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Nastąpiły WIDMA (UPIORY). Znowu tu, jak w Norze jest rozpa
trywan e małżeń s two, przec iwstawienie tamtego. ( ... ) Mą ż w mał
żeństwie, które poeto pozwala nam pod pat rzeć w „Widmach", 
jest wpros t antytezą uczci wośc i: szorstki, pijanico, bezwzględnie 

tonący w nadużyciach ole posiadający właściwość, wspó ln ą roz
pustnym ludziom, zdobywania serc ludzkich pozorną dobrocią -
w ten sposób możliwym było, żonie jego ukryć sposó b życia p ijaku 
i zachować pozory. ( ... ) ale została matką istoty od urodzenia ska
zanej na ś mi erć, syna, którego opanowują udręczenia śmierte ln e , 
rozpacz, bezmyślność, idiotyzm , C]dy wchodzi w wiek meski -
o jednak 1 Jedn ak istnieje część ;poiecze ństwa , reprezent~wana 
przez pastora Manderso, u z nająca, że ofiaro jej sa .-nej i syna była 
obowiązkiem , że próbo wydostan ia s ię z tego okropnego stosunku 
bylo grzechem. A korzyść wynikająca z niszczenia ideałów j es t to , 
że każdy nowy ideał ma w sobie mniejszy procent zlucizeń, tok 
że nis zczyciel ideałów, choć nazywany wrogiem spoleczeństwa, w 
gruncie rzeczy oczyszcza świat z kłamstwa. 

Sądy współczesnej Ibsenowi 
krytyki polskiej o „Upiorach" 

Berna rd Shm\· 
„Kwintesencja ibsenizmu" 

teraz, gdy na horyzonc ie jego d z i eł ( Ibsena) - nie w i d ać już Boga i nie 
słychać Jego głosu, j ed nak przytacza Jego s łowa „Winy ojców po:-n sz.czone 
będą no dzieciach" 

L. German - Henryk Ibse n - Lwów 1895 

nie należy zopcminoc, tz Oswald i colo jego historia stoją na dru
gim plonie, o „bohaterką" jest Heleno Alving , 

L. SLczepańs ki - Henryk Ibsen. Garść uwag. „$wiat" 1894, nr 2-1 

Folol izm jes t no1widoczniejszq cechq twórczoSci Ibsena ; wobec hegemonii 
instynktów nie spo strzega m y prawie czynn i ka. zwanego wolq. Lecz ro z prawiać 
o stosunku pierws iych do drugi eg o 1est rz eczq moralistów i filozofów; my 
morny d o czynienio tylko z poetq i psychologiem. 

B. Lutom ski - Kronika miesi ęczna. „Ateneum" 1393 

Walka z Ibsenem - to starcie miedzy katechizr.->ern przyzwoitości 

a wszelką myś lą kr y tyczną , to obrona zagrożonego cem entu budo 
wy spolecznej. 

J. WojeNó dzk i - Ibsen w Anglii - „Pra„vdo" 1893 

nie idzie tu o żadną dziedziczność, żadne rozmiękczenie mózgu, 
o żaden klinicznie pouczoiący melodramat.. To był konwencjonalny 
jQzyk chw ili, którym Ibsen mówił. 

St. Brzozowski - recenzjo z „Up iorów" - Gios 19J-4 

nie ma sprawiedliwości, nie ma odpowiedzioiności, jest tylko 
Ananke i absurd rządzi ludzkością. 

W. Rabski - recenzja z „Upiorów" - Kurier Warszawski 1904 

Ulepszenia, reformy higieniczne są pożąda n e . Czy jednak spokcu~ństwo lub 
jakikolwiek prawodawca moż e zabronić kategorycznie, doimy no to, such ot
nikom zawierać zwią z ki ma/ż eriskie. ( ... ) Absurd bije w ocz y, a jednak jest 
on pro stym następ s twem tego, co jest najrealniejszą c tąstką ibse nowskiej 
tragedi i. 

K . Zalewski - recenzjo /_ „Upiorów" - Wiek 1904 

byłoby dobrze, żeby kryty cy teat ral ni zamiast widzieć w nich (w „Upiorach") 
walkę z sy filizacją, czuli nieco i walkę z cywilizacją. 

Z. J. - „Upiory" w Warszawie - Aten e um 19J1 

Orvmat ma być obrazem dzisiejszego społeczeilstwa zwyrodniałego skui:kiem 
występku i falszu. Zwyrodnienie to ciąży jak nieubłagane fatum, którego nie 
może nic odwrócić. 

B. - rece nzjo z „Upi orów" - Gazeta \.Vorszowsko 19,J1 

L 

Tym razem zdawało się, że Ibsen zgasił i gwiazdy. „Ani jednego 
jasnego punktu!" 
Stosunek mężczyzny do kobiety jest w WIDMACH przedstawiony 
w nowym świetle, gdyż doje obraz stosu nku do dziecka. Dramat 
traktuje w poetycznej formie ideę dziedziczności, przedstawioną na 
podstawie determinizmu, który obecnie jest wyrazem nowoczesnej 
nauki w tej kwe stii, cechy przechodzące z rodziców no dziecko 
stanowią tlo, tlo nastrojowe, pobudzające do myślenia, wskazujące 
no ogólną prawdę, którą oznacza tytu l, o mianowicie dziedziczne 
przechodzenie uczuć (a przytym i dogmatów) chociaż pierwotne 
warunki życia znikły i ustąpiły miejsca innym, z którymi te uczucia 
stoją w sprzeczności. 

Georg Brandes 
tłum. Józefa Klemens iewiczow o 
Lwów - Warszawa 1901 

Ibsen wniósł do twórczości dramatycznej między innymi jedną zna
mienną i wydatną cechę, która czyni jego psychol og ię szczegó lnie 
głęboką. Dokonywa on stopniowej, coraz poglębiającej się analizy 
duszy człowieka . Z początku do je powierzchowną cho rakterystykc, 
a potem ogałaca postacie z różnych skór maskujących ich vvnętrza, 
aż odsiania najwewnętrzniejsze tajniki duchowe - colą złożoną 

psychikę ludzką. 

St. A. Kemper - recenzjo z. „Upiorów" - Przegląd Tygodniowy 1904 

Nie, w tym dramac ie Ibsen głębokim nie jest. W ~glębioniu ta
jemnic ducha i życia, w poznaniu natury kobiecej okazal się bez 
wątpienia większym w „Rosmersholmie", „Heddzie Gobler" i „Sol
nessie''. 

W. Feldma n - listy lwowskie. „Upiory" Ibsena. - Zycie 1898 

Kiedy Ibsen pisał „Upiorów" ( !) wie rz y! jeszcze w wyzwa lającą moc 
prawdy ( ... ) Ale świat nie był już dla poety wyłącznie przykładem 
moralnej arytmetyki; dostrzega I bowiem w życiu człowieka ukryte 
działanie potęg natury. 

W!. Bogus!awsk i - No scenie i na estradzie -
Bib l ioleko WorsLowska 1905 

Założenie i stanowisko dziel Ibsena jest wprost prze::iwne prądom 
literatury naszej. która chce koić, podnosić i pokrzepiać. Dlatego 
też zapewne wobec Ibsena bywa oporna u na s nie tylko publicz
ność teatralna ( ... ) ale nawet umysly niepospolite, mające z ge 
nialnym autorem „Upiorów" pewne, chociaż odlegle pokrewień
stwo. 

J. Kotarbiński - Nowe studium o Ibsenie 

Ibsen nie jest poetą (.„) Ibsen jest technikiem teatralnym (. .. ) Ibsen jest 
reformatorem sceny ale tylko w dosłownym 7.naczeniu tego wyrazu i t poezją 
dromatyczną całą jego działalność ma związku nie wiele. „Upiory" to 
arcydzieło faktury scenicznej, a istny upiór pod względe:n a1tystyc:n•1!TL 

F. Koneczny - recenzjo z „Upiorów" - Przegląd Polsk i 1378 

całość dzieło jest to wielka tragedio jego światopoglądu etycznego 

O. Ortw in - Ibsen w rozwoju dromal :..i 

Story dramat oż do czasów Ibsena był właściwie dramatem 
rewnętrznym. ( ... ) Dramat nowoczesny ignoruje prawie zupełnie 
to z e w n ą t r z. Wszystko odgrywa się w duszy bohatera, w jego 
sercu jest początek i koniec dramatu . 

S. Przyby szews ki - O dramacie i scenie 



1828 

1836 

1843 

1848 

1850 

1851 

1852 

MAŁA KRONIKA ŻYCIA I TWóRCZOśCI 
HENRYKA IBSENA 

W miejscowości Skien urodzi! się wielki dramaturg norweski 
Henryk Ibsen 

Bankructwo ojca, zamożnego kupca powoduje nag lą zmianę 
sytuacji materialnej rodziny Ibsenów 

Nieukończywszy szkoly piętnastoletni Ibsen opuszcza dom 
rodzinny aby zarabiać na życie. Zostaje pomocnikiem apte
karskim w miasteczku Grimstad; z tego okresu pochodzą 
najwcześniejsze utwory Ibsena - wiersze satyryczne i liryczne 

Ibsen zwraca się ku sprawom politycznym, pisze poemat 
DO WĘGROW oraz odezwę do Norwegów i Szwedów; pod 
pseudonimem Brynjolf Bjarme ogłasza pierwszy utwór dra
matyczny KATYLINA 

Ibsen opuszcza aptekę i przenosi się z Grimstad do Chris
tianii (ówczesna nazwa stolicy kroju, Oslo); składa egzamin 
dojrzalości i zapi suje się no uniwersytet. Po niepomyślnych 
egzamina ch porzuca myśl o studiach i postanawia poświe
cić się pracy literackiej. Teatr w Christianii wystawia jeg"a 
kolejną próbę dramatyczną GRóB WOJOWNIKA (trzy przed
stawienia). Drobne prace poetyckie i artykuly dotyczące re
formy sceny i dramatu norweskiego publikuje w czasopiśmie 
„lllustrertet Nyhedsblad" 

Dziolalność Ibsena zostaje zauważona - otrzymuje stano
wisko reżysera i autora dramatycznego teatru w Bergen 
uważanego za „pierwszą scenę narodową Norwegii" 

Podróż do Kopenhagi i Drezna, Ibsen zapoznaje się z tea
trami dziolojącymi w tych miastach 

1853-
1857 

Powstają liczne utwory dramatyczne o charakterze patrio
tycznym podejmujące wątki historyczne: PANI ZAMKU 
OSTROT, UROCZYSTOść NA SOLHANGU, BOHATEROWIE 
W HELGELAND 

1858 

1862 

1863 

Ibsen przenosi s ię do Christianii i tam obejm uje stanowisko 
kierownika artystycznego Teatru Narodowego. Malżeństwo 
z Zuzanną Daae Thoresen. Początek przyjaźni i rywalizacji 
z Bji:irnstjerne Bji:irn sonem, pisarzem wielbionym przez 
naród. KOMEDIA MIŁOśCI, PRETENDENCI DO TRONU 

Klęsko finansowa teatru prowadzonego przez Ibsena, który 
w atmosferze skandalu musi opuścić swoje stanowisko. 

Ibsen zostaje doradcą artystycznym innego teatru w Chris
tianii 

1864 Po niepowodzeniach rozgoryczony pisarz decyduje się opuś 
cić Norwegię; pisze w liście do Bji:irnsona: 
Kłamstwa i monenio to było wszystko! Wypadki ostatnich c:zosów 
wywarly na mnie wielkie wrażenie. Nasze stare dzieje musimy prze
kreślić, gdyi dzisiejsi Norwegowie nie mają widocznie więcej wspól
noici z przeszłością nii piraci greccy z pokoleniem, które ieglowolo 
pod Troją i stolo pod opieką bogów. 

Pisarz udoje się najpierw do Wioch, a następnie do Nie
miec. W pierwszych lotach emigroc::ji przeżywa cię i:ki kryzys 
psychiczny i ortystyczn\ 

1866 Ibsen no nowo podejmuje dzialolność pisarską. Powstaje 
dramat BRAND 

1867 PEER GYNT Ibsen pisze: 
Wszystko, co napi:;alem, jest zwiąrnne jaknajściślej z tym, 
co przeżyłem wewnętrznie. Każdy nowy utwór byl dla mnie 
duchowym procesem oswobodzenia się i oczyszczenia, b;, 
nikt nie może wyrzec się wspólodpowiedzialności i wspól
winy w społeczeństwie, do którego należy. Życie jest walką 
z duchami w sercu i w glowie; tworzyć to znaczy zasiadać 
na sąd nad sobą samym. 

1868- Pobyt w Dre ź nie. Powstają utwory: ZWIĄZEK MŁODZIEŻY, 
1874 CESARZ I GALILEJCZYK 

1875 

1877 

1879 

1881 

1882 
1884 
1886 
1888 

1890 

1891 

Ibsen przenosi się do Monachium, które na wiele lat stolo 
się miejscem ż ycia i dzialania wielkiego dramaturga. Stąd 
parokrotnie wyjeżdża: do Wioch, do Szwecji, a także d.J 
rodzinnej Norwegii, gdzie witany jest en tuzjastyczn ie 

W czasie pobytu w Szwecji Ibsen otrzymuje tytul doktora 
honoris causo uniwersytetu w Upsali. Powstają PODPORY 
SPOlECZEŃSTWA 

NORA CZYLI DOM LALKI (Amfali) 
Falę sprzeciwu wywolala zwłaszcza „Nora", poddająca 
ostrej krytyce upośledz.oną sytuację spoleczną kobiet, jaw
nie propagująca ich emo;icypację oraz ... 

UPIORY (Sorento) 
ods laniajq ce z ca łą bezwzględnością ponure kulisy ludzkich egzysten
cji, ukrywane starannie za zasłoną pozorów i obłudy. Po premi erze 
sztuki święte oburzenie ogarnę/o colą Skandynawię, autora ogło szo no 
„ wrogiem ludu" i toki ty tuł nosi jego kolejno sztuko 

WRóG LUDU (Rzym - Tyrol) 
DZIKA KACZKA (Tyrol) 
ROSMERSHOLM (Monachium ) 
OBLUBIENICA MORZA (Monachium) 

HEDDA GABLER (Monachium) 
stawo/ się Ibsen coraz bardziej wielbionym pisarzem „rewo 
lucyjnym" o znaczeniu ogólnoeuropejskim . (. „ ) Niemalą rolę 
odegra/ przy tym Georg B1andes, ówczesny czo/owy duńs~; 
krytyk i historyk literatury, który pionierskimi interaretacjami 
dziel Ibsena przyczyni! się do ich spcpu laryzowan ia na grun 
cie skor1dynawskim i niemieckim. 

Po 27 lotach pobytu no obczyźnie Ibsen wrócił do Chris
tianii: 
Kto mial dom w różnych obcych krajach, ten w głębi serca nigdzie 
nie czuje się u siebie w domu. Nawet we wlasnej ojczyźnie 

1892 BUDOWNICZY SOLNESS 

18?4 MAŁY EYLOF 

1896 JOHN GABRIEL BORKMAN - dramat grany w Teatrze No
wym (1971) pod tytulem CIENIE 

1899 GDY W STANIEMY Z MARTWYCH - os tatni dramat Ibsena 
stanowiący poetycki epilog dziolalności dramatopisarskiej 

1899- W ostatnich latach stop niowo nasilająca się choroba 
1905 uniemożliwia mu pracę pisar s ką i odsuwa go od spraw 

i wydarzeń aktualnych. Jedyną jego troską są spra~"'Y ro 
dzinne zwlaszcza kari era polityczn a syna. 

1906 23 maja umiera Henryk Ibsen. 
Cytaty w tekście podano za „ H e nr yk Ibs en przez Jerzego Brondesa" tłum . 
J. Klemensiewiczowo, Lwów - Warszawa 1901, i Hen1yk Ibsen ,,Peer Gynt", 
wstęp Olga Dobijanka-Witcza kowo , Warszawa 1967. 



henryk ibse:n. 

UPJ:ORY 
(„ Genga ngere") 

dramat rodzinny w 3 aktach 

przekład 

JACEK FRUHLING 
reżyseria 

ANDRZEJ PRZYBYLSKI 
scenog ro fia 

ANNA RACHEL 

OSOBY 

Pani Alwing 

Oswald Alwing 

Pa stor Manders 

Stolarz Engstrand 

Regino Engstrond. 

przedstawienie prowadzi 

JADWIGA ZROBEK 

kontrola tekstu 
JOLANTA DEMBIŃSKA 

HANNA BEDRYŃSKA 

ANDRZEJ MAY 

WOJCIECH PILARSKI 

LUDWIK BENOIT 

ILONA BARTOSIŃSKA 

.. . ZASTANAWIAJAC SIĘ NAD KONIECZNOSCIĄ ODRZUCENIA 
OBOWIĄZKU PRZEZ KOBIETĘ, ZROZUMIAŁEM KONIECZNOSć 
ODRZUCENIA OBOWIĄZKU PRZEZ CZŁOWIEKA . 

Bern ard Shaw 

1. H. Ibsen CIENIE, 1971, re ż. O . Koszutska, scen. R. Kuzyszyn 
Z. Malawski - John Gabriel Borkmon, B. Walkówna - Ella Renth e im 

2. H. Ibsen DZIKA KAC ZKA, 1963, re ż. A. Strokowski, scen. J. Krzewicki 
W. Chwiałkowska - Jadwiga. J. Pilarski - Ekdal 



Zamówienia na bilety przyjmuje Biuro Organizacji Widowni, tel. 219-58. 
Kasa Teatru, czynna codziennie oprócz poniedziałków, w godz. 10-19, 

bez przerwy tel. 219-58, ul. Więckowskiego 15. 

W repertuarze 

DUŻA. SCENA 
ul. Więckowskiego 15 

B. Brecht 
DOBRY CZŁOWIEK Z SECZUANU 

A Nałęcz-Korzeniowski 

DLA MIŁEGO GROSZA 

Molier 
DON JUAN 

s_ Żeromski 
DZIEJE GRZECHU ..... 

-......... 
E. Bryll, I<. Gartner ~ 
NA SZKLE MALOWANE CZYLI JANOSIK ~ 

Dyrektor teatru 

JERZY ZEGALSKI 

MAŁA SALA 
ul. Za chodnia 93 

S_ Beckett 
CZEKAJĄC NA GODOTA 

I. Orkeny 
ZABAWA W KOTY 

L Gershe 
MOTYLE SĄ WOLNE 

T. Różewicz 
POEMAT OTWARTY 

W przygotowaniu 

DUŻA SCENA 

T. Rittner 

WILKI W NOCY 

reż. L. Komarnicki 
scen. L Jankowska 

Zastępca dyrektora 

RYSZARD STEFAŃCZYK 

Kierownictwo literackie 

KRYSTYNA BOBROWSKA 
EWA JAROSZEWICZ 

Kierownik muzyczny 

ANNA PŁOSZAJ 
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Kierownik Biuro 
Organizacji Widowni 
MARIA HUNIEWICZ 

Kierownik techniczny 

KAROL STOLARCZYK 

Glówny elektryk 

RYSZARD STANISZEWSKI 

Brygadier sceny 

MARIAN ANTCZAK 
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