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Powroty tego, co było: 
formy pamięci w sztukach Ibsena

Właściwie cała dojrzała twórczość sceniczna Henryka Ibsena po
wstała pod znakiem tego, co wydarzyło się w świecie przedstawionym 
na długo zanim po raz pierwszy podniosła się kurtyna. Przeszłość nie 
tylko zatem nieodwołalnie determinuje w Upiorach czy Rosmersholmie 
losy postaci scenicznych, lecz także wpływa decydująco na rozwój ak
cji oraz sposób konstrukcji świata przedstawionego, czyli - najogólniej 
mówiąc - przesądza zarówno o treści, jak i o formie tekstu dramatu. 
Nie wystarczy bowiem, żeby to, co minęło, jak magnes przyciągało my
śli postaci, narzucając im temat kolejnych dialogów i podejmowanych 
w przytomności widzów działań. Ibsen chciałby jednak również, by 
przywoływana przede wszystkim werbalnie przeszłość zaczęła żywo ob
chodzić widzów, by stała się wręcz częścią ich odbiorczego doświadcze
nia. Pragnie jednak zarazem zachować jej subiektywny charakter. Chce 
nie tylko pokazać, jak przełamuje się ona w pryzmacie indywidualnej 
pamięci, lecz również na jakie potrzeby swoim powrotem odpowiada 
i na ile deformują one przywoływane obrazy, kiedy niegdysiejsze wy
darzenia zmieniają się w konstruowane dziś i ze względu na dziś fakty. 
Dlatego relacja między przeszłością a ukazywanymi na scenie werbal
nymi interakcjami inną przybiera postać w dramatach Ibsena niż choćby 
w sztukach Racine’a, nawet jeśli często określa się te pierwsze mianem 
tragedii piątego aktu, czyli takiej tragedii, gdzie widzom nie tyle przed
stawia się brzemienne w skutki wydarzenia, w swoim nieuchronnym 
splocie wiodące wprost do tragicznego finału, ile w kunsztownie reto
rycznych solilokwiach zapoznaje się ich z tragicznymi konsekwencjami 
tego, co wcześniej się stało. U Ibsena ten symboliczny piąty akt tragedii 
zostaje tak przemyślnie skonstruowany, by relacje między postaciami, 
ich działania i przedstawione sytuacje prezentowały się widzom jako 
rozpoznawalne echa niegdysiejszych wypadków, jako swoiste kopie 
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przeszłości, dając im tym samym nie tylko wiedzę, lecz również możli
wości niczym przy oglądaniu odnalezionej po latach fotografii, pozornie 
bezpośredniego kontaktu z tym, co bezpowrotnie minęło.

To prawda, tak w sztukach Ibsena, jak w tragediach Racine’a wszyst
ko, co wydarzyło się przed podniesieniem kurtyny, stanowi coś więcej 
niż typową, opisywaną w podręcznikach poetyki dramatu przedakcję. 
Ta bowiem ma za zadanie niemal niepostrzeżenie podsunąć odbiorcom 
istotne, choć przecież nie najbardziej istotne fakty, gdyż one - zgodnie 
z naturą rodzaju dramatycznego - wydarzą się dopiero w unaocznianej 
widzom teraźniejszości, w tu i teraz świata przedstawionego. W Berenice 
czy Heddzie Gabler tymczasem przeszłość jest głównym źródłem wyda
rzeń na scenie, ich najważniejszą przyczyną. W tu i teraz scenicznego 
świata nie zdarza się w zasadzie nic takiego, co nie miałoby swoich po
czątków w wypadkach sprzed wielu lat, które na oczach widzów po
woli wychodzą na jaw lub odsłaniają swoje dotąd nieznane im i często 
samym postaciom kształty i sensy. Racine jednak tak komponował ak
cję sceniczną, by rozwijała się ona jako logiczna konsekwencja tego, 
co poznajemy jedynie w relacjach postaci; ich przeszłe słowa i czyny 
doprowadziły właśnie do tego, co stało się rozgrywającą się oto na scenie 
perypetią i katastrofą. W dramatach Ibsena dzieje się inaczej. Tu postacie 
zaprząta przede wszystkim to, czego jako widzowie nigdy nie będziemy 
mieli szansy na własne oczy zobaczyć tak, jak oglądamy rozgrywające 
się w mieszczańskich wnętrzach wydarzenia, które z całej siły starają 
się narzucić nam iluzję swojej rzeczywistości. Wciąż przecież bierzemy 
udział w wielorako i na wielu planach przeprowadzanych próbach re
konstrukcji tego, co kiedyś się stało; przeprowadzanych pospołu i przez 
każdą z postaci z osobna. W tragediach Racine’a przeszłość odgrywa 
wprawdzie kluczową rolę, lecz akcja sceniczna nadal klasycznie wychy
la się tu w przyszłość, zaś wydarzenia rozwijają się linearnie, krok po 
kroku. Natomiast u Ibsena, niczym w powieści detektywistycznej, tej 
nieodrodnej córce naukowych predylekcji XIX wieku, akcja posuwa się 
do przodu jedynie o tyle, o ile spełnia w ten sposób swoją podstawową 
i w zasadzie sprzeczną z samą istotą rodzaju teatralno-dramatycznego 
funkcję, czyli o ile rozjaśnia mroki przeszłych wypadków.

Jak się jednak wydaje, taka koncepcja akcji dramatycznej, uznawa
nej za modelową dla dojrzałej twórczości Ibsena, nie byłaby możliwa 
bez jego „młodzieńczego” Peera Gynta (1867). Doszło w nim bowiem 
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do radykalnej zmiany koncepcji scenicznej postaci, bez której trudno 
sobie wyobrazić późniejsze modyfikacje kształtu akcji scenicznej i sa
mej koncepcji dramatu. Na pierwszy rzut oka ,ja” tytułowego bohatera 
i warunkowana jego ujęciem struktura dramatu należą w Peerze Gyncie 
do innego modelu przyczynowości i czasowości niż ten obecny w doj
rzałych i późnych sztukach Ibsena. W tym „poemacie dramatycznym” 
oglądamy na pozór proces ewolucji wewnętrznej Peera, dyktowany bio
logicznym rozwojem jego ciała i obrazowany zgodnie z przyjętą kon
wencją za pośrednictwem odpowiedniej charakteryzacji i kostiumu. Tak 
przemiany psychiki, jak przemiany ciała zdają się w Peerze Gyncie prze
biegać w rytmie zgodnym z chronologiczną progresją przedstawionych 
na scenie zdarzeń. Losy postaci zostały bowiem wpisane w tradycyjną, 
odziedziczoną jeszcze po moralitecie strukturę akcji dramatycznej, która 
wykorzystuje bardzo dobrze znaną metaforę ludzkiego życia jako podró
ży czy wędrówki.

Oto w I akcie „poematu dramatycznego” bohater Ibsena jako wyro
stek przekracza granicę między dzieciństwem a dojrzałością. I ten rite 
de passage okazuje się istotny tyleż dla kolejnych etapów jego życia, 
co dla akcji Peera Gynta: dorosły Peer podróżuje po świecie i wraca do 
domu w V akcie jako stary człowiek, zmuszony pewnością zbliżającej 
się śmierci do tego, by wreszcie podsumować swoje życie. Lecz u Ibsena 
ta dobrze znana, wręcz leksykalizowana metafora życia ludzkiego jako 
podróży zyskuje jednak jeszcze jedno, dodatkowe znaczenie. Peer przez 
cały czas zajęty jest poszukiwaniem prawdy o własnym , ja”, zaś każda 
jego przygoda i każde działanie wynika z podobnej motywacji. Bohater 
Ibsena próbuje bowiem bezustannie określić własną tożsamość, co coraz 
wyraźniej okazuje się daremnym wysiłkiem. Wszystko zatem, co zdarza 
się na teatralnej scenie, zyskuje w tym dramacie podwójne znaczenie: 
akcja to mimetyczna reprezentacja realnego świata i/lub mimetycz- 
na reprezentacja subiektywnej wizji świata Peera. To pokazane w serii 
pikarejskich przygód tytułowego bohatera theatrum mundi i/lub jego 
theatrum mentis, które nieco przypomina późne, post-infemalne sztuki 
Augusta Strindberga, jak choćby Do Damaszku. Także tutaj wszystkie 
wydarzenia ostatecznie sumują się w finale, tworząc rodzaj charaktery
styki tytułowej postaci jako jedynego podmiotu i zarazem przedmiotu 
akcji scenicznej. I dzieje się tak nawet w chwili, kiedy Ibsen w Peerze 
Gyncie demonstracyjnie odsłania brak tego, co zdawało się kumulować 
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wraz z kolejnymi doświadczeniami Peera, odsłania brak jego Ja”. Mimo 
to linearna progresja zdarzeń, czytana jako rzeczywista czy/i psychiczna 
podróż głównego bohatera, którego obecność łączy kolejne, luźno ze sobą 
powiązane sceny w jedną całość, ma niekwestionowany początek i rów
nie oczywisty finał, gdyż akcję rozpoczyna wejście w dorosłość Peera, 
zaś kończy zapowiedź czekającej go śmierci. Ale nie tylko. Akcja dra
matu Ibsena kończy się przecież w sensie geograficznym dokładnie tam, 
gdzie wcześniej zaczęła się podróż tytułowego bohatera. Tym dobitniej 
zostaje jednocześnie podkreślony nieubłagany upływ czasu, niezbędny 
dla uwiarygodnienia aktu rozpoznania, którego Peer dokonać może je
dynie dzięki doświadczeniu całego swego życia. Aktu rozpoznania tego, 
że choć zmienił się biologicznie, to psychicznie pozostał w gruncie rze
czy w punkcie wyjścia; że doświadczenia ciała niekoniecznie oznaczają 
przemiany ducha czy psychiki.

Ukształtowanie akcji w Peerze Gyncie nie przeszkadza wcale temu, 
byśmy mieli do czynienia ze zręcznym odwróceniem na nice tej trady
cyjnej struktury moralitetu, którą w epoce oświecenia dla własnych ce
lów dydaktycznych odnowiła powieść edukacyjna w rodzaju Mikołaja 
Doświadczyńskiego przypadków Krasickiego czy Lat nauki Wilhelma 
Meistra Goethego. Przecież Peer na dobrą sprawę niczego się w trakcie 
swojej dosłownej i metaforycznej wędrówki nie nauczył i zmienił się 
wyłącznie biologicznie - nie tyle zmądrzał, ile po prostu się zestarzał. 
Peer Gynt Ibsena to przecież ,ja” bez tego twardego ośrodka, w którym 
od kilku dobrych wieków klasyczni filozofowie widzieli źródło niepo
wtarzalnej osobowości ludzkiej. To pierwszy człowiek bez właściwości 
na teatralnej scenie, bohater Musila avant la lettre. W efekcie wprowa
dzenia tej manifestacyjnie nowoczesnej koncepcji bohatera akcja sztuki 
Ibsena, bogata w atrakcyjne widowiskowo wydarzenia i krajobrazy, stoi 
uparcie w miejscu, czy raczej kręci się jak pies za własnym ogonem: 
wciąż strukturalnie powtarza się jedno i w gruncie rzeczy to samo wyda
rzenie. Fundamentalne dla tożsamości Peera, traumatyczne wydarzenie, 
powracające w kolejnych wcieleniach i przebraniach. I właśnie dyspro
porcja między zmieniającym się ciałem Peera a upartym powrotem jego 
psychiki do sprawdzonych wzorów interpretacji rzeczywistości służy 
poglądowemu odsłonięciu takiej fundamentalnej i typowej dla więk
szości sztuk Ibsena relacji między przeszłością a teraźniejszością sce
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nicznych postaci, którą z powodzeniem można nazwać mechanizmem 
traumy.

Podobnego w gruncie rzeczy odkrycia, które dziś można z powodze
niem odczytać jako źródło akcji i jej dramatyczno-teatralnego kształtu 
w Peerze Gyncie, dokonał mniej więcej w tym samym czasie Zygmunt 
Freud, zwłaszcza Freud czytany przez Jacquesa Lacana i jego uczniów. 
Austriackiemu psychiatrze bowiem przypisuje się jedno z fundamental
nych odkryć decydujących o kształcie naszej współczesności, a mianowi
cie stwierdzenie istnienia istotnej różnicy między biologiczną czasowo
ścią ciała a psychiczną czasowością ludzkiego podmiotu, którego rozwój 
ujmowano dotąd w terminach ewolucji czy postępu1. Freud natomiast 
był przekonany, że specyfika ludzkiej psychiki wymaga zastosowania 
w jej analizie zupełnie innego wzoru przyczynowości, czasowości i nar
racji, gdyż nie ma nic wspólnego z niezmiennym centrum, przez wielu 
jemu współczesnych nadal uznawanego za ostoję ,ja”. Subiektywność, 
zdaniem Freuda, nie została nam dana raz i na zawsze. Wręcz przeciw
nie. Znajduje się w nieustannym ruchu, ruchu antycypacji i rekonstrukcji 
traumatycznych wydarzeń. Świadomość własnego, ja” rodzi się dopiero 
w efekcie swoistego opóźnienia (Nachträglichkeit). „Zawsze potrzeba 
dwóch traum, by powstała jedna trauma” - podkreślał Jean Laplanche, 
objaśniając różne koncepcje czasowości w pismach Freuda2. Nasza pa
mięć rejestruje dane wydarzenie nie w tej chwili, kiedy właśnie dobie
ga ono końca, ale dopiero jako efekt wydarzenia kolejnego, które do 
poprzedniego w pewnym sensie nawiązuje i pod określonym kątem je 
powtarza. Dopiero w tym utrwalającym, lecz i zniekształcającym po
wtórzeniu świat staje się materiałem dla naszej pamięci, jakby chciała 
się ona w ten sposób przekonać, że skoro się coś powtarza, to warto to 
na przyszłość zachować. Z tego właśnie względu prosty schemat line
arnego następstwa „przed” i „po”, tak na pozór logicznego następstwa 
skutku i przyczyny czy przekonująco „naturalnej” zależności oryginału 
i kopii, nigdy nie zdoła oddać sprawiedliwości temu o wiele bardziej 
skomplikowanemu układowi nieustannie antycypowanych przyszłości 

'Por. Jacques Lacan, The Four Fundamental Concepts ofPsychoanalysis, thim. 
Alan Sheridan,Norton 1978.
2 J e a n Laplanche, New Foundations ofPsychoanalysis, thjm. David Macey, 
Blackwell 1989, s. 8.
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i rekonstruowanych przeszłości, który determinuje istotę ludzkiego ,ja” 
(czy - jakby pewnie chciał uzupełnić Peer Gynt - jego braku). I jak 
Freudowi pierwszemu udało się uchwycić rozumianą w ten sposób 
specyfikę psychicznej czasowości podmiotu, tak Ibsen był pierwszym 
z europejskich dramatopisarzy, który w swoich sztukach po mistrzowsku 
spróbował na tyle przekształcić strukturę tradycyjnego dramatu, struk
turę klasycznie opartą na logice linearnego następstwa i racjonalnie de
finiowanej zależności skutku od przyczyny, by potrafiła stematyzować 
i w swoim odpowiednio zweryfikowanym kształcie oddać nową koncep
cję ludzkiej subiektywności.

Traumatyczne wydarzenie w Peerze Gyncie i w życiu jego tytuło
wego bohatera to oczywiście szalony galop na grzbiecie rannego reni
fera, który skacze w głęboką przepaść, by połyskująca w dole tafla nie
wielkiego jeziora mogła, niczym naturalne lusterko, odbić obraz Peera. 
Jednak spojrzenie swemu odbiciu prosto w twarz, które kiedyś skończy
ło się tragicznie dla mitycznego Narcyza i stanowi akt fundujący tożsa
mość w psychoanalizie, w dramacie Ibsena nie przynosi oczekiwanych 
skutków. Relacja Peera ze spotkania z reniferem nosi bowiem łatwe do 
rozpoznania cechy nieudanego aktu samopoznania, którego będzie on 
skutecznie unikał również w kolejnych scenach dramatu. Ibsenowi bar
dzo przy tym zależało, by wyraźnie zaznaczyć paralelę między tą relacją 
Peera a rozwojem zdarzeń w całym dramacie. Traumatyczny akt nie
udanego samopoznania wiąże się bowiem ściśle z kluczowym obrazem 
Peera Gynta, czyli przedstawieniem struktury osobowości bohatera jako 
cebuli, która obierana płatek po płatku, odsłania wreszcie swój pusty 
środek, dramatycznie ujawniając brak ,ja” gwarantującego dotąd tożsa
mość jednostki.

O traumatycznym doświadczeniu tytułowego bohatera Peera Gynta 
Ibsena świadczy przede wszystkim powrót figury odbicia w lustrza
nej tafli jeziora w innym metaforycznym przebraniu w ostatnim akcie. 
Wśród wielu innych symbolicznych postaci Peer, powracając po latach 
do domu, spotyka Chudego, którego łatwo zidentyfikować po wspo
mnianym niby mimochodem diabelskim kopycie. „Sobą być można na 
sposób dwojaki”3 - wyjaśnia Chudy i dla poglądowości wykładu odwo

’Henryk Ibsen, Peer Gynt, tłum. Zbigniew Krawczykowski, 
Ossolineum 1967, s. 291.
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łuje się do najnowszego paryskiego wynalazku. W Paryżu wykorzystu
ją bowiem słoneczne promienie „do fabrykacji dokładnych portretów”. 
Dają one czysty i wiemy obraz osoby lub przedmiotu w chwili, kiedy 
uzyskany po naświetleniu negatyw zostanie wywołany przez znającego 
się na rzeczy fotografa. Chudy tymczasem, jako nowożytne wcielenie 
sił diabelskich, nie tyle zewnętrzny wygląd człowieka utrwala, ile foto
grafuje jego duszę. Klisza duszy Peera okazuje się jednak zbyt zatarta, 
by poddać ją podobnej obróbce, co oczywiście staje się dodatkowym 
argumentem na rzecz przetopienia jej w tyglu Odlewacza guzików. Jak 
zatem widać, Ibsen wykorzystuje nową formę reprezentacji ludzi i przed
miotów - fotografię - nie tylko jako nośną metaforę życia tytułowego 
bohatera, ale również jako czytelne odesłanie do traumatycznej sceny 
nieudanego samopoznania z I aktu. Fotograficzny negatyw i pozytyw 
to przecież czytelny wariant rzeczywistego wyglądu i jego odwrotnego 
odbicia w lustrzanej tafli, którą w tym wypadku była tafla jeziora. Ale na 
tym się analogia nie kończy.

Jak się wydaje, w fotografii intrygowało Ibsena to samo, co wie
lu jego współczesnych: możliwość wiernego zatrzymania konkretnego 
wyglądu świata i ludzi. W znanym eseju Dzieło sztuki w dobie repro
dukcji technicznej Walter Benjamin wspomina o tym, że w centralnym 
punkcie dawnej fotografii nie przypadkiem znajdował się portret. Ten 
sam portret, na który powołuje się Chudy w Peerze Gyncie. Portret wła
śnie stanowił ostatnie miejsce ucieczki dawnej wartości kultowej obrazu, 
ocalonej z czasów, kiedy ważniejsze było samo zaświadczenie o istnie
niu osoby czy przedmiotu niż fakt ich oglądania przez osoby postronne. 
„W uchwyconym na gorąco wyrazie ludzkiej twarzy z dawnych fotogra
fii po raz ostami tchnie aura. (...) Tam, gdzie człowiek ustępuje miej
sca innym obiektom, wartość ekspozycyjna fotografii po raz pierwszy 
przewyższa wartość kultową”4 - piszę Benjamin. Nie bez powodu zatem 
Chudy w finale Peera Gynta przedstawia moralny osąd duszy tytuło
wego bohatera, posługując się jej metaforą jako (niemożliwej do wyko
rzystania) fotograficznej kliszy. Dość porównać Peera Gynta z później
szym o ponad czterdzieści lat Wielkim gościńcem Strindberga, by dojrzeć 

* Wa 1 te r Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej [1936], 
tłum. Janusz Sikorski, [w:] idem, Anioł historii. Wydawnictwo Poznańskie 
1996, s. 215.
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dalsze konsekwencje tego faktu. Szwedzki dramatopisarz wykorzystał 
w swoim ostatnim dramacie spotkanie głównego bohatera z fotografem, 
by uruchomić u Myśliwego proces powrotu pamięcią w przeszłość, sta
wiając w centrum problem artystycznej formy, w której nieuchronnie 
zapisują się nasze wspomnienia. Tymczasem bohater Ibsena do takiego 
powrotu pamięcią w przeszłość okazuje się zupełnie niezdolny. Efektem 
jego nieudanego aktu samopoznania z pierwszych scen dramatu Ibsena 
jest przecież ujawniony w finale brak ruchu antycypacji i rekonstrukcji 
traumy, konstytutywnego dla ludzkiego, ja” i budujących go wspomnień. 
Podczas gdy w naszej, czytelników i widzów, pamięci kumulują się ko
lejne przygody Peera, niczym w podobnie inspirowanej sztuką fotografii 
panoramie duszy Odysa w opartym na motywie jego powrotu do Itaki 
dramacie Stanisława Wyspiańskiego5, dla niego wciąż i wciąż powtarza 
się ta sama sytuacja, w gruncie rzeczy bez jakichkolwiek konsekwen
cji. Nie ma bowiem koniecznego opóźnienia, które mogłoby umożliwić 
budujące tożsamość modyfikacje pierwszego, kluczowego dla ,ja” wy
darzenia, które pod pewnymi względami powtarzać się będzie w następ
nych, pod innymi wszakże się zmieni, zapowiadając kolejne wcielenia 
traumy: podobne, lecz przecież nie takie same. Tymczasem w Peerze 
Gyncie z zamierzenia autora nie ma czasu i miejsca na takie konieczne 
modyfikacje. Jest tylko czyste powtórzenie, które klarownie znaczy roz- 
dźwięk między tym, co dotąd zdawało się znajdować w niepodważalnej 
harmonii: rozwojem biologicznym i psychicznym człowieka.

5 Por. Małgorzata Sugiera, Przepisywanie Itaki, [w:] e ade m, Upiory i inne 
powroty. Pamięć - historia - dramat. Księgarnia Akademicka 2006, s. 72-99.

Tytułowy bohater Peera Gynta zdaje się zatem odsyłać nie tylko do 
moralitetu i powieści edukacyjnej, ale także romantycznej ballady. Wraca 
bowiem po latach do kraju lat dziecinnych. Wraca jako doświadczony 
życiem starzec, by w finale odsłonić przed widzami swoją naturę upiora, 
żywego umarłego. Trudno bowiem nazwać inaczej kogoś, kto żył jedy
nie pozornie, biologicznie, ale już nie psychicznie. Żywych umarłych 
przypominają w gruncie rzeczy także bohaterowie pozostałych sztuk 
Ibsena, również ci z dojrzałego okresu jego twórczości, gdyż o sensie 
ich życia definitywnie przesądza podobna dysproporcja między rozwo
jem biologicznym i psychicznym. Z pewnościąjednak zmienił się kształt 
utworów, w których Ibsen konfrontuje swoich widzów z tym podstawo
wym odkryciem. Zamiast scenicznej baśni przedstawia im niemal na- 
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turalistyczne studium z życia wybranej mieszczańskiej rodziny. Nadaje 
mu jednak taką formę, by ujawniło podobną jak Peer Gynt konstrukcję 
świata, w którym możliwe drogi życiowe człowieka i wzorce identyfi
kacyjne zostały tak skonstruowane i sobie przeciwstawione, by miast 
umożliwiać samodzielność wyboru i warunkowaną przezeń psychiczną 
dojrzałość, skutecznie ją uniemożliwiać. Rozziew między narzuconymi 
wobec jednostki oczekiwaniami a praktycznymi szansami ich realizacji 
o wiele bardziej skutecznie i zarazem niepostrzeżenie pomaga podpo
rządkować ją wymogom istniejącego porządku społecznego.

Badacze już dawno uchwycili differentia specifica sztuk norweskie
go dramatopisarza z dojrzałego okresu jego twórczości, określając je 
mianem dramaturgii analitycznej, która swój koncept akcji zapożyczyła 
wprost od Króla Edypa Sofoklesa. Warto przy tym pamiętać, że charak
teryzowana tym określeniem twórczość Ibsena zapożyczyła od Sofoklesa 
jedynie formalne rozwiązanie wraz z nietypową dla rodzaju dramatycz
nego relacją między teraźniejszością a przeszłością, ale już nie istotne 
konsekwencje epistemologiczne i światopoglądowe tego rozwiązania. 
Szukanie prawdy w Królu Edypie odbywa się przecież po pierwsze jak 
najbardziej oficjalnie i legalnie w majestacie nakazu boskiej wyroczni, 
czyli sankcjonuje je potrzeba wymierzenia niebieskiej i sądowej spra
wiedliwości. Po drugie, nikt nie może mieć u Sofoklesa wątpliwości co 
do prawdziwości zrekonstruowanego w finale obrazu przeszłych wypad
ków. Każda z postaci zna wprawdzie jedynie część minionych wydarzeń, 
lecz w żadnym momencie nie zostaje zakwestionowana prawdziwość 
tego fragmentarycznego obrazu. Na jaw nie wychodzą też przyczyny, 
które mogłyby mieć deformujący wpływ na jego kształt i wymowę. 
W dramatach Ibsena tymczasem prawda o przeszłości ma tyle obliczy 
i tyle równie prawdopodobnych wersji, ile zainteresowanych jej obja
śnieniem postaci oraz ile przedstawionych na scenie i możliwych do wy
obrażenia sytuacji, w które te postacie zostają kolejno przez autora (lub 
odbiorcę) uwikłane.

Bez wątpienia Ibsen pisał dramaty analityczne, lecz słowo „dramat” 
tyleż oznacza tu przynależność do określonego gatunku (i rodzaju) li
terackiego, co pozwala się potraktować bardziej metaforycznie. W dra
matach Ibsena, przeprowadzana na wielu płaszczyznach i rozmaitymi 
metodami przez większość postaci, analiza minionych wydarzeń słu
ży głównie ujawnieniu podstawowej niemożności dotarcia do jednej, 
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obiektywnej i dlatego trudnej do zakwestionowania, czyli prawdziwej 
wersji przeszłości. W związku z tym, jak się wydaje, weryfikacji pod
dać należy przyjmowaną dotąd nazbyt pochopnie zasadność lektury 
sztuk Ibsena za pomocą kategorii zapisanych i zdefiniowanych przez 
Arystotelesa w Poetyce, a zwłaszcza najczęściej komentowanej przez 
badaczy kategorii anagnorisis. Jeśli bowiem sztuki Ibsena potraktować 
nie tylko jako bardziej nam współczesne, tak pod względem treści, jak 
formy, podjęcie wzorca Króla Edypa, lecz także jako jego zakwestiono
wanie zgodne z duchem współczesności końca XIX wieku, współczesno
ści poznającej właśnie gorzki smak relatywizmu, to pierwszą ofiarą gestu 
zakwestionowania istnienia jednej prawdy o przeszłości paść musi wła
śnie anagnorisis w jego klasycznej definicji. W dramaturgii Ibsena nie 
ma przecież żadnego wspólnego widzom i postaciom scenicznym rozpo
znania. Co najwyżej, i jedni, i drudzy musząprzyjąć do wiadomości fakt, 
że rozpoznanie nie tylko jest subiektywne, lecz także stanowi wypad
kową wielu innych okoliczności, takich choćby jak konkretna sytuacja, 
równie konkretne potrzeby i stan ducha postaci w danym momencie etc. 
Przyjęty w odniesieniu do sztuk Ibsena termin „dramaturgia analityczna” 
często zatem wiedzie na manowce. Zachęca bowiem do tego, by większą 
wagę przywiązywać do składającego się nań przymiotnika „analityczna” 
niż do rzeczownika „dramaturgia”. Ten ostatni zdaje się jedynie określać 
formę, w której w taki sposób zostaje przeprowadzona analiza przeszło
ści, byśmy mieli szansę odkryć jej istotne sensy i dokonać aktu rozpo
znania. Tymczasem interpretacja Upiorów czy Rosmersholmu wiązać się 
musi z dostrzeżeniem, opisaniem i analizą dramaturgii akcji. Mówiąc 
inaczej, stawką lektury tych dramatów jest nie tyle dojście na drodze 
analizy kolejnych scenicznych wydarzeń i interakcji werbalnych posta
ci, i do ukrytych znaczeń przeszłych wypadków, ile ujawnienie, inaczej 
w każdym z tych utworów przez dramatopisarza kształtowanych, relacji 
między przeszłością postaci a ich teraźniejszością.

Jak się zatem wydaje, Króla Edypa Sofoklesa można potraktować 
jako prototyp twórczości Ibsena tylko wtedy, gdy za wspólne im źródło 
uznamy nie tyle kategorię anagnorisis, ile pokrewną jej i w istocie bli
sko z nią związaną kategorię punktu zwrotnego akcji, czyli perypetię. To 
przecież właśnie perypetia tak w Królu Edypie, jak w sztukach Ibsena 
narusza podstawową dla rodzaju dramatycznego lineamość rozwoju 
scenicznych wydarzeń, przybierając formę ściśle określonego zwrotu 
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akcji, a mianowicie formę powrotu w przeszłość. Dowodzi tego przeko
nująco angielska badaczka renesansu, Philippa Berry, w poświęconym 
Makbetowi rozdziale swojej, wydanej w 1999 roku, książki Shakespeare s 
Feminine Endings6. Jej zdaniem, Arystoteles bardzo wyraźnie definiuje 
w Poetyce moment krytyczny tragedii; moment krytyczny akcji, który 
jest zarazem punktem zwrotnym w losach jej bohatera, nie tyle jednak 
jako metaforyczny upadek ze szczytu drabiny społecznej czy przesunię
cie w dół na skali ocen etycznych, jak zwykliśmy to dotąd interpretować. 
Moment krytyczny tragedii to raczej odwrócenie czy wręcz zawrócenie 
biegu akcji, to czytelny jej powrót do znanego wcześniej punktu w czasie 
lub w przestrzeni, co jednoznacznie potwierdza etymologia greckiego 
czasownika peripiptein. Co istotne, ten grecki czasownik niesie ze sobą 
również sens mniej oczywisty, a mianowicie peripiptein to także „obej
mować, łączyć się w uścisku”. Uwzględnienie tego najmniej prototypo
wego z całej rodziny znaczeń pozwala jednak zobaczyć spotkanie bo
hatera z samym sobą niczym z własnym lustrzanym odbiciem zarazem 
jako spotkanie pierwiastka męskiego z żeńskim, a co za tym idzie jako 
spotkanie na innej płaszczyźnie czasu linearnego z cyklicznym, zaś kul
tury z naturą. W przypadku Szekspira erotyczne konotacje zwrotu akcji 
w tragediach wzmacnia, wielokrotnie tematyzowana przez sceniczne po
stacie, obecność antycznego fatum czy bogini Fortuny, przedstawianych 
zgodnie z tradycją jako kobiety. Nadaje to konfrontacji bohatera tragedii 
z fortuną dodatkowe sensy, wynikające z typowej dla naszej kultury, na- 
turalizowanej polaryzacji tożsamości seksualnych. Dzięki takiemu roz
wiązaniu perypetia zyskuje nie tylko charakter nieoczekiwanego zwrotu 
czy też powrotu w przeszłość, ale często staje się również powrotem do 
ziemskich, chtonicznych i macierzyńskich początków. Ponadto poza no
wożytną (chrześcijańską), linearną koncepcją czasu każę dojrzeć jej bar
dziej pierwotną postać: czas cykliczny i mitologiczny. Wiedza tragicz
na, jaką zdobywa bohater w tym akcie powrotu ku własnym źródłom, 
rozmaicie realizowanym w materii świata przedstawionego, zakłada 
nieodmiennie również ustalenie jego nowych relacji z czasem i - w kon
sekwencji - lepsze poznanie samego siebie.

6 Por. Philippa Berry, Shakespeare's Feminine Endings. Disfiguring Death in 
the Tragedies, Routledge 1999.
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W tym momencie widać wyraźnie, że jeśli przyjmiemy za Berry 
zależność aktu rozpoznania od punktu zwrotnego akcji, to zrozumia
łym stanie się również to, że Ibsen mógł się z jednej strony zapożyczyć 
u Sofoklesa jako autora Króla Edypa, a z drugiej świadomie zakwestio
nować proponowaną przez antyczną tragedię wizję świata i człowieka. 
Norweski dramatopisarz na współczesne sobie realia przepisał bowiem 
jedynie sam koncept akcji scenicznej, formalny wzorzec perypetii, nie 
przejmując jednakowoż jego światopoglądowych, epistemologicznych 
konsekwencji, czyli tego, co znamy pod nazwą kategorii anagnorisis. 
Ta kategoria zakłada przecież, że akt rozpoznania staje się udziałem 
scenicznej postaci, widzowie zaś jedynie jako świadkowie poznają dro
gę do niego i konsekwencje. Tymczasem, co klarownie pokazuje już 
Peer Gynt, w dramaturgii Ibsena wykorzystującej taką koncepcję rela
cji między przeszłością a teraźniejszością, którą można odczytać jako 
mechanizm traumy, nie ma miejsca na akt rozpoznania postaci. Może 
on dotyczyć tylko i wyłącznie samych widzów. To oni wiedzą więcej 
i lepiej, dlatego tyleż stają się świadkami tego, co dzieje się na scenie, 
ile aktywnymi uczestnikami wydarzeń. Nie bez przyczyny tak bardzo 
zależało Ibsenowi na tym, by nie tylko poznali rozmaite wersje przeszło
ści, ale także niejako mieli okazję ich doświadczyć w całej ich możliwej 
materialności.

W najbardziej znanych dramatach Ibsena sceniczne postacie z wiel
ką niechęcią wracają myślą w przeszłość. Dlatego autor tak zazwyczaj 
konstruuje wydarzenia, aby coś lub ktoś nieustannie je do tego zmuszał, 
byśmy nie tyle mieli do czynienia z dobrowolnym wyznaniem, ile wręcz 
z wymuszonym, odbywającym się pod presją okoliczności zeznaniem. 
Akcja Upiorów rozpoczyna się przecież w chwili, kiedy pani Alving ma 
nadzieję, że ostatecznie zakończyła swoje porachunki z przeszłością. 
Zarówno wizyta pastora Mandersa, jak powrót Oswalda i pożar schroni
ska zmuszają jąjednak do tego, by o niej opowiedziała, a przynajmniej 
podała taką jej wersję, jaka w obliczu śmiertelnej choroby Oswalda 
i jego, nieuzasadnionych w świetle jej wiedzy, samooskarżeń wydaje się 
najbardziej użyteczna. Nie inaczej dzieje się w poemacie dramatycznym 
Gdy wstaniemy z martwych. Tu, niczym ucieleśniona Nemezis, pojawia 
się Irena, dawna modelka i ukochana rzeźbiarza Rubeka, domagając się 
zadośćuczynienia za to, że zdradził nie tylko ją jako zakochaną w nim 
niegdyś i bezgranicznie oddaną mu kobietę, lecz także wyznawane przez 
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siebie samego ideały sztuki. W dramacie Rosmersholm natomiast prze
szłość rodu Rosmerów, która niemal dosłownie wniknęła w mury ro
dzinnego domostwa, strzeżona przez zjawiające się niczym upiór białe 
konie, wysysa radość życia z Rebeki i odbiera jej siły umożliwiające 
bunt, aż ona uzna ich potęgę w geście samobójstwa, wyraźnie przybiera
jącym postać rytualnej ofiary. Podobną postać rytualnej ofiary za cudze 
winy ma też oczywiście samobójstwo naznaczonej piętnem postępują
cej ślepoty Jadwini w Dzikiej kaczce, kolejnego dowodu na fatalną siłę 
tego, co pozornie już dawno przeminęło, w świecie Ibsena. Na tak ledwie 
szkicowo zarysowanym tle jego dramaturgii z dojrzałego okresu tym cie
kawszy wydaje się dramat Budowniczy Solness. Tu bowiem przeszłość 
nie dręczy tytułowego bohatera jak upiór, odbierając siły do konfrontacji 
z przyszłością. Wręcz przeciwnie. W Budowniczym Solnessie przeszłość 
powraca niczym wcielenie nadziei, upragniony ratunek przed napełnia
jącą tytułowego bohatera obawami wizją przyszłości; powraca, przybie
rając postać młodej i pełnej życia Hildy. Świadczy o tym najlepiej spo
sób rozegrania wydarzeń w I akcie.

Akcja Budowniczego Solnessa zaczyna się w biurze, gdzie powstają 
plany przyszłych budowli. Na pozór zdawać by się mogło, że rozgrywa
jące się tu wydarzenia służą przede wszystkim temu, żeby przedstawić 
nam podstawowy dylemat tytułowej postaci. Choć bowiem Solness jest 
mężczyzną w sile wieku, to przecież doskonale wie, że czas jego zawo
dowych tryumfów powoli mija. Zmieniły się gusta klientów i przyszła 
pora na to, żeby zastąpił go młody Ragnar. Do tego jednak Solness za 
żadną cenę nie chce dopuścić. W gruncie rzeczy I akt Budowniczego 
Solnessa pokazać ma coś więcej niż ten dylemat. W naszej przytomności 
Solness wykorzystuje uczucia swojej współpracownicy, by skutecznie 
i po własnej myśli przeszkodzić usamodzielnieniu się Ragnara. Nie po 
raz pierwszy zresztą rzeczywistość zdaje się poddawać jego życzenio
wemu myśleniu. Kiedyś, jakby w odpowiedzi na skryte życzenie tytuło
wego bohatera spłonęło rodzinne domostwo jego żony, jemu umożliwia
jąc rozpoczęcie kariery budowniczego. Teraz wspiera go Kaja, a mniej 
więcej w połowie I aktu na scenie pojawi się również Hilda, by pomóc 
mu ocalić to, co dla niego najważniejsze. Choć bowiem Solness obawia 
się młodych, którzy - jak mu się wydaje - czają się już za jego plecami, 
by przejąć władzę, to przecież zarazem mocno wierzy w to, że młodość 
w postaci pukającej do drzwi pracowni Hildy zwiastować może jedynie 
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szczęśliwe rozwiązanie. Żona, Kaja i Hilda to bowiem trzy kobiety, któ
re -jak niegdyś Aasa, Kobieta w Zieleni i Solwejga w Peerze Gyncie - 
pełnią w relacji do Solnessa tę samą funkcję jako niezbędne pomocnice 
budujące tożsamość i mit budowniczego.

Nie bez przyczyny odwołałam się wcześniej do ustaleń na temat ka
tegorii perypetii Arystotelesa, które poczyniła Philippa Berry przy okazji 
analizy Makbeta. Choć na pierwszy rzut oka może się to wydawać para
doksalne, to przecież Budowniczego Solnessa z powodzeniem przeczytać 
można jako uwspółcześnione przepisanie tej właśnie tragedii Szekspira. 
Opowiedziana przez Ibsena historia budowniczego, który wyeliminował 
starego Brovika, zaś za chwilę sam będzie rnusiał ulec konkurencji ze 
strony jego syna, Ragnara, to zręcznie wpisany w konwencje realistyczne 
i w ich ramach uwiarygodniony wariant dziejów Makbeta, który zabija 
Duncana, by zasiąść na tronie Szkocji, w finale natomiast ginie od mie
cza Macduffa. Oczywiście, Solness nie splamił sobie rąk krwią Brovika, 
lecz jako jego były pracownik pokonał go równie skutecznie, jak Makbet 
Duncana w chwili, kiedy doprowadził do jego bankructwa, a następ
nie ofiarował mu łaskawy chleb w swoim biurze. Niczym w Makbecie 
Szekspir, tak w Budowniczym Solnessie Ibsen bardzo stara się również 
o to, byśmy przestali wierzyć w obiektywność przedstawianych wy
padków, a zaczęli dostrzegać w nich ziszczenie się pragnień głównych 
bohaterów, które rzeczywistości przedstawionej na scenie nadaj e moc
no subiektywne piętno. Najlepiej pokazuje to opowieść Solnessa o rysie 
w kominie starej willi, której powiększanie się śledził z dużą nadzieją. 
Choć nie ta rysa okazała się koniec końców przyczyną pożaru, to przecież 
zupełnie wystarczy, by mocną nicią powiązać założycielski dla kariery 
budowniczego pożar z życzeniowym myśleniem Solnessa, obciążającym 
jego sumienie niczym pakt Makbeta z wiedźmami. Jednak istotne źró
dło podobieństwa między tragedią Szekspira a dramatem Ibsena znajduje 
się jeszcze gdzie indziej. Bije ono dokładnie w tym miejscu, z którego 
w I akcie przychodzi Hilda, by przypomnieć to wszystko, co wydarzyło 
się dokładnie przed dziesięciu laty w niewielkim miasteczku w górach.

Ci, którzy uważnie śledzili relacje między Solnessem a bliskimi mu 
kobietami, nie powinni mieć wątpliwości, że melodramatyczny pocałunek 
i obietnica małżeństwa z małą księżniczką, którą złożył wtedy uroczy
ście budowniczy, to ledwie pretekst do przywołania w dramacie Ibsena 
sceny dla rozwoju akcji i jej wymowy o wiele bardziej istotnej. Chodzi 
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mianowicie o ten moment, kiedy cierpiący na lęk wysokości Solness je
dyny raz w swoim życiu odważył się podobno wspiąć na wysoką wieżę 
zbudowanego przez siebie kościoła. W relacji Hildy wygląda to nastę
pująco: „Nie przypuszczałam, że może istnieć gdzieś budowniczy, który 
by umiał zbudować taką wysoką wieżę! A potem - że sam pan stanął na 
jej najwyższym szczycie! Prawdziwy, żywy człowiek... I że się panu ani 
na chwilkę w głowie nie zakręciło!”. I dodaje po chwili: „W powietrzu 
było słychać jakby muzykę harfy”7. W III akcie Solness uzupełnia opis 
tej przywołanej z przeszłości sceny, kiedy wyznaje Hildzie, że właśnie 
wtedy przeprowadził zasadniczą rozmowę ze Stwórcą: „A kiedym stał 
już u szczytu... i wieniec zawiesiłem na chorągiewce, rzekłem do niego: 
Słuchaj! Słuchaj mnie, ty wszechmogący! Od dziś i ja chcę być wolny! 
Budować na własnym polu. Jak ty! I nie kościoły dla ciebie, ale domy dla 
ludzi!”. W tej rozmowie rzucił mu w twarz swoje „non serviam”, dla sie
bie zgarniając wszystkie kompetencje i prerogatywy. To, co wydarzyło 
się dziesięć lat wcześniej na wieży kościoła w małym miasteczku w gó
rach, przypomina zatem dokładnie ten moment, kiedy Makbet w geście 
rozpołowienia mieczem ciała Macdonwalda, bluźnierczo parodiującym 
akt „naturalnych” narodzin i przypominającym cesarskie cięcie, zdobył 
sobie nowe imię - wodza Cawdoru. Wtedy w nagrodę za ponadprzeciętne 
męstwo, skąpany we krwi wrogów, dokonał swoistego rite de passage. 
Symbolicznie narodził się po raz wtóry, własnymi siłami i sam z siebie. 
Nic zatem dziwnego, że traktował potem przepowiednię wiedźm, że nikt 
zrodzony z kobiety go nie pokona, jako wystarczającą gwarancję tego, 
że zrodzony z własnych czynów przestał być człowiekiem jak każdy 
inny, stając się prawdziwym mężczyzną, mężczyzną z własnego jedynie 
nadania. Przekreślając w ten sposób powszechną zdawałoby się koniecz
ność narodzin z łona kobiety, a tym samym kwestionując akt naturalnej 
prokreacji i zależności męskiej sukcesji od kobiet, Makbet realizował 
u Szekspira odwieczne marzenie człowieka o przekroczeniu przyrodzo
nej mu kondycji i o stworzeniu własnego, niezależnego od natury po
rządku. Pełen przemocy akt samokreacji w pierwszych scenach trage
dii Szekspira stanowił, inaczej to formułując, realizację powracającego 

7 Wszystkie cytaty z Budowniczego Solnessa za: Henryk Ibsen, Budowniczy 
Solness, tłum. Włodzimierz Lewik, [w:]idem, Dramaty, PIW 1956, t. 2, 
s. 263-413.
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w rozmaitych historycznych kostiumach fantazmatu męskości w pełni 
autonomicznej, męskości przekazywanej synom przez ojca bez „zanie
czyszczającego” udziału kobiet.

Oczywiście, akt samokreacji, który z taką mocą powraca we wspo
mnieniach Solnessa i Hildy, ma już nieco inną postać. Nie natura i cy
wilizacja walczą tu ze sobą o lepsze, jedna drugiej próbując narzucić 
własny porządek. Mężczyzna też nie chce już rodzić się po raz wtóry, 
z własnego nadania i bez pośrednictwa kobiet. W miejsce symulakrum 
aktu „naturalnych” narodzin pojawia się w Budowniczym Solnessie ry
walizacja artysty i Artysty, stwórcy i Stwórcy. Jak głosiła tradycja ro
mantyczna, być prawdziwym mężczyzną oznacza tworzyć świat, jak 
tworzy Bóg, by sparafrazować Słowackiego. I w tym akcie kobieta nie 
stanowi już niepożądanej konkurencji, lecz wręcz przeciwnie - staje się 
niezbędną sojuszniczką, ba, swoistym gwarantem męskiej siły twórczej. 
Dowodzi tego jak na dłoni ostatni, III akt dramatu Ibsena.

Ibsen, jak zawsze, niezwykle precyzyjnie powiązał rozwój akcji 
z przemianami przestrzeni, w której się ona rozgrywa, gdyż miejsce ak
cji współtworzy u niego sensy wydarzeń. Dlatego w uzasadniony sposób 
można potraktować pokazaną w I akcie pracownię Solnessa, gdzie kreśli 
się projekty budowli, oblicza wymiary i uwzględnia wytrzymałość ma
teriałów, jako metaforę obiektywnej rzeczywistości. To na jej tle w pew
nym momencie, niczym złowróżbna rysa w kominie, pojawia się Hilda. 
Tak zdawałoby się namacalna i realna w swoim kostiumie turystycznym, 
z laską i plecakiem, a zarazem tak przecież nierealna jako spełnienie skry
tych pragnień Solnessa, że jej głośne pukanie do drzwi zdaje się brzmieć 
niczym pukanie losu. Zasadność tego wrażenia potwierdzają ich rozmo
wy w III akcie, kiedy Hilda głośno wypowiada zdania, które sam Solness 
odważał się dotąd formułować jedynie w skrytości ducha. I tylko jeden 
przykład: „Nikt inny nie powinien budować - jedynie pan!” - powiada 
Hilda. Solness zaś zdziwiony pyta: „Skąd pani przyszła do głowy tego 
rodzaju myśl?”. Zaś kilka kwestii dalej wyjaśnia: „Bo ja, widzi pani, w 
ciszy i w samotności biję się nieustannie z takimi właśnie myślami”. 
Trudno się dziwić, że II akt został umiejscowiony w saloniku, którego 
drzwi w głębi sceny prowadzą na werandę i do ogrodu. Ta prywatna 
w porównaniu z poprzednim miejscem akcji przestrzeń pozwala coraz 
bardziej postawić pod znakiem zapytania status przedstawianej rzeczy
wistości, choć dzieje się to jeszcze bardziej w słowach postaci niż fak
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tycznie w materii ich zachowań, ich interakcjach czy w sferze wyglądów 
świata przedstawionego. Najważniejszą scenę II aktu stanowi przecież 
to, co sam Solness określa mianem spowiedzi - jego opowieść o tym, 
jak karygodnie przekraczając, przynajmniej we własnym mniemaniu, 
granicę między tym, co realne, a tym, co tylko śnione czy wymarzone, 
stał się tytułowym budowniczym. Jak echo powraca w jego spowiedzi 
przekonanie o istnieniu „sług i pomocników”, „falangi diabłów złych 
i dobrych”, zapowiadając wprost Do Damaszku Strindberga i niepoko
je dręczące jego Nieznajomego. Ta pogłębiająca się rysa, oddzielająca 
sferę tego, co oglądamy na scenie, od tego, co relacjonują i o czym za
świadczają słowa postaci, znajduje swoje najlepsze uzasadnienie w fi
nale III aktu. Już nie przeszłość poznamy tu jednak w różniących się 
od siebie relacjach postaci, żywotnie zainteresowanych jej odpowiednim 
upostaciowaniem, lecz wypadki teraźniejsze, choć w sposób zamierzony 
umieszczone przez autora w kulisach.

Dekoracje, które Ibsen przewidział do III aktu Budowniczego Sol- 
nessa, w sposób nietypowy dla jego wcześniejszych sztuk łącząpomiesz- 
czenia domowe po lewej, z widokiem ogrodu i części nowej willi jeszcze 
w rusztowaniach po prawej. Akcja większości scen w tym akcie rozgry
wa się na obszernej werandzie. Tu właśnie Solness zdradza Hildzie, że 
do tej pory w gruncie rzeczy nic wartościowego nie zbudował, bo ludz
kie szczęście nie potrzebuje domu. Dopiero teraz zacznie budować to, co 
faktycznie warto: „Jedyne locum, w którym może zamieszkać szczęście 
człowieka”, czyli zamki na lodzie. Już nie to zatem, co wydaje się poży
teczne i człowiekowi potrzebne, lecz jedynie to, co piękne. Na tej samej 
werandzie usłyszymy następnie relację z ostatniego czynu, na jaki odwa
żył się Solness. Relację rozpisaną na zachwycony głos Hildy i pełen nie
dowierzania głos Ragnara, którą kontrapunktują okrzyki tłumu gapiów 
dochodzące z ogrodu: „Głowa rozbita w kawałki. Padł prosto na kamie
nie!”. Na pozór gapiom należałoby wierzyć. Ale przecież w materii dra
matu mamy do czynienia z pojedynkiem równoprawnych głosów, z któ
rych każdy po swojemu zdaje sprawę z tego, czego my jako widzowie 
nigdy nie będziemy mieli szansy ujrzeć na własne oczy. Dlatego z powo
dzeniem możemy przyjąć, że rację ma ten, kto w tym skłóconym chórze 
zabiera głos jako ostatni. A ostatnia wypowiedź w finale Budowniczego 
Solnessa należy do Hildy, która ,jak gdyby w cichym, obłędnym trium
fie”, jak podpowiadają didaskalia, zapewnia siebie i nas: „A jednak 



70 MAŁGORZATA SUGIERA

wyszedł na szczyt... Słyszałam jakby harfy”. Następnie powiewa szalem 
i woła: „Mój budowniczy! - Mój!”. I Hilda ma rację. Tylko dzięki jej 
pomocy ta wersja fantazmatu męskości mogła się zrealizować. Odbity 
w jej zachwyconych oczach obraz tryumfującego Solnessa stał się rze
czywistością. Oczywiście, rzeczywistością warunkową i fundowaną na 
naszym akcie wiary. Czyż jednak, pytać zdaje się Ibsen z typową mo
dernistyczną niechęcią do władzy statystyki, to gapie mają decydować 
o tym, co uznajemy za rzeczywistość, a co jedynie za fantazmat?

Z pewnością nie chodzi wcale o to, by szukać odpowiedzi na tak 
postawione pytanie. Ważniejsze bowiem wydaje się dostrzeżenie tego, 
że Hilda, która - jak już zaznaczyłam - pojawia się w świecie zbudo
wanym zgodnie z realistycznymi konwencjami niczym złowróżbna rysa 
w kominie, nie tylko umożliwia zrealizowanie się marzeń budowniczego 
Solnessa. Okazuje się bowiem także rysą, która nieodwołalnie naznaczy 
kolejne sztuki Ibsena, doprowadzając do tego, że spod ich realistycznej 
powierzchni wyjrzy świat marzeń i snów, którym autor nie potrafi już od
mówić prawa do egzystencji na scenie na tej samej zasadzie, co tak zwa
nej rzeczywistości. Aby się o tym przekonać, dość przyjrzeć się uważnie 
statusowi świata przedstawionego w Johnie Gabrielu Borkmanie i Gdy 
wstaniemy z martwych. Dlatego zastanówmy się na zakończenie nad 
tym, kim w świecie Budowniczego Solnessa jest Hilda? Przede wszyst
kim Hilda jest postacią sceniczną, która może, choć wcale nie musi, być 
osobą z krwi i kości. Bardzo wyraźnie bowiem akcja dramatu Ibsena 
z każdym aktem coraz bardziej przesuwa się z tych rejonów teatralnych 
przedstawień, które uznajemy za mimesis obiektywnej rzeczywistości, za 
zgodną z tradycyjnymi konwencjami realizację międzyludzkiego, w sfe
ry coraz bardziej subiektywnych wyobrażeń; wyobrażeń możliwych do 
pochwycenia w dramacie, choć domagających się innych środków wy
razu niż tradycyjnie przypisywane gatunkom dramatyczno-teatralnym. 
W Budowniczym Solnessie w odpowiedzi na życzenie obawiającego się 
przyszłości tytułowego bohatera pojawia się na scenie przeszłość w po
staci Hildy i, krok po kroku, odmienia status świata przedstawionego. 
Jednocześnie pozwala nam, teatralnym widzom, zyskać wgląd w kole
je losu Solnessa, wyraźnie naznaczone piętnem jego lęków i nadziei - 
piętnem jego traumy. Przeszłość pokazana w ten właśnie sposób, czyli 
zapośredniczona przez relację Solnessa z Hildą, tak dalece zaraża sobą 
sceniczne „tu i teraz”, że staje się ono tyleż zmaterializowaniem tego, co 
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raz już się zdarzyło, ile dokonującą się w naszej obecności, niemożliwą 
realizacją fantazmatu męskości; fantazmatu, który zyskuje realny wy
miar właśnie dzięki spojrzeniu Hildy, wierzącej w możliwość spełnie
nia swoich marzeń. Nie bez przyczyny, jak mi się wydaje, wszystkie te
atralne środki wyrazu ustępują w finale Budowniczego Solnessa miejsca 
stwórczej potędze głosu. Bardzo wyraźnie przecież Ibsen podpowiada, 
że to również nasze spojrzenie, spojrzenie teatralnych widzów, które do
tąd ogarniało stopniowo przeszłość tytułowej postaci, teraz zyskuje taką 
samą moc stwórczą jak spojrzenie samej Hildy. Dlatego właśnie w fina
le tradycyjna przestrzeń sceny pudełkowej ulega decentralizacji, byśmy 
wbrew konwencjom realistycznego teatru mogli zobaczyć to, co widzi 
jedynie Hilda - przeszłość powstałą z popiołów jak Feniks. Zobaczyć 
wbrew temu, co faktycznie widzimy na scenie. Zobaczyć dzięki potędze 
stwórczej innego budowniczego zamków na lodzie, czyli przekraczają
cego obowiązujące granice teatru budowniczego Ibsena.
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