






SEKS I PRZEMOC 
CZYLI PANI 
Z MORZA HENRIKA 
IBSENA 

Dawno, dawno temu żyła mała dziewczynka, której mamusia umar
ła, a tatuś pracował w latarni jako latarnik. Tatuś był jednak szczęś
liwy, bo kochał morze, a dzięki temu, że pracował w latarni, miał 
morza pod dostatkiem, a córkę swą nazwał jak okręt - Ellida. Miał 
więc nie tylko naokoło morze, ale i stateczek do zabawy. 

Ellida wyrosła na piękną panienkę, która także bardzo kochała 
morze, jak również marynarzy: majtków, bosmanów, pierwszych 
oficerów, kapitanów - po prostu ludzi związanych z tym nieogar
nionym żywiołem. Dlatego, mimo że w miasteczku pojawił się 

nauczyciel o pięknym skandynawskim nazwisku Arnholm, nie chcia
ła związywać z nim swego młodego życia. W zamian jednak opo
wiedziała mu i pokazała to, o czym jej opowiadali i co jej pokazywali 
ci wspaniali ludzie morza, których tylu miała okazję poznać. 

Ale czas mijał, a marynarze jak to marynarze - dziś są, jutro ich 
nie ma - więc Ellida, zdecydowała, że choć jako flota przynależy się 
marynarzowi, to jednak wyjdzie za lekarza, bo to też ma coś wspól
nego z flotą. I wyszła za świeżo upieczonego wdowca, doktora Wan
gla.„Życie, życie, niewysłowione piękno''. 

Wangel nie ukrywał, że wolałby, aby jego żona nie umarła i dalej 
zajmowała się dziećmi, ale skoro wyszło inaczej, nie ma nic przeciw
ko temu, żeby Ellida zacumowała w jego przystani. 

Ellida zajęła więc zwolnione miejsce - ale jakoś tak nie do końca. 
Ani ten dom nie jest jej domem, ani te dzieci nie są jej dziećmi, ani 

ten mąż nie jej, tylko jakby ciągle tamtej. Co by tu zrobić? Koleżanka, 
do której zadzwoniła, a która akurat nie miała czasu gadać, powie
działa: „Ellida, ty nie bądź głupia, ty sobie zrób dzieciaka i od razu 
on będzie chodził jak zegarek''. „Dzieciak?" - zapytała zdezoriento
wana Ellida, „Nie, głupia, Wangel" - odpowiedziała koleżanka i się 
rozłączyła, bo naprawdę nie mogła wtedy gadać. 

No trudno, Ellida zacisnęła zęby i zrobiła sobie dzieciaka. Niestety 
- okazało się, że to nie Ellida jest głupia, tylko ta koleżanka, bo było 
jeszcze gorzej. Jakieś dziwne było to dziecko - wszystko robiło obse
syjnie, ciągle albo jadło, albo płakało, albo, za przeproszeniem, sra
ło pod siebie. Zero kontaktu. Dlatego gdy jakoś tak zaczęło kaszleć 
i jakby się dusić, to co Ellida niby miała zrobić? Umarło, no i co się 
poradzi? Może lepiej zresztą, przynajmniej ominęło je to straszne 
życie wśród ludzi-wilków. 

Ellida już nie dzwoniła po rady do koleżanki, ale za to Wangel 
zadzwonił do Arnholma, bo wydawało mu się, że z tą Ellidą coś jed
nak jest nie tak. Daje codziennie na kokainę, co za darmo przecież 
nie jest, a teraz jeszcze wszyscy tylko patrzą, jak człowieka oszukać. 
I czy ona to docenia? Jest wdzięczna? Nie. Ciągle jakaś nie taka. 
Całe dnie kąpie się w zanieczyszczonej zatoce, gdzie młodzi, opale
ni mężczyźni wylewają stare paliwo ze swoich jachtów i katamara
nów. Czepia się go, że on wyjeżdża do pacjenta i wraca po tygodniu, 
a przecież ten człowiek był naprawdę bardzo chory i ten zapach 
u Wang la wziął się od przebywania w pokoju pełnym lekarstw na spi
rytusie. A co najdziwniejsze i kompletnie niezrozumiałe- Ellida unika 
go w małżeńskim łożu. Tym bardziej to dziwne, że nie ma wiele oka
zji go tam spotkać i każda możliwość powinna być bezcenna.„Niech 
przyjedzie ten Arnholm - pomyślał Wangel - albo Ellida zobaczy, 
co to za debil, albo z nim wyjedzie, a oba wyjścia są dobre''. Jak 
pomyślał, tak zrobił. 

*** 
Od powstania Pani z morza minęły sto dwadzieścia dwa lata. 

To jest jednak bardzo długo - chociaż z drugiej strony tkwimy dziś w tej 
samej epoce, w której ów tekst powstał-tylko wtedy ona się zaczynała, 
a teraz się kończy. Epoka Hegla, Nietzschego, Freuda i Kobiety. 



Jest rok 1888 - kobiety uzyskają prawa wyborcze dopiero za około 
trzydzieści lat, ale ferment wokół tej sprawy jest już bardzo poważ
ny, coraz więcej osób widzi potrzebę zdeklarowania się, po której 
jest stronie. Jest to czas emancypacji również innych upośledzo-
nych grup społecznych, dlatego w zamieszaniu rewolucyjnym, które 
narasta, zwiększa się szansa na zmiany. Lecz tak naprawdę dopiero 
pierwsza wojna światowa i wymuszona przez nią zmiana struktury 
społecznej rzeczywiście otworzy kobietom drzwi do samodzielno
ści. Konieczność przejęcia opuszczonych przez mężczyzn stanowisk 
pracy i ról społecznych miała większy wpływ na emancypację kobiet 
niż jakiekolwiek manifesty i poparcia. Druga wojna i podział Euro-
py na „wschód" i „zachód" doprowadziły do dalszego rozmycia tra
dycyjnych ról społecznych. A przecież mimo to ten proces się nie 
zakończył. Nadal tkwimy w modelu patriarchalnym, który na razie nie 
ma alternatywy. Nie ma, dopóki do emancypacji kobiet nie dołączy 
się emancypacja mężczyzn - wyzwolenie z ról. A tymczasem model 
rodziny nuklearnej, wielopokoleniowej, nie wytrzymał cywiliza
cyjnej decentralizacji. Model atomowy, rozczłÓnkowany, prowadzi 
do niekontrolowanych patologii za drzwiami M-4, a w najlepszym 
razie do samotności zarówno dzieci, jak i rodziców. Dzieci, których 
główny łącznik ze światem to twarde łącze do Internetu. Rodziców, 
których przerastają wygórowane oczekiwania, jakie świat przed 
nimi stawia. 
Odgrywająca swój teatr życia, niezaspokojona i samotna w mał

żeństwie Ellida. Zatrzaśnięty jak małża, pilnujący konwenansu Wan
gel, którego życiowym priorytetem jest, by w jego domu wszyscy się 
uśmiechali, bez względu na to, co się za tym uśmiechem kryje. Szu
kający do kupienia dobrze prezentującej się młodej żony Arnholm. 
Niepewny swojej tożsamości seksualnej Lyngstrand dla kariery arty

~.-illł stycznej gotów na każde upokorzenie i zdecydowany sprzedać się 
komukolwiek. 

Di~: A wśród nich one dwie - Bolette i Hilde. Do jednej już dotarła rze
!:::::;--.:!! czywistość, a druga? Co się z nimi wszystkimi stanie, gdy w ich domu 

pojawi się wpuszczone przez zagubionych ludzi czyste zło? 
Jednak to nie baśń, wielka literatura rzeczywiście się nie starzeje. 

~~~=3~~l~!l!!!~[!ł!l!!'.ll;~~~~J~AiG~O~DAjHERNIK 5PALIŃSKA ~~~ 
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Marzanna Folusz 

Marzanna Fo/us Od wielu lat pracuje pan jako reżyser w Danii, 
Finlandii i Norwegii, teraz również jako konsultant merytoryczny 
festiwalu „Strefa: Norwegia''. Dlaczego współczesna dramaturgia 
i teatr norweski są w Polsce tak słabo znane? Właściwie nadal tylko 
Henrik Ibsen dźwiga ciężar reprezentacji swojego kraju. 

Piotr Chołodzińsk1 Cały teatr skandynawski jest bardzo mało zna
ny. Teatr polski korzysta z doświadczeń teatru niemieckiego i rosyj
skiego. Dla mnie właściwie istota polskiego teatru to melanż tych 
dwóch tradycji teatralnych: niemieckiej i rosyjskiej. W skrócie moż
na powiedzieć, że Polacy wzięli z Niemiec formę teatralną, a sztukę 
aktorską z rosyjskiej duszy. Jesteśmy więc bardzo ciekawą kombi
nacją na granicy tych dwóch teatrów, stanowiąc zupełnie nową, 
własną jakość sceniczną. Na przestrzeni lat dochodzę do wniosku, 
że na pewno jednym z najbardziej oryginalnych twórców teatru 
powojennego w Polsce byłTadeusz Kantor. 
B: Dlaczego Kantor, a nie na przykład Jerzy Grotowski? 
E Kantor poszedł bardziej w stronę teatru, a Grotowski w stro

nę duchowości i filozofii teatru. Później ze swoją metafizyką poka
zał się Krystian Lupa, który na gruncie europejskim jest na pewno 
niezwykle oryginalnym reżyserem. Działa poza granicami, jest pla
stykiem, pisarzem, filozofem, ale przede wszystkim potrafi dotknąć 
metafizyki. Teatr Kantora był teatrem metafizycznym i teatrem formy, 
a Lupa to ten, który potrafi wywołać„dreszcz metafizyczny''. 

1) Kiedy Ibsen leżał już nieprzytomny na łożu śmierci w otoczeniu najbliższej rodzi
ny, pielęgniarka, która była cały czas przy nim, powiedziała znamienne słowa: „Doktor 
Ibsen czuje się dzisiaj lepiej''. Wówczas Ibsen podniósł się raptownie, mówiąc: „Tvert 
i mot". Następnego dnia, 23 maja 1906 roku o godzinie 14:30, zmarł. 

rA1fi: Co to znaczy „metafizyka w teatrze"? 
lliJI: To obecność elementu nadprzyrodzonego. Coś więcej niż 

tylko technika i sprawność, coś, co bezpośrednio dotyka bytu jako 
takiego przez teatr. 

rA1fi: Ibsen, przechodząc od realizmu do symbolizmu, wydaje się 
ciekawym dramatopisarzem dla polskich scen, tymczasem perma
nentnie przegrywa z Antonem Czechowem. 

lliJI: Kochamy Czechowa, wielką literaturę naszych sąsiadów, 
bo jest bliska słowiańskiej duszy. Niemcy są naszymi sąsiadami, 
z którymi mamy wiele wspólnego, poczynając od tak prozaicznych 
podobieństw jak podobieństwa kuchni polskiej i niemieckiej. Pol
ska kuchnia, podobnie jak polski teatr, jest rosyjsko-niemiecka. 
A recepcja Ibsena w Polsce?To ciągle wielki problem. W Polsce mamy 
fatalną recepcję jego dzieł, w której ciągle funkcjonują anachronicz
ne, skrótowe odczytania wprost. Powiedziałbym nawet - odczytania 
dziewiętnastowieczne . 

m: Być może problem dotyczy braku nowych, współczesnych 
przekładów na język polski? To pierwsza bariera w dotarciu tekstów 
na scenę . 

m : w powszechnej świadomości funkcjonują oczywiście te naj
bardziej znane dramaty Ibsena, grywane od czasu do czasu. A prze
cież poza nimi istnieje cały ogrom sztuk, które ujrzały światło dzien
ne w Polsce raz, może dwa przed wojną, nie mówiąc już o latach 
powojennych. Mam tu na myśli takie utwory, jak Budowniczy So/
ness, Rycerze Północy czy Brand. Popularny Mały Eyolf miał do tej 
pory w Polsce dwa młodopolskie tłumaczenia i był wystawiony 
do roku 1918 w Krakowie, Lwowie i Przemyślu. Dopiero przed rokiem, 
po ponaddziewięćdziesięcioletniej przerwie, tekst ten ponow
nie wyreżyserowała Maria Spiss w nowym przekładzie Aleksandry 
Sawickiej w krakowskim Teatrze Nowym, a na przykład w Niemczech 
Mały Eyolfjest grany non stop. W Polsce nikt do tej pory nie odczytał 
Ibsena na nowo. Polscy reżyserzy nie są nim zainteresowani, kiedy 
natomiast oglądam Dziką kaczkę w reżyserii Michaela Thalheime
ra, widzę niesamowitego Ibsena, którego próbuje się po pierwsze 
odczytać na nowo, a po drugie ubrać w wyraźną formę. To fascynu
jące, że Ibsen właśnie w niemieckim teatrze jest tak samo ważny jak 



Ellida Wangel - MARTA ZIĘBA 

Czechow, gra się go na okrągło, i to wszystkie, również mniej znane 
tytuły. 

m: Zamknięty krąg teatralnego obiegu: twórcy nie sięgają 
po sztuki, bo nie ma tłumaczeń , a nie ma tłumaczeń, bo nikt ich nie 
zamawia dla teatru. Nie powstają również teksty przepisane, teks
ty na motywach dramatów Ibsena, jak ma to miejsce w przypadku 
innych dramatopisarzy. 

/DD: My też mocno walczymy z tekstem, który teoretyczn ie 
jest nowym tłumaczeniem, ale na scenie wydaje się archaiczny. 
Na początku pracy okazało się to dużym problemem. Aktorzy 
po pierwszym czytaniu mieli dystans do Pani z morza właśnie przez 
język jej tłumaczenia , chociaż sztuka opowiada o bardzo współczes

nych, aktualnych problemach. Później, również przez swój czynny 
udział w pracy, w jakiś sposób wymusili zmiany w tekście. Właściwie 
to aktorzy podczas tej pracy nauczyli mnie, że nie trzeba mieć sza
cunku do autora, tylko szacunek do teatru. m: Ibsen, praktyk teatru, reformator dyktujący na przełomie wie
ków tempo zmian w nim, zrozumiałby takie teatralne kroki. W Pol
sce pamiętamy sprzed pięciu lat real izację Kobiety z morza Roberta 
Wilsona na podstawie tekstu Susan Sontag w warszawskim Teatrze 
Dramatycznym. 

: Próbujemy zmieniać, przepisywać tekst, czując, że tradycja 
ibsenowska, idąc po literze tekstu, mija się z wrażliwością współ

czesnego człowieka. Szukamy bardziej skomplikowanych, brutal 
nych relacji, niż wyglądałoby to na pierwszy rzut oka z prawie tele
nowelowego przebiegu akcji. m: Tym bardziej że sam Ibsen mówił: „ Każda rzecz jest upiorem''. 
Wydaje mi się, że dla polskiego teatru interesująca może być przede 
wszystkim świadoma siebie ibsenowska „nowa kobieta". Tymczasem 
Pani z morza kończy się jak projekt „starej kobiety''. Główna bohater
ka zostaje w przypisanych jej strukturach i normach społecznych . 

/DD: Emancypacja i epoka patriarchatu wydają mi się mało intere
sującymi głównymi tematami. To może być punkt wyjścia . Skupiając 

się na konsekwencjach tego procesu, chcemy iść dalej. 
m: Feminizm jako temat główny jest mało ciekawy dla pana czy 

mały ciekawy w Polsce? 



IDD: Dla mnie, ale też w Skandynawii. Temat feminizmu jest dość 
oczywisty, o tym wiele się mówi. Dużo ciekawsza i subtelniejsza 
jest gra pozorów, odczytanie freudowskie, rola dzieciństwa, ale też 
ogromnie interesujące jest otwieranie tego tekstu kluczem jungow
skim przez kryzys wieku średniego, jego integrację cienia. Przede 
wszystkim jednak Ellida Wangel jest dla nas kobietą odgrywającą. 

To osoba, która ciągle musi popisywać się przed otoczeniem i samą 
sobą. Jest pod przymusem wzbudzania zainteresowania wśród męż
czyzn, którzy znajdą się obok niej. Nie ma w tym stylu bycia szcze
rości walki o siebie. To fascynująca, pęknięta postać kobieca. Typ 
„wiecznej aktorki'; ale typ niejednoznaczny. To zawsze była wielka 
rola dla aktorek. Dzisiaj też tak jest. 
Ili W jednym z wywiadów mówił pan, że polscy aktorzy są indy

widualistami, a skandynawscy w dużym stopniu podporządkowują 
się reżyserowi. To opinia przychylna dla polskich aktorów? 
B Od początku bylem otwarty na osobowości aktorów. Są zna

komici. Proszę koniecznie napisać, że to świetni aktorzy! W Skandy
nawii pracuje się zupełnie inaczej, relacja reżyser-aktor jest bieguno
wo różna. Tutejsi aktorzy są niesłychanie kreatywni w całym proce
sie twórczym. Rozbuchani twórczo, mają tysiące różnych propozycji 
i dopełniają się jako zespół. Wszyscy są szalenie utalentowani. Praca 
w Teatrze Polskim we Wrocławiu to dla mnie rodzaj interesującego 
eksperymentu. Różnica między polskim a skandynawskim teatrem 
to również oczywiście stopień emocjonalności przekazu. Polski 
teatr, nawet jeśli jest ubrany w formę, pozostaje bardzo emocjonal
ny. Teatr skandynawski jest taki jak Jon Fosse - nawet jeśli występu
ją w nim gwałtowne emocje, są one głęboko ukryte. Tak ukrywane 
emocje mogą czasami eksplodować. Opierając się na tej zasadzie, 
przed trzema laty w Szwedzkim Teatrze Narodowym w Helsinkach 
zrobiłem Heddę Gabler. W pierwszej części na wzór skandynawski 
spektakl był oszczędny i powściągliwy w środkach, po czym w pew
nym momencie dochodzi/o do wybuchu wezbranych emocji . 
m: Jak reagowała na te ujawnione emocje publiczność? 
ariil: Dobrze, podobnie zresztą jak krytycy, od których dostałem 

nagrodę. Ale zdarzały się na spektaklach osoby, które wychodziły 
w trakcie, bo to było dla nich szokujące i nie do przyjęcia . Tymczasem 

Polacy są nieprzewidywalni, i to w każdej dziedzinie. I w polityce, 
i w sztuce. Dzięki temu możliwe są dynamika pracy i zaskakujące 
efekty, trzeba tylko umieć się w tej polskiej dynamice znaleźć. Mój 
skandynawski scenograf na początku miał z tym problem. Wytłu
maczyłem mu, że w takim stylu pracy należy szukać waloru, a nie 
wady. 
m: Przekonał się? 
!it!D: Tak. Chociaż przyznam, że dla mnie też ta metoda pracy jest 

nowością. To rodzaj twórczego spięcia. 
m: „Spięcie" to również termin ibsenowski. W liście do wydawcy 

Ibsen pisał, że zaczął świadomie dramatyzować „siły i tarcia właści
we współczesnemu życiu ''. To było dwadzieścia lat przed napisaniem 
Pani z morza, ale odnosi się do sedna całej jego dramaturgii. Pani 
z morza z kolei najczęściej jest odczytywana jako konflikt między 
naturą i kulturą. 

E : Właściwie nie zajmujemy się często podejmowanym wąt
kiem natury w tym tekście . Skandynawskie interpretacje opierają 
się głównie na konflikcie natury i kultury, a nas interesują kryzys 
w rodzinie, kryzys w małżeństwie i bohaterowie, którzy podejmując 
grę, odgrywają przed sobą teatr życia. A główną rolę w tym teatrze 
życia kreuje oczywiście Ellida. 
m: Raczej więc konflikt między kulturą a kulturą? 
& : Tak, wszystkie postacie są bardzo egotyczne w nastawie

niu na samorealizację w każdym momencie. Ten tekst wydaje się 
podobnie aktualny jak Mały Eyolf, w którym dziecko ginie przez 
zaniedbanie rodziców, podobnie jak w najnowszym filmie Larsa von 
Triera Antychryst. Wystarczy przyjrzeć się dramatom Ibsena, a ich 
tematy stają się niezwykle współczesne . 



20 Ili 1828-23 V 1906 

Dramatopisarz, poeta i malarz. Urodził się w Stockmannsgarden 
w Skien w południowej Norwegii. Przyszedł na świat jako najstar
szy z pięciorga rodzeństwa. Kiedy przyszły pisarz miał osiem lat, 
jego ojciec, zamożny kupiec Knud Henriksen Ibsen, zbankruto
wał, a rodzinny majątek został zlicytowany. W roku 1843, zaraz 
po konfirmacji, młody Henrik zmuszony był na zawsze opuścić dom. 

I 

Został pomocnikiem aptekarza w prowincjonalnym Grimstad. Marzył 
o studiach medycznych i nocami przygotowywał się do matury. 
Jako osiemnastolatek został jednak ojcem nieślubnego dziecka, 
którego matką była starsza od Ibsena służąca. Z nieślubnym synem 
Henrik nie utrzymywał kontaktów, nigdy go nawet nie poznał, ale 
łożył przez 14 lat na jego utrzymanie. W roku 1849 ukończył Ibsen 
ogłoszoną pod pseudonimem Brynjolf Bjarme debiutancką tragedię 
Catilina (Katylina). Bezskutecznie zabiegano o to, by teatr w Chri
stianii (obecnie Oslo) włączył tę sztukę do repertuaru. Do dziś zresz
tą nie przetłumaczono Catiliny na język polski, podobnie jak kilku 
innych późniejszych tekstów. 
Niezrażony niepowodzeniem rozpoczął Ibsen pracę nad jednoak

tówką Kjcempeh0ien (Grób wojowników, 1850; polskie tłumaczenie 
ukazało się w roku 1926 jako Grób Hunów) . W roku 1850 przeniósł 
się do Christianii z zamiarem złożenia matury i rozpoczęcia studiów 
medycznych. Egzamin maturalny zdał warunkowo - z popraw
ką z greki i matematyki. 26 września doszło w Christiania Theater 
do debiutu scenicznego Ibsena, ale po premierze Kjcempeh0ien 
autor doszedł do wniosku, że medycyna nie jest jego powołaniem. 
Został redaktorem i ilustratorem tygodnika satyrycznego„Andhrim
ner''. Na jego łamach opublikował anonimowo w roku 1851 parodię 
polityczną Norma el/er en politikers kjcerlighed (Norma, czyli miłość 
polityka), czyli sztukę napisaną pod wpływem opery Vincenza Bel
liniego Norma, w której w miejsce oryginalnych postaci podstawił 
współczesnych polityków. 

Ibsen walczył o reformę dramatu i teatru norweskiego. Wkrótce 
przeniósł się do Bergen, gdzie w latach 1851-185 7 współtworzył 
wraz z wirtuozem skrzypiec Olem Bull em założony przez niego Det 
norske Theater, mający charakter sceny narodowej. Pracował tam 
jako drugi reżyser i autor dramatyczny. W roli reżysera przygoto
wał około 145 przedstawień. Więcej niż połowa wyszła spod pióra 
Augustina Eugene'a Scribe'a lub powstała w podobnej manierze. 
Ibsen zobowiązał się do pisania na potrzeby Det norske Theater 
jednego dramatu rocznie, przez kilka lat stworzył więc dla sceny 
w Bergen między innymi komedię Sancthansnatten (Noc świę
tojańska, 1852), do której autorstwa nie będzie się w przyszłości 



przyznawał, utwór o głębokich akcentach humanistycznych Fru 
lnger til 0steraod (Pani lnger no zamku óstrot, napisany 1854, wydany 
1857; polskie tłumaczenie w 1905 jako Pani zamku óstrot), opartą 
na motywach starej ballady ludowej Uroczystość no So/haugu (Gildet 
pa Solhaug, 1856), będącą pierwszym teatralnym sukcesem Ibsena, 
a ponadto nieogłoszonego drukiem za jego życia, ale wystawione
go Olafa Liljekransa (1856), oraz sagę dramatyczną Hcermcendene 
pa Helgeland (Bohaterowie na Helgeland, 1857-1858; polskie tłu

maczenie w 1902 jako Rycerze Północy). W roku 1856 pisarz poznał 
Suzannah Daae Thoresen, z którą niemal natychmiast się zaręczył, 
a ożenił dwa lata później. Z tego związku przyszedł na świat w roku 
1859 syn Sigurd. Nieco wcześniej, jesienią 1857 roku, Ibsen powrócił 
do Christianii, gdzie otrzymał stanowisko dyrektora artystycznego 
Kristiania norske Theater - nowego stołecznego teatru, który miał 
grać w języku norweskim, w przeciwieństwie do zdominowanego 
przez duńskich aktorów Christiania Theater (niestety, w 1862 roku 
Kristiania norske Theater zbankrutował - ambicje repertuarowe 
Ibsena rozmijały się z zainteresowaniami i gustami publiczności, 
która domagała się sztuk rozrywkowych, a nie dramatycznych, mno
żyły się więc problemy finansowe) . Powstały wówczas poematy epi
ckie Pa vidderne (No szczytach gór, 1859) i Terje Vigen (1861 ), a także 
cykl wierszy I billedgaleriet (W galerii obrazów, 1859). W roku 1859 
zaczął pisać nieukończone libretto opery Fjeldfuglen (Górski ptak) . 
Trzy lata później stworzył Ibsen kontrowersyjną Komedię miłości 
(Kjcerlighedens komedie). Utwór lansował odważną jak na owe czasy 
tezę, że lepsze rozstanie niż życie w kłamstwie. Krytycy oraz konser
watywne warstwy społeczeństwa oskarżyły autora o niemoralność . 

Skandal, który wywołała sztuka, był przyczyną chłodnego przyjęcia 
Pretendentów do tronu (Kongs-emnerne, 1863), wielkiego dramatu 
historycznego, uznawanego dziś za jedno z arcydzieł dramaturgii 
norweskiej. 

Rozczarowanie postawą Norwegii, która nie pomogła Danii 
napadniętej przez Prusy, a także problemy finansowe rodziny spra
wiły, że rozgoryczony pisarz zdecydował się wiosną 1864 roku 
wyjechać wraz z rodziną na południe Europy. Przez 27 lat miesz
kał we Włoszech i w Niemczech. W Italii nastąpił przełom w karie-
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rze dramatopisarza - w przypływie nowych sił twórczych Ibsen 
napisałtam dramaty poetyckie- Brando (1866) i Peera Gynta (1867), 
dzięki którym zdobył europejską sławę. W roku 1868 przeniósł s ię 

do Monachium, a kilka lat później do Drezna. W Niemczech ukoń

czył sztukę Związek młodzieży (De unges forbund, 1869), jedyny 
tomik wierszy (Digte, 1871) oraz dwuczęściowy dramat historycz
no-filozoficzny Kejser og Ga/i/ceer (Cesarz i Galilejczyk, 1871-1873). 
który uważał za swe najważniejsze dzieło. Dwukrotnie podczas 
dobrowolnego wygnania Ibsen odwiedził ojczyznę. Witano go już 
jako pisarza o ugruntowanej pozycji i randze dramatopisarza epoki, 
o czym świadczyło nadanie mu między innymi szwedzkiego orderu 
Wazów (1869) oraz norweskiego orderu św. Olafa (1873). Otrzymał 
ponadto tytuł doktora honoris causa uniwersytetu w Uppsal i (1877) . 
W okresie niemieckim powstały też jego najsłynniejsze sztuki, 
takie jak Podpory społeczeństwa (Samfundets st0tter, 1877), Dom lalki 
(Nora) [Et dukkehjem, 1879], Upiory (Gengangere, 1881 }, Wróg ludu 
(En folkefiende, 1882), Dzika kaczka (Vilanden, 1884), Rosmersholm 
(1886), Pani z morza (Fruen fra havet, 1888) czy Hedda Gabler (1890). 
Dopiero w roku 1891 Ibsen powrócił do Norwegii. 

Po osiedleniu się w Christianii napisał ostatnie już dramaty: 
Budowniczy Solness (Bygmester Solness, 1892), Mały Eyolf (Lille 
Eyolf, 1894), John Gabriel Borkman (1896) oraz „epilog dramatycz
ny" Gdy wstaniemy z martwych (Nar vi d0de vagner, 1899). będą

cy symbolicznym pożegnaniem z życiem i twórczośc ią . Ostatnie 
sześć lat życia uprzykrzały Ibsenowi ataki apopleksji. Częściowy 
paraliż uniemożliwiał mu dalszą pracę literacką i utrudniał kontakt 
z otoczeniem. Zmarł w Christiani i osłabiony chorobą. 

Rok 2006 z okazji setnej rocznicy śmierci dramatopisarza ogłoszo
no na świecie Rokiem Ibsenowskim. 
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Pani z morza została napisana w Monachium latem 1888 roku 
i jesienią opublikowana. Dramat miał się pierwotnie nazywać 
Syrena. Prapremiery odbyły się 12 lutego 1889 roku w dwóch miej
scach jednocześnie - w Christiania Theater oraz w Gror5herzogliches 
Hoftheater w Weimarze. Norweskie przedstawienie reżyserował 
Bj0rn Bj0rnson, a wystąpili Laura Gundersen jako Ellida Wangel, 
Sigvard Gundersen jako doktor Wangel, Constance Bruun jako 
Bolette, Johanne Juell jako Hilde, Olaf Hansson jako Arnholm, 
Berent Schanche jako Lyngstrand, Arnoldus Reimers jako Cudzozie
miec oraz Johannes Brun jako Ballested. Inscenizacja doczekała się 
27 powtórzeń, a ostatni spektakl zagrano 29 listopada 1890 roku. 
W Niemczech reżyser pozostał nieznany, tytułową rolę zagrała pan
na Jenicke, a jako doktor Wangel partnerował jej Paul Brack. 

W rolę tytułową wcielało się do dzisiaj wiele znakomitych akto
rek, między innymi Eleonora Duse, Orna Porat, Vanessa Redgrave, 
Liv Ullmann, Elisabeth Orth, Corinna Harfouch, Natasha Richardson 
czy nasza rodaczka Patrycja Ziółkowska w Kammerspiele w Bonn. 
Reżyserowali tę sztukę między innymi Peter Brook, Sam Wanama
ker, Tony Richardson, Gunnel Lindblom, Frank Castorf, lvo Krobot, 
Trevor Nunn czy Armin Petras. 9 marca 2007 roku w Stadttheater 
w Konstancji na scenę po raz pierwszy wyszli aktorzy z obsady 
przedstawienia Grażyny Kani. 
Ciekawostką jest inscenizacja Erika Ulfsby'ego z Oslo Nye Tea

ter, której premiera odbyła się 24 marca 2006 roku - grano ją pod 
hasłem Bollywood Ibsen, a wszelkie realia, z imionami i nazwiskami 
bohaterów, przełożono na indyjskie. I tak na przykład Ellida Wan
gel zmieniła się w Ekantę Warmę, nauczyciel Arnholm w profesora 
Agnihotriego, Bolette w Bhairavi, a Hilde w Himę. Na scenie oprócz 
języka norweskiego posługiwano się też angielskim i hindi. Kopro
ducentem przedstawienia był Nasrullah Qureshi, jego żona Pritpal 
Qureshi współpracowała przy projektowaniu kostiumów, a przy 
widowiskowej choreografii pomagali Richa Chandra i Lavleen Kaur. 
Również obsada była częściowo hinduska. 
Przekładano Panią z morza także na język teatru tańca. 1 O lipca 

2008 roku w Theater 80 w Nowym Jorku odbyła się premiera grupy 



Noche Flamenca, która Ibsenowski dramat wytańczyła i wyśpiewała 
w stylu flamenco. Jako Ellida Wangel wystąpiła Soledad Barrio. 
Panią z morza przerobiono ponadto na monodram. Autorką opra

cowania literackiego i wykonawczynią była Jolanta Juszkiewicz, 
mieszkająca w Australii Polka, która w Sydney założyła Kropka Thea
tre. Spektakl El/ido wystawiono 18 grudnia 2005 roku - Juszkiewicz 
przeniosła na australijski grunt kaszubską przypowieść o rybaku, 
który złapał w sieć syrenę. Wyreżyserowane przez Kate Gaul przed
stawienie łączyło klasykę dramatu z poezją w dialekcie kaszubskim. 
Grano je również gościnnie w naszym kraju - w roku 2006 gościło 
w Warszawie na I Praskim Przeglądzie Teatralnym Hajdpark 
i we Wrocławiu w ramach XXXV Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów 
Jednego Aktora. 

Parokrotnie ekranizowano Panią z morza, także na potrzeby tele
wizyjne, na przykład w roku 1911 Lucius Henderson nakręcił w Sta
nach Zjednoczonych niemy film krótkometrażowy, w 1929, także 
w USA, Castleton Knight ponadgodzinny film niemy, w 1954 Mario 
Soffici pełnometrażowy dramat w Argentynie, w 1989 zaś Victor Ale
xander amerykański film pod tytułem Star Quest. 

W Polsce Panią z morza wystawiano niezmiernie rzadko - przez 
nieco ponad sto dziesięć lat odnotować można zaledwie pięć pre
mier (sześć, jeśli liczyć inscenizację Roberta Wilsona), z czego trzy 
jeszcze przed pierwszą wojną światową. Tyle samo razy przekłada-
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no ją na język polski - po raz pierwszy w roku 1889 przez Stanisła
wa Rossowskiego. Prapremiera polska - dziesięć lat po przedsta
wieniach z Christianii i Weimaru - pod tytułem Oblubienica morza 
odbyła się 30 grudnia 1899 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Tłu
maczką sztuki była Waleria Marrene-Morzkowska. W obsadzie zna
leźli się „pierwsza gwiazda Młodej Polski" Wanda Siemaszkowa jako 
El lid a Wa ngel, Ma ksymil ia n Węgrzyn ja ko doktor Wangel, Konstancja 
Bednarzewska jako Bolette, Paulina Czechowska jako Hi I de, Włodzi
mierz Sobiesław jako Arnholm, Andrzej Mielewski jako malarz Lyng
strand, Ludwik Solski jako Cudzoziemiec oraz Bolesław Zawierski 
jako Ballested. Na tej samej scenie, ale nazywającej się już wówczas 
Teatrem im. J. Słowackiego, wystawiono 19 listopada 191 O roku dru
gą polską inscenizację, z częściowo taką samą obsadą, ale ze Stani
sławą Wysocką w tytułowej roli. Siemaszkowa wcieliła się ponownie 
w Ellidę Wang el na scenie Teatru Miejskiego we Lwowie 18 paździer
nika 1911 roku, po czym przez prawie pół wieku repertuary pol
skich teatrów obywały się bez Pani z morza. 2 lipca 1960 roku sztuka 
w nowym przekładzie Szczepana Gąssowskiego i pod tytułem 
Kobieta z morza weszła na afisz Teatru Popularnego w Grudziądzu. 
Jako Ellida Wangel wystąpiła Maria Morawska. Reżyserował Aleksan
der Gąssowski, który przy okazji zagrał doktora Wang la. Po 32 latach, 
26 kwietnia 1992 roku, po Ibsenowski dramat sięgnął w gdańskim 
Teatrze Wybrzeże Krzysztof Babicki. W jego spektaklu, opartym 
na translacji Jana $1iwonia z początków dwudziestego wieku (ory
ginalnie opublikowanej pod tytułem Kobieta morska), Ellidę Wan
gel grała Joanna Bogacka. To przedstawienie, rozszerzone o ujęcia 
nakręcone na bałtyckiej plaży, przeniesiono do Teatru Telewizji, acz 
emitowano tylko w lokalnej TVP Gdańsk. Nasza obecna premiera 
jest dwieście osiemdziesiątą pierwszą na świecie od czasu christiań
sko-weimarskich prapremier (łącznie ze spektaklami radiowymi 
i telewizyjnymi). Przekład Anny Marciniakówny ukazał się nakładem 
wydawnictwa Czuły Barbarzyńca w roku 2007. 

Była jeszcze Kobieta z morza w reżyserii Roberta Wilsona, niemniej 
inscenizował on 28 października 2005 roku w warszawskim Teatrze 
Dramatycznym nie oryginalny tekst Ibsena, a parafrazę pióra Susan 
Sontag, przetłumaczoną przez Jarosława Andersa. W roli tytułowej 
wystąpiły Danuta Stenka na zmianę z Anną Dereszowską. 





Reżyser Pani z morza, konsultant merytoryczny i koordynator pro
jektu „Strefa: Norwegia" w Oslo. Reżyser norweski polskiego pocho
dzenia, doktor sztuk teatralnych Akademii Teatralnej im. A. Zelwe
rowicza w Warszawie. Twórca wszechstronny, mający w dorobku 
spektakle dramatyczne, operowe, telewizyjne, radiowe i widowi
ska plenerowe. Był dyrektorem artystycznym międzynarodowego 
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festiwalu sztuk w Drammen. Związany z Nationaltheatret 
w Oslo, gdzie wystawił Vannh0na Stanisława Ignacego Witkiewicza 
(nagroda krytyków teatralnych; nagroda na festiwalu teatralnym 
w Tokio), Endelig ung Christiana Giudicellego, En lykkens mann 
wg Rauni Maggi Lukkari i ostatnio Ekteskap pa vidt gap Daria 
Fo oraz Franki Rame. Inne ważniejsze realizacje to Eskimoparadi
set Bogusława Schaeffera i lzzme el/er ingenting Nathalie Sarraute 
w Black Box Teater w Oslo, Wyrok śmierci na życzenie wg Masahiko 
Shimady oraz Miłość Fedry Sarah Kane w Teatrze X (Cai) w Tokio, 
Beckett i Beckett wg Samuela Becketta w Centralteater w Oslo, Bel
sebub sonaten S. I. Witkiewicza w Odense Teater, Is - przedstawienie 
plenerowe w Reykjaviku, Manus for ikke eksisterende men muligens 
instrumentell skuespiller B. Schaeffera w koprodukcji Det Norske 
Teatret w Oslo i Rogaland Teater w Stavanger, Pippi Langst0mpe 
wg Astrid Lindgren w Tr0ndelag Teater w Trondheim, Bryllupet 
Antona Czechowa w Nordic Black Theatre w Oslo, De Allierte Simo
na Benta w Nord land Teater w Mo i Rana czy Hedda Gabler Henrika 
Ibsena (nagroda krytyków) oraz Bunden Tomasa Janssona w Svenska 
Teatern w Helsinkach. Współpracował również z polskimi teatrami, 
między innymi Powszechnym w Warszawie (Fernando Krapp napisał 
do mnie ten listTankreda Dorsta; Ili miejsce w rankingu publiczności 
Rzeszowskich Spotkań Teatralnych), Nowym w Poznaniu (Alpejskie 
zorze Petera Turriniego), Ludowym w Krakowie-Nowej Hucie (Pte
rodactyle Nicky'ego Silvera), Polskim w Poznaniu (Krąg personalny 
3:7 Larsa Norena), im. S. Jaracza w Łodzi (Sprawcy Thomasa Jonigka; 
Złota Maska dla najlepszego przedstawienia sezonu) czy Krakow
skim Teatrze Scena STU (Matka S. I. Witkiewicza; koprodukcja ze Sta
rym Browarem w Poznaniu). W Teatrze Wielkim-Operze Narodowej 
w Warszawie przygotował współczesną operę norweską - Serę Hen
rika Hellsteniusa (koprodukcja z Opera Vest w Bergen). Dla Teatru 
Telewizji zrealizował między innymi Gorzkie łzy Petry von Kant Raine
ra Wernera Fassbindera oraz Elektrę Eurypidesa. Jest też reżyserem 
telewizyjnego filmu fabularnego produkcji norweskiej Turbulent 
sone. 



Teatrolog, historyk teatru. Po studiach pracowała jako sekretarz 
redakcji w „Gońcu Teatralnym'; od roku 1993 do 1997 w redakcji 
„Pamiętnika Teatralnego'; obecnie adiunkt w Pracowni Teatru Instytu
tu Sztuki PAN. W roku 1998 wydała książkę Wileńskie 5rody Literackie 
(wyd. IBL PAN), w 2000 obroniła doktorat, w 2005 wydała monografię 
Życie teatralne w Wilnie podczas li wojny światowej (wyd. IS PAN). Teks
ty z historii teatru drukowała między innymi w „Pamiętniku Teatral
nym'; „Notatniku Teatralnym" i litewskiej „Menotyre"; o współczesnym 
teatrze między innymi w „Dialogu'; „Teatrze'; „Didaskaliach" i litewskim 
„Teatrasie" (ogółem ok. 200 publikacji). Członek kolegiów redakcyj
nych „Menotyre" (Wilno) i „Teatru" (Warszawa). Oprócz podstawowego 
zainteresowania, jakim jest historia i współczesność teatru, zajmuje się 
teatrologią w kontekście problematyki gender. Wykłada w Szkole Dra
matu przy warszawskim Laboratorium Dramatu. 
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Znany i ceniony scenograf norweski, współpracujący z różnymi 
teatrami skandynawskimi. Jest autorem scenografii do wielu przed
stawień, między innymi Szklanej menażerii Tennessee Williamsa 
w Statens Teaterh0gskole w Oslo, Matki Courage i jej dzieci Bertolta 
Brechta oraz Myszy i ludzi wg Johna Steinbecka w Tr0ndelag Teater 
w Trondheim, Królowej piękności z Leenane Martina McDonagha 
w Riksteatret w Oslo czy 5mierci komiwojażera Arthura Millera w Den 
Nationale Scene w Bergen - by wymienić kilka najważniejszych. 
Dwukrotnie nominowany do nagrody Hedda w kategorii najlep
sza scenografia roku 2002 i 2004. Otrzymał stypendium kulturalne 
Oslo. Scenografię do Pani z morza w reżyserii Piotra Chołodzińskiego 
w Teatrze Polskim we Wrocławiu to jego pierwsza praca w Polsce. 
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Teatr Polski we Wrocławiu 

Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego 
ul. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław 
centrala - tel. (71) 316 07 OO 
sekretariat - tel. (71) 316 07 01-02 
faks (71) 316 07 03 
kasa -tel. (71) 316 07 80 
sekretariat@teatrpolski.wroc.pl 
www.teatrpolski.wroc.pl 

Scena Kameralna 
ul. $widnicka 28 
tel. (71) 316 07 52 

Scena na ~wiebodzkim 
pl. Orląt Lwowskich 20c 
tel. (71) 3412954 

kasy biletowe czynne od wtorku do soboty w godzinach: 11 :00-
-14:00 i 15:00-19:00 
w niedziele i święta dyżury kasowe dwie godziny przed spektaklem 
kasa biletowa Sceny na $wiebodzkim czynna tylko dwie godziny 
przed spektaklem 

informacje o repertuarze i rezerwacja biletów: dział marketingu 
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 
tel. (71) 316 07 77-78 
e-mail:marketing@teatrpolski.wroc.pl 
bilety@teatrpolski.wroc.pl 

organizatorami Teatru Polskiego we Wrocławiu są: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Samorząd Województwa Dolnośląskiego 

teatr jest cztonkiem Unii Polskich Teatrów 

redakcja programu - Jarosław Mina/to, Piotr Rudzki • 
opracowanie graficzne programu i projekt plakatu - Michał Matoszko 
zdjęcia - Roland Okoń 



Artysta - JAKUB GIEL 

norway 
grants ł 




