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HEIRIK JOHAN IBSEN urodzi/. się w miasteczku norwe
skim Skien 20 marca 1828 r. jako syn bogatego kupca -
armatora. Kiecly miał osiem lat jego ojciec zbankrt!towa ł 
i przeniósł się razem z roclzinq do malej wioski górskie j 
Venstób. Po 11kończeniu szkól piętnastoletni Henrik chciał 
początkou;o zostać malarzem, ale brak środków finanso
wych nie pozwolil mu nu rozpoczęcie studiów artystycz~ 
nych i zmusi! do objęcia posady pomocnika aptekarskie
go w ncldmorskim miasteczku Grimst<ld, gdzie w ciągu kit
lcu lat spędzonych za aptekarską ladą pisze swoje pierw
~ze wiersze i SWOJ pie1·wszy dramat „Katylm a" (1849 r.). 
W roku 1850 Ibsen przeniósł się do Christianii (dzisiejsze 
Oslo) i nawiązał współpracę z postępowymi dziennikami 
stołecznymi, a kiedy wkrótce potem w Bergen powstał 

norweski teatr narodowy objął w nim stanowisko „poety 
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teatralnego" i reżysera. W ciągu sześciu lat spędzonych 

w Bergen napisał dla tamtejszego teatru cztery sztuki te
utr ~ilne (m. in.: „Pani Inger na Oestrot" i „Uczta na Sol
hcmgu.") . Następny etap to kierownictwo teatru narodowe
go w Chri~ tianii. Tu powstają m. in. jego najważniejsze 

drctmaty lzisturyczne: „Rycerze północy", „Pretendenci do 
tronu", i „Grób Hunnćw". Lata spędzone w Christiani'i 
l>11ly cięż/dm o/ue .~E.m w życiu pisctrza. Mimo stanowiska 
zajmowanego ie teatrze, cierpi niedostatek, musi walczyć 

z niechęcią krytyki, z ivyclawcami nie chącymi drukować 
jcuo ciranwtów, z teatrami nie chcącymi ich wystawiać . 

Zmżony tyln przeciwnościami, po zdobyciu w 1864 r. je
clnorazowego stypendium rzlłclowego, opi1szcza Ibsen ojczy
znę na lat 27. W czasie pobytu we Włoszech (1864-1868) 
J•i .~ze dwa poemcity dramatyczne „Brand" i „Peer Gynt", 
lctóre zclob ·ywajlł wreszcie uznanie norweskiej opinii lite
rackiej. Po wyjeździe z Włoch poeta zamieszka/. pvczqtkowu 
w Dreźnie a następnie w Monachium, gdzie powstają jego 
głośne dramaty społeczne: „Podpory społeczeństwa", „ Dom 
lalki", „Upiory'', „Wró9 ludu", „Dzika ka.czka", „Ru-
111ersholm„, „Pani morza" i „ Hec/da Gabler". 

W 1891 r. Jusen wrócił do Norwegii i zamieszkał ponotv
nie w Chri stiariii. Eyl już teraz pisarzem o stawie świa

towej, jego sztuki byty grane z ogromnym powodzeniem 
w czolounJch teatrach europejski ch. W tym okresie pisze 
cztery swoje ostatnie utwory: „ Buclowniczy Solness", „Met
ly Eyolf", „ John Gabriel Borkman" i „ Gdy wstaniemy 
z martwych". 

W 1898 r. obchodzono w Norwegii uroczyście 70-tq rocz
nicę urodzin wielkiego pisarza, a w rok później wzniesiono 
mu okazały pomnik przed gnuichem teatru w Christietnii. 

Cztery ostatnie letta życia Ibsena, to lata f'iężkiej choro
by serca i;olqc.zone z coraz bardziej poglębiajqcym Się 

upadkie·m sa fizyc:rnyc/i i umystowych . Umarł w roku 1906. 

Jego pogrzeb oclbyl się na koszt państwa, w obecności 

króla, 1ninistrów i rzesz uczestników. 
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JERZY BRANDES 

(„Henryk Jbsen ". Tłuinaczyła Józefa Kłemen3iewiczowa, Wars.t.l· 
wa 1901 r. st r . U~-131). 

Moim zdaniem idea wyzwole:iia kobiety w nowożytnym 

znaczen iu, n początku zawodu Henryka Ibsena nie była 

mu znaną i drogą - przec iwnie, pierwotnie nie miał wcale 
sympatii wielkiej d::i kobiety. Są pisarze, mający w sobie 
coś pokrew:-iego z istotą kobiety, są w pewnej mierze ko
biecymi. Ibse.n do nich nie należy. O ile mi się zdaje, woli 
rozmawiać z mężczyznami, niż z kobietami i z pewnością 

o wiele mniej czasu przeżył w towarzystwie niewiast, niż 
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i'nni poeci. Niemniej też i noW<lczesne pisma, dowodzące 
konieczności zmiany w społecznym stanowi·sku kobiety, nie 
miały w nim nig<ly zagorzałego czytelnika. Milla książka 
o kwestii kobiecej, która wyszła w tym czasie, była mu, 
jeżeli ·się nie mylę, wstrętną a Milla osobistość au·torska 
nie bu<lziła w nim żadnej ·SYIDtPatii. A mianowicie twier
dzenie, raczej przyznanie .si.ę Milla, że swojej żonie zaw
dzięcza dużo i najlepszych rzeczy w swoich pisma.eh, wy
dawało się Ibsenowi, o tak wybitnym indywidualizmie, 
śmiesznym. 

Pomyśleć sobie! mówił, śmiejąc się - że czyta się Hegla 
lub Krausego, nie będąc pewnym, czy to pana czy panią 

Hegel, lub pan.a albo panią Krause ma ·się przed sobą. 
Nie sądzę, aby u Ibsena ta niechęć do poszczególnej oso

bistości była samoistiną, bez związku z jego uczuciem dla 
kwestii kobiecej. Myślę, że u Ibsena była początkowa nie 
chęć, której .prreznaczeniem było zamienić się w namiętne 
zwolenniictwo. Rozsądek doprowadził Ibsena do zmiany za
patrywań. Gdy poznał, że idea ta jest jedną z najwybit
ni-ejszych kwestii wieku, gotów jes.t, jaiko prawdziwy po
eta głosić .się jej organem. A gdy czytamy ostatnią scenę 

z Nory, .te zdania, padające, jak cięcia miecza, Helmera; 
Nikt nie złoży honoru na ofiarę tej, którą kocha. I Nory: 
Robiły to setki ty.sięcy kobiet. 
Zdania, które otwierają przepaść między dwojgiem mał

żonków, siedzących na ·swoich miejscach przy wspóJ,nym 
s~ole, przepaść straszniejszą, niż ;podziemia w starych, ro
mantycznych dramatach - czujemy wtedy, że Ibsen wypeł
t~ił nie tylko duszę swoją ,icLeami swoj<.'go. Ci\'Stt ale 
rozciągnął je, uczynił strasmiejszymi i potrafił wlać je 
nawet w .najbardziej zatwardziałe serca. Sztuka sprawiła 

wielkie, jeżeli nie piorunując:€, wrażenie. Przez całe wieki 
uważało .spo.ł-eczeństwo przez księży i poetów opiewane 
małżeństwo z miłości, niezamącone przez nikogo trzeciego, 
za pewną przystań. A oto przystań ta pełna raf i mułu. 

I zdało się, że Ibs·en zgasił świaUo. 
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JERZY LE.NEVEU 

(„Henryk Ibsen" Tłumaczyła A. Kordz1kowslta: Wanzawa · 190<1. 
str. 79-83). 

Napisany w 1879 r. .,Dom lalki" wywołał dużo wr~wy. 
Vilłiers de l'Ile Adam próbował podobnego tematu w Bun
cie, wygwizdanym w Paryżu. Ibsen jest bardziej od niego 
krańcowy i napada wprost na małżeństwo . 

Oto jest młoda kobieta. Wydają ją za człowieka, którego 
~na malo, lub wcale. Po upływie krótki·ego czasu, potrzeb
nego do załatwienia spraw majątkowych, złączeni są na 
wieki. Czy kochają się? Mniejsza o to! 
Małżeńs1lwo jest więzieniem, w którym kobie.ta powinna 

poświęcić .się s zyciu, gotowaniu, być ·Sługą samca, lub 
zwierzęciem zbytku lub rozkoszy, ·utrzymywanym przez 
męża naprzeciwk.o stajni. W innych razach bywa ptaszni
kiem, w !którym kobie.ta jest jego zabawką; lub domem 
lalki, gdzie żona je.st lalką męża i sama bawi się z dzieć
mi, jak z lalkami. Takim było życie Nory. 

Przed &łubem rodzina również uważała ją za dziecko 
i - ukrywała przed nią życie. A oto rzuca.no ją nagle na 
pełne morze tego życia. Mąż, zamiast ją wtajemniczyć 
i .rozbudzać zręcznie .tę duszę kobiecą, wi<lzi w niej, tak 
jak 1rodzina, tylko ptaoka o pięlmym głosie, zdobiącym swą 
klatkę tylko lalkę, z którą bawi się w miłość. Któż brał 
ją .na ' 'Serio? Nikt. A czyż nie ma, jak wszyscy, mózgu, 
serca zmysłów by myśleć kochać i żyć? Czy wraz z 
praw~m do miłośc i nie ma' mieć praw do swobody? Jest 
,iedynie igraszką egoizmu swego oto·czenia. A · to z pov:o
du odebranego wychowania i ustroju społecznego, kt.ary 
Bolesław Prus · potępi.a, tak jak Ibsen, w swojej .„Lalce". 

Nora w swej nieświadomości pozwala na razie z siebie 
żartować. Ale życie zdejmuje po .trochu bielmo z jej oczu. 
Ważny wypadek odsłania jej prawdę. Nie mogą ,się zro
zumieć, nie są dla siebie stworzeni. Dzieli ich cały .świa.t. 
Żyli doty·chczas obok s iebie w złudzeniu, w kłamstwie, nie 
znając s ię wcale. Czy tmvać to ma ·dalej? 

Nie jest z nim związana, ponieważ •nie wybrała go ~J.o
browolnie. Woli przeto oddalić ·się, niż jak się wyraziła: 
znosić życie wspólne z nieznajomym. 

Swiat j ą potępi, ale ona ,nie powróci do niewoli. Rodzi
na jri sp rz edała . mąż kupił. Wzięto ją, oszukano. Zrzuca 
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Rejane w roli Nory, 1893 r. 
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jarzmo, narzucone jej przez wadliwy ustr6j społeczny . 
Zaznacza swą indyiwidualność i uczciwość, nie zgadzając 
się •na komp·romisy. 

Dzieci? ... Czy ich prag.nęla? ... Nie znała życia, na spo
i.ecze ń:stwo prze to spada cała odpowiedzialność , ponieważ 
naraża dzi eci na bunt istot , które więzi, pęta j ąc ich móz
gi, ~ erca, sumienia. 

W Chry.stianii akto rka, której powierzono rolę, zażąda
la od autora, aby zmienił rozwiązanie, nie chcąc nawet 
na scenie opuszczać męża i dzieci, pragnąc koniecznie zo
s tać pod dachem rodzinnym, talk, jak to dzieje się pod
czas wszystkich uroczystości, kiedy wszyscy sobie prze
baczaj ą , -0r:lnajdują się cala i zdrowo, po ty siącznych 
przej ściach w piątym akcie melodram atu, k tóry kończy 
s ię dobrze. 

Ale dramat lbsena nie kończy się dobrze . Zaczyina się 
nawet w chwili , kiedy budzi s ię sumienie kobiece i wy 
bucha bun.tern. Wtedy pojawia się filozofia, surowa, o 
cudownej logice , nie poddającej się żadnym półśrodkom . 
Zaiste drwi sobie z nas społeczeństwo . Starannie zapomi
na o n eczy najważniejszej, o obowiązkach względem sa
mego siebie, których kodeks surow:szy jest od innych, po
nieważ jes te śmy je.dnocześnie oskarżonymi i sędziami ; 
ka·ra zaś wypływ.a iwprost z czynów. A jaka .na s;tępuje ra
do ść, kiedy s ię odniesie zwycięstwo nad samym sobą, wy
zwoli <>·d konw€'nansu, od wszelkiego nadsku zewnętrzne
go! Spvłeczeństwo przygniata i nęta dusze. Czy próbuje 
rozerwać kajdany i odciąć polipy, wysysające to, co jest 
w was .najlepszego? Dzieje się tak w imię prawa, prawa 
ustanowionego przez najsilniejszych (ponieważ są większo
ścią) ku własnej obronie, z przyznaniem się do tego, i ż 
nie ufają własnym siłom . I oto zarzucają dru.g im obrożę 
na szy;ę, zaciskają nią dopóty, dopóki błagać nie będą 
o laskę. Czy ośmielą się stawić opór? Niech kobieta, w 
ten sposób więzi-011a, nabierze odwagi i powróci do swo
body, powróci. do rodzinnego domu •pod opiekę swoi-eh 
żand a rmów. O.to jest małżeństwo· i .to, co zowią miłością. 
-vli Norwe gii ·niektóre panie zmuszone były, po ukazaniu 
s ię t ego utworu, dodawać do zaproszenia, że nie będzie 
mowy o „Domu lalki". Była .to jakby sprawa Dreyfusa, 
w której oskarżono Ibsena, że zdradził etykę. 

W Paryżu, gdzie wystawiono tę sztukę z Rejan~ w gló"' -
ne j roli, znajdowanoby zupełnie natural·nym, żeby ta ko
bieta miała kochanka a nawe.t udekła z nim (przyzwy
czaja nas bowiem do tego teat-r, ta szkoła grzechu), cho-
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ciailby nawet z d<Jk!torem Rank, szczególnie z nim. Starzec 
i młoda k<Jbieta, był<Jby .to nad€-r śmieszne. 'Damy rumie
niłyby ·Się za ·wachlarzem, ale jaka powstałaby z tego po
wodu uciecha! Odnalezionoby iten przysmak grzechu, wy
wołujący dreszcz pikantny i przygotowujący do spożycia 
w, dniu następnym, bez żadnego skrupułu, fi'\,·c <J, clock'u 
wiarołomstwa. Ale uciekać samej, nie zdradziwszy męża , 
a zatem bez wymówki, tylko w imię idei i godności oso
bistej? Jest to po prostu idiotyczne! W istocie bowiem, co 
to jest godność osobista?„. Niestety, postęp0>wanie Nory 
jest wzniosłym, ale świat uznaje kłamstw{l, a wyszydza 
surowość . P·rawdziwej uczciwości wcale nie rozumie i nie 
mo-że jej przebaczyć. I tym sposobem moralność, będąc 
wciąż gwałcona, stała się z czy·s.tej dziewicy ulicznicą. 

Nora jest punktem wyjścia ewolucji, dopominającej się 
dla kobiety o swobodę myśli i prawo <lo pracy. Prus w 
„Emancypantoe" jest rzecznikiem tej samej sprawy. 

BERNARD SHAW 

(„Kwintesencja ibsenizmu", przełożyła Cecylia Wojewoda, Wnr· 
szawa 1960 r.) 

Ibsen stanął w rzędzie proroków dowodząc żarliwie, że 
duch, czyli wola człowieka, nieustannie prze rasta ideały 
i wobec tego bezmyślne stosowanie się do ideałów nie
us.tannie powoduje skutki równie tragiczne eo bezmyślne 
pogwałcenie ideałów. I tak główną konsekwencją wyni
kająeą z jego dramatów j-cst przypominnnic publiczności, 
jak niesłychanie ważna jest gotowo~ć niemoralnego po
stępowania w każdych okoliczno ~ciach. Ibsen przypomina 
ludziom, że powinni się jednakowo dobrze zastanowić, za
nim uleJną pokusie powiedzenia prawdy, jak i pokusie 
przemilczenia jej i zwraca uwagę kobietom, któr-e nie 
chcą czy też nie mogą wy hć za mąż, że uzasadnienie, 
przytaczane przez społeczeństwo na poparcie przymuso
wego dziewictwa lub rezygnacji z macierzyństwa, równie 
logicznie może być nazwane pokusą jak uzasadnienie. 
przytaczane na poparcie wręcz odwrotnego stanowis.ka 
przez pewne jednostki idące za głosem swych tempera
mentów. W praktyce decyzja w tej sprawie tak samo za
leży od okol iczności jak to, czy się pójdzie piech<ltą, czy 
weźmie dorożkę, niezależnie od całej różnicy wagi gatun-
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kowej decyzji i okoliczności w obu wypadkach. Ibsen p6-
wstaje przeciw powszechnemu przekonaniu, że pewne in
stytucje mo·ralne usprawiedliwiają wszelkie środki Z!llie
rzające do ich utrzymania, i .twiel'dzi, że najwyższym ce
lem człowi€'ka jest dążyć do natchnionej, wieeznej i wzra
stającej wartości, a nie do wartości zewnętrznej, staty
stycznej i sztucznej. Nie słowo, lecz duch; nie nakaz, lecz 
cel nakazu; nie abst-rakeyjne prawo, lecz żywa wola. 

... S.am Ibse:n jest znacznie łagGdniejszy wobec człowie
ka ,który poszedł własną drogą jako hulaka i pijak, niż 
wobec człowieka zachowującego ·się przyzwoicie, gdyż nie 
waży się zachować inaczej. Wiemy, że im b&rdziej chło
piec jest szczery i zdrowy, tym pewniej wybierze na 
swych romantycznych bohaterów piratów ,zbójców czy 
muszkieterów Dumasa, a nie „podpory społeczeństwa" . 
Widzieliśmy ibse-nistów i a.ntyibseni..stów, którym się zda
wało, iż wypadki Nory i Pani Elvs.ted ustanawiają złotą 
zasadę dla kobiet pragnących emancypacji, a tą złotą za
sadą ma być po prostu; uciekaj od męża. Lecz z pun.mtu 
widzenia Ibsena podobne postępowanie zasługiwałoby na 
takie samo pGtępienie co trzymanie .się kościelnej zasady; 
trwaj przy mężu do śmierci. Większość ludzi zna jeden 

.,Dom lalki" w Theatre de l'OEvre,1905 r. w 



czy więcej wypadków, kiedy kobieta postąpiłaby mądrze 
idąc w ślady Nory czy nawet ·Pani Elvsted. Muszą jednak 
znać inne wypadki. kiedy skutki takiego nostępowania 
byłyby równie tragikomiczne jak skutki postępowania 
Gregersa Wer lego l\V Dzikiej kaczce, usiłującego zrobić dla 
ra.dziny Ekdalów to, co Lona Hesse! zrobiła dla •rodziny 
Bernicka w Podporach społeczeństwa. Ibsen twierdzi, iie 
nie ma złotej zasady, że postępowanie ludzkie musi być 
usprawiedliwione życiowymi Jrnnsekwencjami, a nie żad
ną zgodnością z jakąkolwiek zasadą czy ideałem. A ponie
waż życie jest spełnieniem woli. woli nieustannie -rosnącej, 
k•tóra nie może być• dziś spełniona rw warunkach zapew
niających do spełnienie wczoraj, więc Ibsen na nowo żą·da 
zastosowania starego protestanckiego prawa osobistego są
du, w .sprawach ludzkiego postępowania, sądu niezależne
go od jakiejkolwiek instytucji, nie wyłączając samych tak 
zwanych protestanckich kościołów. 
„.Uderzająco smutnym przykładem predylekcji krytyków 

do pewnych formułek i powi·edzonek, którym oni sami 
zresztą nadali wagę abs·o.rbując je w tkanki własnej sub
stancji mózgowej i które z tego powodu wydają im się 
tak żywotne, choć są absolutnym i wierutnym nonsensem 
(oto wie1ka itajemnica akademickiej suchości) - jest fakt, 
że do dziś dnia .tcrytycy nie dostrzegają nowego elementu 
technicznego w dramaturgii, mimo, iż każdy poważniej
szy dramaturg ostatniego pokolenia robi zeń szeroki uży
tek w swej twórczości. Tym technicznym nowatorstwem 
dramatu jest dyskusja. Tak zwana dobrze zbudowana 
sztuka miała dawniej ekspozycję w pierwszym akcie, sy
tuację w drugim i rozwikłanie sytuacji w t·rzecim. Te
raz mamy w dramatach ekspozycję, sy.tuac;ę i dysdrusję 
przy czym dyskusja jest próbą talentu ·dramaturga. Na 
nic się nie zdadzą protesty krytyków, na nic oświadczenia. 
że dyskusja nie jest drc1matyczna i że sztuka nie powin
na być dydaktyczna. Ani dramaturg, ani pubJi(!zność nie 
zwracają na nich najmniejszej uwagi. Dom lalki Ibsena 
podbił Europę dyskusją, a obecnie · poważny dramaturg 
nie tylko widzi w dysku ji zasadniczą próbę swego talen
tu, lecz również prawdziwy punkt ciężikości samego dzieła. 
Czasem dramaturg z góry zapewnia publiczność, że jego 
dramat zaopatrzony jest w ten najnowszy wynalazek. 

„.Oto na czym polega rozwój starych form dramatycz
nych, który dokonał się dzięki Ibse·nowi. Do peownego mo
mentu w trzecim akcie można by obrócić Dom lalki w 
bardzo pospoUtą sZ1tukę francuską, wycinając z niej kilka 
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„Dom lalki" w Theatre de l'OEvre, 1905 r. 'V roll Nory Suzanne 
Despres. 
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kwestii i zastępując sławną os tatnią scenę sentymental
nym happy-endem . Is totnie, pierwszym posu.nięciem te
atralnych mądrali było właśnie wprowadzenie tych zmian. 
wsikutek czego sztuka - wyp·ruta ze swego rdzenia - nie 
miała pc1wodzenia i nie doczekała się żadnej poważniejszej 
recenzji. Lecz oto bohaterka zupełnie nieoczekiwanie (dla 
mądrali) porzuca emocjonalną grę i powiada; „Musimy 
usią~ć i przedyskutować wszys tko, co między nami za
szło" . I dzięki temu t echnicznemu novum - przez dodanie 
nowe j części , jakby powiedzieli muzycy, do konstrukcji 
dramatycznej - Dom lalki podbił Eu·ropę i dał początek 
nowej szkole w dramatu-rgii. 

„.A więc techniczne nowatorstwo ibsenowskiego i po 
- ibsenowskiego teatru polega na: 1) wprowadzeniu dy
skusji z akcj ą ; 2) na podniesie niu widzów <lo roli dra
in.atis personae oglądaj ących na scenie incydenty z wła
snego życia; 3) na odrzuce.niu starych triaków mających 
budzić w widzu zainteresowanie dla niep•rawdziwych lu
dzi i nieprawdopodobnych sytuacji oraz na zastąpieniu tych 
tricków sądową procedu.rą o skarżania, .niszczenia złudzeń 
i szukania praiwdy ukrytej za id eałami, przy najpełniej
szym zastosowaniu retoryki oraz liryki kaznodziei obroń-
cy i poety. ' 
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Agnes Sorma w roli Nory w De utschcs Theater w Berlinie, J8~J3 . . 

.._ 
t:Jeonora Duse w roli Nory na gościnnych występach w Petersbur
g u , 1890 r. 

TADEUSZ ŻELEŃSKI (BOY) 

(,)Perfun1y i kre\v", \\-'arszaw a 1936 s. 65). 

.Nora rnzbila szczęśliwie z pewnością więcej małżeńs tw . 
n1z Werter spowodował samobójstw. Była wielkim ma
n i.festem praw kobiety, kobiety - człowie.ka, Stała się 
symbolem. zsumowała wszystkie pre t-ensje i żale. W chwi
li końcowego ~ozrachtmku międ zy mężem a żoną, s.tal przy 
No rze, w kuli sach, cały le gion kobiet zawie dziony.eh w 
małżeństwie , kobiet niezrozumianych, kabi-et - lalek, K:tó
re ożyły, .kobiet - dzieci, k.tóre dojrzały w ciągu jednej 
krytycznej doby, aby ogarnąć nagle nicość 1swoich wład
ców. Straszliwy porachunek. 
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Nadzór techniczny: Cezary Drozd 

Elektrotechnik: Janusz Garncarz 

Brygadier sceny: Józef Klim 

Rekwizytor: Maria Korzeniewska 

Modelator: Halina Drozd 

Kierownicy pracowni: perukarskiej - Edward Laskowski, krawiec
kiej - Eugenia Mojsa, Stanisław Nieścierowicz, stolarskiej 
Michał Nosorowski, tapicerskiej - Franciszek Molik, malarskiej -
Romuald Druskont. 
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