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Ibsen między mistyką morza a ludową 
baśniowością, 
czyl i „ Kobieta z morza". 

Badacze twórczości Henryka Ibsena zwykli 
dzielić jego pisarstwo na trzy okresy: późnoro
mantyczny. reali styczna-krytyczny i sym boi i cz ny. 
Do pierwszego można zaliczyć dwa jego poematy 
dramatyczne - „Peer Gynta" (1867) i „Branda" 
(1866). do drugiego „Norę" (1879) czy „Wroga 
ludu" (1882). a do trzeciego np. „Dziką kaczkę" 
(1884) czy „Rosmersholm" (1886) . Napisana 
w 1888 r. „Kobieta z morza" chronologicznie 
należy do trzeciego. symbolicznego okresu. 
z którym ma zresztą wiele wspólnego. W drama
cie można jednak dostrzec elementy z wszystkich 
wymienionych okresów. Ludowa baśniowość 
przypomina „Peer Gynta" . Realistyczny opis by
towania ludzi z prowincjonalnego. małomiaste
czkowego środowiska jest bliski „Wrogowi ludu" 
czy „Podporom społeczeństwa". Wreszcie sym
bolika „Kobiety z morza" wywodzi się niemal 
bezpośrednio z „Rosmersholmu". 

Zarazem nie trudno zauważyć. że „Kobieta 
z morza" zajmuje dość szczególną pozycję 
w całokształcie dorobku pisarskiego Ibsena. 
Przez całą bowiem twórczość Norwega przewija 
się pasja moralna w widoczny sposób 
kształtująca jego wizję świata i człowieka. Jest to 
imperatyw etyczny rodowodem z surowej. prote
stanckiej tradycji z dominacją starotestamento
wej zasady „oko za oko. ząb za ząb". Ibsenowscy 
bohaterzy i bohaterki jakże często płacą naj
wyższą cenę za swoje czy cudze winy - ruiną 
dotychczasowego życia (Nora) czy śmiercią. 
a nierzadko bywa to śmierć samobójcza. jak 
w wypadku Jadwini z „Dzikiej kaczki" czy ty
tułowej postaci z „Heddy Gebler". Dodajmy. że 
w tych dwóch wypadkach dziecko jeszcze 
i młoda kobieta odchodzą z tego świata w bardzo 
męski sposób - przy użyciu broni palnej. Odbiega 
od takich rozwiązań finał „Kobiety z morza". 
Można się zgodzić z szwedzkim krytykiem teatral
nym Carl-Edvardem Nattsenem. który w związku 
z tą sztuką napisał: „W jasnym op1ymizmie i wie
rze w ludzkie możliwości do przeobrażeń zajmuje 
ten dramat wyjątkowe miejsce w całej produkcji 
literackiej Ibsena". 

Dwa wątki organizują przedstawioną w „Ko
biecie z morza" rzeczywistość - mistyka przyrody. 
a ściślej morza. która ukazuje nam niemal Ibsena 
jako marynistę. oraz ludowa baśniowość . 

Reprezentantami mistyki morza w dramacie są 
postać tytułowa oraz Obcy. „Ellida należy do 
plemion ludzi morskich" - mówi o swej drugiej 
żonie małomiasteczkowy lekarz. dr Wangel. Asa
ma bohaterka wyznaje: „Jestam przekonaną. że 
gdyby ludzie od pierwszej chwili przyzwyczaili się 
do życia na morzu - a nawet w morzu - byliby bez 
wątpienia doskonalsi i niewątpliwie szczęśliw
si" .Jej tajemniczy i tragiczny p;:irtner - Obcy. 
z którym r.~łączyła się rywalnymi zaręczynarr1i. 
jest rownież „synem morza. Tam jego gniazdo". 
Stąd wypływa fatalistyczna fascynacja Ellidy tą 
postacią. skoro „cała potęga morza skupiła się 
w tym człowieku". Zauważmy przy okazji. że 
w przeciwieństwie do bogatej wewnętrznie. 
pełnej psychologicznych niuansów Ellidy Obcy 
jest nadmiernie obdarzony przez autora sztafażem 
tradycyjnej i przestarzłej dziś symboliki i wymaga 
inscenizacyjnego dowartościowania ze strony 
teatru . 

Zaczerpnięte przez Henryka Ibsena motywy 
z ludowych skandynawskich i nie tylko skan
dynawskich baśni i podań „o zaginionym lub 
zmarłym panu młodym. który odwiedza swą nie
wierną pannę młodą i żąda jej powrotu" oraz „o 
kobiecie. która zostaje ocalona ze szponów wod
nika lub ducha wód morskich" trafnie zostały 
określone w tych słowach przez wybitnego nor
weskiego badacza literatury. Edvarda Beyera. 

W ten sposób symbolika morza została po
szerzona o folklorystyczną i mityczną postawę 
nadając dramatowi nowe perspektywy. 

W wiele lat po śmierci Henryka Ibsena badacze 
literatury oraz psychiatrzy dostrzegli. że w „Ko
biecie z morza" dr Wangel uwalnia swą żonę 
spod zgubnej fascynacji Obcym przy pomocy 
klasycznych niemal zasad psychoanalitycznej ku
racji. W ten sposób norweski pisarz został miano
wany prekursorem młodszego odeń o blisko 
trzydziści lat Zygmunta Freuda. Dostrzegając te 
podobieństwa. nie można jednak pominąć zu
pełnie odmiennego stosunku do człowieka ze 
strony Ibsena w porównaniu z wiedeńskim psy
chiatrą. O ile freudyści interesują się człowiekiem 
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wyłącznie z psychiatrycznego punktu widzenia. 
to Ibsen czyni to ze względów ideowych.Zgodnie 
ze swymi liberalnymi poglądami Norweg tak 
kreuje postępowaniem dr. Wangla. iż gdy on 
rezygnuje z zatrzymania przy sobie wszelkimi 
środkami żony i daje jej całkowitą swobodę Ellida 
uzyskuje wolność wewnętrzną i tożsamość du
chową. uwalniając się w ten sposób spod fatalnej 
fascynacji postacią Obcego. 
W ten sposób dramat kończy się na pozór happy 
endem . Ellida. w przeciwieństwie do Nory, decy
duje się pozostać przy mężu. pragnie na nowo 
zorganizować życie rodzinne. stać się nowym. 
odrodzonym człowiekiem. Ibsen jedak był zbyt 
mądrym pisarzem. aby zadowolić się happy en
dem. W finale sztuki bowiem równocześnie 
z przeobrażeniami bohaterów kończyło się 
również krótkie. północne lato wraz z sezonem 
turystycznym ożywiającym nudne życie prowinc
jonalnego miasteczka. Odpływa ostatni statek 
z turystami. którzy wnieśli w tę powszednią 
rzeczywistość powiew życia z wielkiego świata. 
za którym tęskni daleka krewna bohaterek 
„Trzech sióstr" Czechowa - Boletta. Także Ellida. 
już po swej decyzji i duchowym odrodzeniu. nie 
bez pewnej melancholii stwierdza: „ Skoro się raz 
zabłąkaliśmy na ląd. trudno już odnaleźć drogę do 
morza i do jego życia" . Dlatego dopatrzyłbym się 
cienia ironii w stwierdzeniu jąkającego się 
człowieka do wszystkiego w miasteczku. Balles
teda. który w zakończeniu sztuki mówi. że ludzie. 
w przeciwieństwi do kobiety z morza. 
„ .. . wszędzie się aklam.„akli ... matyzują". 

„Kobieta z morza" wzbudziła w latach 90-tych 
minionego stulecia spore zainteresowanie nie 
tylko w Skandynawii. lecz również w Europie. 
Szereg wybitnych aktorek. z Eleonorą Duse na 
czele. próbowało sił w tytułowej roli. a sam utwór 
został. podobnie jak „Nora". uznany za głos 
pisarza w modnej wówr.z<Js kwestii kobiecej 
Później zainteresowanie sztuką osłabło. Przyczy
nił się do tego w pewnej przynajmniej mierze 
brytyjski teatrolog, Allardyce Nicoli. który 
w swych tłumaczonych na wiele języków „Dzie
jach dramatu"surowo obszedł się z tym utworem. 
Mimo to w ostatnim dwudziestoleciu wystawia
no ten dramat na przykład w Anglii . Czechach czy 
w Rumunii. A w teatrach niemieckojęzycznych. 

w których Henryk Ibsen cieszy się niezmienną 
popularnością, „Kobieta z morza" doczekała się 
w tym okresie nawet sześciu inscenizacji Przez 
cały czas sięgały po dramat oczywiście teatry 
norweskie i skandynawskie. Sam miałem okazję 
zobaczyć premierę tej sztuki w 1985 r. w sztok
holmskim Królewskim Teatrze Dramatycznym . 

W Polsce dramat Henryka Ibsena doczekał się 
na przełomie XIX i XX wieku aż trzech 
przekładów. Mimo iż tekst ten znalazł się 
w dwóch pierwszych wydaniach zbiorowych 
dramatów Ibsena z 1899 i 1907 r„ nie wzbudził 
większego zainteresowania ze strony teatrów . 
Przypuszczalnie pojawił się na deskach scenicz
nych pt.„Oblubienica morza" jedynie pod koniec 
1899 r. w Krakowie i we Lwowie. Później 
sięgnięto po utwór w nowym przekładzie Szcze
pana Gąssowskiego bodajże tylko w Teatrze 
Popuiarnym w Grudziądzu w 1 960 r. 

Decyzja kierownictwa Teatru „Wybrzeże" wy
stawienia „Kobiety z morza" oznacza więc przy
pomnienie zapomnianej i mało znanej w Polsce 
sztuki Henryka Ibsena . Jakie ta konfrontacja ze 
współczesnym odbiorcą przynosi rezultaty pozo
staje do oceny samych widzów. 

Zenon Ciesielski 
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