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Bernard Shaw na marginesie „Nory" 

„Kariera domowa nie więcej pociąga wszyst:de kobiety, niż ka
riera wojskowa wszystkich mężczyzn". 
„Jeśli doszlibyśmy do przekonania, że kuchnia i pokój dziecinny 
są naturalną domeną kobiety, to postąpilibyśmy dokładnie tak 
samo jak angielskie dzieci, które dochodzą do przekonania, że 
klatka jest naturalną domeną papugi, ponieważ nigdy nie wi
działy papugi poza klatką". 
„ ... ze wszystkich idealistycznych szkaradzieństw, zatruwających 
społeczeństwo, nie ma chyba podlejszej rzeczy niż narzucanie ko
biecie ofiarności pod pretekstem, że jej to sprawia przyjemność 
i obdzieranie jej z cech prawdziwej kobiecości, jeśli odważy się 
temu zaprzeczyć". 
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STULETNIA „NORA" 
I MĘŻCZYŹNI FATALNI 

S 
okująco brzmiały niegdyś padające ze sceny 

l słowa Nory: „Nie mogę już zadowalać się tym, 

co mówi większość ludzi, ani tym, co piszą 

w książkach", „muszę się przekonać, kto ma rację: 

społeczeństwo czy ja". A już zwłaszcza riposta: „prze

de wszystkim jestem człowiekiem", kiedy mąż Nory 

stwierdza: „ przede wszystki rn jesteś żoną i matką". 

Zaskakiwały te wypowiedzi zwłaszcza przez bntrast 

z „wzorem osobowym", wedle którego Nora była 

kształtowana przez ojca a potem przez męża. Był to 

model „słodkiej kobietki", o cechach wybitnie infantyl

nych, „żoneczki", żyjącej w cieniu męża, prede,styno

wanej do bawienia się z dziećmi, strojenia i pełnienia 

towarzyskich funkcji pani domu. Ibsen uderzył mocno 

w ten model, ukazując przede wszystkim jego nieauten

tyczność. Nora, rzekoma „żywa lalka", nigdy przecież 

nie była nią naprawdę. Po prostu dopasowywała się do 

wymagań i oczekiwań ojca i męża, z miłości dla nich 

obu. Świadomość własnej nieautentycznoś::i i·::tniała w 

n'ej jednak wcześniej, na wiele lat przed bunte m prze

ciw statusowi lalki. W „rozrachunkowej" rozmowie z 

mężem Norze się wyrywa, że właściwie przez całe 8 lat 

małżeństwa liczyła na jakiś cud, na zmianę w po.>ta 

wie Helmera. Trudno więc mówić o jakiej ś generalnej 

wewnętrznej przemian ie psychiki bohaterk i sztuki. Ra 

czej o stopniowym odsłanianiu przez nią, w toku akc.: :i, 

prawdziwej własnej twarzy, ujawnia n i u jaka je::;t na 

prawdę. Pod wpływem zdobywanych doświ a d cze · 
zmienia się nabmiast stosunek Nory do życia: do ko r -

kretnych osób z otoczenia i do instytucji społecznych, 
które od dziecka kazano jej szanować. Obow iązujący 
model rodziny, poglądy na niego, głoszone przez pa 

storów, system prawny, w ·ogóle wszystkie autorytety za 

czynają teraz jawić się przed Norą w innym świetl e . 

Bunt Nory, opu szczen ie przez ' n iq tzw. „ogn iska do

mowego", porzucenie męża i dzieci - wszystko to dla 

odbiorców sztuki sprzed stu lat (,,Dom lalki", jak 

brzmiał pierwotnie tytuł dramatu Ibsena, powstał do

kładnie w 1879 r.) mioło p:::>smak skandaliczny. Na au

tora sypały się gromy. Zarzucano mu niemoraln o ść i 

amoralność, wszechstronny nihilizm i anarchizm. Wie

le zresztą dra matów Ibsena spotkało się z podobn ym i 

atakami, podejmowanymi w imię spe::yficznej katego 

rii, którą określa się obecnie mianem tzw. „mor::...aln ości 

mieszczańskiej". Atakowana „Nora" zdobyła sobi ,3 

jednak rozgłos w całej Europie. Dużą p:> p ularnością 
cieszyła się m. in. w Polsce. W 1882 r. w Warszawie 

grała Norę Helena Modrzejewska (wybrała tę sztukę 5 
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na swój sceniczny benefis). Prawie w tym samym cza
sie, w Poznaniu, wystąpiła w ro l i Nory Gabriela Zapol
ska. Postać „zbuntowanej lalki" chętn, ie kreowało wie

le wybitnych aktorek przez następne 100 lat. 

i o ile ten dramat rodzinny Ibsena może być 
bliski współczesnemu widzowi? Czy Tzw. realia sztuki, związane z XIX-wieczną 

społecznością mieszczańską, z ówczesną sytuacją ko
biety i rodziny, oczywiście, przestały być aktualne. 

Zresztą nie tylko, jak się mówi, czas zrobił swoje. Oby
czajowość poszczególnych krajów nie była przec1ez 
identyczna. Historia Nory w jakimś innym ówczesnym 
kraj u mogłaby mieć zapewne inny przebieg. Niezależ
nie od wszystkiego, we współczesnych widzach podob
nie zresztą jak i w dawniejszych, niejakie opory musi 
budzić finał dramatu. Wydaje się, że autor wybrał roz
wi ą zanie zbyt krańcowe, każąc swojej bohaterce aż po
rz ucić, co prawda -- nie nieodwołalnie, rodzinę (bądź 
co bądź - troje małych dzieci!), choć niewątpliwie 
od ejście f\bry stanowi dosyć bgiczną odpowiedź na 
wywody jej męża, wręcz jest wyciągnięciem konsekwen· 
cji z wypowiedzi Helmera. Mimo wszystko, sztuka za
chowała i dziś świeżość. Przede wszystkim dzięki 
ogromnie wnikliwemu spojrzeniu autiora na człowieka 
jako na istotę 9połeczną, istotę, której świadomość ura
b i ają warunki życia społecznego, rozpowszechnione 

schematy postępowa:iia, myślenia i odczuwania. Sło
wem - to, co wybitny XX-wieczny filozof, Heidegeer, 
określa ł jako „si ę " („tak się robi", „ tak się myśli'') . 
Schematy te pozornie mają służyć dobru ogólnemu, w 

istocie zaś nastawione są jedynie na interes pewnych 

grup, społecznie uprzywilejowanych. W dodatku oka
zuje się zwykle, że jest to tylko interes pozorny, korzyść 
wątpliwa, jak zresztą pozornie tylko korzystna jest sy
tuacja uprzywilejowana. Za swoją „męską wyższość", 
przyznaną mu przez społeczeństwo, Helmer płaci prze
cież niejaką deformacją świadomości, w płaszczyźnie 

myślowej, etycznej, emocjonalnej. Nieelastyczny psy
chicznie, w przeciwieństwie do Nory, jest właściwie w 
znacznie większym niż ona stopniu ofiarą patriarcha

lizmu i wyrosłych z niego zjawisk obyczajowych i kultu
rowych. Urabiana na infantylną lalkę Nora nie staje 
się kobietą-dzieckiem ani lalką. Natomiast Helmer nie

wątpl'iwie posiada cechy infantylne, czy wręcz pajaco

wate. Właściwie widzi się jego postać obecnie w kate

goriach przede wszystkim satyrycznych, jako ucieleśnie
nie pewnej społecznej „gęby", pewnej schematycznej 
postawy. Hel mer - wychowujący starannie żonę - re
prezentuje na pewno mniejszy format niż Arnolf ze 
„Szkoły żon" Moliera. Arnolf był co prawda cyniczny, 
a le za to mądrzejszy. Nie drżał też aż tak bardzo przed 
opinią ludzką, podcza.s gdy dla Helmera najważniejsze 
kryterium to „co ludzie powiedzą, co ludzie pomyślą". 

Cechuje Helmera absolutny brak krytycyzmu, nie
zdolność do oceny i siebie i innych. Także - brak zmy
słu ironii 'i poczucia humoru . Celebruje wręcz swoje 

stanowi'sko adwokata, dyrektora banku, „głowy domu". 
W ogóle - wszelkie godności. Przekonany szczerze o 

własnej wspaniałomyślności (zwłaszcza kiedy decyduje 
się wyba,czyć żonie), przejawia na każdym kroku mało

stkowość. Wypomina stale Norze lekkomyślność jej oj
ca, bo1i się utraty dyrektorskiego prestiżu z winy pod

władnego, który jest z nim na ty. Przyjmuje za dobrą 7 
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monetę wszelkie, nawet ni
1
ezbyt uda.ne lub zgoła dwu

znaczne, pochlebstwa. Przeświadczony o swoim wybit
nym ipoczuciu estetyki, nie tylko wyplata zabawne głup
stwa, ale i popełnia gafy. Do tego ciągłe zrzędzenia, 
marudzenie i „trucie" Helmera, jego skąpstwo, pod 
płaszczykiem oszczędności. I jeszcze - ów nieznośny, 
pieszczotl1 iwy szczebiot, z którym Helmer zwraca się do 
Nory. Wreszcie skłonności histeryczne. Nora, w porozu
mieniu z lekarzem, musiała przecież ukrywać przed mę
żem zły stan jego zdrowia, w obawie, że to go psy
chicznie roz·klei. N ie mogła mu też powiedzieć, że jej 
ojciec jest umierający. Konieczność oszczędzania uczuć 
męża, nie tylko chorego, lecz i dosyć przewrażliwionego 
i mało zrównoważonego, pociągnęła za sobą cały łań 

cuch kłamstw i ukrywań prawdy, doprowadzając aż do 
sfałszowania weksla. Zresztą - najlepiej charaktery
zuje Helmera jego nagły zwrot w decydującej rozmowie 
z foną . Po fali potężnego „świętego oburzenia", zaczy
na zgrywać się na wspaniałomyślność, parodiując mi
mo woli postawę odpowiedzialnego opiekuna. 

Ukazany w osobie Helmera „mężczyzna-dziecko", 
czy „dzieckiem podszyty", która to postawa tak bardzo 
kontrastuje z jego sytuacją społeczną, swoim komiz
mem i satyrycznym ujęciem więks1e bodaj budzi obec
nie zainteresowa·nie niż postać Nory. Poprzez Heimera 
autor ironicznie naświetla i ośmiesza pewne fałszywe 
a rozpowszechnione mity i wyobrażenia społeczne. 

Choćby - mit o odwiecznej „naturze" męs·kiej i ko
biecej, wyni·kłej z samej biologii, niezależnie od uwa
runkowań społecznych. Ośmiesza tym przewrotniej, że 
Helmer, z czego ani on, ani nikt z otoczenia nie zdaj1e 
sobie sprawy, reprezentuje m. in. pewne cechy, które 

antyfeminiści lubią przypisywać kobietom w ogóle (od
mia·na „dulszczyzny", nienawiść, niekonsekwencja, 
brak logiki). 

P 
orównywano często Henryka Ibsena z Augustem 
Strindbergiem i przeciwstawiono ich sobie. Jeden 
Norweg, drugi - Szwed, żyjący więc w krajach o 

podobnej kulturze, także - w tej samej epoce, kształ
towani przez te same prądy artystyczne, utalentowani 
dramaturgowie, różnią się jednak krańcowo w swojej 
postawie twórczej. U Strindberga - przeważa emocjo
na·lne widzenie świata, u Ibsena - krytyczno-reflek
syjne. Strindberg poddawał się pewnym mitom, Ibsen 
je analizował. Wreszcie - Strindberg miał skłonność 
do swoistego „mistycyzmu" społecznego, Ibsen, co 
wcale ·nie ·koliduje z bogactwem żywiołu poetyckiego i 

symbolicznego w jego sztukach, był realistą. Mówiono 
nieraz o niejakim „antyfeminizmie" Strindberga i o 
„antymaskuliinizmie" Ibsena. Zestawienie efektowne, 
ale tylko pozorne logiczne. Strindberg ,patrzył na kobie
ty przez pryzmat pseudomistyczny („wieczna kobie
cość", „walka płci"), stąd w jego sztukach obfitość 

„kobiet fatalnych" oddziałujących •niszczycielsko, ska
ż.ony·ch ową fatailnością niejako przez naturę. Ibsen na
tomiast - Hcznych w swoich dramatach „mężczyzn fa
talnych", w swym działaniu niewqtpliwie destruktyw
nych, ·nie uważał za osobników zdeterminowanych 

przez bi·ologię, lecz po prostu przez układy życia spo

łeczne90. 

9 
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P 
ostacie w dramatach Ibsena ----ii męskie i kobiece 
- można najogó.lniej podzielić na „podpory spo
łeczeństwa" (w ironicznym tego słowa znaczeniu, 

wychodząc od tytułu jednej z jego sztuk) i na buntow

ników społecznych. 

Jak wyglądają, w ramach tego po·działu, Ibsenowscy 

„mężczyźni fatalni"? 

Generalnie biorąc - autor traktuje ich z ironią, a 

często wręcz dema·skuje. Odnosi się to nawet do tych 

bohaterów, którzy reprezentują cechy pozytywne, bu

dzące szacunek. Oto „buntownicy": Pastor z dramatu 

„Brand" (1866), maksymalista normalny, heroiczny i 

bezkompromisowy, szerzy przecież dokoła, wbrew naj

lepszym intencjom, zło. Jego widzenie absolutu okazu

je się antyboskie, właśnie przez to, że nieludzkie. Taik 
samo dewiza „wszystko albo nic". Albo - indywiduali

sta, pragnący zrealizować ideał pewnej wolności oso

bistej i autentyczności „bycia sobą", z dramatu poe

tyckiego „ Peer Gynt" (1867). N ie osiąga on żadnej peł
ni ani wielkości. Okazuje się po prostu dość przecięt

nym człowiekiem - najpierw młodym „rozrabia·ką", 
potem jako tako sprytnym konfromistą. Szlachetny zaś, 
choć niestety beZ!względny miłośnik mówienia prawdy, 

G regers z 11 Dzikiej kaczki" (1884), przyczynia się po

średnio do unieszczęśliwienia tki~ku osób i do śmierci 
młodej dziewczyny. W „ Dzikiej kaczce" występuje męż

czyzna nie mnie „fatalny", Hja1lmar Ekdal, przystoso

wany społecznie wcale nie zbuntowany, ale swoją nie

dajrzało.ścią psychiczną, i1nfantylizmem i naiwnym ego

izmem niszczący życie najbHższym. Mężczyźni - „pod

pory społeczne" - są zreszą zazwyczaj u Ibsena albo 

konformistami, w dodatku „dzieckiem podszytym"; bez 

względu na stopień wykształcenia i zajmowane stano

wisko (Hel mer jest dyrektorem, forg en T es ma n, mąż 

Heddy Gabler - naukowcem), albo cynicznymi i bez

względnymi karierowiczami, jak właśnie Bemick z dra

matu „Podpory społeczeństwa" (1877). 

Przez twórczość Ibsena przewijają się też i „kobiety 

fatal.ne", inne jednak zupełnie niż u Strindberga, bo i o 

ich „fatalności" decydują układy społeczne, a nie płeć. 

Skutkiem owych układów stają się one niszczycielkami, 

a także - niszczą same siebie. Jak właśnie samobój

czy·nie: Hedda Gabler i Rebeka West z „Rosmersholm" 
(1866). 

W 
dramaturgi·i Ibsena wyróżniano pewne okresy. 

Więc - etap dramatów historycznych, two

rzonych pod wpływem romantyzmu (lata 50-te, 

kiedy powstają m. in. „Pani zamku" 1i „Pretendenci do 

tronu"). Dalej etap zainteresowa·nia tzw. symbolizmem 

(lata 60-te, w których Ibsen pisze bardzo gorzką, nasy

coną ironią „Komedię miłości" oraz dramaty .poetyckie 

„Bmnd" 'i „Peer Gy.nt" ornz „Cezar i Galilejczyk" -

o Julianie Apostacie). Z kolei - łączenie realistycznej 

krytyki społecznej ·i zainteresowań psychologiicznych z 

symbolizmem. Okres ten przynosi m .in. „Dom lalki", 

„Związek młodzieży", „Wroga ludu", „Upiory", „Bu

downiczego So.lnessa", „Małego Eyolfa", „Borkman

na". Ostatnią sztU'kę Ibsena - „Gdy powstaniemy z 

martwych" - chamkteryzuje znów pewien nawrót do 

cech dra matu poetyckiego. 13 



Nie podobna zresztą podziałów tych przeprowadzać 

zbyt sztywno. Pewne cechy, charakteryzujące indywi

dualność twórczą Ibsena, przewijają się przez utwory 

ze wszystkich tych lat. Wymienić tu trzeba właśnie łą

czenie wnikliwej realistycznej obserwacji społecmej i 

„techn iki rea I i stycznej" z pewną poetyzacją rzeczywi

stości, z symbolami. Także - zespalanie ostrej krytyki 

społecz:nej, uderzającej w aktualne zło z refleksją egzy

stencjalną i filozofującą, nad ludzkim losem, nad war

tościami moralnymi i sensem życia. W·reszcie - swo·isty 

typ ironii, zarazem drapieżnej i współczującej, no i me

toda pr,_emilczeń, niedopowiedzeń, co w połączeniu ze 

stosowną symboliką sprawia, że niektóre dramaty Ib

sena są w swej wymowie wieloznaczne, dają się różnie 

interpretować, prowadzą do różnych wniosków. 

Pewne sztuki Ibsena wydają się nieco zbliżone w 

klimacie do twórczości Czechowa, co nie jest wpływem, 
lecz pokrewieństwem. Natomiast o lekkim wpływie Ib

sena można chyba mówić w odniesieniu do wielu dra

matów XX w. w Polsce - np. Rittnera czy Szaniawskie

go. W każdym razie - Nora - stulatka ·nadspodzi':'

wan ie młodo się trzyma. Potwierdziło to kilka insceni

zacji ostatnich lat. Potwierdzi na pewno i spektakl za

brzańsh 
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HENRYK IBSEN 

U rodził się 20.II I .1828 r. w Nart egii, w niewielkim mia
steczku Sk i en. N ad j ego wczesną młodo · ciq zaciążyło ban 
kructu o ojca początkowo zamożnego kupca. W wieku 15 lat 
Ibsen musiał pracować zarobkowo, jako pomocnik aptekarza 
w Grim stad . Pracując, równocześnie przygotowywał się do 
l:wtur y. Dosyć wcześnie zaczął pisać p rzeważnie wiersze, za
równo li ryczne, jak satyryczne , a także o w·ymowie politycz
nej. W 1848 r. napisał tragedię „Katylina", wyrażającą -
jeszcze niezbyt udolnie - jego poglądy kształtujące się 
w kierunku radykal iz mu społecznego i politycznego. Po prz , 
niesieniu się · 1850 r. do Chri.stianii (dzisiejsz e Oslo) zbliżył 
się do kręgu lew icowych działaczy r obotniczych i pod ich 
wpływem 7Joglębił znac nie wiedzę o problemach spoleczno
-ekonom ic nych Norwegii, co znalazło odbicie w jego póź
ni ejszej twórczości . W tym okresie zaczął interesować się 
coraz bardziej dramatem i t eatrem, dążąc do ich zrefo rm o
wania, w opar iu o nowe koncepcje estetyczne i nowe spo
soby w 'dzen ia problem ·w życia społecznego. W 1851 r. został 
reżys erem teatralnym w Bergen. Trudno by lo mu naw ·ązać 
k ontak t z ogromnie wówczas k on erwatywn ym, mi eszczań
skim społeczeństwem Norwegii (na zacofan i e k ul turalne 
wpłynęła , trwająca aż do 1814 r ., wielowiekowa zależność p o
lityczna od Danii) . które - po przychylnym przyjęciu. pier w
szych dramatów historycznych Ibsena - kry tycznie ocen 'ata 
stopniową ewolucję jego twórczości. W 1886 r. Ibsen wyje
chał do Włoch, gdzie napisał swoje dwa słynne poetyckie 
dramaty: „Brand' i „Peer Gynt". Zwalczany przez wielu kry
tykóu w N orwegii _najdowal większe zrozumienie w Niem
czech gdzie spędził szereg la t - w okres ·e 1868-1875. 
W Dreźnie napi 'al d ramaty : „Związek mlod ieży" ora? „Ce
z.ar i Galitie jczyk" natam:iast później - w Monachium -
m.in. „ Upiory'', „Norę" . „Dziką kaczkę' ". W 1891 r. wrócil na 
s tałe do Norwegii zamie zkujqc w stolicy. Powstały tutaj ta
k ie jego utwory jak ,Budownicz Solness". ,Mały Eyolf' . 
„Borkm ann" i „ Gdy pow staniemy z martwych". Umarl n a. 
apopleksję 30. V . 1906 r. Ocenia s ię go jako najwybitn i ejszego 
dramaturga. No rw egii, który zarazem wywarł duży wpływ na 
1.cierunki r ozwoju drnmaturgii światowej. 
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