


NO A NA SCENACH POLSKICH 
10 III 1882 Teatr Wielki w Warszawie, reż. 
W. Szymanowski, w roli Nory H. Modrzejew
ska; 9 XI 1882 Teatr Polski w Poznaniu, w roli 
Nory G. Zapolska; 20 IV 1883 Teatr Skarb~ ·a 
we Lwowie, w roli Nory G. Zapolska; 12 I 188.) 
Teatr Rozmaitości \v Warszawie, v.· roli Nory 
H. l\fodrzeje\vska; 24 IX 1887 Teatr Rozmai:.. 
tości w Warszawie, w roli Nor y G. Zapolska; 
13 IV 1889 T0atr Krakowsł>.i, w roli Nory 
G. Zapolska; W sezonach: 1895/6, 1897/8 wzna
wiano ,.Nerę" w Teatrze Krakowskim. 19 XI 
1904 Teatr Victoria w Łodzi, w roli Nory 
W. Siemaszkowa; 4 VI 1905 Teatr Łódzki wy
stawił „Norę" na występach gościnnych w 
Warsz:.nvie; \V ·sezonie 1905/6 wznowiono „Ne
rę" w Krakowie; 27 Il 1907 Teatr Miejski we 
Lw owie, w roli Nory W. Siemaszkowa; 1'909/IO 
1910/11 kolejne . wznowienia w Krakowie; 25 V 
1912 Tccitr Rozmaitości w Warszawie, w roli 
Nory I. Solska; W latach 1916-1917 we Lwo
wie grała Norę I. Solska; 1920/21 Teatrze 
Bydgoskim, w roli Nory W. Siemaszkowa; 
19261:27 Teatr Bydgoski, w roli Nory I. Koz
łowska, \V 1928 r. wystawiono „Norę" w Lub
lini~ 5 III 1935 Teatr Kameralny w W arsza
wie, w roli Nory 1. GrY'\·ińska;-6 III 1954 T eatr 
Wybrze±e w Gdańsku, reż. z. Karczewski; 27 
XI 195·! Teatr Sląski im. S. Wyspiań~kiego w 

· I~atowicach, reż. G. Holoubek; 22 II 1955 Pań
stwowe Teatry w Częstochowie, reż. S. Skalski; 
1 VI 1955 Teatr Polski w Szczecinie, reż. H. 
Godlewski; 2 VII 1955 Teatr Ziemi Pomorskiej 
w Bydgoszczy, reż. S. Winter; 17 XI 1955 Te
atr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, reż. 
W. Lasoń; 2'2 Ir 1951 Teatr Dolnośląski w J e
leniej Górze, reż. H. Tywonek; 1 III 1958 Teatr 
m1. J. Osterwy w Lublinie, r..eż. J. Goliński, 
w roli Nory Z„ Kucówna; 3 V 1958 Teatr Polski 
w Warszawie, scena kameralna, reż. M. Wier
cińska, w roli No.ry E. Barszczewska; 19 XII 
1958 Teatr Polski w Poznariiu, reż. T. Byrski; 
7 V 1960 Teatr Powszechny w Łodzi, reż. Z. 
Koczanowicz; 9 XII 1961 Teatr im. Węgierki 
w Białymstoku, reż. T~ Byrski; 2 IX 1962 Teatr 
Dramatyczny im. S. Jaracza w Olsztynie, rd. 
T. Żuchniewski; 30 V 1964 Teatr im. W. Ho
r"""'ycy w Toruniu, reż. M. d' Alphonse; 29 IV 

965 Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach, -re:ż. . 
. ' · Czechak; 30 IV 1965 Bałtycki Teatr Drama
tyczny ipi. J. Słowackiego, w Koszalinie; 26 X 
1968 Teatr Rozmaitości w Krakowie, reż. A. 
Vfróblewski; 4 IV 1969 Teatr Polski w Biel
. _u ... Białej, reż. J. Para : 4 II 1972 Teatr Ziemi 

P morskiej w Grudziądzu, reż. J. Orsza - Łu
Lt: iewicz; 3 VI 1973 Teatr Dramatyczny w 

'c... c::zawie, .reż. G. Holoubek. 
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GABRIELA ZAPOLSKA 
Grala NOTę na wielu scenach, za każdym razem, wy
wołując bardzo kontrowersyjne opinie wśród k'ry t11-
ków i publicmości. 

„Przed laty byłam tu (tzn. we Lwowie) z rc
d1!ćami i jako młodziutka pensjonarka siady
wałam w tej samej loży, z której dziś złota 
młodzież przygląda mi się przez swoje szkiełka, 
jako aktorce i bije oklaski za tarantellę w „No
rze", to jedno im się podoba, nie przeC'~uwają 
i nie rozumieją nawet, ile życia i włas'"'ej duszy 
włożyłam w tę rolę, jak ją g.i~boko z doświad
czenia odczuć musiałam! ... 
Jej też zawdzięczam pierwsze moje powodzeni t.' 
na scenie; to wszystko co przedtem grywałam 
w Krakowie ·pod dyrekcją Ęoźmi~na, było -
ot, niczem." 

Gabriela Zapolska, 
fragment wywiadu dla „Echa muzycznego, teatralnego i ar

tystycznego" nr 15, r. 1885. 

EL.ZBIETA BARSZCZEWSKA 
\ Najwybitniejsza powojenna inteTpretatOTka roli NOT1J. 

„Kiedy wyszła na scenę naprzód była sobą. 
Tylko bardziej dziewczęca, bardziej czuła we
wnętrznje. Nic jeszcze n ie zaczęło się dziać, 
a j uż Nora weszła w swój dom lalki. Już za
czął się ten wibrujący ton, który towarzyszył 
jej do końca sztuki. Od początku grała podtek
stami. Dialog w Norze jest bardzo gęsty, bez 
luzu, bez powietrza, wszystko jest w nim po
wiedziane, aż do końca i po parę razy. Barsz
czewska dała mu lotność i nieważkość. Była 
coraz bardziej nieobecna, na krótkie chv,.ile 
zapadająca się w sobie, jakby malutki cierń 
kłuł ją w serce. Miała w sobie jakiś skrzydlaty 
niepokój; nagły ruch ~łowy, poderwanie się 
z miejsca, zawieszenie głosu. A na powierzchni 
była ciągle tą dziewczęcą Norą, lekkomyślną: 
łatwowierną, zapatrzoną w męża, zakochaną 
w dzieciach. Tylko niepokój Nory coraz bar
dziej wypełniał scenę, a potem lęk. ( ... ) Eursz
czewska zagrała j ą (scenę odejścia) na podtek
stach. Obojętne było to, co mówiła. Ważne było 
tylko to, że powołuje się na jakieś racje bardzo 
szlachetne i bardzo ogólne i że w nie głęboko 
vnerz; („.) Prawdziwa Nora była w przelotnym 
i czułym muśnięciu fotela, w nagłości spojrzeń 
rzucanych w stronę pokoju dziecinnego. W ru
chu, jakim kładła klucze, w ledwo dostrzegal
nym wzdrygnięciu, kiedy podchodził do niej 
mąż. Ta ostatnia· scena Nory była jednym ze 
szcaytów aktorstwa, jakie oglądałem w życiu. 

( ... ) Zmieniała się w naszych oczach. Była jak 
strura coraz bardziej i bardziej napięta. Aż 
C:o wielkiej sr::eny tarantelli. P0tem w ostatniej 
rm.mO\:vie z mężem struna pękła." 

„Przegląd Kulturalny", nr 20, r. 1958. 



Gruły NcrQ r:ajlepsze aktorki kilku pol oleń, 
pc1..ostala po nich legenda, która jest także, po 
trosze, lege11dą i samej Nor~r ... 

HELENA MODRZEJEWSKA 
Wprowadziła „Norę'' na polską scenę. Jej ,,zawrotn11 
popis cieniem poloży się na wszystkie następczynie 
w Norze przez caly wiek". 

„Wywołałam duże poruszenie wśród moich 
pr~yjaciół i bytyków występuj <:!c w Domu lalki 
Ibsena. Kiecly i;owie<lziałam moim przyjacio
łom, że mam \\ sztuce wleźć pod stół i szcze
kc:ć, a w ostatnim akcie porzuc~ć męża i dzieci, 
orze~di, ie oszalałam, żeby grać taką rolę. 
\~'szysry oni w mniejszym lub większyG1 stop
niu ulc.gli konwencjom i t akie wyraźne zbliże
nie do na luralizmu musiało ich szckować. 
W dr iu przedstawienia jednak aplaudowali 
gcrą.:ą, przyznając, że sztuka ma swój urok, 
&z.czeka'1ie wcale n~e razi, a w opuszczeniu 
i1ieprzejednanego męża nie ma nic tak zdroż
nego. 
Krytycy byli w ogrom nym kłopocie. J edni po
t f.;piali s:..tukę, inni znowu wynosili ją pod nie
bimm. Rezultatem tych podzielonych opinii było 
dług~e pow odzenie Domu lalki, po polsku zwa
nego krótko - Norą." 

Helena Modrzejewska 
„Wspomnienia i wrażenia", Kraków 1~7. 

ELE.ONORA DUSE 
„Norę" w jej wykonaniu Stanislaw Przybyszewski za· 
liczył do „ na jbardzie j wstrząsających wrażeń w calłlm 
swoim twór czym życiu". 

„Duse nie potrz(:~bcwo.b mówić. Nora Ibsena 
v.----ygłasza po ostatecznej rozprawie ze swym 
mężem jakieś oklepane f eministyczne ~omu
naly - o całe niebo głębsza Nora Eleonory 

· Duse milczała w ślepym, głuchym przeraieniu, 
skamirniałym milczeniu. („.) Każdy jej krok w 
tył: to nie krol:, ale zrywanie wszystkich taj
nych ni ci, wią~ących duszę kobiety z duszą 
mężczyzny - drugi krok, to zrywanie taśi11 
jakimi łączy dziecko kobietę z mc:żczy~:ną -
jeszcze jeden krok: zrywanie s~c!ecrn:-/ch po
wrozów -- potem przyst anelc z pn, en:. ż onyrr-.. 
zdumieniem widzi, jak poza n Lq trawią wściel;:
łe .błyskawice raj utracony - cichy bolesny 
uśmiech (.„) boć ten raj był tylko domkiem 
dla lalek, a potem wahająL e, drżące błądzenie 
(.„) naokoło klnmki drzwi - wresicie drzwi 
cichutko się otwierają: Nora prLcrażona, przy
staje chwilec1-.~e - \V jej grze c ała wkczność 
stopi a si<? w tej chwileczce - nagle : straszny, 
bezgłośny 1.::rz„-l: - cała jej postać krzyczab 
w niev:;-mcwn.> m lęku przed tym, co ją za tym 
prceicm czekale, cale powietrze wokół si~ roz
krz.> c:.~l~ ó. chorinż. głosu słychcć nie było: Nora 
pr ,_estC!P Ja prós." 

Stanisław Przybyszewski 
„Moi współcześni", Warszawa 1926. 
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