


Jest wrzesień, ostatni waasowiae zaraz odjadą; a z nimi ostatnie piersi, ostatnie kępki włosów, ostatnie 
dostępne mikroświaty. Czeka mnie niekońaąca się jesień, a potem gwiaździsta zima; tym razem naprawdę 
wypełniłem zadanie, przekroayłem aas o kilka minut, nie ma już uzasadnienia dla mojej obecności tutaj, 
żadnego kontaktu, określonego celu. Jest jednak coś, coś potwornego, co unosi się w powietrzu i, jak się 
zdaje, chce się przybliżyć. Przed wszelkim smutkiem, żalem ay jasno rysującym się brakiem, jest coś 
innego, co można nazwać czyst y m I ę k i e m p r ze str ze n i. Czyżby to właśnie było ostatnie stadium? 
Co takiego uayniłem, by sobie zasłużyć na ten los? I co takiego, bardziej ogólnie, uaynili ludzie? Nie auję 

już w sobie nienawiści, niaego, aego mógłbym się chwycić, żadnego punktu odniesienia, żadnej 
wskazówki; pozostał strach, prawda o rzeaach, kładąca się cieniem na wszystkim. Nie ma już świata 
rzeaywistego, świata odauwanego, świata ludzkiego, wyszedłem poza aas, nie mam już przeszłości ani 
przyszłości, wyzbyłem się smutku i planów, nie ma we mnie tęsknoty, rezygnacji, nadziei; pozostał strach. 
Przestrzeń podchodzi, zbliża się, chce mnie pożreć. Ze środka pomieszaenia rozlega się cichy odgłos. 

Upiory są tutaj, tworzą przestrzeń, osaaają mnie. Żywią się zdechłymi spojrzeniami ludzi. 
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MIEJSCE 
Henrik Ibsen w dramacie określa miejsce akcji: skromna pracownia, przyjemnie urządzony salonik i obszerna 
weranda. Wiadomo też, że Solnessowie posiadają trzy pokoiki dziecięce. Zastanawiające, mieli przecież tylko dwójkę 
dzieci. Nie jest to ani stary dom Aliny- ten spłonął, a na jego miejscu powstało osiedle, ani nowy. Budowa nowego 
domu nie jest skońaona, zarysy budynku Solness pokazuje nowoprzybyłej Hildzie, wskazując widok za oknem: 
„O, za tym kamieniołomem." Solnessowie od dziesięciu lat nie mają własnego domu, co musi dziwić, biorąc pod 
uwagę zawód Solnessa, jego sukces zawodowy i finansowy. 
Gdzie rzeaywiście dzieje się akcja dramatu? Tu - i nigdzie. W miejscu tymaasowym, zastępaym, w poaekalni. Trzy 
dziecięce pokoiki to wciąż powracająca przeszłość. Przyszłość jawi się jedynie w konturach, rusztowaniach i odgradza 
ją przepaść kamieniołomu. 

A więc dom - nie dom. Przestrzeń mieszkalna, tymaasowa lub zatopiona w przeszłości, w budowie lub przebudowie. 
Plac budowy - niekończący się proces. ,,Tak naprawdę nie zbudowałem nic." - zwierza się Solness Hildzie. 
Na horyzoncie majaaą zamki na lodzie. 

DOM 
Ibsen powołuje do życia postaci dramatu: Hildę, która przez dziesięć lat aekała na obiecane przez obcego mężayznę 
królestwo, a w końcu zdecydowała się porzucić rodzinny dom, by wyegzekwować obietnicę; Budowniaego Solnessa, 
który trawiony gorąaką sumienia oraz kryzysem wieku średniego buduje nowy dom na zgliszaach starego, mimo, że 
nikt, łąanie z nim, nie potrafi się tym cieszyć; Alinę, żonę Solnessa, która wspomina rodzinny dom, jego zakamarki, 
suknie, które spłonęły zamknięte w szafach i lalki, które mają nad nią większą moc niż jej zmarłe dzieci. 
Ewolucja Solnessa od budowania kościelnych wież, poprzez świeckie ludzkie domy, w tym niepotrzebną odbudowę 
własnego domu rodzinnego, doprowadziła do symbolianej znaaeniowo konstatacji. Solness ulegając podszeptom 
Hildy postanawia odtąd budować zamki na lodzie. W naszkicowanym kontekście Solnessowskie zamki na lodzie stają 
się wyrazem bycia nie„tu" lea właśnie, przede wszystkim„,nie tam". Alegoryany synonim nietrwałości, ułudy, utopii 
to bodajże najlepsze schronienie dla zagubionych w bezdomności bohaterów Ibsena. 
Kondycję ludzką najpełniej wyraża bezdomność. Dla Ibsena wszystkie miejsca są tymaasowe. Ta bezdomność 
dotyay także aasu. Nikt nigdzie nie zagrzeje miejsca. 

BÓG 
Budowniay Solness buduje mieszkania. Już nie kościoły z wysokimi wieżami. To świadoma decyzja - akt dystansu 
wobec Boga. Solness - a także Ibsen w swojej twóraości - pozostaje odwrócony plecami do Boga. Nie negują jego 
istnienia. Tytułowy bohater - podobnie jak ten, który powołał go do życia - jest deistą, nigdy pobożnym wyznawcą, 
ale i nie ateistą. 
Postaci podejmują walkę. Autor hołduje romantyanym przekonaniom o ałowieku wewnętrznym. Największym 
grzechem jest według Ibsena nie odważyć się na realizację własnego szaęścia. Bohaterowie jego dramatów 
najbardziej lękają się pustki. Ich rozpaaliwa aktywność jest domeną osamotnionego alowieka, który podejrzewa 
istnienie Boga, ale odrzuca go. Potrzeba mitu, doznania metafizyanego, którego nie sposób naukowo wyjaśnić, 
niezwykle blisko dotyka sfery emocjonalnej, być może najbardziej uszkodzonej w mechanizmie świata 
współaesnego. 

KOBIETA - DZIECKO - KOBIETA-DZIECKO 
Kiedy Solness pierwszy raz spotyka Hildę, ona ma trzynaście lat. Ibsen sugeruje, że nie zupełnie niewinnie Solness 
zawrócił jej wtedy w głowie. Po latach, kiedy dziewayna przybywa, jest się aego wstydzić. 
Hilda reprezentuje dwa główne typy kobiety w Ibsenowskim świecie. Lolitę, kobietę-dziecko oraz modliszkę, typ 
kobiety demonianej. Jest jeszae trzeci model - sakralny aspekt kobiecości. 
Ibsen uważany był za feministę. Jego dramat Nora wywołał szok. Tytułowa bohaterka porzuciła trójkę dzieci, żeby 
realizować się jako ałowiek. To było zbyt wiele! Społeaeństwo podzieliło się na zwolenników i przeciwników Nory. 
Dla Ibsena, którego kodeks moralny zakładał, że największą wartością jest realizacja samego siebie, Nora stała na 
szaycie. 
Kobieta pojmowana jest również jako symbol seksualności. Ten aspekt nadaje jej złowrogości, w jej ręce składa 
władzę. Rebeka wnosi do domu Jana Rosmera w dramacie Rosmersholm element seksualności, który niszay jego 
dom, spokój, małżeństwo. Jest elementem rozkładu. Erotyzm u Ibsena przeraża. Jest zgubny. 

SAMOTNOŚĆ 
Jak na banalnym pamiątkowym landszafcie jawią się stereotypowe elementy wizerunku Norwegii i jej mieszkańców: 
bezkresna przyroda; pomiędzy lasy i jeziora wstrzemięźliwa ręka Stwórcy porozrzucała ludzi trawionych samotnością 
i depresją. Ludzie zostają po heideggerowsku wrzuceni w świat niaym w rwącą rzekę tego, co było, tego, co może się 
wydarzyć i tego, co może tylko wydaje się, że jest. W swoiste nie-miejsce. 
U Ibsena mamy galerię wielkich samotników. Na aele z Peerem Gyntem, Brandem ay Solnessem, w nazwisku 
którego pobrzmiewa nominalna samotność. Zagubienie i oczekiwanie. Nadrzędne kategorie tego świata to czas 
i przestrzeń . Obie poruszone, niestabilne. Czekanie staje się ściśle egzystencjalną kategorią. Wyzbyte realistyanego 
konkretu i psychologianego uzasadnienia rzuca światło na Ibsenowskie figury - Solveigi, owej mater oaekiwania 
z Peera Gynta, ay tajemniaej, nieracjonalnej dekady aekania Hildy z Budowniuego Solnessa. 
Poaucie pustki, koszmar samotności, miałkość pozbawionego wartości świata i przede wszystkim zanik życia 
duchowego to tematy jak mantra pojawiające się we współaesnej literaturze. Potrzeba doznania metafizyanego 
przy jednoaesnym zanegowaniu związanej z nim fantastyaności towarzyszy bohaterom Michela Houellebecqa, 
Rolanda Schimmelpfenniga ay Jona Fosse. 
Wszyscy pozostają ofiarami efektu uboanego ewolucji. Dramat Ibsena w epoce aąstek elementarnych, kruchej 
konstrukcji, którą należy chronić, bo pustka po niej będzie nie do zniesienia, zdaje mi się bardziej współaesnym niż 
w momencie powstania. 
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Budowniay Solness - bo tak brzmi pełny tytuł - to sztuka z późniejszego, symbolianego etapu twóraości Henrika Ibsena. Napisał 
ją w 1892, podaas wakacji w górskim kurorcie Gossensass, w Norwegii. Tam usłyszał legendę o architekcie, który zaprojektował 
Kościół św. Michała w Monachium i który rzucił się z kościelnej wieży zaraz po jej ukońaeniu. To właśnie ta historia zainspirowała 
Ibsena do stworzenia dramatu o ałowieku, który nie może osiągnąć sukcesu, nie płacąc zań wysokiej ceny. 
Dwie główne postaci sztuki: Solness i Hilda, mają rys autobiografiany. Hilda ma w sobie coś z Emilie Bardach, osiemnastoletniej 
studentki, z którą Ibsen przeżył„boleśnie szaęśliwy"romans w tymże kurorcie, oraz Hildur Andersen - jego partnerki, którą poznał 
jako dziecko przyjaciół, gdy ta miała dziesięć lat. Z kolei mistrz budownictwa (tak dosłownie brzmi oryginalny tytuł dramatu) 
Solness jest gdzieś bliski mistrzowi dramatopisarstwa, jakim był Ibsen. Gdy angielski tłu maa zapytał go o znaaenie Budowniuego 
Solnesso, ten odpowiedział mu:Jo alegoryana opowieść o karierze literackiej doktora Ibsena:· 
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