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Норвезький драматург і поет Генрік Ібсен вважається батьком

сучасного театру. Народився 20 березня 1828 року в місті Шієн в Норвегії.

Батько Генріка був успішним підприємцем. Коли Генріку Ібсену

виповнилося вісім років, його батько збанкрутував. Ця подія дуже

похитнула сім'ю Ібсенів. Дитинство Генріка було невеселим, що помітно в

його працях, які багато в чому були зображенням його власного життя.

Коли йому було 15 років, Ібсену довелося покинути школу. Він переїхав

до Грімстаду, де працював помічником фармацевта. В цей час він вперше

почав писати. Генрік працював в аптеці шість років, а у вільний час, який

випадав не так вже й часто, він почав писати п'єси і малювати. У 1850

році Ібсен переїхав до Крістіанії (зараз Осло), щоб вступити до університету

Крістіанії, але не зміг здати вступні іспити. Він покинув думки про навчання

і повністю присвятив себе письменництву. Генрік завершив і опублікував

свою першу віршовану драму, трагедію "Катіліна", з чим йому допоміг друг.

Але на п'єсу не звернули особливої уваги ─ не було продано багато її копій,

і п'єсу не прийняли для постановки у театрах. У 1851 році Ібсен

влаштувався на роботу в національному театрі в Бергені. "Богатирський

курган" була його першою драмою, яку поставили на сцені.



У 1858 році Ібсен повернувся до Крістіанії, щоб працювати

виконавчим директором у місцевому норвезькому театрі. Пізніше того ж

року він одружився з Сюзанною Торесен. Розчарований життям в

Норвегії, Ібсен поїхав до Італії у 1864 році й упродовж 27 років не

повертався до Норвегії і свого рідного міста. У цьому самовільному

вигнанні він написав драму "Бранд" (1865), яка здобула йому

популярність і владнала фінансові проблеми. З цього часу Ібсен вже не

мав шляху назад. Тепер він був визнаним драматургом. Одна з

найкращих його п'єс "Пер Гюнт" (1867) стала особливо популярною в

Італії. У 1868 році Ібсен поїхав до Німеччини. Там він написав свої

соціальні та суперечливі п'єси "Стовпи суспільства", а згодом всесвітньо

відомий "Ляльковий дім" (1879). Він знову поїхав до Риму, де написав

"Привидів" (1881) та "Ворога народу". Через кілька років він повернувся

до Німеччини, де написав найбільш відому свою працю "Гедда Габлер"

(1890). У цей час Генрік Ібсен здобув славу по всій Європі.

У 1891 році Генрік Ібсен повернувся до Норвегії уже визнаним. У

1900 році він пережив кілька серцевих нападів. 23 травня 1906 року

Генрік Ібсен помер.
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Генрик Ибсен [Текст] / Г. Плехановъ. ─ Изд.
"Библиотеки для всех". ─ [СПб.] : [Обществ. Польза],
[1906]. ─ 64 с. : портр. ─ Загл. обл. : Генрикъ Ибсенъ.

Дана книга містить біографічну статтю про
великого норвезького письменника Генріка Ібсена. З
перших кроків свого дослідження Плеханов
розглядає зміст і форму творів драматурга, на
прикладах Бранда, Стокмана, консула Берніка
показує беззмістовність і абстрактність
ібсенівської моралі.
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Полное собрание сочинений Генрика Ибсена  [текст] : 
в 18 кн. / Г. Ибсен ; пер. с дат.- норвеж.  А. и П. Ганзенъ.  ̶
СПб : Изд. Т-ва А. Ф. Марксъ, 1909.  ̶ 18 кн.  ̶ Загл. на тит. 
листе : Полное собраніе сочиненій Генрика Ибсена.

Вашій увазі пропонується повне
зібрання творів Генріка Ібсена в 18 книгах.
Містить критико-біографічний нарис і
передмови до п'єс складені А. і П. Гензен.
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Полное собрание сочинений Генрика Ибсена
[текст]. В 4 т. Т. 1. / Г. Ибсен ; пер. с дат.- норвеж.
А. и П. Ганзенъ. ̶ СПб : Изд. Т-ва А. Ф. Марксъ,
1909. ̶ 632, [2] c. : порт. ̶ Загл. на тит. листе :
Полное собраніе сочиненій Генрика Ибсена.

У перший том даного зібрання

творів Г. Ібсена увійшли: "Комедія
любові", "Бранд", "Пер Гюнт",
"Кесар і галілеянин".
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Полное собрание сочинений Генрика Ибсена [текст]. В 4 т.
Т. 2. / Г. Ибсен ; пер. с дат.- норвеж. А. и П. Ганзенъ. ̶ СПб : Изд.
Т-ва А. Ф. Марксъ, 1909. ̶ 644 с. ̶ Загл. на тит. листе : Полное
собраніе сочиненій Генрика Ибсена.

В другий том зібрання ввійшли
такі драматичні твори, як
"Боротьба за престол", "Фру Інгер
з Естрота", "Воїни в Гельгеланде",
"Катіліна", "Богатирський
курган", "Союз молоді", "Основи
суспільності".
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Полное собрание сочинений Генрика
Ибсена [текст]. В 4 т. Т. 3. / Г. Ибсен ; пер. с
дат.- норвеж. А. и П. Ганзенъ. ̶ СПб : Изд.
Т-ва А. Ф. Марксъ, 1909. ̶ 711 с. ̶ Загл. на
тит. листе : Полное собраніе сочиненій
Генрика Ибсена.

У третій том зібрання творів Г. Ібсена увійшли
твори: "Ляльковий дім", "Привиди", "Ворог народу",
"Дика качка", "Росмерсгольм", "Дочка моря", "Гедда
Галбер", "Будівельник Сольнес", "Маленький Ейольф".
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Полное собрание сочинений Генрика Ибсена [текст]. В 4 т.
Т. 4. / Г. Ибсен ; пер. с дат.- норвеж. А. и П. Ганзенъ. ̶ СПб : Изд.
Т-ва А. Ф. Марксъ, 1909. ̶ 829 с. ̶ Загл. на тит. листе : Полное
собраніе сочиненій Генрика Ибсена.

У четвертий том збірника увійшли:

драма в чотирьох діях "Йон-Габріель
Боркман", драматичний епілог в трьох діях
"Коли ми, мерці, прокидаємося", вибрані вірші,
статті, норвезькі сказання й говори.
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