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Ważniejsze daty z życia Henryka Ibsena 

1828, 20 marca 

W Skien, w Norwegii, w mieszczańska-kupieckiej rodzinie przy

chodzi na świat Henryk Ibsen. 

1844--1849 

Ibsen opuszcza na zawsze dom rodzinny. Pracuje jako pomocnik 
aptekarski. Pisze wiersze „węgierskie", sławiące walkę małego 
narodu o wyzwolenie z pod jarzma tyranów. Sonety do króla 
Oskara wzywające do pomocy braciom-duńczykom. Tworzy dra
mat „Catilina", w którym przeclwsfawia siłę dążeniom i wolę 
możliwościom swego antycznego bohatera. 

1849-1850 

Ibsen znajd uje oddanego przyjaciela w adwokacie Ole Schulerud, 
którego nakładem okazuje się „Catilin a". Pod wpływem Adama 
Oehlensch Higer p isze nordyck i dramat „Kurhan". 

1851 

Ibsen zostaje dramaturgiem i reżyserem nowopowstałego teatru 

w Bergen. 

1852 

Ibsen odbywa na koszt teatru podróż do Niemiec Danii skąd 
przywozi dramat: „Noc świętojańska". 

1854-1855 

Powstają dramaty historyczne „Pani Inger na Oestrot" i „święto 
na Solhang", które Ibsen wystawia w rocznicę założenia teatru. 
Tematami służą Ibsenowi staro-islandzkie sagi. 

1857 

Pod tytułem „Olaf Liljekrans" Ibsen wystawia dramat „Noc 
świętotańska'•, należący do tego samego cyklu. 

1858 

Dramat „Bohaterowie z Helgoland". Tegoż roku małżeństwo 
z Zuzanną Thoresen, córką bergeńskiego pastora. 

DZIKA KACZKA 
(Fragmenty z notesu reżysera) 

Tragiczna ta komedia jest ręką Ibsena dokonanym podsumowa
niem nieudałych dotychczas prób znalezienia bohatera idealnego. 
Jest to dyskusyjne postawienie nie kończącego się pro
blemu wzajemnej zależności pomiędzy Prawdą-ReC'zywistością

Marzeniem i Poezją. Wielkich praw życia w mikroświecie naszki
cowanym przez Ibsena. 

' 
POSTULATY IDEALNE 

Postulaty z punktu widzenia Ibsena: Ibsen postuluje współdzia
łanie nad tworzeniem lepszej ludzkości i stworzenie nowego, „trze
ciego królestwa". Cóż to jest to 1idealne, „trzecie królestwo"? 

W „Cesarzu i Galilejczyku" Mag Ma~imos wyjaśnia poszu
kującemu prawdy cesarzowi .Julianowi naukę o trzech króle
stwach. Są trzy królestwa. Pierwsze to to, które stworzono na 
drzewie świadomości (po·.mania Złego i Dobrego). Drugie, które 
stworzono na drzewie Krzyża św. - Trzecim królestwem będzie to, 
które zostanie stworzone z drzewa świadomości i drzewa krzyża -
ponieważ obydwa jednakowo kocha i nienawidzi - ponieważ jego 
życiodajne źródła bforą początek w ogrodzie Adama i pod Gol
gotą". 

A więc jakieś królestwo którego nie ma• - a które zdaniem Ib
sena przyjdzie i musi przyjść aby zbawić ludzkość. A więc jakaś 
optymistyC'z.na wiara w ludzkiego ducha. - A więc w istocie jakiś 
,,idealny postulat". Pozostaje konfrontacja tego postulatu z rzeczy
wistością stworzoną przez Ibsena. Smieszny, zły, mały świat, ale 
prawdziwy i idealista wierny, lecz niestety głupi, nie umiejący od
różnić rzeczywis>tości od ideału i naturalnie, jak zawsze u Ibsena -
przegrywający. 

Ibsen w jakimś przemówieniu politycznym: „Stoimy w prze
dedniu chwili kiedy myśl polityczna i myśl socjalna vrzestaną 

istnieć w dotychczasowe.i formie - że złączą się w jakąś trzecią 

jedność. Poezja, :IJilozofia i religia stopią się w nową siłę - o której 
my współcześnie żyjący nie możemy jeszcze mieć jasnego wyo
brażenia". 



Ale ludzie, których Ibsen tworzył - nie dochodzili do owego 
„Trzeciego Królestwa" - i dojść tam zdaje się nie mogli skoro ich 
twórca sam nie dość jasne miał o tym królestwie wyobrażenie. 

Rozumiał tylko, że ludzie, aby je osiągnąć muszą być pełni, cali, 
wyżs i - muszą być „nadludźmi". Stawiał im problemy i postulaty 
których ni e potrafili osiągnąć . 

TEZY I BOHATEROWIE 

E<>oizm, obawa własnej, samotnej siły, własnych namiętności, 

sumień - strachu przed zdarciem maski, która obnaży prawdziwą 
twarz. Stąd tragikomiczni bohaterowie pędzą życie połowiczne 

(Wszystko albo n ic). Stąd udają (Bqdź sobą). Stąd ·łamią się przed 
czynem (Misja życiowa). 

Bohaterowie Ibsena nie "Są pełnokrwistymi naturami. Nie giną 
tragicznie dla- idei, lecz na skutek błędów w własnych sprawach. 
Męczą się, trudzą , przeżywają własne konflikty. Próbują być sobą, 
spełniać misj życiowe, dawać wszystko - ale w końcu sobie ule
gają i swoim własnym sprawom. Nie są patetyczni, nie wzbudzają 
jak wielcy bohaterowie wielkich tragedii naszego podziwu, ale 
W'półczucie dla swego los u, pozostaje im na•grobek i westchnie
nie. Nie ma w tych dramatach radosnej walki, kończącej się zwy
cięstwem - lub tragicznej śmierci zapewniającej zwycięstwo. Jest 
tylko walka kończąca się niepowodzeniem i śmiercią, oznaczającą 

koniec dramatu. Czy Ibsen nie zdawa·ł sobie z tego sprawy. Chyba 
ta k. Ale chcąc ukazać ludzi godnych i dojrzałych do tego, aby mo
gli wejść i tworzyć jego wyśnione „trzecie królestwo" - pokazy 
wał tyoh, którzy tam wejść nie mogą . Żądał wiele. Nie pokazał 
' Wego bohatera przyszłości. Bohaterowie Ibsena pozostali jego wła
snym argumentem. 

Czy tezy Ibsena o wyższej , lepszej przyszłości są już spełnione 
i dramaty Ibsena staly się bezużyteczne ? Walka o szczęście ludz
k ości trwa i zapewne nie prędko się zakończy. Ibsen pozwalał nam 
tylko dornyśla.ć się wolności i piękna j akie zapanują w jego „trze
cim królestwie". Nie otworzył nam jego bram. Żądał poświęceń, 
ale nie określił jasno celu wa•lki. Nie pokazał nam ;patosu walki. 
Żaden z jeg o nieheroicznych bohaterów nie ukazał się godnym tego 
zaszczytu. Może dlatego, iż ludzie, którzy sami z sobą n ie są jeszcze 
w porządku nie mogą tego zaszczytu dostąp i ć. Stąd dramaty jego 
stały si dramatami obyczajowymi. Na scenie swojej epoki ukazy
wał ludzi walczących o szlachetność, o nowe i lepsze - ukazywał 

nimi swój czas - ale zawsze prawie w tej walce z sobą i podobnym 
im świat m (nie lepszym, czasem gorszym) z góry niestety skazy
wał ich ina niepowodzenie i śmierć. Własnej tezy o szczęściu ludz
kości nie dowiódł , nie ukazał . Kazał się jej tylko domyślać. 

KOMEDIA TRAGICZNA 

Tragedia nie może być jedynie optymizmem, bo to byłoby niedo
cen'Eniem problemu, ani tylko pesymizmem, bo to byłoby utratą 
wiary w człowieka. Jądrem wszelkiej tragedii i dramatu jest dia-

lektyczna walka, w której zwycięstwo w obu stronach jest moż
liwe. Ibsen, mimo pozorów, nie był ipesymistą - wierzył w czło
wieka i w jego finalne zwycięstwo. Czy możemy odnaleźć w jego 
dziele sprawy i konflikty trwałe i: przez to aktualne, godne po
nownego postawienia ich dniu dzisie jszemu? Myślę, że tak. „Dzika 
Kaczka" należy do tych utworów. Problemy prawdy, kłamstwa , 

ego izmu, poezji, marzenia - zostam1 trwa łe. Problem s ię nie ze
starzał i technika Ibsena może być żywa. Rozważaj ąc ujęcie „Dzi
kiej Kaczki" nie dostrzEga się tam jedy nie dramatu - a le komedię 
tragiczną ludzi i ich spraw. Pełną ironii satyrę i załamanie ibse
nowskie.i wiary w głoszon hasła. Losem bohatera w wielu 
rodzajach tragedii jest nieodmiennie ironia. „Bohater" , który 
nie ma szans zwycięstwa zwycięża w końcu „moralnie". 
Trag ia nie wyklucza kome dii. Jest to kwestia spojrzenia. W ko
medii widzimy i oceniamy krytycznie życie człowieka (co chyba 
.iest sprawą „Dzikiej Kaczki ") . W tragedii jesteśmy chrwalcami 
prz€Znacze nia (co chyba sprawą „Dzikiej Kaczki" nie jest) . 

NATURALIZM IBSENA 

Mimo „Peer Gynta", a właściwie na skutek jego ogłoszenia 

krytyka odmówiła Ibsenowi prawa d tytułu p0€ty . Wzbudziło to 
irytłcję pisarza. „Skoro nie jestem poetą - pisał do Bjiirnsona 
spróbuję być fotografem''. 

A więc Ibsen sam przyznaje się do zamia ru fotograficznej reka
pitulacji, stanowiącej podstawy naturalizmu, Ale Ibsen narzuca 
sobie naturalistyczną formę, aby stać się bardziej zrozumiałym, 
aby tworzyć jasne ekspozycje. W grunc ie rzeczy owe naturali
s tyczne, przegniłe dna statków, choroby , korupcje, rewolwery -
stanowią przesłonę ironisty, r ewolucjonisty, mistyka i symbolisty -
stanowią osobisty i subtelny instrument romantyka. I jest zadzi
wiającym paradoksem , że właśnie naturalistyczne dramaty Ibsena 
zawdz;ęczają swoj e sukcesy nie naturalistycznym elementom jego 
dramatów (Eric Bentley). I sens tkwi w tym, że jeśh dra
mat nie j st i nie może być t y 1 ko naturalistyczny, musimy zo
baczyć, dostrzcć i wyprowadzić główniejszą, nie naturalistyczną 
osnowę nie naturalistyczn elementy. Wtedy fo rma ich powstaj 2 
w zwią,zku z nowym uwarunkowa·niem. Trzeba na nowo, świeżo; 
bez uprzedze ń przystąpić do sztuk Ibsena, trzeba na nowo odkryc 
peiną troski, wnikliwą, mądrą , subtelną naturę twórcy i :jego dzi~ł . 

Katastrofą naturalistycznych bohaterów jest to, że me potrafią 
s ie wznieść ponad ramy zak·reślon im przez dzieło i giną wraz 
z ~tworem po zapuszczeniu kurtyny. Zdaje się, że „Dzikiej Kaczce" 
to nie grozi. Problem prawdy i pojmowania rzeczywistości, sprawa 
świata leżącego między kłamstwem i prawdą, niedającego jedynie 
osądzić się rozsądkiem, prawo poez.ii, marzenia, głupstwa i szcze

rego uczucia - to są tezy trwałe. 

MARZENIE I RZECZYWISTOSć 

„Sztuka ta zajmuje wśród moich dramatów miejsce wyjątko~e . 
Odstąpiłem od moje.i metody„." I w istocie, jeśli w poprzednich 
dramatach Ibsen wszelkiemu kłamstwu przeciwstawiał niewzru-



szalne zwycięskie ostrza prawdy, ideałów czy obowiązków, w „Dzi
kiej Kaczce" nie zajmuje tak bezwzględnego stanowiska. Ibsen 
nie staje po stronie Grzegorza. Czy Ibsen się zmienił i mamy zgo
dzić się na ustępstwo prawdy? Czy prawda i kłamstwo stanowią 
przeciwieństwo, czy też zależą od spojrzenia w oczy rzeczywi
stości , do której prawdy i kłamstwa się stosuje. Może świat staje 
się takim, jakim potrafi go stworzyć nasze marzenie? Czy stry
szek w domu Ekdalów jest kłamstwem? Czy prawdę mogą nieść 
fana1ycy i uparciuchy, a marzenie egoistyczni głupcy? I chociaż 

na to pytanie odpowiedź jes t prosta - odpowiedź na poprzednie 
pytania jest trudna. Teatr musi bez hypnozy i melodramatu od
powiedzieć argumentem. 
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Asyst. reż. : 

JANUSZ SYKUTERA 

Kier. pr acown i scenograficznej: 

TADEUSZ GRONDAL 

Kostiumy wykon ane pod k ierunkiem: 
Pracownia damska : 

STEFANIA ZALESZCZUK 

Pracownia mę~ka : 

JÓZEF KANIA 

Nakrycia głowy: 

WŁADYSŁAWA DMOWSK A 

Peruki: 

TADEUSZ STĘPNIOWSKI 
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EUGENIUSZ WANDAS 

Brygadier sceny: 

STEFAN KUKUŁA 
WOJCIECH KURPAN 

Kierownik techniczny: 

ADAM BURNATOWICZ 

1858-1864 

Ibsen przebywa w Christianii. Bankructwo prowadzonego przez 
niego teatru. Trudne warunki życiowe. W roku 1862 pisze auto
biograficzną sceptyczną „Komedię Miłości" i w następnym roku 
dramat historyczny: ,.Pretendenci do Korony", który 13 lat późniei 
stal się wielkim sukcesem Meiningenczyków. 

1864 

Ibsen uzyskuje stypendium rządowe i prywatne stypendium ze- 
brane przez jego przyjaciela Bjornsena i opuszcza Norwegię na 
27 lat, przebywając we Włoszech i Niemczech. 

1865 

„Brand" - dramatyczny poemat. 

1867 

„Peer Gynt" - wielki poemat dramatyczny, surowo oceniony 
przez norweską krytykę . 

1869 

Ibsen pisze komedię satyryczną o tematach politycznego prze
kupstwa pt. „Związek Młodzieży" (Pan Bóg i Sp.). Skutkiem jej 
ogłoszenia zrywa z nim na 25 lat Bjomsen. Tegoż roku na za.pro
szenie wicekróla Egiptu Ibsen bierze udział w otwarciu kanału 
suezkiego. 

1873 

Wielkie dwuczęściowe dramatyczne epos „Cesarz Galilejczyk" 
(Tragedia Juliana Apostaty). 

1877-1896 

W dwuletnich odstępach czasu powstaje wielki cykl dramatów 
obyczajowych będących wyznaniami i walką Ibsena. Do cyklu tego 
należą : PODPORY SPOŁECZEŃSTWA, DOM LALKI (Nora), 
UPIORY, WRÓG LUDU; DZIKA KACZKA, ROSMERSHOLM, 
PANI MORZA, HEDDA GABLER, BUDOWNICZY SOLNES, MA
ŁY EYOLF, JOHN GABRIEL BÓRKMAN. 

1899 

Ostatnie dzieło Ibsena. Epilog dramat. - „Gdy umarli zmar
twychwstają". 

1906 

Po powrocie do kraju 1891 - Ibsen ostatnie lata swego życia 
spędza w Norwegii, gdzie też 23 maja 1906 w Chrystanii zakończył 
życie. 



HENRYK IBSEN 

O sta t.n ich dwanaście dramatów, będących wi lką budowlą poe
tycką, która zaczyna się od „Podpór Społeczei1stwa", a koI1czy epi
logiem, „Gdy umarli zmartwychwstają" - stanowi najwyższe 

osiągnięcia Henryka Ibsena. 
Ten potężny cykl dałby się jedynie zestawić z wielkimi cyklami 

epickimi Balzaka . czy Zoli. Ale jeśli pierwszy z nich tworzy ciąg 
,.ludzkiej komedii" całość 12-tu dramatów Ibsena można by na
zwać „tragikomedią tego, co ponadludzkie' '. Tragedii tego, co po
nadludzkie Ibsen nie napisał. Jego bohaterowie uderzają czasem 
·we wrota ponadludzkich czynów - ale zawsze brak im sił, żeby 

wrota te pchnąć ostatecznie. Brak im heroizmu i odrobiny pate 
tyczności , aby mogli oddziałać na nas tragicznie. Ibsen ni przy
stroił ich w barwne ·z;ity geniuszów - po prostu rysował ludzi 
zindywidualizowanych. wielkich , małych, dziwnych, kruchych -
ludzi swojej epoki. Dramaty Ibsena są więc dramatami jego czasu 
i j emu współczesne w problemach i ludziach, w ograniczeniu 
milieu, w którym się rozgrywają i przez specyfikę Ibsenowskiego 
19-wiecznego języka (nie rozumianego przez naszyoh tłumaqy) . 

W ich 6wczesn j aktualności leżała tade mnica ich wielkiego po
wodzenia - ale też w ich rytmie, w rozważaniu aktualnych za
gadnień tkwiło niebezpieczei1stwo dezaktualizacji, która musiała 

przyjść razem z przemia·nami obrazu świata: społecznymi, nauko
w ymi, politycznymi, 

Ciekawym przyczynkiem do tej uwagi jest fakt, iż współcześni 

komentatorzy dzieł Ibsena zdawali sobie z tego &prawę i już w trzy 
lata po śmierci Ibsena wydawca dzi ł jego Adalbert Silbermann 
pisze „ ... we w półczesności leży siła Ibsena... ale w tym też -
i o tym zapomnieć nie należy - leży niebezpieczei1stwo szybkiego 
ich zestarzenia się ... " roblemy „Nory" walczącej o prawa kobiety, 
jej problemy małżei1skie , które narobiły tyle hałasu, czy niedole 
Oswalda przestały dawno już być aktualnymi i stały się jedynie 
dokumentem zawsze godnym uwagi, choć obecnie nieco melodra
matycznym. 

Tezy Ibsena jakie stawiał swoim bohaterom („misja życiowa" -
„wszystko aLbo nic" - „bądź sobą") i fatalizm przez ich nie wy

-pełnienie - okazały się zbyt naiwne i niestety czysto literackie aby 
· zdołały wpłynąć na budowę nowego świata - to znaczy takiego 

jaki chciał widzieć Ibsen. Ważne jest jednak to, że dostrzegał 

:wszystkie bolesne i zapalne punkty społeczeństwa i wiedział, że 

od ich poprawy zależy przyszłość organizacji społeczei1stwa. Nie
stety porządek świata nie jest organizowany piórem poetów lecz 
prawidłami rzeczywistości politycznej. Droga myśli bohaterów 
Ibsena nie zdołała sięgnąć wyobraźnią do Einsteina i bomby wo
dorowej. 

Tenże sam komentator Ibsena (A. S.) niepokoi się w roku 1909 
tym, że świat - jego zdaniem - nie posiada żadne.i filozofii, gwa
rantującej pewność życia, żadnej religii zabezpieczającej śmierć -
sztuki zaspakajającej tęsknoty piękna - ani socjalnie czy politycz
nie uregulowanego życia społecznego, któreby mogło zaspokoić 
wyostrzone sumienie i dążność do wolności i samodzielności. „By 
łoby to fałszywe - powiada - abyśmy naszą, epokę uważali za. 
czas przejści.owy. Każdy czas jest płynny . Jest stadimn przejścio
wym. To leży u dna pojęcia czasu". 

Wiemy, ż pół wieku - nauczyło nas trochę inaczej patrzeć na 
filozoficzne zasady rozwoju świata czy chcemy się z nimi zgodzić 
czy nie. Pesymizm ja,ld odczuć można w przytoczonych słowach 
mógł być w początkach naszego wieku uzasadniony. I chociaż 
autor tych słów świadomie czy nieświadomie posłużył się jedną 
z tez marksistowskiej dialektyki o wiecznie płynnym czasie i zmia
nach - przyszłoby pomyśleć dlaczego nad tym wogóle się zasta
nawia w związku z dziełem Ibsena'. Może i tu leży jedna z przy
czyn zaginionej aktualności dramatów Ibsena. Wiek nasz, czas 
nasz - 1niedawno przeszły i obecny jest czasem zbiorowej walki 
i konieczności wspólnej, zbiorowej ideii , mogącej przekształcić 
świat. Takie są nasze akt1wLne idee .. Jakże to wygląda u Ibsena? 
Czy był tylko moralistą, czy posiadał także i własne idee politycz
n e, tak podmiotowe, że nie mogły przetrzymać próby czasu? 

Ibsen wierzył w rewolucję ducha ludzkiego. Nienawidził pań
stwa jako organizacji społecznej , uważał je za przeklei1stwo. Wie
rzył jedynie w indywidualność ludzką. W siłę osamotnionej jed
nostki. Stąd Ibs n nie należał do żadnej partii. Stąd samotni 
wznoszą się i giną jego bohaterowie, przeciwstawiając s i ę jedyni 
powszechnemu złu, lub los mści się na nich za nie wypełnienie do 
koi1ca przez los nałożonego im zadania. Tylko indywiduum, jedno
stka, jest czymś wielkim. „Pai1stwo'? Cóż w tym dobrego? Wolne 
wybory, s wobody fiskalne? Komuż to potrzebne'? Obywatelowi 
owszem, ale nie jednostce, a nie ma żadnych rozsądnych koniecz
ności aby jednostkę zamieniano w obywa,tela. Pai1stwo jes t prze
klei1stwem dla indywidualności (jednostki)„. Pa11stwo nie śmie 
istnieć„ . W takiej rewolucji i ja wezmę udział„." 

Ibsen wierzy w upadek organizacji ludzkiej - jako państwa, 
w upadek wszelkiej religii i w generalne zmiany pojęć moralnvch 
i artystycznych. Abstrakcyjne pojęcia - idealna wiara w ;iłę 
jednostki, i to samotnie dzia·łającej, zaprzeczały i zaprzeczają rze
czywistości. Hasła te nie mogły mieć trwalszego sensu. Być może, 
że i to przyczyniło się do przewczesnej starości jego dzie ł. 
Negując potrzebę istnienia państwa - nie odczuwał potrzeby 

patriotyzmu. Mówił o kraju skalistych fiordów jako „miejscu 
urodzenia", ale sam zadawał sobie pytanie gdzie jest jego ojczy
zna. Jest to wyznanie samotności i bezsilnej mocy - wyznanie 
tragiczne, którym przypomina bohaterów swoich dramatów. Przy
znanie się do porażki w walce o ideał w ogóle - skoro po wielu 



latach - na starość, wraca do kraju urodzenia, do tego kraju 
z którego pochodzą bohaterowie jego dzieł. Samotni, nieszczęśliwi, 
często śmieszni reprezentanci burżuazyjnego mieszczaństwa, kupcy, 
bankierzy, pastorzy, architekci - poprzez których Ibsen chciał 
zbawić świat, gdyby tylko zdołali się wznieść na poziom jego 
klealnych postulatów. Słabość leżała w tym, że Ibsen czuł, iż 
na te wyżyny, które im w surowych nakazach idealnych przezna
C'Zał nie wejdą. Sam strącał ich z budowanych w1ez i szczy
tów - a innych bohaterów i rzeczywistej walki o prawa do życia 
i konkretniejszej ideii - zdawał się nie widzieć, mimo, iż na świe
cie zaczęły zdobywać miejsce. I to jest jedną z przyczyn przedwcze
snej śmierci wielu Ibsenowskich problemów, które zbladły wobec 
.konfliktów naszego stulecia. 

Leszek Herdegen 

Erpenbeck o „Dzikiej Kaczce'' 

Rok ubiegły był rokiem jubileuszowym H n ryka Ibsena. Tea tr 
Narodowy w Oslo uczcił pamięć wielkiego d ramaturga zeregiem 
uroczystych przedstawień, na które za proszono wielu znawców 
teatru i krytyków ze wszystkich stron świata. W programie .festi
walu ·była również „Dzika Kaczka". Wybitny krytyk niemiecki 
Fritz Erpenbeck zamieszcza w „Theater der Zeit" interesujące 

uwagi o tym przedstawieniu. Podaijemy tu niektóre fragmenty 
„»Dziką Kaczkę« niechętnie u nas się gruwa. Sztukę tę ocenia się 

jako przeja.skrawioną w tendencjach. Czy to jest sluszne? Nie.• 

Poprostu obsadzamy fałszywie role i aktorzy fa Uizyw f.e prowadze14i 
są przez reżyserię. Przekonalem się o tym równf ż w Oslo, gdzie 
bez zbytniego teoretyzowan ia, poprostu tradycyjnie i konwencjo
nalnie zagrano „swego" Ibsena. . 

... Działanie (postaci-e) próbuje się ujmować z psychologiczną 
„glębią" czy też wręcz patologicznie. W Norwegii dzialajq Ekda
lowie, młody Werle, Gina. ReHing i Mol u i k ... tylko, że to wszy
stko staje się drobno czy frednio-micszczMi ·k ie i większe czy 
mniejsze „kłamstwo życwwe" wydaje się pow:;zednio -banaln.e. 
A przeciwko temu zwracał się gniew Ibsena. 

Dla.tego jest rzeczą nierozsądną - j uk to bywalo i może jeszcze 
bywa - odczytywać tendenc.ie „D<.i ki.ej Kaczki" z sl6w dekadenta 
Reninga, które wypowiada w końcowej scenie sztuki domagając 
się pozostawienia losowi życiowego klamstwa lub, co jeszcze częś
ciej się zdarza, aby serio i pozytywnie przyjmować idealne pos tu
laty Grzegorza Werl€ ... Kto nie rozumie , że fi n alna scena „Dzikiej 
Kaczki" jest gorzką satyrą (podobnie jak wiel innych elementów 
tej tra.gikomedii) ten gra czy reżyseruje fałszywie. 

A jak widzieliśmy w Oslo młodego Ek dala? Byl to zdrowy, bar
czysty i małomiasteczkowy kawaler . Bardzo powi erzdwwny i wi
talny ... bardzo „naturalny", nigdy nie ujawniający światowego za
blagowania się, prawie sympatyczny, a •w szczegó lno:lci w scenach 
z Jadwiniq. 

Grzegorz - przeciwnie - był fanaty ki em, duchowo i fizy nie 
skrzywionym i oddziaływał niesvmpatyczriie ponieważ aktor (rola 
byla nieszczęśliwie obsadzona) nie um.ial postaci ocenić krytycznie 
i dodać jej koniecznych cech śmies:nych. ... 
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