
POS'.fACIE SCENIC~NE b 
W POSZUKIWANIU IDEAŁU 

W4i~m z ostatnich numerów 
„Życia Literackiego" Les?ek 
E'ektorowicz w reportażu ze Sta
nów Zjednoczonych priytoczył 

taki fakt: podczas pewnej imwezy l'.on
feransjer powiewając 50-dolarowym 
banl.notem obwieścił, że gotów dać izo 
nat~ chm!ast temu, kto użyje tej kwo
ty dla jakiejkolwiek ideowej sprawy . 
.JakżP s:;mptomatyczny dla naszych cza
sów żart! Ale CZl\' tylko -dla n11szych? W 
sztuce Ibsena ,,RMmershoJm" Bre:idel 
zwraca się do łtosmera: ;;t!zy możesz 
mi udzielić pożyczki? Czy możesz mi 
służyć j~kimś ideałem? Albo nawet 
dwoma? Dwa używane iclealy. Zrobhz 
dobry uczynek. bo jestem goły jak 
święty turecki." 
~żyser poznariskiego pr?edstawienia 

sz'tuKllb5e1rn, 1i1 icc;::S!Jaf'zewska, s 1 u~z
nie podKiC"Sliln ę własnie - współcze
sną i ?arazem najmniej do tej pory 
wyeksploatowaną warstwę sztu1!:1. 
Do te.1 pory ograniezano się racnj do 
symboliki, traktując akcję >ztukl jako 
paraboltcznv ·wyraz ta :emnvch, e'!..7Y
stencjaJnych tre<cl, bądź też PfZcno
Fzono cię7ar Jcleowej wvmowv nq pro
blem emancypacji kobiet. Oczywiście 
ani pierwszy. ani drugi wari~nt nie 
bvłby już dzl,ia.1 możliwy do podjęria. 
„Czyste idee kantowskie", których do
pa1 rywano się u Ibsena w okresie Mlo
nl'1 Polski. zclołały wywietrzeć, a sym
b'.lłika głębi i sceneria „naviej duszy" 
nazbyt już trąci my<zką. zrrszt:i już 
w latach tr1vd1.lestych tn wlaśn'e po
dejscie do Ibsena budziło zrozumiały 
opór, prowokowało do !<piny. ~-...!'k~zil 
\Vys.1,alNienia ,.Buriowntcze!!o Solne<;s" 
pisał wtedy Bohdan Rorzehlewsk1: „Już 
tylko można z pewnym liumorem wv
nbrazić sobie, jak potężne wra7en e 
wywarłaby ta sztuka na pubiic-.mo'<ci 
Krakowa w tym okresie, kiedy w ka
\Viarntach \••śród litPratów w c1arnych 
pelerynach I z c7arnymi fontaziami na 
>Zyja<'h prze<rtadywała •naga cll's7a". („.) 
D7iJ'iaj słucha się szeptów Solness1 o 
»szparze '-V kominie« c?:y zachwytó\V 
TTilclY naci potężnymi wieżJmi z uczu
ciem zupełnie innym, prawie święto
kradzkim. („.) Oczywiście - w ten spo
•ńb równJPż S?tuka zostaje nktuaPzo
wana. Tylko że to już ni" t'l. Powie-

. tr7e w sali teatralnej ochłodziło się zu
pełnte - iest rze~kie, nie m8ci mv• Ji 
i nie oszołamia. Na to nie m„ rady. 
Starego nastroju nie zdoła przywrócić 
n~11en~1~ Pra aktora." 

Przedstawienie poznańskie uniknęło 
szt'ze<itiwle 7asad7ek tkwiacvch w wul
garnie pojmowanvm freudvzmie, n;e 
starało sie również zbyt natrętnie przy
wrat'ać starego nastroju. Czy iednnk 
7flnłało r01grzać powietrze w sali tea
tralnej, zamącić my,51i - i oszołomić? 

Tak - ale tylko w epizodach. Wów
C7as, gdy poboczne postacie, zwłaszcza 
Ulrych Brencie! i Piotr Mortensgaard, 
omi,1aly zręcznie •ymh<,lilj:ę i watki 
obyczajowe, aby wnieść na scenę wła
sne problemy i podniei;ć jet do 11odno
śct sprr.wy oierwszoplanowej. Gdy po
szukiwały ideałów, dla których warto 
ż~·ć, które są wyższe i istotniejszi> od 
samego życia. Z perspektywy dramatu 
włóczęgi Brendla, byłego nauczyciela 
Rosmera, który zjawiając się w mia
steczku z wielką misją przegrywa na
gle swoje życie, gdyż okazało się, że 
„skrzynie ze skarbami, na których 
siedział przez dwadzieścia lat, były pu
ste", a z ideału zostało .,zero do kwa
dratu" - inaczej rysuje się również 
dramat Rosmera i Rebeki West, ina
c1ej rysuje. się postać Beaty Rosmer, 
która µop!'łniia samobójstwo, nie chcąc 
stać na przeszkodzie szc.oęsciu swego 
męża I Rebeki. Wszystkie te postacie, 
walcząc nie tyle o życie, co o jego 
sens, o Ideały, dla których warto żyć, 
musiały pogodzić się w koncu z prze
graną, bowiem nie znalazły takiego 
ideału, któremu nie trzeba zaprzec. yć, 
k1órego nic trzeba odrzucić. Jan Ro
smer głosił· potrzebę uczciwości i szla
chetności, zerwał nawet w imię zasad 
z kościołem (był pastorem), ale rów
noczesnie dostał się w siała $amo
zaprzeczer\ - oraz w ręce Rebeki West, 
elfa której (nawet o tym nie wiedząc) 
pchnął żonę do samobójstwa. Rebeka 
West, doskonały typ zeszłowiecznej 
emancypantki, pragnęła zerwać wszel
kie związki l<rępujące swobodę, uzy
skać niezależność, a przecież jedynym 
motorem jej działania było zdobycie 
Ro~mera I zajęcie .miejsca jego żony, 
Beaty. Nic dzjwnego. że w tej sytua
cji jedynym sposobem ratowania idea
łów stała · s)ę śmierć. 

Kto zatem zostaje „na placu" jako 
1wycięzca? Oczywiście Piotr Mor
tensgaard. On właśnie (jak mówi Bren
clel) „będzie panem i władcą przyszło
ści. („.) Ma nieograniczone zdolności. 
Może uczynić wszystko, co zechce. Bo 
Piotr Mortensgaard potrafi żyć bez 
ideałów. A to jest wielką tajemnicą 
działania i zwyciężania. To jest kwinte
senc ia wszystkich mądrości." 
Czyżby więc Ibsen współczesny, Ib

sen odnaleziony, który ostrzega 1 ~a
raze.m zachęca do dyskusji? ~atr ,PO_:. 
znanskl nie dal jeszcze na to pytanie 
Je(!l1oznacznej odpowiedzi, zarysował 
jedynie pewne szanse i możliwości no
wego odczytania sztuk, które na sce
nach polskich solidnie już się zaku
rzyly. 
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