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> borkman 
we wszystkich późnych dramatach pojawia 
się temat o wadze szczególnej: relacja 
między życiem a dziełem artysty 
w różnych tej relacji aspektach oraz 
prawdziwie nieśmiertelne pytanie o życie 
szczęśliwe. Pod pewnym względem jest 
tylko jedno pytanie, które stawia sobie 
artysta: odniosłem wielki sukces, 
dlaczego nie jestem szczęśliwy? 
w odniesieniu do postaci Borkmana rzecz 
można ująć jeszcze krócej: dlaczego nie 
jestem szczęśliwy? Postać Borkmana 
należy do grupy mężczyzn silnych 
chociażby zewnętrznie i niezależnych 
od innych ludzi .Postacie kobiece późnych 
sztuk Ibsena nieco odbiegają od dramatów 
wcześniejszych, w których poznajemy 
bohaterki uznawane za typowe dla niego: 
poszukujące wolności i samorealizacji, 

zwykle nie pytające o cenę. Jak słusznie 
zauważyła Inga-Stina Ewbank w znakomitym 
studium na temat późnej twórczości 
Ibsena, potężne postacie kobiet, 
prawdziwych indywidualistek, z wyjątkiem 
niepodległej od początku do końca Hildy 
wangel z Budowniczego solnessa, na różne 
sposoby stają się jednak ofiarami 
egocentryzmu męskich bohaterów dramatu. 
Powstaje osobliwe napięcie między 
mężczyznami i kobietami w tych sztukach: 
mężczyźni, przekonani o swoim powołaniu, 
używają zakochanych w sobie kobiet jako 
środka do wypełnienia stawianego sobie 
zadania, dzięki ich wpływom, pieniądzom 

czy doskonałej urodzie (Irena, modelka 
Rubeka i współautorka jego artystycznego 
sukcesu). 

_ _ _ ____ _ __ _ A > John Gabriel Borkman 
~ rys . Edward Munch 

Bohaterowie późnych sztuk, 
w tym Borkmana, 
są wyzwaniem rzuconym 
mieszczańskiemu światu, 

podejmującymi z nim walkę. 









Miłość okazuje się siłą pierwotniejszą niż więzi 
społeczne i regulacje moralne. Czy to znaczy, 
że miłość jest z natury nieodparcie rewolucyjna 
i nie poddająca się moralności? 

odrzucona El la Rentheim mówi ,że zabójstwo 
miłości jest grzechem przeciwko Duchowi 
świętemu, jedynym, który nigdy nie 
zostanie odpuszczony. Czy młodych należy 
prowadzić i chronić przed ową 
niemoralnością? Jest nią miłość, wolność 
czy obie? czy i do jakiego stopnia należy 
im narzucać rozwiązania uświęcone 
tradycją i uznawane za nienaruszalne? 
czy należy bez zastrzeżeń obdarzać ich 

wolnością? czy do wolności należy być 
najpierw prawdziwi e dojrzałym? Kiedy owa 
dojrzałość nadchodzi, dopiero w trakcie 
praktykowania wolności czy wcześniej? 
Tymczasem bohater sztuki, Erhardt, 
prawie niepostrzeżenie dla pokolenia 
starszych staje się młodym mężczyzną, 
który pragnie wolności, chce żyć 
samodzi elnie i po swojemu. 



starego człowieka, żyjącego bezpośrednio 

wobec śmierci. Już w trakcie pierwszych 
wypowiedzi Borkmana pojawia się motyw 
wyprowadzający go jako postać poza 
realizm. uwalnia go to od razu od 
podejrzeń, że jest tylko pospolitym 
aferzystą, który jako dyrektor banku 
sprzeniewierzył cudze pieniądze i został 

skazany na więzienie. Borkman, którego 
trudno byłoby posądzić o tego rodzaju 
stwierdzenia, oświadcza dziewczynie, 
że żelazo śpiewa w głębi ziemi, 
że pragnie wydostać się na powierzchnię, 
by służyć ludziom. w przebiegu akcji 
nasza wiedza o nim poszerza się 
w konfrontacji z innymi postaciami, 
a w końcu ze światem, gdyż - porwany 
nieodpartym pragnieniem powrotu 
do życia i aktywności - wychodzi z domu, 
by wspinając się w górę, co ma znaczenie 
także symboliczne, umrzeć. 

Jego ucieczka na wolność 
i do życia okazuje się 
ucieczką do śmierci. 

śnieg, mróz, zadymka, góry w śniegu -
wszystko to odbiega od zwykłej scenerii 
rozgrywającego się zimą dramatu. 
Przypomnijmy wypowiedź Edvarda Muncha, 
który określił ten utwór jako "najlepszy 
pejzaż zimowy w sztuce norweskiej". 
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I 
obraz zimy, bieli, uśpionej natury należy do zespołu 
archetypowych obrazów jałowości i śmierci, kojarzy się 
także z wyrażeniem potocznym, mówiącym o zimnym sercu. 

Ewbank wskazuje, że nawet siwe włosy Ell i 
należą do tego typu wyobrażeń: Ella 
pojawia się na scenie jako osoba ciężko 
chora, mająca przed sobą najwyżej kilka 
miesięcy życia. zimno, które odczuwa 
Gunhilda jest także znakiem chłodu 
emocjonalnego, może nawet duchowej 
martwoty . określenie "na górze" i "na 
dole" domu oznacza jednocześnie zdaniem 
Ewbank nieusuwalną alienację: bycie 
"wewnątrz" jest zamknięciem w 
przeszłości, natomiast "na zewnątrz " -
iluzj ą ucieczki do "wolności " i "życia" . 
Podkreśli łbym jednak, że owa alienacja 
czy separacja jest jednak związkiem, 
choć przecież nie jednością. ważne jest 

wskazanie na złudzenie ucieczki: Borkman 
ucieka do śmierci, nie do życia. Dokąd 
uciekają młodzi, Fanny wilton, Erhardt, 
Frida Foldal? Jakie złudzenie ich 
pociąga? zwróćmy uwagę, że Ibsen nie 
przestaje opatrywać sensu ich ucieczki, 
tak przez nich upragnionej, tak dokładnie 
odpowiadającej jego własnemu liberalnemu 
dekalogowi, znakiem zapytania. 

Sztuka zaczyna się od swego rodzaju 
"równowagi, która utknęła w martwym 
punkcie" (Ewbank). w tym stanie postaci 
identyfikują się ze swoją pozycją 
w układzie na górze/na dole i wewnątrz/na 
zewnątrz, a jakakolwiek próba wyjścia 
poza te układy pociąga za sobą 



• 

Cechuje je, dodajmy, cudowna lekkość bytu 
człowieka nowoczesnego i ponowoczesnego, 
który odrzuca winę, a zna jedynie 
przyczyny swoich porażek, zawsze leżące 
poza nim samym. Dla Borkmana odkupienie 
oznacza po prostu rehabilitację i powrót 
na stanowisko dyrektora banku. 
Dla Gunhildy jest to zapomnienie wstydu 
i poniżenia, jakie spadły na jej dom; 
Erhart ma nadaną mu przez matkę misję 
oczyszczenia nazwiska od hańby. Przybycie 
Elli do domu siostry z żądaniem, by 
Erhardt osłodził ostatnie miesiące jej 
życia, przywraca i ożywia przeszłość, 
uniemożliwiając nadejście przyszłości. 
Dialog postaci składa się ze słów, które 
nie tylko są wypowiedzeniem pewnych 
znaczeń, ale również objawia znaczenia 
ukryte: urazy, obsesje, lęki. 
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