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Dramaturgia wielkich Skanaynawów - Ibsena, Strindber
ga od kilku lat triumfalnie powraca na deski teatru całego 
świata. Skąd się bierze to zjawisko? 

* * 
W dobie kryzysu idei, w dobie zagubienia i samotności 

człowieka, zwracamy się ku sprawom najprostszym, elemen
tarnym. Zastanawiamy się nad sensem swego życia, jego ce
lem. N ad swoim stosunkiem do najbliższych. Pragniemy 

w swej samotności znaleźć oparcie, znaleźć uznanie i pomoc. 

* * 
W sztukach Ibsena spotykamy się z bohaterami, którzy 

mimo różnic historycznych, mimo zupełnie innych warunków 
i okoliczności nękani są takimi samymi niepokojami, postawie· 

ni przed podobnymi decyzjami. Ich samotność jest taka sama 
jak nasza. 

* * 
Niestety, nie powstały dramaty współczesne, które w tak 

pełnej dramatycznie i · bogatej teatralnie formie odbijałyby 

życie i problemy współczesnego człowieka. Dlatego zwracamy 

się do tamtej dramaturgii i przeglądamy się jak w lustrze 
w jej bohaterach. 



Nigd>; nie pisałem, b~ z~ob~ć sławę 

Ale ocz>;wiście sława, jak dotąd służ~

ła mi, ponieważ wzbudziła zaintereso

wanie moimi ideałami i twórczością. 

:,.~,~.ki~ .... ~~.~. 
~~~: 

Ibsen w 1877 r. Portret Juliusa Kronborga 



Najwcześniejsza ze znanych fotografii Ibsena z 1861 r. (1.33) 

w Christianii 

Większość ludzi umiera nigdy wla§ciwie nie żyjąc praw

dziwym życiem. N a szczęście dla nich, nie zdają sobie z tego 

sprawy. 

* * 
Teorie filozoficzne nie wprowadzone w praktykę wydają 

mi się bez wartości. 

* * 
Wola jest dla mnie zawsze najważniejszą rzeczą. Niewielu 

ludzi posiada silną wolę. Zawsze wydaje mi się śmieszne, kie

dy ktoś mówi mi, że coś czego chciał, nie wyszło. Oni jedynie 

pożądali lub tęsknili za czymś, a nie chcieli tego. Ten, kto 

na.prawdę czegoś chce - osiąga cel. 

* * 
Samorealizacja jest najwyższym celem 

szczęściem człowieka. 

* * 

najwit:kszym 

Jedną z tragedii kobiet jest to, że ich sila woli pozostaje 

niedorozwinięta. 

Kobiety marzą i czekają na coś nieznanego co nada sens 

ich życiu. To czyni ich życie emocjonalnie niepełnym, często 

stają się ofiarami rozczarowania. 

* * 
Najprawdziwsze jest szczęście osiągnięte poprzez naszą 

wlasną wolę. 



Ibsen w 1874 r. Zd~~cie J. Linde~aarda Ibsen karykatura Olafa Gulbranssona 



Piękna jest wolność wewnętrzna i pełnia osobowości. 

* * 
Siła i subtelność muszą sobie towarzyszyć. Brutalna siła 

jest czymś nieznośnym .. 

* * 
Tęsknota za popełn i eniem szaleństwa to warzyszy nam pTzez 

całe życie. Któż z nas, stojąc z kimś nad przepaścią czy na 

wysokiej wieży, nie niiał nagłego impulsu, by strącić tę osobę? 

I dlaczego tak jest, że spraw iam y ból tym , których kochamy 

choć w iemy, ze będziemy tego żałować. Cale nasze życie nie 

jest niczym innym jak walką z ciemnymi silami w nas. 

" 

* * 
Nie można nigdy mówić ludziom wszystkiego„. Ja prze

mawiam swobodnie jedynie ustam i postaci z moich sztuk. 

Myśli i wypowiedzi Henryka Ibsena za
notowane przez powiernicę i przyjaciółkę 

Helenę Raff, malarkę i rzeź.biarkę. 
Ibsen w Christianii. 1901 r. 
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Moje sztuki sprawiają ludziom kłopot, bo kiedy je oglą
dają muszą myśleć, a większość ludzi chce nie wymagającej 

wysiłku rozrywki, a nie słuchania przykrych prawd. Ludzie, 

którzy boją się pozostać sam na sam ze sobą idą do teatru tak 

jak na plażę czy na przyjęcie - żeby się rozerwać. 

* * 
Z zasady robię trzy wersje moich sztuk; rozmą się one 

bardzo charaktery~tyką 'postaci, nie fabułą. Kiedy zabieram 

się do pierwszego oprac~wania materiału - jest tak, jakby~ 

znał postaci z podróży pociągiem. Zawarte zostają pierwsze 

znajomości, rozmawia się o tym i o owym. W drugim szkicu 

wszystko widzę już jaśniej, znam najogólniej ludzi tak, jak

bym spędził z nimi miesiąc w kurorcie. Odkryłem podstawy 

ich charakteru i drobne cechy charakterystyczne, ale mogę 
wciąż się, mylić w pewnych ważnych sprawach. Wreszcie 

w ostatniej we!sji osiągam pełnię wiedzy. Znam moje postaci 

jak po długim i intensywnym obcowaniu z nimi. Są mymi 

bliskimi przyjaciółmi, którzy mnie nie rozczarują. Będę już 

zawsze widział ich tak, jak widzę teraz. 

HENRYK IBSEN 

* * 
Któregoś dnia Ibsen zaskoczył żonę, mow1ąc : „Widziałem 

Norę. Podeszła do mnie i położyła mi rękę na ramieniu". 

„Jak była ubrana?" - spytała po kobiecemu Zuzanna, na co 

Ibsen „z wielką uczciwością" odrzekł: „Nosiła niebieską, weł

nianą suknię". 



Ibsen 

Ibsen w 1899 r. 

angielscy turyści. Karykatura zamieszczona w piśmie 
„Vikingen" z 6.VIII.18ga r. 



HENRYK IBSEN 

NOTATKI DO TRAGEDII WSPÓŁCZESNEJ 

(fragmenty) 

Żona w sztuce nie zdaje sobie w rezultacie sprawy co jest 

dobre, a co złe. Z jednej strony kieruje . się elementarnym 

uczuciem, z drugiej - wiarą w autorytet. To prowadzi do 

zupełnego zamętu (.„) 

Popełniła fałszerstwo i jest z tego dumna, bo uczyniła to 

z miłości do męża. Ale ten jej mąż zajmuje konwencjonalnie 

szacowne stanowisko po stronie prawa i widzi sytuację męs

kimi oczyma. 

Konflikt moralny. Przybita i zmylona swoją wiarą w autory

tet, traci wiarę we własną moralność i w to, że zdolna jest 

wychować dzieci. 

Gorycz„. 

Miłość życia , d.omu, męża i dzieci. Od czasu do czasu, po 

kobiecemu ucieka od swoich myśli. Nagle niepokój i strach 

powracają. Wszystko musi znieść sama. Katastrofa nadchodzi 

- nieubłagana, nieunikniona. 

Rozpacz, konflikt, klęska. 

Rzym, 19„X.187B 

N I 
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Karykatura bankietu urodzinowego Ibsena w Kopenhadze 1898 r. zamieszczona w piśmie „Blaksprutten" 



MICHAEL MEYER 

Tematem „Nory" nie są prawa kobiet, tak samo jak „Ry

szard Il" nie jest o bo_skim prawie królów, a „Upiory" o sy

filisie czy „Wróg ludu" o zagadnieniach higieny. Tematem jej 

jest dążenie każdej jednostki do tego, by wykryć jaką jest 

naprawdę osobowością i zmierzać do pełni rozwoju. Ibsen wie

dział to, co Freud i Jung mieli dopiero później udowodnić; 

że wyzwolenie może dokonać się jedynie od wewnątrz. Dla

tego też wyraził on w liście do George Brandesa swój· brak 

zainteresowania „socjalnymi rewolucjami, rewolucjami zew

nętrznymi" i stwierdził: „to, co naprawdę jest potrzebne to 

rewolucja ducha człowieka". 

Przesianie „Nory" w dzisiejszym teatrze jest może mniej 

szokujące niż w czasie kiedy powstała, ale nie mniej suges

tywne. Zapewne bowiem nie ma na widowni mężatki, która 

nie chciałaby w jakimś momencie odejść od swego męża. Nie

wypowiedziane myśli w samochodach i taksówkach powraca

jących ze współczesnego przedstawienia „N ory" nie mogą się 

bardzo różnić od tych, powracających ze spektaklu powozach 

dziewięćdziesiąt lat temu. 

, • 

Michael Meyer 

„Ibsen". Biografia 
Nowy Jork 1971 

Ibsen na ło:lu śmierci 



Wszystkie zamieszczone w programie teksty pochodzą z książ
ki „Ibsen"; biografii autorstwa Michaela Meyera wydanej w 
Nowym Jorku w 1971. Tłumaczenie Lucyny Tychowej. 




