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HENRIK IBSEN urodził się 20 czerwca 1828 r. w Skien. Był synem 
zamożnego kupca. Jednakże już w piętnastym roku życia musiał 
Ibsen opuścić dom i sam zarabiać na życie, ponieważ ojciec zbankru
tował. Pierwsze samodzielne kroki stawiał pisarz jako pomocnik 
aptekarza w miasteczku Grimstad. Jednocześnie przygotowywał się 
do matury i zaczynał już pisać wiersze liryczne i satyry polityczne. 
Mając 20 lat napisał pierwszą tragedię „Katylina". W 1850 roku prze
niósł się do norweskiej stolicy, Christianii. Tutaj z pasją rzucił się 
w wir pisarstwa walczącego o nową Norwegię. Został współtwórcą 
postępowego tygodnika „Andhrimer", walczącego z konserwatyzmem 
i mieszczańskim zakłamaniem. Jego nieprzeciętne zainteresowanie za
gadnieniami teatralnymi zwróciło uwagę Ole Bulla, który organizując 
w Bergen teatr, w 1851 roku, zaangażował młodego Ibsena na stano
wisko dramaturga i naczelnego reżysera. W bergeńskim teatrze na
pisał Ibsen i wystawił kilka utworów, przeważnie o tematyce naro
dowej, jak: „Pani zamku Ostrot", „Uroczystość na Solhaugu", „Boha
terowie na Helgeland", „Rycerze Północy". Zetknięcie się z teatrem 
zaważyło na kierunku tw6rczości pisarza. Odtąd każde z jego dzieł 
dramatycznych jest efektem współpracy poety Ibsena z Ibsenem 
reżyserem. Doskonała konstrukcja dramatów bierze się z żywego 
doświadczenia teatralnego. 

W 1858 roku przeniósł się Ibsen do Christianii, jako kierownik arty
styczny tamtejszego teatru. Tam wystawił nowe swoje dramaty: „Ko
medię miłości" i „Pretendentów do tronu". Krytyka zimno przyjęła 
jego nowe premiery, toteż Ibsen zaczął tracić wiarę w swoje poczyna
nia. Nie znalazłszy zrozumienia dla swojej twórczości u współroda
ków, wyemigrował z kraju w 1864 roku, udając się początkowo na 
skromne stypendium do Włoch. 

Tam powstały dramaty: „Brand" i "Peer Gynt". 

W 1868 wyjechał do Niemiec i zamieszkał wpierw w Dreźnie, gdzie 
ukończył dwa następne utwory: „Związek młodzieży" i „Cesarz i Ga
lilejczyk". 

Od 1875 roku mieszkał w Monachium. Stamtąd odwiedzał Włochy, 
a także Norwegię. W kraju witano go entuzjastycznie, już jako pisa
rza o sławie europejskiej. Kolejne, napisane na emigracji sztuki: 
„Podpory społeczeństwa", „Nora", „Upiory", „Wróg ludu", „Dzika 
kaczka", „Rosmersholm", „Oblubienica morza", „Hedda Gabler" 
utrwaliły jego pozycję czołowego dramatopisarza epoki. Dopiero 
w 1891 roku, po 27 latach powrócił Ibsen do kraju i osiadł w Christia
nii. Jego ostatnie dzieła to: „Budowniczy Solness", „Mały Eyolf", 
„John Gabriel Borkman" i „Gdy powstaniemy z martwych". Ciężka 
choroba i atak paralityczny przeszkodziły Ibsenowi w dalszej pracy. 
Zmarł 23 maja 1906 roku. 
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„Dom lalki czyli Nora" jest jednym z najczęściej wystawianych dra
matów Ibsena. Prapremiera „Nory" odbyła się w 1879 roku w Kopen
hadze. Krytyka reakcyjna ostro protestowała przeciwko burzeniu sta
rego porządku; autor odważył się ukazać dramat zamężnej kobiety, 
która samodzielnie decyduje o losie swoim i rodziny. „J est to sztuka 
bestialska, cyniczna, odpychająca, literackie ścierwo'' - pisał recen
zent angielski, Clement Scott. Jednakże mimo sprzeciwów krytyki 
sztuka odnosiła sukcesy na scenach Europy, a Ibsen niewzruszenie 
odpierał te ataki mówiąc: „My, dramaturgowie, powinniśmy dążyć 
do tego, aby poprzez naszą twórczość ulepszyć istniejący porządek 
świata." 

M.C. 

H. Ibsen, ok. 1865 



Wielkie 
aktorki 

w roli Nory 

Agnes Sorma, Berliner Theater 
1892 

Gabriela Zapolska, Lwów 1883 
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Elżbieta Barszczewska, Warsza
wa 1958 

Hedwig Niemann-Raabe 
Thalia Theater, Hamburg 1879 

Marie Conrad-Ramlo, 
Monaco 1880 
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„NORA" Ibsena po raz pierwszy na polskiej scenie. Olśniewający 
benefis Modrzejewskiej 10 III 1882 w Teatrze Wielkim. Nadzwyczaj
nie podniesione ceny biletów, dodatkowy dochód gwiazda przeznacza 
na fundusz założycielski Szkoły Koronkarstwa w Zakopanem. Tym, 
którzy od spekulantów wydobyli bilety na polską prapremierę, zja
wiskowa Nora pani Heleny upamiętni się do końca życia. Rola znaj
wyższej legendy polskiej sceny, dla niektórych znawców - najdosko
nalsza z całego repertuaru Modrzejewskiej. Rola, która objawiła no
wą, znów przemienioną Modrzejewską. Rola ukoronowana „fanta
styczną'' sceną tańca. Zawrotny popis cieniem położy się na wszystkie 
następczynie w Norze przez cały wiek. Popis wcale nie opisany; to 
co pozostało w sprawozdaniach krytyków jest błahe, nieporadne. 
Kaszewski w rozgadanej recenzji na próżno szuka określeń dla tej gry, 
wreszcie wynajdzie: „Modrzejewska dorównała samej sobie." 

Józef Szczublewski 
„Żywot Modrzejewskiej", PIW 1977 

Helena Modrzejewska, 1882 



„W maju 1892, kiedy na wiedeńskiej wystawie teatralnej zespoły ope
rowe i dramatyczne z całego świata produkują się na eleganckiej 
zaimprowizowanej scenie wobec licznie zgromadzonej publiczności, 
Eleonora Duse stacza wielką bitwę o Ibsena, zwalczanego w Austrii 
i Niemczech, i wystawia „Norę". Kto ją w tej roli oglądał, nigdy, aż 
do końca swoich dni, nie mógł jej zapomnieć, i łatwo możemy ją sobie 
odtworzyć w wyobraźni z nader plastycznego opisu pióra Schlenthera: 

Nora, w ludowym kostiumie z Sorrento, stoi przy stole, wokół 
którego jej mąż miota się w podnieceniu. Nora trwa w bezruchu, 
tylko oczy jej rozszerzają się coraz bardziej, stają się ogromne, 
niezmierzone, a usta malutkie, coraz mniejsze, policzki zapadają 
się w głąb, kości policzkowe wysuwają się naprzód, jakby zacie
kawione. Gorzki uśmiech błąka się po jej wargach, głowa się 
chyli, postarzała nagle twarz wyraża zarazem rozczarowanie 
i tryumf: zagubiła się, ale oto się odnalazła. Serce jest coraz 
zimniejsze, ścina się lodem; duch za to coraz jaśniejszy: miłość 
odchodzi, na jej miejsce wkracza zwycięsko twarde, gorzkie 
doświadczenie życiowe„. Na koniec, kiedy mąż, pewny znów sie
bie, gotów jest przebaczyć, ona odpowiada tylko krótkim: dzię
kuję. Zrozumiała, że dwie ludzkie istoty mogą żyć obok siebie 
nie wierząc w sie.bie wzajem. Staje przed mężem jako sędzia. 
Jest stara, mądra, brzydka jak świat, który poznała z doświad
czenia. Kochała z naiwnym, radosnym oddaniem: rozczarowanie 
zmieniło w kamień jej twarz. 
Unosząc obie dłonie ściera nimi z oczu męczący sen. Oto jest 
trzeźwa, oto rozpoczyna własne życie. 

Na czyjąś uwagę, że Nora, opuszczając dom, może wywierać rozprzę
gający wpływ na zwartość rodziny, Duse odpowiada: 
- Nie wiem, co robią inne, wiem tylko, że moja Nora nie może nie 
odejść." 

Eleonora Duse, Lit. I. Riepin 

Olga Signorelli 
„Eleonora Duse" 
Czytelnik 1972 
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H. Ibsen, mal. Curt Agthe 
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