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HE NRY K lBSEN 

DO 
NO 

My, dramaturgowie, 

powinniśmy 

dążyć do tego, 

aby za pomocą 

naszej twórczości 

ulepszyć istniejący 

porządek 

światowy. 
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SKOWRONECZKI, WIEWIORECZKI ... 
„J eżeli o Ibsenie nie można powtórzyć , co powiedziano o S zekspirze 
i Balzaku, że po Panu Bogu naj więcej stworzyli ludzi, t o jednak 
faktem jest, i to trzeba raz głośno wypowiedzieć , że ludzie jego sq 
nam mózgam i i czuciem znacznie bliżsi, niż szekspirowscy i balza
kowscy" - ta opinia Wilhelma Feldm ana ,wygłoszona jeszcze za 
życia Ibsena była już dość powszechna i rokowała Ibsenowi trwałe , 
i poczesne miejsce w historii teatru światowego . T en znakomity ale 
i kontrowersy jny autor już u schyłku swej długie j, liczącej prawie 
50 la t , biografii twórczej zyskał sobie europejską sławę , choć niektóre 
z jego utworów raz po raz wywoływały prawdziwe burze. 
Ibsen prawie od początku swojej kariery związał się z t eatram i i ta 
praktyczna znajomość praw sceny niewątpliwie doskonaliła i przy 
bliżała jego warsztat dramaturgiczn y do t eatralnej prakt yki. Owa 
sprawność warsztato wa w konstruowaniu utw oró w i ról ak torskich 
przedłużyła też żywot bohaterów Ibsena o wiele lat. 
S woje związki z teatrem rozpoczynał Ibsen od posady „poety teatral
nego" w Bergen, w latach 1851- 1857 , następnie był kierownikiem 
teatru narodowego w Christianii przez k olejnych jedenaście lat . 
Uznawszy jednak, iż nie jest autorem właściwie doc enianym przez 
współczesnych, w roku 1866 na 27 lat opuścił rodzinną Norwegię 
i spędził je we Włoszech i Niemczech. Był t o okres w jego twórczości 
niezwykle płodny i twórczy; wtedy powstały m.in . takie dramat y 
jak „Brand" (1866), „Cesarz i Galile jczyk" (1873), „Pod pory społe
czeństwa" (1877), „Dom lalki" (1879). „Upiory" (1881) , „Wróg ludu", 
„Dzika kaczka" , „Rosmersholm" „Pani morza" ( 1888), „Hedda Gab
ler" ( 1890 ). Pod koniec życia zdecydował się na powrót do Christianii, 
gdzie powstały jeszcze: „Budowniczy Solnes" , „Jan Gabriel Bork
man" (1896) i ostatni z dramatów - „Gdy wstaniemy z mart wych" , 
napisany w r. 1899. Siedem schyłkowych lat życia pisarza, była to 
już tylko walka z ciężką chorobą, wyniszczającą go psychicznie i fi
zycznie. 
Najwartościowsze utwory Ibsena przez dziesięciolecia zwycięsko 
opierały się próbie czasu, m.in . dzięki walorom teatralnym, a sam 
Ibsen swoją dramaturgią zapoczątkował dobrą passę dla au torów 
skandynawskich. 
Jednym z niewątpliwych atutów dram aturgii Ibsena jest rzadka 
umiejętność konstruowania postaci kobiecych, dlatego też sięgały po 
jego utwory najwybitniejsze aktorki nasz ych czasów. 
Właśnie w losach kobiet zamykał Ibses najbardziej dras tyczne kon
fl ikt y moralne i obyczajowe, t e sobie współczesne i zada wnione od 
wieków, ujawniał swoją wrażliwość na zakłamanie i koł tunerię m ie
szczańskiego świata, demaskował pozory i konw enanse. Jego boha
terki wprowadzały zamęt i nie poddawały się utartym od dawna 
ocenom. Bo też ich twórca pode jmował temat y tak drażliwe jak pra
wo mężatki do stanowienia o własnym losie, zastanawiał się nad 
problemami odpowiedzialności m oralne j rodziców w obec dzieci, ob
nażał zakłamanie mieszczańskiej moralności, obyczajowości i religii. 
„Dom lalki' często od imienia głó wnej bohaterki nazywan y też 
„Norą" napisany został w roku 1879 i ściągnął na autora gromy. 
„J est to sztuka ~estialska , cyniczna, odpychająca, lit erackie ścierwo„." 
pisał recenzent angielski Clem ent Scott . Recenzenci francuscy łatwiej 
wybaczyliby Norze to, że opuściłaby dom dla kochanka, kimk olwiek 
by nie był, niż to, że odważyła się najpier w na poświęcenie stawia
jące jq w konflikcie z prawem, a potem na porzucenia Pana i Męża 
tylko dlatego, że odkryła w nim pospo litą kanalię, niegodną jakich
kolw iek poświęceń. O Norze, opuszczającej męża i dzieci nie w y pa
dało mówić w skołtuniałych mieszczańskich dom ach, s tała się ona 
tematem tabu. 
Skandal jaki wywołał „Dom lalk i" był jednak dla utworu naj l epszą 
reklamą. W Polsce sztuka przetłumaczona i grana była już w rok u 
1882. W marcu 1882 roku wystąpiła w roli Nory w T eatrze W ielkim 
w Warszawie Hel ena Modrzeje wska i spektakl powtórzony został 
aż - pięciokrotnie, co wcale nie oznaczało klęski . W tym saniym 
roku w roli Nory wystąpiła Gabriela Zapolska, a w roku 1883 wy
stawił utwór Teatr we Lwowie. 
W najtrudniejszej sytuacji znaleźli się recenzenci, k tórzy musieli 
la wirować po mistrzowsku, aby t ylko nie powiedzieć t ego, co o utwo-

rze myśleli naprawdę. B.;yła wię c i: „zupełnie tu odrębna i, w :eLce 
chara k teryst yczna psychologia oparta na wielkiej, nieubłagan ej suro
wości wyo brażeń etyczn ych, na konfli ktach ro zumu i serca, których 
bytu i natury [Nora/ nie przeczuwała" wedle zawoalowanej opinii 
anonimowego recenzenta „Kuriera Poznańskiego" . Pojawiła się też 
opinia recenzenta warszawskich „Nowin" na temat finału dramat u, 
któr y „nie licuje ze zwykłym konwenansem i morał e m, aie ma swoją 
logikę opartą na nowych pojęciach , które zaczynają się o swoje pra
wa do bijać. Nora jest do pewnego stopnia wyznawczynią moralności 
niepodległej, porzuca męża bez skandalu, bez miłości , dl2tego, aby 
poza domem zyskać prawo samodzielności ducho w ej" . 
Jakiej? - nie wiadomo. A po latach powód wydaje się tak oczy
wist y, choć współczesna bohaterka z całą pewnością inacze j rozwią
załaby problem opieki nad dziećmi. 
No watorstwo Ibsena badacze upatrywali. nie iylko w obrazoburczym 
dla współczesnych finale, ale i w konstrukcji dra1natu, która zawie
rała już pierwsze dojrzałe sygnały wielkie j reformy teatru euro
pejsk iego. 
„Tak zwana dobrze zbudowana sztuka miała dawnie j ekspozycję 
w pierwszym akcie, sytuację dramatyczną w drugim i rozwiązanie 
sytuacji w trzecim" - pisał G. B. Shaw w „Kwintesencji Ibsenizmu". 
„T eraz mamy w dramatach ekspozycję, sytuację i dyskusję, przy 
czym dyskusja jest próbą talentu dramaturga." A zatem, zdaniem 
Shawa: „T echniczne nowatorstwo ibsenowskiego teatru polega na: 
1. wprowadzeniu dyskusji do dramatu i na jej stopniowym rozwoju 
aż do zidentyfikowania dyskusji z akcją; 2. na podniesieniu widzów 
do roli dramatis personae oglądających na scenie incydenty z własne
go życia; na odrzuceniu starych trików mających budzić w widzu 
zainteresowanie dla nieprawdziwych ludzi i nieprawdopodobnych 
sytuacji oraz na zastąpieniu tych trików sądową procedurą oskarże
nia, niszczenia złudzeń i szukania prawdy ukrytej za ideałami, przy 
najpełniejszym zastosowaniu retoryki oraz liryki kaznodziei, obrońcy 
i poety." 
„Dom lalki' czy też „Dom dla lalki" jak chce Jan Kott, stał stę po
czątkiem nie tylko nowego teatru ale i nowej sceny, naturalistycznie 
zabudowanej m eblami i sprzętami, które zajęły miejsce dawnych 
prospektów udających prawdziwe wnętrza. Eo jakżeż inaczej można 
byłoby trzasnąć drzwi.ami i wyjść, jak czyni to Nora w finale dra
m atu. Od tego momentu też zaczyna się już inna konwencja aktor
stwa scenicznego, prowadząca do współczesności. 
Ibsenowsk a Nora, przeniesiona z rodzinnego domu dla lalki w mę
żowski, gdzie zabawki zastąpione zostały trójką żywych laleczek, 
które w ciągu siedmiu lat przyszły na świat, szokowała swoim nie
spodziewanym buntem i niespodziewaną dojrzałością, osiągnię tą tak 
nagle i w tak nieoczekiwanych dla bohaterki okolicznościach. 
Nie jest to jednak t ylko dojrzałość do samodzielności w decydowaniu 
o własnym losie. Jan Kott w swoim „Ibsenie na nowo odczytanym" 
zwraca uwagę na inne jeszcze aspekty „budzenia się" Nory - ko
biet y w słynnej scenie z pończochami i na manifestacj ę erotyzmu 
w odtańczonej przez Norę taranteli. Demaskacja tabu kobiecego ciała 
w t eatrze, podczas gdy w życiu zamknięte było ono jeszcze w długą 
suknię od stopy po szyję, zapowiadała nową erę obyczajową nie tylko 
w teatrze. Nic w t ym dziwnego, bo przecież kobiety skandynawskie 
pierwsze przed laty wyzwoliły się z gorsetów . 
Nora żyje na scenie już 110 la t, lecz czas, który minął od jej pierw
szego scenicznego buntu, okazał się czasem niespodziewanie zwielo
kro tnionym. Kanony, k tóre niewzruszenie trwały przez wieki, skru
szały w ciągu minionych kilku dziesięcioleci. 
Dziś nikt już nie posądziłby Nory nawet o ciągoty emancypacy jne, 
a prawo do wyboru partnera i oceny jego postępowania od dawna 
stało się fak tem. Jednak mimo tego , że prawie przestały już istnieć 
wiewióreczki i skowroneczki godzące się na ozdabianie domów prze
możnych właścicieli żon, rola Nory fascynuje nadal. Jest w niej 
jakaś tajemnica - ważka i ponadczasowa. 
Być może jest nią ta odwieczna droga każdej kobiety z domu dla 
lalek w prawdziwy i coraz bardziej dla niej bezlitosny świat ? 
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"NORZE'' 

TADEUSZ ZELEŃSKl-BOY: „Nora" Ibsena rnzbiła szczęśliwie 
z pewnością więcej małżeństw niż „Werter" spowodował samo
bójstw. Była wielkim manifestem praw kobiety, kobiety-czło
wieka. Stała się symbolem, zsumowała wszystkie pretensj e 
Ł żale. W chwili koi1cowego raz.rachunku między mężem a żoną 
stał przy Norze w kulisach cały legion kobiet zawiedzionych 
w małżeństwie, kobiet niezrozumianych, kobiet-lalek, któr2 
ożyły, kobiet-dzieci, które dojnały w ciągu jednej krytyczne] 
doby, aby ogarnąć nagle nicość swoich władców. Straszliwy po
rachunek! bo nawet osiem lat ni ezmąconego szczęścia żony 
nie obroniło w jej oczach męża . „Alboż nie byłaś szczęśliwą?" 
- pyta jej strapiony Hel.mer. „Nie, nigdy - zdawał o mi 
się tylko, że nią jestem" - odpowiada Nora. 
Pozornie nnnsens, bo przecież rw ogóle szczęście polega na tym, 
aby się komuś wydawało, że jest szczęśliwy.„ Ale w nonsensie 
tym jest sens, cały sens takiego wstecznego rozrachunku . Ibsen 
poszedł w nim do najdalszych krańców; Nora z godziny na go
dzinę porzuca dom i troje drobnych dzieci, mimo (co było nie
wątpliwie nowością w teatrze) że żadna inna miłość ani w ogóle 
motyw erotyczny nie odgrywa roli w jej decyzji. (1936) 
JERZY LENEVEU: W Norwegii ni ektóre panie zmuszone były, 
po ukazan:iu się tego utworu, dodawać do zaproszenia, że nie 
będzie mowy o Domu lalki. Była to jakby sprawa Dreyfusa, 
w której oskarżono Ibsena, że zdradził etykę. 
W Paryżu, gdzie wystawiano tę sztukę z Rejane w głównej 
ro1i, znajdowano by zupełnie naturalnym, żeby ta kobieta miała 
kochanka a nawet uciekła z nim (przyzwyczaja .nas bowiem 
do tego teatr, ta szkoła grzechu), chociażby nawet z doktorem 
Rank, szczególnie z nim. Starzec i młoda kobieta, byłoby to 
nadm śmiesz1,12. Damy rumieniłyby się za wachlarzem, ale jaka 
powstałaby z tego powodu uciecha! [„.] Niestety, postępowanie 
Nory jest wzniosłym, ale świat uznaje kłamstwo, a wyszydza 
surowość. Prawdziwej uozc.iwości wcale nie rozumie i nie może 
jej przebaczyć. I tym sposobem moralność, będąc wciąż gwał
cona, stała się z czystej dziewicy ulicznicą . .(1904) 
GEORGE BERNARD SHAW: Do pewnego momentu w trzecim 
akcie można by obrócić Dom lalki w bardzo pospolitą sztukę 
francuską, wyci1nając z niej kilka kwestii i zastępując sławną 
ostatnią scenę sentymentalnym happy-endem. Istotnie, pierw
szym posunięciem teatralnych mądrali było właśnie wprowa
dzenie tych zmian, wskutek czego sztuka - wypruta ze swego 
rdzenia - nie miała powodzenia i nie doczekała się żadnej 
poważniejszej recenzji. Lecz oto bohaterka zupełni nieoczeki
wanie (dla mądrali) porzuca emocjonalną gtrę i powiada: „Mu
simy usiąść i przedyskutować wszystko, co między nami zaszło". 
I dzięki t mu technicznemu novum - przez dodanie nowej 
części jakby powiedzieli muzycy,, do konstrukcji dramatycz
nej - Dom lalki ,podbił Europę i dał .początek nowej szkole 
w dramaturgii. (1891) 
STANISŁAW HEBANOWSKI: Wielkość Ibsena sprawdza się 
dzisia j nie w precyzyjnie zarysowanym tle obyczajowym. Sztu
ki j go nie są rodzajowymi obrazkami pmedstawiającymi 
umarłe zdarzenia i sytuacje. Nie są dla nas także ważne prze
konania poszczególnych postaci; niewiele nas obchodzą postę
powe poglądy Rosmera i sprawa Nory straciła swój modny 
niegdyś aspekt emancypacyjny. Ale sens twórczości Ibsena 
i prawdziwa jego wielkość wyraża się w jego bezkompromiso
w j postawie, postawie człowieka, który ustawicznie walcząc 
z prz ciwnościami: kłamstwem otoezenia i osobistymi aluzjami, 
choćby po omacku jak Nora, szuka wciąż siebie i swojego 
miejsca w świeci e. (1958) 
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