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mohl o universitních studiích jen snít, protože jeho p�vodn� bohatý otec  p�išel o majetek a 
rodina se ocitla na mizin�. Svou životní dráhu za�al jako lékárnický u�e�, ale  p�itahovalo jej 
slovesné um�ní. Psal básn� a vstoupil do žurnalistiky.  Usilovným soukromým studiem dosáhl 
zna�ného vzd�lání, takže již ve v�ku 23 let  byl jmenován dramaturgem v nov� otev�eném 
Norském divadle v Bergenu a po šesti létech se stal �editelem Kristiánského divadla 
v hlavním m�st�, kde p�sobil do r. 1862. Znechucen hašte�ivými vnitropolitickými pom�ry a 
neplnoprávným postavením své zem� ve vztahu ke Švédsku, rozhodl se žít  v Itálii a 
N�mecku a v�novat se dramatické tvorb�. Do své vlasti se vrátil po tém�� t�iceti létech. Dožil 
se samostatnosti norského království v r. 1905.  
 
Norské obrozenecké hnutí poznamenalo jeho básn� a první hry duchem národního 
romantismu. Po historické h�e Nápadníci tr�nu napsal dv� velké dramatické básn�: Brand a 
Peer Gynt. Jeho slávu založily hry s kritickým ost�ím vytvo�ené vesm�s v cizin�: Opory 
spole�nosti, Nora, Strašidla, Nep�ítel lidu, Domov loutek.  Pro konservativní  publikum byly 
šokující, protože otev�ely otázku morálního stavu spole�nosti v�etn� postavení žen. N�která 
dramata obohatil  symbolickými prvky a motivy p�írodní mystiky: Divoká kachna, Paní 
z námo�í. Po návratu do vlasti  uvedl další  tituly: John Gabriel Bergman, Stavitel Solness, 
Heda Gablerová. Jejich význa�ným rysem je prohloubená psychologie postav. Z nich 
poslední  „Když z mrtvých procitáme obsahuje“  reflexi autorova života. 
 
Ibsen m�l vliv i na vývoj �eského divadla. Jeho hry slavily triumfy na Národním divadle 
v dob� Kvapilovy éry, ale první scénou, která si jich všimla, bylo staré Švandovo divadlo na 
Smíchov�. V letošní sezón� se k Ibsenovi nep�ihlásil žádný pražský soubor, ale u�iní to �eský 
rozhlas na stanici Vltava ve ve�erních po�adech 

�  23.5.: Když z mrtvých procitáme. 
�  26.5: O život� a díle Ibsena.   
� 27.5.: Peer Gynt. 
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