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Urodził się ~o marca 18~8 r. w Skien, w południowej Norwegii. Był najstarszym 
z pięci orga dzieci Mar· chen i Knuda Ibsenów. Gdy miał 6 lat. jego ojciec 
(kupiec) ni spodziewanie zbankrutował. Rzuciło to cień na całe dalsze życie 
Ibs na. Już jako 15-latek zmuszony był do zarabiania na własne utrzymanie -
wyj e hał do portowego miasteczka Grimstad i został tam pomocnikiem 
ap karza R imanna (od tego momentu, aż do końca życia - czyli przez 63 lata 
- nie utrzymywał prawie żadnych kontaktów ze swoją rodziną). W wieku 18 lat 
miał romans z j edną ze służących Reimanna, Elsie Sofie Jensdatter, która 
urodz.ła mu syna ( bsen nigdy jednak się nim nie interesował). Niedługo 
potem aptekarz zbankrutował. Ibsen żył w tym okresie w skrajnej nędzy. 
W roku 184 - · eku 21 lat - napisał. a następnie wydał swój pierwszy dramat 
(pod pseudonimem Brynj lf Bjarme) - tragedię Katylina (1849, wyd. 1850). 

W 1850 r . Ibsen przeniósł się do Christianii (ówczesna nazwa Oslo), gdzie 
rozpo zął tudia m dyczne. Szybko jednak je porzucił i poświęcił się lite
r aturze.Jeszcze w tym samym roku (26 września 1850) w Christiania Theater 
odb. ło się pierwsze wystawienie jego dramatu również napisanego pod 
pseudonimem) - jednoaktówki Grób wojowników (1850. wyd. w pierwotnej 
formie dopier w 191 , wyd. pol. 1926 jako Grób Hunów). Pod koniec 1851 r. 
[bsen zo tał zatmdniony w powstałym rok wcześniej pierwszym teatrze wysta -
wiającym w j ęzyku norweskim- Det norske Theater w Bergen, by „wspoma
gać teatr jako dramaturg''. Pełnił tam niemal wszystkie funkcje (nie był tylko 
aktorem) , dzięki czemu nabrał ogromnego doświadczenia scenicznego. W kolej
nym roku, dzięki przyznanemu stypendium, odbył kilkumiesięczną podróż 
do Danii i Ni mie , podczas której napisał komedię Noc świętojańska (1852, 
wyd. dopiero w 1909), wystawioną na rocznicę założenia teatm w Bergen. 
W kolejnych latach powstały dramaty: Pani zamku Óstrot (1854, wyd. 1857, 
wyd. pol. i904 , Urocqstość na Solhaugu (1855 , wyd. 1856, wyd. pol. 1926) -
pierwsza sztuka. hórej wystawienie nie zakończyło się fiaskiem i która 
pokazana została również poza granicami kraju (Kungliga Dramatiska 
Teatren w Sztoholmie), Ol.af Liljekrans (1856, wydana dopiero w i898). 

W 1857 r. Ibsen przeniósł się do Christianii, gdzie został kierownikiem 
artystycznym Christiania Norske Theater. Tam napisał Rycerzy-w Helgelandzie 
(1857, wyd. 1858, wyd. pol. 1904 jako Rycerze północy). W wieku 3o lat ożenił 
si z Zuzanną Daae Thoresen, córką pastora i dziekana Bergen. Rok później 
1859) urodził mu się syn Sigurd. Gdy w i862 r. teatr. w którym pracował, 
zbankrutował, sytuacja materialna pogrążonego w długach Ibsena (mimo że 

został doradcą artystycznym w innym teatrze - Christiania Theater) była na 
tyle zła, że zorganizowano na jego rzecz zbiórkę pieniędz . W pierwszej 
połowie lat 60. powstają jednak kolejne dramaty: Komedia, miłości ( 1 86~, wyd. 
1862, wyd. pol. 1913), Pretendenci do tronu (1863,' d. 1863, d. pol. i911) . 

W 1864 r. Ib n dzięki pomocy Bj0rnstjerne Bj0rnsona (prz szłeg lau 
reata Nagrody Nobla, ojca chrzestnego jego syna) otrzymał d p. rlam ntu 
norweskiego stypendium i mógł ponownie wyjech ć z granic . Przez czt ry 
lata przebywał we Włoszech (Rzym) , gdzie napisał Branda i 865. wyd. 1866. 
wyd. pol. 1903) - pierwszy dramat, któ uczynił o pi arzem znanym poza 
N orwegią. oraz Peer GJ11ta (1867, \ d. 1867, 1d. pol. 1910 . W i868 r . 
przeniósł się do Drezna, gdzie mie zkał wraz z rodziru\ przez 7 lat. T m po
wstały: Związek młodzieir (1869. wyd. 186 , wyd. pol. 1905), Ce arz · Galilejczyk 
1873, wyd. 1873) oraz pierwszy tomik wierszy Digte 1871). W 18 4 r. - po 10 la

tach pobytu za granicą - Ibsen na kilka miesięc powrócił do orw .gii . 
W 1875 r. wyjechał ponownie - najpierw mieszkał 3 l· ta w Monachium; 

w międzyczasie otrzymał dok.'1orat honoris eau a uni versytetu w U sali 
(1877). Potem (1878) przeniósł się na 7 lat (z kilkoma przenv mi) o Rzymu, 
na krótko odwiedził Norwegię (1885), po zym znów rócił do Monachium, 
gdzie spędził kolejne 6 lat. W tym okresi powstają j go najważni jsze ut\ ry. 
mówiące w sposób uniwersalny o najważniejszych problemach sp łe zn h 
i politycznych, dzięki którym zyskał sławę w całej Eur opie. Były to: Podpory 
społeczeństwa (18n wyd. 1877- wyd. pol. 1899), Dom lalki (Nora) (1879. ' '-· d. 
1879, wyd. pol. 1880*), Upiory (1881, wyd. 1881 , wyd. pol. 189 ), Wróg ludu 
(188~ , wyd. 1882, wyd. pol. 1892). Potem powstały nie mni j sław e, których 
treść skupia się przede wszystkim na problemie wolnoś i o obistej: Dzika 
kaczka (1884, wyd. 1884, wyd . pol. 1897 jako Cym nka) , Rosmershohn (1886. 
wyd. 1886, wyd. pol. 1898), Oblubienica morza (1888, wyd. 1888 , wyd. pol. 
1889) i Hedda Gabler (1890 , wyd. 1890, wyd. pol. 1899) . 

W 1891 r. Ibsen postanowił-· po ~7 latach przebywania na obczyźnie -
wrócić do kraju i zamieszkać w Christianii. Tu pow ta j g ostatnie dramaty: 
Budownicz:ySolness (189~. wyd. 1892. wyd. pol. 1893), Mały Eyolf (1894. wyd. 
1894, wyd. pol. 1899),]ohn Gabriel.Borkman (1896, wyd. 1896, wyd. pol. 1897*) 
oraz Gdr powstanieniyr z martwxch (1899, wyd. 1899. ryd. pal. 1900*). Przez 
ostatnie 6 lat życia, na skutek częściowego paraliżu ciała, spowodowanego 
wylewem. Ib en nie był w stanie już pracować . Zmarł 23 maj a 1906 r. 
•pierwodruk w czasopiśmie 













Inga lwasiów 
Dom ról 

Dom lalki (Nora) Henrik Ibsen opublikował w i8 9 roku. Z i869 rokll 
pochodzi słynny esej Johna Stuarta Milla Poddań.stwo kobiet , przetłuma
czony na duński przez Georga Brandesa i żywo na przełomie lat 60. i 70. 
dyskutowany - mamy więc prawo sądzić. że wiele jego tez zasiliło idee 
Ibsena w zasie, gdy konstruował ś iat Nory. Według Milla, twórcy liberal
nej filozofo zatroskanego o nowoczesne społeczeństwo. zniesienie 
poddaństwa kobiet , czyli przede wszystkim nadanie im praw w dostępie 
do edukacji. równego trak.1:owania w małżeństwie, praw wyborczych, leży 
w interesie ogółu, który - nie uwzględniając kobiet - pozbawia się 

pełnoprawnych podmiotów mogących wspierać postęp. Ten wywód, jego 
negatyw. zapewne pobrzmiewa w wypowiedziach Nory, która nie może (bo 
jak?) pojąć reguł prawnych, czyniących z niej najpierw poddaną ojca, 
potem męża. Jednostkę „niepełną", która, kierując się czymś, co uważa 
z kolei za „ prawo naturalne". a więc przywiązaniem do męża i oj ca, 
popełnia przestępstwo. Nie widzi w podpisaniu weksla mającego dać 
środki na ratowanie mężowi życia, bo o taki czyn chodzi, czegoś nagan -
nego. Pomyślmy: nie zna reguł, ponieważ wychowana została poza wiedzą 
o nich. Teraz musi odpowiedzieć swoim życiem tak, jakby je znała. 

W duchu Milla można byłoby powiedzieć teraz, że Nora Helmer, 
odsunię a od pełnej, społecznej partycypacji, niewyedukowana w tym 
względzie , kierująca się odruchami serca, zachowuje się jak jednostka 
niepełnowartościowa, podobna w tym do wielu kobiet swego czasu, żyją
cych właściwie na krawędzi społeczeństwa w swoich gniazdkach, 
domkach, a czasem przytułkach. Końcowe odejście Nory byłoby więc 
pójściem drogą wskazaną przez Milla. a potem podkreślaną w programach 
sufrażystek i feministek - uczyć się, edukować, tworzyć N ową Kobietę, 
partnerkę dla mężczyzny i pełnoprawną członkinię społeczeństwa. 
Przeobrazić pasożytniczego ptaszka w pracowitą towarzyszkę życia, l""tóra 
pomoże budować świat , nie zapominając o posprzątaniu własnego gniazd
ka. Bo, przyznajmy, tymczasem Nora nie tylko nie rozumie świata, gospo
dynią i matką jest też raczej dekoracyjną, raczej niepoważną, pozwalając 
zajmować się wszystkim, także dziećmi, innym, bardziej odpowiedzial
nym osobom, choćby niańce. 

Ibsen nie pisze dramatu pod dyktando tez Podda.ństwa kobiet, a gdy 
sztuka stanie się sławna, wielokrotnie będzie zaprzeczał, że chciał być 
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orędmvnikiem sprawy kobiecej, mówił że, interesuje go , człowiek". Cóż, o to 
samo chodziło feministkom przełomu XIX i XX wieku, o przejście „kobiety" 
na stronę „człowieka". Nowa Kobieta miała być przed wszystkim part
nerką mężczyzny. Ibsen niewątpliwie uderzał w mieszczańskie 

zakłamanie, ale też , być może mimochodem, skonstruował świat, bóry 
wydaje się dziś niesłychanie aktualny w innym już, nie tylko emancypa-
yjnym. sensie. Nora to bowiem. gdy zytamy ją dzisiaj. traktat na temat 

sposobu istnienia płci, swego rodzaju „sztuka drugiego stopnia". pokazu
j ąca już nie tylko reguły XIX-wiecznego społeczeństwa (cz. znajdujemy 
w nich, o ironio, także nasze?) , lecz odsłonięte na scenie odgrywanie 
odgrywania, teatr płci, który dziś ma swe teorie i nazwy. Nawet bez nazw 
i teorii wyczuwamy, że nic w tym domu lalek nie jest prawdziwe, nieza-
1 żnie od tego, że zbudowany został na s enie. Nie idzie tym razem 
o mieszczańską obłudę. Tu nic nie jest „prawdziwe" , bo nie ma miejsca, 
w którym płeć mogłaby „być " jako taka. Zawsze już zajmuje pewną 
umowną ramę, zawsze jest przedstawieniem, wymusza zajmowanie 
określonych pozycji, dyktuje położenie ciałom , intona je, nawet słownik. 
Nie ma pł i przed jej społecznym, kulturowym odegraniem, być może 
nawet „natura" to opracowany przez ustanowienie reguł spel'i:akl. Kim są. 
w tej sztuce, bohaterowie? 

1. Ona, Nora 

H R: (ze suojego po ·oju) CzJ to skowron ·k t k świer or.e isalonie.? 

OllA: {oru iem j d n =: pakunlr:ó d Tak. to kowronek. 

H .EH: Cz,r tom i jaka , "' icwi6rcc.:z · tak ię u ija? 
o : Tak. 

RET R: A ki d. to wi \\ ióreczka ócil do domu? 1 

W tym czułym dialogu na pierwszy rzut oka nie ma nic poza miłosnym 
kodem. Skowroneczek i wiewióreczka odpowiada przymilnie i grzecznie 
do czasu, gdy wypomni mężowi tę swoją rolę zabawki- najpierw w gospo
darstwie ojca, a potem u niego, gdzie ma własne lalki-dzieci. Nora, 
mówiąc Helmerowi o tym, użyje sformułowania „przeszłam do ciebie", co 
nasuwa skojarzenie z dyskursami antropologicznymi, podkreślającymi 
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rolę kobiety jako specjalnego rodzaju dobra, monety wymiennej - ona tę 
swoją przechodniość w koń.cu rozpozna. Zwróćmy uwagę i na to, że zwią
zek matki z dziećmi dookreślony został przez dramaturga sceną zabawy, 
podczas której Nora wchodzi pod stół, udaje mniejszą. niedorosłą. 
Macierzyń · vo jest wię : słowami o przywiązaniu, kupowaniem prezen
tów, zabawą pod stołem. 

Nora odgrywa zabaw{' w matkę, choć zapewne dzieci kocha, lecz własne 
macierz ństwo wyraża poprzez to, co uważa się w jej świecie za naturalne 
i wła ' iwe. Nora '-\i zystko - poza tą jedną tajemnicą, która burzy jej świat 
- właściwie odgrywa. N astra ja się na każde wejście Helmera, chowa do 
kieszeni makaroniki. bo słodycze są jej przez męża zabronione, rozma
wia z nim tym kodem zdrobnień, który dziś śmieszy. Wychodzi mu 
naprzeciw - dosłownie, we wskazówkach scenicznych, w dialogach zawsze 
jest zwrócona w tę stronę, z której on ma nadejść. Chowa przedmioty 
i cz 'nności, których on nie lubi: siebie poważną i poprawki krawieckie, 
rzekomą rozrzutność i zobowiązujący dług. Czy ma jakieś inne, poza 
bezustannym skupieniem na mężu, życie? Jakieś życie wewnętrzne, jakiś 
strzęp serwety, pod którą, niczym bohaterka eseju Virginii Woolf Wlasny 
pokój. mogłaby coś ukryć? Tak, Nora ma tajemnicę. I nie idzie teraz o tę, 
którą poznajemy prawie na początku - podjadanie słodyczy - ani o sam 
dług zaciągnięty u lichwiarza w celu wywiezienia chorego męża do Włoch, 
gdzie wyzdrowiał. W dialogu z panią Linde Nora mówi: 

T iąc d ie cie talaro · \\]dali m)- Czt~ty i:tce o iem et koron. Zdaj z obie 

:pra~e. żt: to ogromna suma. 

Warto zwrócić na ten moment uwagę. Być może jest to jeden z waż
niejszych fragmentów, odsłaniających zalążek „drugiego życia" pani 
Helmer (wartego tysiąc dwieście talarów). Posiadanie pieniędzy. zarabia
nie, zarządzanie pożyczoną kwotą, sfinansowanie czegoś ważnego jest jak 
szczelina otwierająca się na inny sposób życia, o którym bohaterka 
wypowie się wprost: 

biegł j zm1y na przykład po zez~. c:ił mi sic i do tałam dużo te' t , \\ do przepi

v.ania . 1.amykał m ·ie\ iec wi ·zorami i pi alam d póina w noc.A ·h. cza ami 
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b ;walam jui tak okrop i imeczona. al z urugi ·j ·trony było o 1 i. iaba\'. n ' 

wk 1;iedzieć i praco' ać za pieniądz . Czułam~ ie wted pra'~ i jak rn żmyzna. 

Skonfrontujmy o zdanie z lań uszki m innych o z stw - makaroniki 
w kieszeni sukienki, weksel. podpis, pożyczka prz konanie męża o wspar-
iu pochodzącym od oj ca) , udawanie trzpiotki dialogi o kostiumach z mę
żem i doktorem Rankiem, praca pod pozorem wcześniejszego udania się 
na spo zynek. .. Co j szcze? Całe życie Nory zdaje s ię być skłamane -
zarazem w oczach m ża jest ona „prawdziwą kobi tą" . Żeb istnieć , trzeba 
odgrywać rolę kobiety. pTZejść z domu do domu, od ojca do męża. Tylko 
zy jest coś pod nią, pod ą rolą? To konieczne d ży ia oszustwo ma 

granicę: jeśli wyjdzie na ·aw, odium spadnie na męża - Nora, jako pod
miot społeczn · prawny. przecież nadal n ie istnieje. Istni je w fałszer-
twie, ldóre okazuje się hańbić męża. Ale tylko część procederu fałszowa

nia 6 eksel hańbi. Mak roniki. świergot ptaszka, prz bieranki , zabawa 
pod tołem są dopusz zalne. Nora i Helmer, nie rozmawiając o tym. 
wiedzą, co zna zy b ć kobietą , a co m~czyzną . Ten „idealny" układ może 
mieć warianty. Przykładem pani Linde, w przeszłości porzucająca miłość 
dla stabilizacji, poświęcająca się dla młodszych braci, pracująca w końcu 
ciężko na ut rzymanie. Czy Nora gdzieś kied ś ma szanse zostaś kimś 
takim, osobą samodzielną? Pani Linde chce połączyć ios z lichwiarzem 

rogstadem, może wię na tej scenie nie ma miej sca dla samodzielnych 
kobiet? Albo szczęście oznacza wybór niesamodzielności? Pytanie 
ważniejsze - czy Nora w którymkolwiek momencie sztuki może dać się 
zobaczy> jako ktoś inny niż „wiewióreczka". „skowroneczek", nieod
powiedzialna lalka, bawiąca się w skrytości w kogoś, kto zarabia, by ura
tować honor męża? Czy jest gdziec Nora poza domkiem zbudowanym 
przez Helmera, korzystającego zresztą z ogólnie dostępnego, społecznie 
aprobowanego planu takich budowli? Kim zresztą jest sam Helmer? 

2. on, ostoja 

Trudno traktować dramat Ibsena jako oskarżenie tej konkretnej 
postaci. W teatrze pokazującym teatralność życia społecznego - dodajmy 
tu raz jeszcze: w teatrze, który jak żaden poddaje się teorii performatyw-
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ności, gdzie role płciowe zawsze są odgrywane - próżno stosować kryteria 
prawdy/fałszu. dobra/zła. Helmer jest wytworem społeczeństwa 

(sparafrazujmy tytuł innej sztuki Ibsena: jego podporą), nosicielem roli. 
która porządkuje rozkład dnia i pokazuje, jak kochać. Przychodzi do 
domu, wita ptaszka. udaje się do gabinetu. Dba o fasadę, ale trudno go 
jednoznacznie oskarżać, postępuje bowiem zgodnie z przekazywanym 
przez pokolenia wzorem na bycie mężczyzną, obywatelem, mężem. ojcem. 
Nie znaczy to, że nie ma w nim pokus, pożądań, potrzeb. Pod koniec sztu
ki przyzna się do erotycznych fantazji związanych z żoną- fantazji, którym 
wyraźnie sprzyja całokształt ich relacji i które należą do przywilejów męża: 

A ldedy już mam w ' hudzić . i j orulam ·1.al m twoje wloclzieńcze ramiona. 

twój cudmrnie poch lon •karcz k, wted sobie nyobrażam. że je ·teś panną m1 d . 

że prL d c:lw. ilą wz.ieliśm ·ślub j ja po raz pienrsz~ prowadz~ cie- do mojego 

rn· z kania. że je te ·my arni. tylko ty i ja. ty moja młodziutko. driąca ro1.kos1y! 

Pnez aly dzisiej '7.) \\ • f'zór odczuwalem tylko te ·knote za tobą. Kied patr-z.yl m. 

jak 1ai1 "L ··z tarantelę. jak uri ka z i u \ dz.i, z. kr w we urnie '~ rzała. ie był m 

w st:rni dłużej tego musi· i dla1c o zabrałem ci ...:tamt11d tak ,,cze 'nie. 

Ten mąż , ale też kochanek (pożycia małżeńskiego musimy się 
domyślać, słuchając kodu zdrobnień i obserwując przygotowania do tańca) 
gotów jest odsunąć Norę, kiedy dowiaduje się o jej „przestępstwie". Co 
gorsza, gotów jest wrócić do starego porządku, gdy lichwiarz oddaje weksel 
i niebezpieczeństwo wydostania się sprawy na zewnątrz zostaje oddalone. 
Gotów jest unieważnić własne reakcje i słowa doprawdy bardzo szybko. Czy 
więc Helmer posiada zasady? Uczucia? Czy jest odpowiedzialną głową 
rodziny? Egoistą? Kim jest? Może konstruktem wypełnionym słowami, 
gestami, grymasami? Może on, jak ona, nie ma pola manewru, grając swą 
rolę mężczyzny. głowy rodziny, opiekuna ptaszka? Może on, jakoś inaczej, 
poza tym, co mu przypisane przez normy. nie istnieje? Przecież na końcu 
zostaje na scenie bezradny, złamany. Jak grać dalej? 

Ibsen pisał w momencie, gdy potrzeba nowego scenariusza, nowej 
umowy między kobietami i mężczyznami była jasna. Ale proces uzgadnia
nia tej umowy trwa nadal, choć może dotyczy innych przypadków. Dziś 
Helmer - mężczyzna - bywa na scenie równie rozdarty, bezradny i żałosny. 
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3. Trójkąty 

Norze. jak w klasycznym dramacie. zasadniczą figurą sceniczną jest 
trójkąt. W każdy dialog i w każdą relację włącza się osoba trzecia. 
Przyjacielem domu jest doktor Rank, przyjaciółką Nory- pani Linde, ta 
z kolei była w przeszłośc i związana z Krogstadem i z nim łączy życie w prze
biegu akcji, przyczyniając się tym samym do rozwiązania konfliktu dra -
matycznego. Przyczyniając się częściowo , bowiem pani Linde. kobieta 
doświadczona, wdowa i opiekunka młodszych braci, nie chce powstrzy
mać tego. co musi się zdarzyć po ujawnieniu sprawy weksla. Trójkąt -
powiedziałby Rene Girard, znawca antropologii i teatru - to figura 
konieczna, bo tylko w obecności osoby trzeciej może wybuchnąć dramat 
pożądania, a ten stanowi podstawę i sens wszystkich innych ludzkich 
zachowań i dramatów. Istotnie , śmiertelnie chory dok"tor Rank kocha 
Norę . która najpewniej tylko udaje niewiedzę w tej spraw ·e. Opowiada 
zresztą pani Linde, jakie widziałaby wyjście z opresji - datek bogatego 
wielbiciela. Jedyna droga wyjścia? Jedyny scenariusz dla kobiety? 
Scenariusz obecny w wychowaniu i obyczaju, bo sprzyj aj ący uzależnieniu 

kobiety. Nora wybiera - trudno powiedzieć czy świadomie, może tylko 
korzystając z okazji - fałszerstwo. Spłacając dług. wykonując pracę 

zarobkową, czuje się „jak mężczyzna". 
Wróćmy do trójkątów. To. że Rank kocha Norę, nie dziwi. Zakochany 

przyjaciel zdaje się być stałym elementem wyposażenia mieszczańskich 
domów. Zastanowić powinno nas to, że Rank zna ze słyszenia panią Linde. 
podczas gdy Helmer wyraźnie o niej nie słyszał. Życie Nory należy do 
męża, ale jej życiorys do przyjaciela. Ciało zdaje się być ich wspólną 
tajemnicą- męża i medyka - gdy rozmawiają o ewentualnej ciąży, mogącej 
wywoływać babskie humory. Jest w tym coś może ważniejszego: o ile 
Helmer posiada przyjaciela i „wnosi" go w układ małżeński, Nora nie 
posiada nawet i nie dzieli z mężem pamięci o pani Linde. Małżeństwo 
polega nie tylko na przejściu od ojca do następnego mężczyzny. 
Małżeństwo to także zerwanie ciągłości, zerwanie z młodością. Takiej ceny 
mężczyzna nie płaci, zachowuje męskie przyjaźnie i do pewnego stopnia 
dzieli się z przyjacielem żoną - oczywiście tylko w określonych granicach. 
Godzi się na zażyłość Nory i Ranka, bowiem wiadomo, że doktor będzie 
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kochał w skrytości serca i nie robiąc nikomu ambarasu. Próhe uratowania 
małżeństwa Helmerów podejmie pani Linde. Przyjaciółka z przeszłości 
żony. o które · Helme zapomniał lub nawet nie słyszał . 

4. Tarantela 

Tarantele aniec, którego Nora nauczyła się podczas włoskiej 
podróży, mającej uzdrowić meża, ale zatruwającej jej resztę życia. trzeba 
potraktować jako kluczową scene dramatu, choć samego stępu. wt ,k 
ście Ibsena, nie obserwujemy, słyszymy tylko jego odgłosy, widzimy 
próby. Tan ·ecto znak życia i śmierci , dostępna obiecie ekspresja, w któ 
r j wyraża zarówno siebie, jak i wskazuje na kompletną sztuczność ego 
wyrażania i S'\ ego położenia w świecie. Taniec ma reguły, ale i wprowadza 

tr· ns . Potrzebuje stroju-kostiumu ale i daje wyrazić sie ciału. 
ora przygotowuje wy: tep, pr sząc o pomoc Hel mera . Z jednej strony 

chodzi o odciągniecie go od skrzynki na listy. z której wyjąlb , str szną 
wiadomo„ o jej przestępstwie. Z drugi j jednak strony prepar wanie 
ciał a, kostium tańca jest podobne emu, co robi Nora w małżeństwie, co 
robią kobiety na scenie swego życia, podobne całemu aktowi ustanawiania 
płci. Spontaniczność musi być ujęta w regułę, potrzebny jest akompania -
tor (Rank) i horeograf (mąż) . Co c ce Nora ostatecznie zatańczyć? 

O zywiście t n aniec to wabieni , lecz i ucie zka, i osa zanie. Ten 
taniec to chwila nadziei na wolność, kończąca się zatraceniem, które nie 
nas ąpi, bowiem to wciąż tylko scena i taniec. Być lalką, być tancerką -
sztuczne byty, jak ptaszek, wiewióreczka, posłuszna żonka. Zbyt 
gwałtowne ruchy, choć pociągają jako seksualne zaproszenie, 'W}'WOłują też 
lęk. Laleczka, tan erka wra a do domu i tam rozegra si sc na tatnia. 
Jaka o m że b 'scena? 

5. Dokąd pójdzie lalka 

Wydaj e się, że scena ostatnia pokazuje kompletną niemożność 
rozwiąz nia konfliktu, opuszcz ,nia domu lalek wpuszczenia w p tacie 
j · goś człowieczeństwa , które byłoby psychol o · cznie prawdopodobne, 
podobne do życia . O Ibsenie mó · się jako o tym, który pokazał obłudę 
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społeczeństwa na progu modernizmu, ale też , że graniczony wczes
nomodernistycznym horyzontem, tworzył ludzkie typy trudne dziś do 
ożywienia. Być może ożywienie byłoby nawet dla nich niedobre, przes 
tałyby bowiem funkcjonować jako eksperymentalne formy wspominanej 
tu kilkakrotnie performatywności, a więc dowody na to, jak rzeczywistość 

płci stwarzana jest przez odgrywanie ról, gesty wypowiadanie kwestii. 
N ie mogę sobie wyobrazić . kim będą ora i Hel mer potem. Nora 

przejmuje inicjatywę , odgrywa tym razem sc nę skandaliczn go p ż gna
nia. Jak się zmieni? Co się w niej zmieni? A w nim? Czy moi.na wyobrazi 
sobie cudmvne przeobrażenie (na przykład jako klisz życia pani L. d )? 
Pewnie można, tego właśnie byśmy eh ieli: samostano'\\ · enia, partner 
stwa, nowej umowy małżeń ki j , mpatycznego Helmera. Pozostawmy 
jednak przemiany obyczajowe, które dokonały ię między rokiem powsta
nia sztuki a dniem dzisiejszym. 

Dziś Nora pozostaje aktualna jako scenicm trakta o konstruowaniu 
ról i możliwościach (niemożliwościach) wychodzenia p za ni . Trakt t 

krystalicznie czysty, pre yz 1jny, niemal - w dobrym sensie tego słowa -
szkolny. Patrzmy, jak oni oboje, pozos ali aktorzy także, stają się, są 
kobietami i mężczyznami, k.1:órędy eh ą u iec, gdzie wykona " unik -
w tańcu, w pożądaniu, w deklarowanej szczera , ci . To się może uda , cho
ciaż jeszcze nie w Ibsenowskim domu lalek. Może · udać w naszej 
współczesności, w naszej lekturze Ibsena, eh ć nie róbmy sobie zbyt 
wielkich nadziei w sprawie u ieczki na kompletnie czyste pole, poza his 
torię relacji płci, poza kulturę. 

Tymczasem patrzmy uważnie , słuchajmy: , "'zy to moj wiewiórecz 
ka?". Jak na to odpowiedzieć? Tarantelą ku małżeńskie· sypialni? Pracą? 

Rozmową? Nora i Helmer są tymi, których w powtarzalnych sekwencjach 
odgrywają. To coś więcej niż konwencja, być może to nawet prawda 
o kobietach i mężczyznach. 

1 W:· Jt<lk.le fragmentv Nary za: łlenrik lb. n , Dum lall.1 (Naru) . pm lm.vt.a Ann • łarclniakó ina. 

W. r w" a 2006 Swi.it Lit rucki. 
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Autorzy i iródła ilustracji 

Portret Henrika Ibsena i logotyp © IBSEN-ARET 2006. 

Fotografie twórców przedstawienia wykonano skanerem > str. 6-15. 

Zdjęcia wideo z prób do spektaklu - Wojciech Puś > str. 24-47. 

Licencja na wystawienie utworu została wydana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 

kasy 

Plac Teatralny 3 (tel. 022 69 20 61 O) 

wt. - sb. 11 :OO - 14:30 i 15:00 - 19:00 lub do rozpoczęcia przedstawienia 

nd przed przedstawieniem od 16:00 

ul. Wierzbowa 3 (tel. 022 69 20 807) na godzinę przed przedstawieniem 

Teatr Mały (Pasaż Wiecha, tel. 022 82 75 022) 

wt. - sb. 11:00 - 14:30 l 15:00 - 19:00 lub do rozpoaęcia przedstawienia 

nd. przed przedstawieniem od 16:00 

kasy EVENTIM/ZASP, www.e81let.pl 

rezerwacja 

pon - pt. 9:00 - 18:00, tel. 022 69 20 604, 69 20 664 

fax 022 69 20 742 

e-mail· bowtainarodowy.pl 

Teatr Narodowy 

Pl. Teatralny 3, 00-077 Warszawa 

www.narodowy.pl 
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