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IBSEll HENRIK IOHAN 

(1828-1906) 

był synem armatora norweskiego, miał w sobie 
także krew duńską, niemiecką i szkocką. Przez 
parę lat należał do kierownictwa teatru w Ber
gen, potem w Chrystianii, następnie podróżo
wał po wielu krajach, mieszkał całymi latami 
w Rzymie i Monachium. 

W 1849 roku napisał pierwszy utwór 
sceniczny, który spotkał się z całkowitym nie
powodzeniem. Nie zrażony tym podjął pracę nad 
cyklem dramatów z legendarnej i historycznej 
przeszłości kraju: „Grób Hunnów", „Pani zam
ku Oestrot", „Uroczystość na Solhaugu", „Ry
cerze północy", „Pretendenci do tronu" i inne. 
Wielki sukces europejski przyniosły mu dwa 
poematy dramatyczne: „Brand" i „Peer Gynt". 
Mieszczą one w sobie główne założenia myśli 
filozoficznej Ibsena, rozwiniętej w następnych 
okresach twórczości. Około lat siedemdziesią
tych powstaje seria sztuk, które poruszyły świa
tową opinię publiczną. Nikt dotąd z taką odwa
gą i konsekwencją nie stawiał na scenie naj
drażliwszych spraw współczesnych: prawa za
mężnej kobiety do stano.wienia o swym losie, 
odpowiedzialności moralnej rodziców wobec 
dzieci, buntu przeciw zdaniu większości w imię 
bezkompromisowo pojętej prawdy. Ibsen z całą 
powagą etyczną, z wnikliwością wielkiego pisa
rza, psychologa i społecznika stawiał ciężkie za
rzuty okrzepłemu światu mieszczańskiemu ze 
schyłku XIX wieku. Ukazywał zakłamanie i bez
myślność postaw moralnych, religijnych, poli
tycznych, obyczajowYch, na jakich opierał się 
ten świat. „Nora" wywarła decydujący wpływ 
na ówczesny ruch emancypacyjny kobiet. Kry
tyka reakcyjna szalała z oburzenia na dzieła 
b u r z y c ie I a p o r z ą d k u. Dla przykładu 
wystarczy przypomnieć, co recenzent angielski, 
Clement Scott, wypisywał o jednym z najwięk
szych arcydzieł ibsenowskich: „Jest t? sztu~a 
bestialska, cyniczna, odpychająca, hterackie 

ścierwo" (mowa o „Norze"). Z podobną burzą 
spotkały się premiery pozostałych utworów te
go cyklu: „Komedia miłości", „Związek mło
dzie.ty'', „Podpory społeczeństwa", „Upiory" 
„Wróg ludu". Na ataki Ibsen odpowiadał nie~ 
wzruszenie : „My, dramaturgowie powinniśmy 
dążyć do tego, aby za pomocą naszej twórern 
ś ci ulepszyć istniejący porządek światowy". 

Po wymienionych wyżej sztukach, pisa
nyc~ w kategoriach pogłębionego realizmu, na
stąpił os tat ni okres twórczości, skłaniający się 
ku symbolizmowi, relatywizujący wiele z gło
szonych dawniej prawd, przenikniętych tragicz
ną iron ią , ,„. której Ibsen był mistrzem. Najwy 
raźniej da j e tu o sobie znać pesymizm pisarza , 
nigdy zresztą nie prowadzący do nihilizmu. 

„Dzika kaczka", „Rosmersholm" „Ko
bieta morska", „Hedda Gabler'', „Budo'wniczy 
Solness ' ', „Mały Eyolf", „Jan Gabriel Bork
man n", „Gdy wstaniemy z martwych" to tytu
ły arcydzieł koficowego okresu twórczości Ibsena. 

Krytyk młodopolski, Wilhelm Feldman, 
z pewną uszczypliwością nazwał go „znakomi
tym matematykiem, szachistą, strategiem sce
nicznym". Ale właśnie ów intelektualizm, nieco 
oschły i w yprany z sentymentalizmu - stanowi 
w znacznej mierze o trwałości dzieł Ibsena. Su
rowość uczuciową rekompensował wYrazistością 
i realizmem swoich figu r scenicznych. - Nie 
wprowadzę człowieka na scenę, póki nie poli
czę guzików u jego kamizelki - powiedział. Nie 
chodzi tu o fotograficzność widzenia artystycz
nego, ale o prawdziwość i rzeczywistość posta
ci, z których każda jest odrębna, różniąca się 
od innych, a tak samo zaciekawiająca i auten
tyczna. Mawiano o nim, że po Panu Bogu, 
Szekspirze i Balzaku - stworzył największą 
ilość ludzi. 
Specyfiką struktury ibsenowskiej jest kompo

zycja akcji scenicznej ściśle złączona z wyda
rzeniami przeszłości. To, co oglądamy na sce
n ie, jest u niego zwykłe konsekwencją i epilo
giem dawniejszych spraw, decydujących o ży
ciu bohaterów. To, eo minione, odsłania się po
woli oczom widzów równolegle z bieżącą akcją, 
dramatyzuje ją i retrospektywnie wzbogaca. 
Zagadka przeszłości wyjaśnia się ostatecznie 
wraz z zakończeniem dziejących się aktualnie 
zdarzeń i oto wychodzimy z teatru pod wraże
niem podwójnej, niezwykłej perspektywy. 

(„.) Grywano i grywa się Ibsena we 
wszystkich krajach Europy, w Ameryce, Azji 
i Australii. Wywarł on zasadniczy wpływ na 
większość późniejszych wybitnych pisarzy roz
maitych kierunków, a więc na Shawa i Czecho
wa, Sudermanna i Hauptmanna, Maeterlincka 
i Wedekinda, na Przybyszewskiego, Wyspiań
skiego, Rittnera„. Wpływ ten jest widoczny do 
dzisiaj, jego echa brzmią wśród twórców współ
czesnego dramatu społecznego, a także u pisa
rzy egzystencjalistycznych. („.) Nie kończące się 



linijki druku zajęłoby wyliczanie gwiazd tea
tralnych wszelkich narodowości, które dawały 
kreacje w jego utworach. 

Na język polski przełożono przeszło 
dwadzieścia jego sztuk; przed pierwszą wojną 
światową wprowadził go do repert~aru. teatr 
lwowski. Obecnie obserwujemy naslłeme za
interesowania dziełami Ibsena. 

Stanisław Marczak-Oborski 
Iskier przewodnik teatralny 

Warszawa 1964 

Czy Ibsen się przeżył? 

Ibsen to meteor, który zabłysnął na 
krótko olśniewającym blaskiem i szybko zgasł. 
Z przeżyciem się Młodej Polski, zanikł też k ult 
dla „maga Północy". W międzywojennym XX
leciu Ibsen tylko wegetował na naszych sce
nach. Potem huragan drugiej wojny światowej 
obalił niejedną starą kapliczkę. Między inny
mi - i Ibsena. Oddaliliśmy się od niego („.) 

Ibsen był genialnym nowatorem, zrewo
lucjonizował pod względem formy utarty typ 
dramatu, znajdujący się pod patronatem teatru 
francuskiego. Jego pionierskie pociągnięcia po
czytywane mu przez współczesnych tradycjona
listycznych krytyków za grzechy, jak usunięcie 
monologu, dążenie do jak największej prostoty 
i naturalności stylu, do pełni realizmu, wydo 
bycie maksimum dramatyczności z szarzyzny 
zdarzeń, unikanie jak ognia patosu, retoryki, 
przesunięc ie punktu ciężkości z akcji zewnętrz
nej na płaszczyznę abstrakcyjną, ścieranie się 
dwóch wrogich ideologii, dwóch sprzecznych 
światopoglądów - te zasadnicze cechy drama
tów Ibsena czynią go tak bardzo nowoczesnym 
i zapewniają mu możność znalezienia właściwe
go oddźwięku i u dzisiejszego widza (...) 

Ibsen walczył o wartości niestarzejące 
się z biegiem czasu - o godność ludzką i wol
ność myśli, o sprawiedliwość. Walczył o nowy, 
szlachetniejszy typ człowieka, wyzwolonego 
z ciasnoty mieszczańskich przesądów - o 110-
wą etykę indywidualną i społeczną opartą na 
prawdzie i tylko na prawdzie. 

Erwina Groten-Sanecka 
Zycie Literackie Nr 29, 1956 r. 



Nad Ibsenem 

Walka przeciwko obyczajom XIX wie
ku, które dostarczyły Ibsenowi przesłanek do 
jego wniosków i surowca do metafor - wałka 

ta jest dla nas problemem przebrzmiałym, przy
najmniej w sensie intelektualnym; nie tu wiQC, 
podobnie jak nie w ibsenowskiej dyskusji o in
dywidualiźmie doszukiwać się należy jego ber.
pośrednich związków z naszą epoką. „Nowo
czesność" Ibsena, perspektywy, otwierane prz,·z 
niego dla dalszej ewolucji dramatu współczes
nego, znaleźć można natomiast w sytuacjach 
psychicznych, wokoło których budował swe 
sztuki. 

Spróbujmy wyabstrahować te sytuacje 
spośród pozostałych elementów. W „Domu Lal
ki" dwoje łudzi żyje wspólnie, w pozornej h:łr
monii zmysłów i uczuć, nie wiedząc jednak 
o sobie tego, co najistotniejsze - dwoje obcych. 
W dramatycznym spięciu ujawnia się prawdzi
wy stan rzeczy; Nora odchodzi „w ciemną noc", 
tym symbolicznym gestem protestując przeciw
ko połowiczności, niedoskonałości swego „szczę
ścia" małżeńskiego. („.) Winą za ową połowicz
ność, za brak prawdziwej spójni wewnętrznej 

między małżonkami Ibsen obciąża tradycyjm~ 

moralność i obyczajowość; w tle dramatu snuje 

się tragiczny cień doktora Ranka, w którym -
gdyby on sam nie był ofiarą obyczajów - moż

na by się domyślać idealnego partnera Nory. 
Podobnie przedstawia się sytuacja większości 

innych, nie dopasowanych par ibsenowskich; ta 
samotność we dwoje, dobyta z otoczki obycza
jowej, stanie się jednym z naczelnych mo i;y 
wów literatury XX wieku („.) 

Dążenie do wartości bezwzględnych jest 
tematem „lleddy Gabłer". Hedda to „negatyw", 
indywidualność egoistyczna, która swą silę 

zwraca ku złu, szukając - trochę podobnie jak 
Camusowski Kaligula - wyzwolenia w niszcze
niu. łledda z premedytacją marnuje dzieło Li:iv
berga i doprowadza jego samego do samobój , 
stwa, by potem stwierdzić z triumfem: „Wresz
cie jeden odważny czyn„. mówię, że jest w tym 
tyle piękna. Eilert Lovborg skończył z sobą ra
chunek. Miał odwagę dokonać tego ... Miał od
wagę być królem własnego losu. W tym był;x 

wielkość. W tym trzeba widzieć piękno". Ale 
śmierć Lovborga, który zginął w domu publicz
nym od przypadkowego strzału w podbrzusze, 
nie była piękna, a sama Hedda zamiast wolnoś
ci gotuje sobie poniżającą zależność, od której 
woli samounicestwienie. 

( ... ) Ibsen był dramatopisarzem miesz
czaństwa. świat jego bohaterów i krąg pojęć 

należy do historii mieszczańskiego społeczeń

stwa i do historii myśli mieszczańskiej. Jemu 
jednemu udało się utwory o tematyce obycza
jowo-mieszczai1skiej podnieść do rangi wielkie
go dramatu dzięki temu chyba, że w sytuacje 
obyczajowe, właściwe dla społeczeństwa miesz
czańskiego XIX wieku, wpisywał sytuacje psy
chiczne o zasięgu ogólnoludzkim, a w każdym 
razie o zasięgu wykraczającym poza jego cza
sy. Te ibsenowskie sytuacje psychiczne dobyte 
z otoczki obyczajowej stały się głównym tema
tem i problemem literatury, związanej z ostat
nią tragiczną, ale nie pozbawioną wielkości 

heroizmu filozofią mieszczańskiego świata, 



filozofią egzystencjalizmu. A zresztą wydaje się, 
że wobec tych sytuacji, raz uświadomionych, 

żaden człowiek współczesny nie może przejść 

obojętnie - nie spróbowawszy dać na nie ta
kiej czy innej odpowiedzi. Odpowiedź nasza bę
dzie różna, w zależności od stanowisk światopo
glądowych, będzie tym bardziej różna od tej 
jaką dawał sam Ibsen - ale trudno o więk
szą żarliwość w jej poszukiwaniu, niż ta jaką 
przepoił swe dzieło może jednak nie genialny, 
ale na pewno - wielki Norweg. 

o 

Anna Jakubiszyn-Tatarkiewicz 
Dialog nr 10, 1959 r. 

o 

Byłem w gimnazjum, gdy do krakow
skiego teatru, na gościnne występy, przyjechała 
z Heddą Gabler Irena Solska. Do dziś pamię

tam jej głos, który usłyszałem po raz pierwszy 
w życiu. Głos dziwny, niesamowity, jakby roz
bity. Pierwsze wrażenie było przykre, denerwu
jące. Ale już po kilku minutach niezwykła oso
bowość Solskiej zwyciężyła. Niepodobna było 

wrażenia tego oddzielić od tego, które pozosta
wiła sztuka. I potem lata całe trwało owo rów
nanie: Hedda Gabler, której Solska dała swe 
racje poetyckie jako uzasadnienie; Solska, 
w której ręce bohaterka Ibsena złożyła część 

swego losu. 

Wojciech Natanson 
Teatr Nr 8, 1966 rok. 



„ 

P r e m i e r a w d n i u 1 2 m a j a 1 9 6 8 r. 

(Hedda Gabler) 

Przekład - Józef G iebułtowicz 

Osob y: 

Jiirgen T esman, historyk kultury 
Hedda Tesman, jego żona 
Julia Tesman, jego ciotka 
Pani Elvsted . 
Asesor Brack . . . . 
Eilert Liivborg . . . . 
Berta, słllżąca Tesmanów 

reżyser: 

MARYNA BRONIEWSKA 

Bohdan A. Janiszewki 
Helena Krauze 
Maria Bakka 
Halina Koman-Dobrowolska 
Janusz Kilarski 
Henryk Giżycki 

Krystyna Rutkowska 

Scenograf: 
ANDRZEJ SADOWSKI 

Asystent reżyse ra : HEllRYK GIŻYCKI 

Inspicjent i sufler: Eugeniusz Jarmuła 



„Hedda Gabler" 
Bergmana 

(„.) „Zaczynam pracę reżyserską - pi
sze Ingmar Bergman w wywiadzie dla biule
tynu ITI - od wyłuskania ze sztuki autora, 
jego osoby, jego życia i postawy wobec epoki 
i świata, w którym żył. Dopiero wtedy, gdy 
sądzę, że go znalazłem - zaczynam z jego 
punktu widzenia oglądać sztukę na nowo; właś
nie sztukę, którą sam napisał, a nie różne 

warianty przez innych spreparowane. 

( ... ) Gdy mam pewność, że potrafię wy
łożyć to, co chciał autor powiedzieć, wówczas 
jestem do pracy emocjonalnie przygotowany. 
Czuję się tylko związany z tym, eo - w moim 
pojęciu - było wolą autora. 

( ... ) Mogę się oderwać od sztuki, podob
nie jak architekt, stojąc przy rajzbrecie odry·w.i 
się od modelu swego domu. Dopiero teraz mogę 
poprosić aktorów, żeby zaludnili dom i pokazać 
im, jak - moim zdaniem - widzi ich autor 
w tym domu·•. 

( ... ) Bergman śledzi przebieg tajemni
czego procesu samozniszczenia bohaterki. Punl•
tuje jego etapy. Pierwszą kulminacją jest ro>.:
mowa z Eilertem Lovborgiem, replika rozmów 
jakie prowadzili pięć łat temu. Kulminacja, dru
gą jest scena palenia rękopisu dzieła Eilerta 

i Thei, niszczenie owocu i najmocniejszej sp•>J
ni ich związku, scena straszna w ukrytej inten·
cji symbolicznego spalenia własnego dziecka. 

Pułapka miłosna asesora Bracka, po
dobnie jak jego odpowiedź na ironią zdewa
luowane pytania o piękno śmierci Eilerta, na
leżą do z podwójną siłą wdzierającego się ba
nału codzienności, owego mieszania się rzeczy 
przypadkowych, odbierających sens naszemu 
Ś\.viadomie konstruowanemu losowi. Hedc!a 
przeciwstawia im wzgardę i świadomość śmies:.:
ności. 

( ... ) „Wielu reżyserów zapomina - mó
wi Bergman, tym razem jako reżyser filmo
wy - że punkt wyjścia naszej pracy stańowi 
twarz ludzka. l\'lożemy oczywiście poświęcić się 
technice montażu, możemy nadać niezwykłe 

rytmy przedmiotom, martwej naturze, lecz obec-
11ość twarzy ludzkiej jest na pewno charaktery
stycznym szlachectwem filmu". 

Wspominając „Heddę Gabler" oglądaną 
w Sztokholmie, dochodzę do wniosku, że cha.
rakterys~yczne także dla tego przedstawienia 
było „szlachectwo twarzy". Ujednolicone gład

kie tło, kilka zaledwie przedmiotów, ogrywa 
nych tak, aby ujawniały drobiazgową indy
widualizację zachowań i reakcji. 

( ... ) Aktorstwo mikrogestów wspomaga 
ostre, przypominające oświetlenie operacyjnej 
sali, światło. ( ... ) Oschła bliska okrucieństwu 

relacja, bolesna. dociekliwość w śledzeniu :>;:l

chowa1i ludzkich są chyba wyrazem wierności 
intencjom Ibsena - moralisty. Po przedstawie
niu odkrywa się w sobie świadomość „grzechu'·. 

„i\iamy no~ą. młodą publiczność - mó
wi Bergman. Wychodzimy jej na przeciw, pre
zentując przedstawienia klarowne i zrozumiałe. 
Naszą rzeczą jest skłonić ich do myślenia, skło
nić do zajęcia stanowiska, do zainicjowania 
dyskusji. Osiągniemy swój cel, gdy uda się nam 
z każdego widza zrobić krytyka teatralnego na 
własny użytek. Zdołamy ich wówczas utrz:i:
mać". 

Helmut Kajzar 
„Zycie Literackie" nr 39, 1965. 



Kwintesencja 
Ibsenizmu 

(. .. ) Jeżeli doszliśmy :.Io 
przekonania, że kuchnia i pokój 
dziecinny są naturalną domeną ko·· 
biety, to postąpiliśmy dokładnie taK: 
samo jak angielskie dzieci, które 
dochodzą do przekonania, że klatka 



jest naturalną domeną papuę:i , p0 -
nieważ nigdy nie widziały papus:i 
poza klatką. Spotyka się bez wą~
pienia filisterskie papugi podziela
jące zapatrywania swych właścicie
li, że lepiej przebywać w klatce niż 
poza nią, tak długo w każdym ra
zie, aż znajdują w niej pełno kuku
rydzy i siemienia konopnego. Mogą 
nawet istnieć papugi idealist'd, któ
re potrafią w siebie .wmówić, że po
wołaniem papugi jest zapewnić 

szczęście jakiejś rodzinie gwizda
niem i mówieniem „piękna Polly"' 
i że wyrzekając siq własnej wolno .ii 
ci dla altruistycznego celu dusza 
prawdziwej papugi znajduje naj ·· 
wyższe spełnienie. Nie posunę si~ 

tak daleko, żeby twierdzić, ż~ 

istnieją teologicznie myślące papu
gi, dla których więzienie jest wyra
zem woli Boga, ponieważ jest nie
przyjemne; pewien jednak jestem, 
iż istnieją racjonalistycznie myślq
ce papugi, które potrafią udoworJ
nić, jak okrutną przysługę wyrzą

dziłoby się papudze wypuszczajac 
ją z klatki na pastwę kotów lub ru 
najmniej zapominając o tym, jai~ 

delikatnym stworzeniem jest papu· 
ga, jak bardzo jej cienka z natury 
tkanka musiałaby zgrubieć w twa> 
dej walce o byt, mimo to jedynymi 
papugami, z którymi człowiek o 
wolnej duszy może współczuć, są 

papugi zdecydowane nie uprzyjem
niać nikomu życia , dopóki się ich 
nie wypuści na wolność. 



(.„) Twierdzenie, że sztuki Ibsena mają 
·niemoralną tendencję, jest - w powszechnym 
znaczeniu tego słowa - zupełnie słuszne. Nie
moralność niekoniecznie musi oznaczać złe po
stępowanie: oznacza postępowanie, złe czy do
bre, odbiegające od panujących ideałów. (. .. ) 
Ibsen stanął w rzędzie proroków dowodzac 
żarliwie, że duch, czyli wola człowieka, nie
ustannie przerasta ideały i wobec tego bez·· 
myślne stosowanie się do ideałów nieustannie 
powoduje skutki równie tragiczne co bezmyślne 
pogwałcenie ideałów . I tak główną konsekwen
cją wynikającą z jego dramatów jest przy 
pominanie publiczności, jak niesłychanie ważna 
jest gotowość niemoralnego postępowania w 
każdych okolicznościach. Ibsen przypomina lu
dziom, że powinni się jednakowo dobrze zasta
nowić zanim ulegną pokusie powiedzenia praw
dy, jai{ i pokusie przemilczenia jej. 

( ... ) Nasze ideały, jak dawni bogowie 
nieustannie domagają się ludzkich ofiar. Niech 
żaden z tych ideałów - powiada Ibsen - n ie 
bqdzie zwolniony od obowiązku wykazania, że 

wart jest ofiary, której żąda. ( ... ) Jak długo 

konwencjonalne pojęcia są sprzeczne z rzeczy
wistością, ludzie popadać będą w błąd Heddy 
Gabler podnosząc występek do godności ideału. 

(. .. ) Po-ibsenowscy pisarze dramatyczni 
uważają , że mordy i samobójstwa w dramata~il 
Ibsena są naciągnięte. Na przykład w „Wiśnio

wym sadzie" Czechowa sentymentalne idealf 
naszej miłej, kulturalnej, zamiłowanej w muzyce 
Schumanna klasy posiadającej zostały starte 
na proch ręką nie mniej żelazną niż ręka Ibse
na, choć o wiele bardziej pieszczotliwą, a prze
cież nie dzieje się tu nic gwałtownego: po pro
stu rodzina nie może sobie pozwolić na utrzy
manie starej siedziby. ( ... ) Mnie również zarzu
cano, że moje postacie „gadają, lecz nic nie 
robią", co miało znaczyć, że nie popełniają 

przestępstw. W gruncie rzeczy przekonaliśmy siQ 
przecież, że to żadne rozwiązanie rozciąć węzeł 
gordyjski uderzeniem miecza, jak to uczynił 

Aleksander Wielki. Jeśli dusze ludzkie skrępo 

wane są prawem i opinią publiczną, znacznie 
bardziej tragiczne jest zostawić ludzi przy ży
ciu jako ofiary tych więzów niż skrócić ich 
męki i rozładować uzdrawiający żal publicz
ności przy pomocy aktów gwałtu. Sędzia Brack 
miał rację, mówiąc, że ludzie nie popełniają na 
ogól takich gwałtów . Gdyby popełniali, idealiści 
zostaliby doprowadzeni do porządku bez więk
szych ceregieli. ( ... ) Zabijając w ostatnich aktach 
swych bohaterów Ibsen usuwa z areny życia 

dramatycznie skończonych ludzi. 

(. .. ) W teatrze Ibsena nie jesteśmy widzami, 
którym się schlebia i którzy zabijają niepo
trzebny czas oglądaniem pomysłowej, zabaw 
nej sztuczki. Jesteśmy „winowajcami obecny
mi na przedstawieniu", a do takiego widowiska 
procedura rozrywki tak samo nie da się zasto 
sować jak do procesu o morderstwo. 

G. B. Shaw 
Kwintesencja ibsenizmu 
Warszawa 1960 r. 

Szczec. Zakł. Graf. 1364. 1500+ 20. D-4-707 



Wydawca: Państwowe Teatry Dramatyczne 
w Szczecinie 

Redakcja programu: Danuta Piotrowska i Te
resa Warano 

Opracowanie graficzne: Danuta Piotrowska 
Grafiki: A. Mucha, O. Eckmann, A. H. Mackmur

do, J. Hoffmann, K. Maser, R. Grimm, 
J. MacNeil 

Kierownik tech
niczny 

Ludwik Piosicki 

Kierownicy pra
cowni: 

malarskiej 

Michał Tuszyński 

krawieckiej mę
skiej 

Stanisław Kacz
marczyk 




