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Premiera I czerwca 1955 r. 

Na karcie tytułowej : 

HEN RYK IBSEN 

wg rysunku Hermana Stracka 

JACEK FRfJHLING 

Na marginesie „Nory" 

Gdyby się chciało odpowiedzieć na pytanie, jakie to przy
czyny sprawiają, że Henryk Ibsen, czołowy dramaturg ubiegłe
go stulecia, i dziś Jeszcze znajduje rezonans w tych częściach 
globu ziemskiego, na których dokonał się największy w dzie
jach przewrót społeczny, należałoby wysunąć jako motyw na
czelny fakt, że Ibsen był nie tylko wielkim demaskatorem, ale 
również nieustępliwym, bezkompromisowym poszukiwaczem 
prawdy. Poszukujcie tej prawdy Ibsen rozpatrywał w swych 
dramatach zagadnienia indywidll/alne i społeczne z punktu wi
dzenia moralności. Nie znaczy to, by był moralistą wysuwają
cym jakieś ustalone postulaty. Wprost przeciwnie. Autor 
„Nory" powiedział kiedyś, że zadaniem jego jest pytać a nie 
coś ustalać lub rozstrzygać. 

Pytania te godziły w całą moralność mieszczańską, w któ
rej kręgu Ibsen wychował się i tworzył. Autor „Nory" uważał, 
że pisarz ma obowiązek demaskować zakłamanie moralne. Za
kłamanie to najmocniej i najjaskrawiej uderzało Ibsena na od
cinku tak ważnym i istotnym, jak pożycie małżeńskie. Pisarz 
wychodził z założenia, że związek dwojga ludzi oparty na 
kłamstwie, jest związkiem wypaczającym naturę ludzką, brze
miennym, jeżeli chodzi o potomstwo, w najfatalniejsze skutki. 
Jeżeli się zważy, że mieszczański związek małżeński sprzed 
stu laty był traktowany jako rodzaj jakiegoś nienaruszalnego 
i uświęconego tabu, trudno nie uznać „Nory" za jeden z naj
bardziej buntowniczych utworów epoki Ibsena. Bo pomyślmy 
tylko: Nora, żona przeciętnego solidnego adwokata, który zo-
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!Helena Modrzejewska 
(1849 -1909) 

„ W „Norze" Ibsena tańczyła 

tarantelę z takim ogniem i wy
razem, ie pozazdrościłaby jej 

tego kaida balerina''. 

(W. Rapacki „Sto lat sceny 
polskiej w Warszawie"' 

staje dyrektorem banku, sfałszowaia kiectys, by zdobyć pienią
dze na leczenie swego męża, podpis na wekslu. Kiedy sprawa 
wychodzi na jaw, Nora nie tylko nie uznaje, że dopuściła się 
przestępstwa , ale broni prawa do sfałszowania podpisu bo prze
cież uczyniła to dla uratowania ukochanego przez siebie czło
wieka. Jeżeli - powiada - prawo jest przeciwko mnie to 
należy zastanowić się nad zmianą takiego prawa. 

Ale to dopiero początek zasadniczego konfliktu rozgrywa
jącego się w ramach moralności i etyki. Z okazji spraw:,r 
z wekslem Nora przekonuje się, że ten, dla którego naraziła 
się na krok uważany przez prawo za przestępstwo, to człowiek 
mały, lichy, przyziemny, nie będący w stanie pojąć, jak olbrzy
miej dokonała dla niego ofiary. 

I cóż się dzieje? Czy Nora pozwala się przebłagać mężowi 
kiedy ten po pomyślnym dla siebie zlikwidowaniu sprawy 
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Karol Adwentowicz 
(ur. 1872) 

najznakomitszy interpretator 
postaci ibsenowskich 

weksla, chce uważać wszystko za niebyłe i żyć dalej jak przy
kładny mąż z przykładną żoną? Nie! Uświadomiwszy sobie, 
kim w gruncie rzeczy Jest jej mąż i ojciec dwojga jej dzieci, 
Nora, kierująca się jedynie i wyłącznie względami moralnymi, 
dochodzi do wniosku, że w tym domu pod jednym dachem 
z tym człowiek~em żyć dalej nie może. 

Do jakiego stopnia postawa Nory, będąca dla ówczesnych 
pojęć o moralności wyzwaniem i policzkiem, była czymś co 
poprostu nie mieściło się w umysłach mieszczańskiego świata, 
dowodzi fakt, że we Włoszech, gdzie konwencje i przesądy 
mieszczańskie i drobnomieszczańskie na odcinku małżeństwa 
i dzi.ś jeszcze przypominają średniowiecze, pewien teatr zażądał 
od autora zmiany zakończenia sztuki. Ibsen zgodził się i we 
włoskiej wersji sztuki Nora zrywając z mężem wewnętrznie 
nie opuszcza jednak mężowskiego domu, nie kładła „kropki 
nad i". 

Sprawa jej pozostania przy mężu i dzieciach pozostała dla 
włoskiej widowni nie rozstrzygnięta. 

Ibsen, wielki realista, który od młodości swej, jak to się 

zdarza u tylu pisarzy, nie poprzestawał na zajmowaniu się 

sobą, na obserwowaniu siebie, lecz wsłuchiwał się i wpa-
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Edward Munch: l\ońcowa sc ena „Upiorów" lhsena 

(rysunek, 1906 r.) 

trywal w otaczający go i:;wiat, nigdy nie posługiwał się w wych 
utworach, w których jak np. „Norz2" przetwarzał pewne fakty 
i wydarzenia z zycia, aluzjami osobistymi czy lokalnymi. To 
jest między innymi przyczyną, dlaczego utwory jego nawet 
wtedy, kiedy· pewne · zawarte w nich problemy rozwiązane zo
stały przez samo życie, interesują i przykuwają uwagę. 

Dramaturgia współczesna wysuwa jako jeden z glówny~h 
postulatów żądanie wielkiej, uogólniającej przenośni. Ibsen 
spełniał ten postulat w stopniu doskonałym. Toteż teatr wspól· 
czesny nie może i nie powinien rezygnować z ukazywania ze 
sceny dzieł tego wielkiego pisarza. 

Jacek Frilhling 

s 

Henryk Ibsen 

W krainie fiordów, śmiałych żeglarzy-włóczęgów, w małym górskir.1 
miasteczku Skien (czytaj: Szin). w mieszczańskim domu, .stojącym . " 
rynku, w osobliwym sąsiedztwie kościoła, pręgierza, aresztu rniejskieg0 
i schroniska dla włóczęgów - 20 marca 1828 r. urodził się jeden z naj
większych pisarzy XIX. wieku, Henryk Ibsen. 

Ojczyzna pieśniarzy ludowych, skaldów, których sagi były tym dla 
Norwegów czym „l/iada" i „Odyssea" dla Greków, budziła się właśnie po 
wojnach napoleońskich do samodzielnego życia. Jednym z jej budzicieli, 
a zarazem wyrazicielem problemów współczesnej mu kultury europej
skiej, był Ibsen. 

Szczęśliwe dzieciństwo Ibsena było krótkie. Mając lat 15 pracuje 
już jako pomocnik aptekarski. Chciałby zostać malarzem, kształcić się 

ct życie wśród słojów, maści i pigułek skazuje go na osamotnieme tow-i
rzyskie, gorycz, rodzi uczucia buntu i opozycji społecznej, pragnienio 
v,-yrwania się z kręgu codzienności, rozwinięcia skrzydeł własnej indywi
dualności. Być sobą, żyi.: tym wszystkim, co w człowieku jest najcenni;:!j
sze - oto co przenika Ibsena i całą jego twórczość. 

Do literatury wszedł bramą poezji. Pragnienie swobody, wolności 

osobistej spotęgowały w Ibsenie czasy „Wiosny ludów", której poeta 
towarzyszy wierszem do walczących o wolność Węgier i wezwaniem do 
Norwegów i Szwedów o pomoc dla Danii, uciskanej przez Niemców. 
Ibsen bierze czynny udział w ruchu rewolucyjnym, pisuje do robotniczych 
gazet, z trudem uchodzi przed aresztowaniem. 

W 1851 r. Ibsen zostaje kierownikiem artystycznym i reżyserem 

pierwszego norweskiego Teatru Narodowego w Bergen, założonego przed 
rokiem przez działacza kulturalnego, muzyka-wirtuoza, Ole Bulla. Współ
praca z teatrem zadecydowała o kierunku twórczości Ibsena. 

Wątki tematyczne do pierwszych swych utworów („Pani Inger llJ 

Oestrol", „ Wojownicy z Helgolandu", „Pretendenci do korony") czerpie 
Ibsen z podań i legend norweskich. Te jego dramaty historyczne cechuje 
już jednak głębokie wniknięcie w ludzkie charaktery i poszukiwanie 
w nich pobudek działania, szacunek dla prawości, kult kobiety uszla
chetniającej mężczyznę przez miłość. 

Dramaty historyczne buduje Ibsen na wzorach francuskiego teatru 
romantycznego (Wiktor Hugo, Scribe). wikła intrygę, mnoży nieporozu
mienia, piętrzy niezwykłe. zdarzenia, każe postaciom maskować swe 
prawdziwe oblicza i charaktery. Ostatnim z dramatów tego okresu, 



Emil Orlik: 

Ibsen w Monachium w 1891 r. 

„Pretendenci do korony", wznosi się Ibsen na wyższy poziom. PonaJ 
zdarzenia historyczne wybija się tu konflikt dwu typów ludzkich: czło
wieka oddanego wielkiej idei (Hakon) z człowiekiem o wielkiej ambicji 
ale o nie skrystalizowanej osobowości (Skule). Zwycięża pierwszy. 

Zagadnieniu osobowości człowieka poświęcił Ibsen dwa swoje naL 
większe utwory dramatyczne: „Brandu" i „Peer Gynta". Pierwszy· :0 

dramat człowieka, kierującego się zasadą „wszystko lub nic"; drugi to 
poetycki, pełen symboli poemat dramatyczny o człowieku szukającym 
prawdy o pełnym człowieczeństwie, błądzącym między dwoma biegunilmi · 
„wystarczyć sobie" i „być sobie wiernym". Bez ideału człowiek staje się 
bankrutem życiowym - oto główna myśl „Peer Gynta", którą wyraza 
Solweig, jedni! z najpiękniejszych postaci kobiecych w literaturze świata. 

Ibsen zwraca się teraz całkowicie ku dramatowi psychologicznemu, 
podejmuje nim walkę o nowego, prawdziwie moralnego człowieka. W ota
czającym go społeczeństwie Ibsen widzi rozdżwięk między głoszonymi 
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zasadami a ludzkim postępowaniem. Temu rozdźwiękowi wypowiada walkQ 
dramatami drugiego okresu swojej twórczości, dramatami społecznymi 

i obyczajowymi, krytycznymi i satyrycznymi. Taką ostrą satyrą społeczną 
jest „Związek Młodzieży". W „Podporach społeczeństwa" daje obraz życia 
opartego na kłamstwie, w „Domu lalki" („Nora", 1879 r.) i „Upiorach" 
odkłamuje mieszczańskie małżeństwo, we „ Wrogu ludu" kreśli obraz wal
ki jednostki o prawdę, przed którą gromada ludzka broni się z pobudek 
materialnych, w „Dzikiej kaczce", utworze będącym triumfem realistycznej 
symboliki, daje opowieść o losie prawdy na ziemi, zadaje cios samolub
stwu ludzkiemu i otępiałości moralnej, wreszcie w trzech dramatach 
„Rosmershoim", „Oblubienica morza" i „Hedda Gabler'' maluje trzy typy 
kobiet walczących o swą osobowość. 

Ibsen zrywa z typem dramatu intrygi, tworzy dramat psychologiczny 
o zwartym dialogu, bez monologów, bez zbędnych epizodów, bez lirycz
nych i patetycznych „ochów" i „achów", dramat oszczędny i zwarty, 
w którym ekspozycja, wydarzenia wprowadzające w kooflikt dramatycznv, 
rozegrały się już przed podniesieniem kurtyny, a widz staje się uczestni
kiem ostatniego aktu ludzkiego dramatu. Ta kondensacja napięcią dram.:i
tycznego jest charakterystyczną cechą „ibsenizmu". 

W ostatnim okresie swej twórczości, po powrocie do Krystiani z '!.7-
letniego dobrowolnego wygnania, Ibsen w rozważaniach nad psychiką 

ludzką odrywa się od realistycznej obserwacji, pogrąża w symbolikę 

i mistycyzm. 

Po długiej, sześcioletniej chorobie umiera 23 maja 1906 r. Na jego 
grobie wznosi się obelisk z labradorskiego granitu a pod nazwiskiem 
śmiałego i niestrudzonego duchowego wikinga wyryto wizerunek dłoni 

dzierżącej młot górniczy. Twórczość Ibsena to mozolne wykuwanie głę

bokich sztolni, drążących Judzką świadomość, to rewolucjonizowanie Judz:
kiego ducha, wydobywanie z jego gł~bi kruszców prawdy o życiu 

i człowieku. 

„Zyć - znaczy w sercu i mózgu prowadzić walkę z ciemnymi pott;
gami; tworzyć - znaczy odbywać sąd sprawiedliwy nad samym sobą''. 

wl. 
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Najbliższe premiery: 

Frgdergk Schiller 

»WILHELM T E L L« 

TEATR POEZJ 
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»P A N T A D E U S Z« 
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