
 

Az európai dráma és színház a XIX. század 
második felében I. – Ibsen 
A NAGY GÖRBE 

 
1. feladat 
 
Alább találod a válaszokat arra a kérdésre, hogy mi a jelentésük, illetve mire 
utalhatnak A vadkacsa című Ibsen-drámában szereplő jelképek. 
 
1. Az álomvilágszerű lét (illúzió) jelképe, ugyanakkor zárt térbe helyezi a 
valóságban szabad teret, az erdőt – ez az eleve korlátozott életlehetőség 
jelképe is. 
2. Az elrontott élet, de az önáltatás jelképe is. A valódi szereteten alapuló élet 
helyett a szeretet nélküli élet elsorvadását is jelentheti.  
3. A valóság megszépítésének a jelképe. 
4. Arra a képességre utalhat, hogy látjuk a valóságot, illetve ennek a 
képességnek a hiányára. 
5. Az óra megállt (3. felvonás), a változásra való képtelenséget jelképezheti. 
6. A címlapon a homokórás halál és egy szűz ábrája van. Hedvig visszaretten 
ettől. Hedvig későbbi sorsára utalhat. 
7. Hedvig későbbi öngyilkosságára utal. 
8. Az élethazugságokat szinte gyógyszerként „írja fel”, ezzel segíti az 
átlagemberek – mint Hjalmar – életben maradását.  
9. A kutya húzta fel a sebesült vadkacsát a „tenger mélyéről”, a hínárból. 
Gregers Werle azonosítja magát vele. Ezzel azonban apja munkáját fejezi be 
akaratlanul: elmélyíti a sebet. 
10.  

• A mű központi, többértelmű szimbóluma. Az öreg Werle ajándékozta a 
családnak, ezzel elősegítette az élethazugságuk megtartását.  

• A vadkacsa lehet az élethazugság szimbóluma, az Ekdal család sorsának 
jelképe is. 

• Hjalmarra utalva jelenti a megragadást a hínárban.  
• Lehet a sebesülés jelképe is: a sérült ember elutasítja a küzdelmet, nem 

tud szembenézni többé a valósággal. 
• Az öreg Ekdalnak a szabad rengeteget jelenti, az elveszített szabad 

életet.  
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• A vadkacsa lehet a vágyott szabadság, a boldogság szimbóluma is. 
• Hedvig azonosítja magát a vadkacsával. Különös megjelenése, 

idegensége a padláson utalhat a lány helyzetére a családjában.  
• Hedvig számára engesztelő áldozatot is jelent. 

 
 
2. feladat 
 
A feladat szerint 10‒12 mondatban meg kellett fogalmaznod, milyen megoldást 
tanácsolnál Gregersnek, hogy ne okozzon tragédiát. 
 

Ha a fogalmazásod tartalmazott problémafelvetést és a lehetséges 
megoldások mérlegelését, akkor jól oldottad meg a feladatot. 
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