafor - walka ta j est dla 
nas pr blemem przebrzmiałym , przyna jmnie j 
w sensie in telektualnym ; n ie tu więc, 
podobn ie jak n ie w ibsenowskiej dysk ji 
o indywidualiżmie doszukiwać się n al ży 
jego bezp ośrednich związków z naszą epoką. 

„Nowoczesność" Ibsen , perspektywy, 
otwierane p rzez n iego dla dalszej wolucj i 
dramatu współczesnego , znal efć można 

:-iatomiast - ' syt ua cjach psychicznych, 
wokoło których budował swe sztuki. (. .. ) 
\\T ostat ich dramatach Ibsena, w SoZnessie, 
w Borlcmanie, w Gdy w staniemy 
z m artwych motyw psych iczny - to tarość , 

stopniow e obumieranie, końcówka, z tym 
cczyw i cie, że zaint eresowa nie a u tora 
koncentruj e s ię nie na samym proc ie 
psychicznym, że proces ten służy Ibsenowi 
tylko jako p unkt wyjścia dla formuło\ ania 
now ych wersji tych sam ych p rawd na temat 
wyz ·olen i indywidu lności. ( ... ) 
Tb enowskie sytuacje psychiczne dobyte 
z otoczk i obyczajowej stały się głównym 
t ema tem i problemem llteratu y, związanej 

z sta tnią tragiczną, a le n ie pozbawioną 
'Wielkości i h eroizm u filozofią 

mi zczańskiego świata , filozofią 

gzy tencja lizm u. 
A zr zt wydaje się, · że wobec tych sytua cji, 
raz uświadomionych , żaden cz.łowiek 

współczesny nie może przejść obojętnie -
nie sp róbowawszy dać na nie takiej czy 
innej odpowi dzi. Odpowiedź nasza będzie 
ró·:na, w zależności od stanowisk 
światopoglądowych , będzie tym bardziej 
r6żna od tej, jaką dawał sam Ibsen - a le 
lTudno o większą żarliwość w jej 
poszukiwaniu, niż przepoił swe dzieło ... 
w ielki Norweg. 

„Nad Ibsenem", Dialog nr 10/1959 



Tu, 
nad 
fiordami, 
jest 

• 
IDO Ja 

• • z1em1a 
rodzinna, 
ale ... ale ... 
gdzie 
jest 

• 
IDO Ja 
ojczyzna ?. 

Henrik IBSEN 



Często wydaje mi się oczywiste, że tym 
spośród nas, którzy są obdarzeni 
inteligencją i duszą, nie pozostaje nic innego, 
jak ucieczka w samotność , podobnie · ak 
ranne zwierzę ucieka w głębinę leśną, żeby 

tam umrzeć. 
Henrik IBSEN 
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