KULTURA SZWEDZKA

W tym dziesi´cioleciu daje si´ zauwa˝yç pewnà reakcj´ na upolitycznione lata 60.
Bioràc za wzór niemieckiego pisarza i aktywist´ Güntera Wallraffa, poeta Göran
Palm (ur.1937) najà∏ si´ jako robotnik w koncernie LM Ericssona i napisa∏ Ett år
på LM (‘Jeden rok w LM’, 1971) i Bokslut från LM (‘Bilans z LM’, 1974).
Per Christian Jersild (ur.1935), którego twórczoÊç oscyluje pomi´dzy fantastykà
a realizmem, wyda∏ pewnà liczb´ powieÊci traktujàcych o rozmaitych szwedzkich
instytucjach. Na przyk∏ad Dom Babel (1978) charakteryzuje szwedzki system
s∏u˝by zdrowia.
Lata 70. zdominowa∏y powieÊci epickie. Uznani pisarze publikowali teksty o
rewolucji przemys∏owej w Szwecji i poczàtkach kszta∏towania si´ paƒstwa
dobrobytu. Jeden z najbardziej p∏odnych i docenianych w Êwiecie twórców, Lars
Gustafsson (ur. 1936), da∏ si´ poznaç w latach 60. jako autor filozoficznych
wierszy i prozaik. W latach 70. przystàpi∏ do pisania cyklu powieÊciowego pod
wspólnym tytu∏em Sprickorna i muren (‘Szczeliny w murze’), na który z∏o˝y∏o si´
pi´ç pozycji: Herr Gustafsson själv (‘Pan Gustafsson we w∏asnej osobie’, 1971),
We∏na (1973), Âwi´to rodzinne (1975), Sigismund (‘Zygmunt“, 1976) i Âmierç
pszczelarza (1978). Wszystkie oddawa∏y klimat tego dziesi´ciolecia.
Kerstin Ekman (ur.1933), której ranga pisarska stale roÊnie, opublikowa∏a
trzytomowy cykl powieÊciowy o robotnicach z ma∏ej gminy w Sörmlandii:
Häxringarna (‘Kr´gi czarownic’, 1974), Springkällan (‘Zdrój’, 1976) i Änglahuset
(‘Anielski dom’, 1979). Jej najg∏oÊniejsza powieÊç, która zyska∏a uznanie krytyki,
Czarna Woda (1993), zosta∏a prze∏o˝ona na wiele j´zyków.
Do grona wielkich szwedzkich pisarzy nale˝y Sven Delblanc (1931-1992), który
debiutowa∏ w roku 1962 powieÊcià Eremitkräftan (‘Rak samotnik’). Du˝à popularnoÊç zawdzi´cza∏ trylogii powieÊciowej o spo∏ecznoÊci rolniczej Hedeby w
Sörmlandii, którà otwiera Rzeka pami´ci (1970).
Popularnym i wszechstronnym pisarzem jest tak˝e Per Anders Fogelström
(ur.1917), który stworzy∏ wa˝ny dokument historyczny, publikujàc realistyczny
cykl powieÊciowy o losach proletariatu sztokholmskiego, poczàwszy od lat 60.
XIX wieku po wspó∏czesnoÊç.
W „epice kolejowej“, traktujàcej o zasiedlaniu pó∏nocnych terenów Szwecji,
Norrlandii, Sara Lidman wprowadzi∏a nowe formy narracji.
W niezwykle kreacyjnym pisarstwie Görana Tunströma (1937–2000) pobrzmiewa∏y
echa twórczoÊci Selmy Lagerlöf. Ma∏à ojczyznà autora by∏o Sunne w Värmlandii,
gdzie rozgrywa si´ mi´dzy innymi akcja powieÊci Prästungen (‘Dzieciak pastora’,
1976). Najlepiej znane Oratorium na Bo˝e Narodzenie (1983) doczeka∏o si´
ostatnio ekranizacji filmowej. W roku 1996 Tunström wroci∏ na literackà scen´
freskiem powieÊciowym o Islandii Skimmer (‘Blask’).
Debiutancka powieÊç Ulfa Lundella (ur.1949) – Jack (‘Jack’,1976) – staje si´
swoistym wizerunkiem wczesnych lat 70. Przedstawiciel pokolenia bitowego, autor
szeregu autorefleksyjnych powieÊci wspó∏czesnych, sta∏ si´ êród∏em inspiracji dla
wielu niedosz∏ych pisarzy. Szwedzcy wydawcy nadal na pró˝no szukajà godnego
nast´pcy.

Literatura schy∏ku tysiàclecia nie odcisn´∏a jeszcze wyraênych Êladów. Byç mo˝e
wyró˝nia jà ponowna obecnoÊç Âwiata, wi´ksza otwartoÊç na rzeczywistoÊç i pewna
doza spo∏ecznego zaanga˝owania. Poezja tych lat sk∏ania si´ ku codziennoÊci, ma∏o
w niej j´zykowych eksperymentów. Göran Greider (ur.1959) narzuci∏ pewien ton,
publikujàc zbiór wierszy När fabrikerna tystnar (‘Kiedy milknà fabryki’, 1995).
W prozie równie˝ mo˝na zaobserwowaç ch´ç powrotu do realizmu i paradokumentu. PowieÊç Kwietniowa czarownica (1997) Majgull Axelsson (ur. 1947),
opowiada o rozpadajàcym si´ Domu Ludowym, sugestywnie ∏àczàc wàtki spo∏eczne
z fantastykà.
Coraz wi´kszym wzi´ciem cieszy si´ proza autobiograficzna i literatura
konfesyjna. Na przyk∏ad Peter Kihlgård (ur.1954), znany jako mistrz fantastyki,
opowiedzia∏ o swoim okresie dojrzewania w poemacie prozà Anvisningar till en
far (‘Wskazówki dla ojca’, 1996). Björn Ranelid (ur.1949), jeden z niewielu
pisarzy debiutujàcych w latach 80., który nadal cieszy si´ uznaniem wÊród
czytelników i krytyki, wyda∏ wspomnienia z dzieciƒstwa Till alla människor på
jorden och himlen (‘Do wszystkich ludzi na Ziemi i w niebie’, 1997), dzieciƒstwu
poÊwi´ci∏ Ernst Brunner (ur. 1950) Vallmobadet (’Makowisko’, 1999).
Poetka i autorka sztuk teatralnych Agneta Pleijel (ur. 1940), która w latach 80.
debiutuje jako prozaik, zyskuje szerokie grono czytelników dzi´ki bardzo osobistej
powieÊci En vinter i Stockholm (‘Jedna zima w Sztokholmie’, 1997). KonfesyjnoÊç,
tak symptomatyczna w latach 90., najpe∏niej dochodzi do g∏osu w Den högsta kasten
(‘Najwy˝sza kasta’, 1997) Cariny Rydberg. Zamieszczone w powieÊci autentyczne
nazwiska da∏y asumpt do zajad∏ej debaty na temat granic pisarskiej wolnoÊci.
Do pisarzy debiutujàcych wczeÊniej, którzy umocnili swojà pozycj´ w latach 90.,
nale˝y mi´dzy innymi Torgny Lindgren (ur. 1938). W jego legendarnej, groteskowej
powieÊci Hummelhonung (’Trzmieli miód’, 1995) pobrzmiewajà tony arcygenialnej
Drogi w´˝owej na skale z roku 1982. Sigrid Combüchen (ur. 1942), której powieÊcià
prze∏o-mowà sta∏ si´ Byron (1988), z powodzeniem kontynuuje wyszukanà formalnie i j´zykowo poetyk´ w Långa och korta kapitel (‘D∏ugie i krótkie rozdzia∏y’,
1992) i Parsifalu (1998).
W ostatnich latach coraz wyraêniej utrwala swojà pozycj´ na literackim rynku
Inger Edelfeldt (ur. 1956). Skupiona na jednostkach s∏abych, pokazuje ich najskrytsze,
nieprzystajàce do rzeczywistoÊci pragnienia. W roku 1999 publikuje Det hemliga
namnet (’Sekretne imi´’), powieÊç sumujàcà motywy pojawiajàce si´ w jej dotychczasowym dorobku.
U schy∏ku dekady wróci∏a epika. W opas∏ych powieÊciach autorzy usi∏owali
pomieÊciç histori´ mijajàcego wieku. Kerstin Ekman wyda∏a Guds barmhärtighet
(‘Bo˝e mi∏osierdzie’), cz´Êç pierwszà planowanej trylogii Vargskinnet (’Wilcza
skóra’). Wielcy prozaicy opublikowali kolejne dzie∏a: Göran Tunström – Berömda
män som varit i Sunne (‘S∏ynni m´˝czyêni w Sunne’), Sara Lidman – Lifsens rot
(‘Korzeƒ ˝ycia’) i Oskuldens minut (‘Minuta niewinnoÊci’), a jesienià roku 2000
Per Olov Enquist wyda∏ – po oÊmioletniej przerwie – powieÊç Livläkarens besök
(‘Wizyta nadwornego medyka’), której akcja rozgrywa si´ w wieku XVIII na
kopenhaskim dworze w okresie politycznych zawirowaƒ i prze∏omów, tak dobrze
nam znanych w dzisiejszych czasach.
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Nota od Autora
Chronologiczny przeglàd literatury szwedzkiej XX wieku pobie˝nie omawia najwa˝niejsze pràdy literackie i
prezentuje sylwetki pisarzy, których twórczoÊç wycisn´∏a trwa∏e pi´tno na literackiej scenie.
Pisarze prezentowani sà w tym dziesi´cioleciu, w którym debiutowali lub uzyskali rozg∏os. Niektórzy, aktywni
przez d∏u˝szy czas, sà wymieniani w zwiàzku z pràdami bàdê kierunkami literackimi, których byli inicjatorami.
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Literatura szwedzka
XX wieku
o ca∏kiem naturalne, na literatur´ szwedzkà XX wieku sk∏adajà si´
ró˝ne pràdy i gatunki literackie: romantyzm ludowy, literatura flanörska,
ekspresjonizm, powieÊç mieszczaƒska, poezja surrealistyczna, portrety miast,
krytycyzm spo∏eczny, spo∏eczny realizm i literatura rozrachunkowa, traktujàca o rozpadzie paƒstwa dobrobytu i s∏aboÊci jednostki.
Niektórzy pisarze majà na scenie literackiej tego stulecia tylko jednà rol´
do odegrania, jednà, ale wa˝nà, inni wcielajà si´ w kilka postaci. W wieku
XX donoÊnie lub cicho rozbrzmiewajà ró˝ne g∏osy z ró˝nych epok.

C

Torgny Lindgren

Autorka jest historykiem literatury,
pisze o kulturze na ∏amach Dagens
Nyheter, a tak˝e w innych periodykach. By∏a wspó∏wydawcà antologii
Den nya prosan: 30 författare
(‘Nowa proza: 30 pisarzy’, 1993) o
pisarzach szwedzkich lat 80. i 90.
oraz Avsändare Norden: den nya
prosan (‘Nadawca – Pó∏noc: nowa
proza’, 1996) o pisarzach skandynawskich lat 80. i 90.
Za poglàdy wyra˝one w niniejszym
biuletynie odpowiada Autor.
Przek∏ad: Halina Thylwe

ISSN 1101-6221

Autisterna (‘AutyÊci’, 1979), debiutancka powieÊç Stiga Larssona (ur.1955), staje
si´ wyznacznikiem postmodernistycznych lat 80. Jako poeta, prozaik i dramaturg,
jest Larsson czo∏owym przedstawicielem „m∏odej literatury“ tego dziesi´ciolecia.
Spo∏eczne zaanga˝owanie obszernych dzie∏ epickich lat 70. ust´puje pola skàpej,
stustronicowej prozie. Brak poczucia to˝samoÊci, ledwie zarysowane postaci
odsy∏ajà do niedostatków systemu spo∏ecznego i rozpadu paƒstwa dobrobytu.
Podobnie jak w latach 40., tak i w tym dziesi´cioleciu mówi si´ o
niezrozumia∏oÊci „m∏odej literatury“, o anemicznej ja∏owoÊci i nadmiernym luzie
autorów. Stig Larsson, Carina Rydberg (ur.1962), Alexander Ahndoril (ur.1967) i
Magnus Dahlström (ur.1963) piszà o problemie z∏a i przemocy, nie zajmujàc ˝adnej
postawy moralnej.
Âwiadome formy lata 80. by∏y przede wszystkim forum wypowiedzi poetyckich.
Tobias Berggren (ur.1940) zaznaczy∏ si´ ju˝ w latach 70.; inne liczàce si´ nazwiska
to: Gunnar D. Hansson (ur.1945), Arne Johnsson (ur.1950) i Magnus WilliamOlsson (ur.1960). Rol´ szczególnà w o˝ywieniu poezji tych lat odegra∏y jednak
kobiety: Katarina Frostenson (ur.1953), Ann Jäderlund (ur.1955) i Birgitta Lillpers
(ur.1958), które w latach 90. umocni∏y swojà pozycj´, zajmujàc poczesne miejsce
na szwedzkim parnasie.
Narodowym dramaturgiem lat 80. i 90. zosta∏ – zast´pujàc na tym miejscu
Ingmara Bergmana – Lars Norén. W roku 1980 wyda∏ trylogi´ Modet att döda
(‘Odwaga, by zabiç’), klaustrofobiczny dramat z ˝ycia klasy Êredniej à la Czechow.
W latach 90. Norén skupia si´ na Êrodowisku ludzi z marginesu, które portretowa∏
w swoich wierszach i utworach prozatorskich pisanych w latach 60. Kràg personalny
3:1, cz´Êç pierwsza trylogii Morire di classe, sta∏ si´ najwi´kszym w Szwecji
sukcesem dramatycznym lat 90.
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PRÑDY LITERACKIE NA PRZE¸OMIE WIEKÓW
U schy∏ku wieku XIX i na poczàtku XX w literaturze szwedzkiej królujà niepodzielnie dwa wielkie nazwiska: Selma Lagerlöf (1858-1940) i August Strindberg
(1849-1912), których wp∏yw na rozwój dokonaƒ prozatorskich i dramaturgicznych
jest do dzisiaj odczuwalny. Czerwony pokój Strindberga (1879) i Gösta Berling
Lagerlöf (1891) uchodzà za pierwsze prawdziwie wspó∏czesne powieÊci szwedzkie.
Cudowna podró˝ Lagerlöf (1906-1907), dowcipny podr´cznik do nauki geografii
Szwecji, zna niemal na pami´ç wiele pokoleƒ uczniów. Dwa lata póêniej Verner
von Heidenstam (1859-1940) publikuje zabawnà czytank´ Svenskarna och deras
hövdingar (‘Szwedzi i ich wodzowie’). Poniewa˝ Strindberg nadal by∏ na bakier ze
szwedzkim establishmentem, Heidenstam cieszy∏ si´ statusem poety narodowego
Szwecji. W jego dzie∏ach, przepojonych romantycznym nacjonalizmem, dominuje
tematyka historyczna: poczàwszy od debiutanckiego tomiku poezji Vallfart och
vandringsår (‘Pielgrzymki i lata w´drówki’, 1888) po Nya dikter (‘Nowe wiersze’,
1915).
W tym okresie modnym kierunkiem w literaturze jest symbolizm. Strindberg,
autor utworów realistycznych, staje si´ pionierem symbolizmu w dramacie. W Grze
snów (1902) odnajdujemy jednà z jego najs∏ynniejszych sentencji: „LudzkoÊç
zas∏uguje na wspó∏czucie“.
Czo∏owym przedstawicielem symbolizmu w poezji by∏ Vilhelm Ekelund
(1880-1949), jeden z pierwszych szwedzkich modernistów. Zaczyna∏ od bia∏ego
wiersza, póêniej poÊwi´ci∏ si´ eseistyce i aforyzmom.
Niewielu pisarzy mog∏o si´ równaç z Hjalmarem Söderbergiem (1869-1941) w
umiej´tnoÊci oddania odartej z iluzji sofistyki fin de siècle’u. ProtagoniÊci jego
utworów, pasywni, apatyczni, bez celu w∏óczyli si´ ulicami Sztokholmu. Zdumiewa∏
fakt, ˝e autor nie pot´pia∏ dekadenckiego stylu ˝ycia. Den allvarsamma leken
(‘Powa˝na zabawa’, 1912) jest bodaj najch´tniej czytana ze wszystkich klasycznych
romansów szwedzkich, a Förvillelser (‘Pomy∏ki’, 1895) i Doktor Glas (‘Doktor
Glas’, 1905) pozostaly w pami´ci czytelników dzi´ki barwnym portretom
Sztokholmu.
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August Strindberg

PISARZE PIERWSZEGO DZIESI¢CIOLECIA XX WIEKU
Autorzy aktywni w latach 1910-1920, inspirowani twórczoÊcià Strindberga, cz´sto
zwracali si´ ku tematyce spo∏ecznej. WÊród pierwszych pisarzy zajmujàcych si´
problemami ˝ycia robotników znaleêli si´ mi´dzy innymi Maria Sandel, Ludvig
Nordström, Martin Koch i Dan Andersson. Mieszczaƒstwo stanowi∏o obszar zainteresowaƒ takich autorów jak Sigfrid Siwertz, Elin Wägner i Hjalmar Bergman. Portretowali swoich bohaterów inaczej, ni˝ czyni∏a to literatura flanörska, i w przyst´pny
sposób rejestrowali proces przeobra˝ania si´ Szwecji z kraju rolniczego w
przemys∏owy.
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Rok 1945 wyznacza cezur´ w literaturze szwedzkiej. Dla wielu pisarzy wojna sta∏a
si´ bolesnym prze˝yciem, co znalaz∏o swój wyraz w pesymistycznej tematyce,
przesyconej poczuciem niepokoju i winy. Dopiero teraz modernizm zadomowi∏ si´
na dobre; nowà literatur´ coraz wyraêniej cechowa∏ eksperymentalizm i
niezrozumia∏oÊç.
Lars Ahlin (1915-1997) przeciwstawia∏ si´ realizmowi, bardziej go interesowa∏
Êwiat wyobra˝eniowy, asocjacyjny, co zaprezentowa∏ w powieÊciach Om (‘Je˝eli’,
1946) i Natt i marknadstältet (‘Noc w jarmarcznym namiocie’, 1957). Po latach
milczenia na poczàtku lat 80. wróci∏ do pisania powieÊci, co kontynuowa∏ do
koƒca swoich dni.
Geniuszem pokolenia tworzàcego w latach 40. by∏ przedwczeÊnie zmar∏y Stig
Dagerman (1923-1954). Wina i trwoga sta∏y si´ tematami jego symbolicznych i
groteskowych powieÊci, z których mo˝na wymieniç debiutanckà Ormen (‘Wà˝’,
1945), De dömdas ö (‘Wyspa skazaƒców’, 1946), Bränt barn (‘Poparzone dziecko’,
1948) i Weselne k∏opoty (1949). Na uwag´ zas∏uguje tak˝e jego alegoryczny dramat
Den dödsdömde (‘Skazany na Êmierç’, wystawiony w roku 1947).
SpoÊród poetów lat 40. wyró˝niajà si´ Erik Lindegren i Karl Vennberg. mannen
utan väg (‘cz∏owiek bez drogi’, 1942) Erika Lindegrena (1910-1968) – cykl
„rozbitych sonetów“ – nie najlepiej zosta∏ zrozumiany przez krytyk´. Okaleczona
forma – wp∏yw francuskich surrealistów i symboliki w duchu T.S.Eliota i Ezry
Pounda – mia∏a byç wyrazem moralnego upadku czasów. Ostatni tomik Lindegrena to Vinteroffer (‘Zimowa ofiara’, 1954).
Poezja Karla Vennberga (1910-1995), w której zaznaczajà si´ wp∏ywy
T.S.Eliota, podobnie jak twórczoÊç Lindegrena wyra˝a∏a krytyczny stosunek do
wspó∏czesnoÊci. Vennberg by∏ sceptykiem próbujàcym dokonaç przewartoÊciowania poetyckich i politycznych prawd. Debiutowa∏ w roku 1937 zbiorem wierszy
Hymn och hunger (‘Hymn i g∏ód’) i pisa∏ a˝ do Êmierci.
Jednym z uczniów Vennberga by∏ poeta modernistyczny Werner Aspenström
(1918-1997), równie˝ wzi´ty autor sztuk teatralnych. Mimo prze∏omu, który
nastàpi∏ w jego twórczoÊci w roku 1946 po wydaniu zbioru Skriket och tystnaden
(‘Krzyk i cisza’), jest sytuowany w latach 50. Ten jeden z najcz´Êciej czytanych
poetów szwedzkich pozosta∏ aktywny a˝ do Êmierci.
W latach 40. pojawi∏o si´ na literackiej scenie kilka interesujàcych kobiet.
Poetka i prozaik Elsa Grave (ur.1918) pisa∏a barwne, groteskowe i gniewne
wiersze o bogatej tematyce; od macierzyƒstwa po zagro˝enia, jakie niesie wojna
nuklearna. Rut Hillarp (ur.1914), posi∏kujàc si´ postaciami kobiet z mitologii,
tworzy∏a w duchu erotycznego surrealizmu i sta∏a si´ wzorem dla wielu piszàcych
kobiet.
Stina Aronson (1892-1956) zyska∏a literackà s∏aw´ i publiczne uznanie,
publikujàc w roku 1946 modernistycznà powieÊç Hitom himlen (‘Po tej stronie
nieba’), w której przedstawi∏a losy wiejskich kobiet z pó∏nocnej Szwecji.
Debiutujàca w roku 1940 Ulla Isaksson (ur.1916) równie˝ skupi∏a si´ na
portretach kobiet i ich psychice. Sposób, w jaki ukaza∏a w powieÊci Paradistorg
(‘Rajskie miejsce’, 1973) problem macierzyƒstwa, wywo∏a∏ poruszenie wÊród
feministek, które zarzuci∏y jej reakcyjne poglàdy. Pisa∏a tak˝e scenariusze do
filmów Ingmara Bergmana – mi´dzy innymi do èród∏a (1960) – a w roku 1994
wyda∏a niezwykle g∏oÊnà powieÊç autobiograficzà Boken om E. (‘Ksià˝ka o E.’),
opartà na jej zwiàzku z umierajàcym m´˝em.
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Literatura lat 50. kontynuuje niektóre tematy podejmowane w latach 40., jest jednak
bardziej ironiczna i sielankowa. Wielu autorom zarzucano przemilczanie wa˝nych
problemów wspó∏czesnoÊci. WyÊcig zbrojeƒ, tak zwana zimna wojna czy kryzys w
Korei nie znajdowa∏y praktycznie odbicia w literaturze tego dziesi´ciolecia.
Lars Forsell (ur.1928) ima∏ si´ ró˝nych gatunków i poetyk, dosyç wczeÊnie zafascynowany twórczoÊcià Ezry Pounda. Oscylowanie pomi´dzy prostotà a skomplikowanà
metaforykà odcisn´∏o swoje pi´tno na poezji lat 50. Wspólnie z Pärem Rådströmem
(1925-1963), który uosabia∏ nowoczesnoÊç, wprowadzajàc miejski ˝argon i sceny
Êrodowiskowe, Forsell odnowi∏ szwedzki kabaret polityczny. Do dzisiaj pojawienie si´
ka˝dej jego nowej ksià˝ki staje si´ wydarzeniem literackim.
Jednym z najlepiej znanych poetów poza granicami Szwecji jest Tomas Tranströmer (ur.1931), którego silnie skonkretyzowana symbolika wywar∏a du˝y
wp∏yw na innych, od debiutanckiego zbioru 17 dikter (‘17 wierszy’, 1954) po zbiór
najnowszy, Sorgegondolen (‘˚a∏obna gondola’, 1996). W upolitycznionych latach
60. i 70. nie cieszy∏ si´ jednak ∏askami.
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LATA CZTERDZIESTE

LATA SZEÂåDZIESIÑTE
Lata 60. cechuje zainteresowanie si´ problematykà spo∏ecznà o charakterze
globalnym. Zakwestionowano cywilizacj´ zachodnià, protestowano przeciwko
wojnie w Wietnamie, wzros∏o zainteresowanie marksizmem, literatura sta∏a si´
mniej elitarna. CzymÊ nowym i dosyç powszechnym stajà si´ dziennikarskie
zapiski dokumentalne i reporta˝e. W latach 70. tendencja ta zanika.
Jan Myrdal (ur.1927) publikuje Rapport från kinesisk by (‘Raport z chiƒskiej
wioski’, 1963), Sven Lindqvist (ur.1932) wydaje kroniki podró˝y po Ameryce
¸aciƒskiej i Azji, Sara Lidman pisze Rozmowy w Hanoi (1966) i Gruva (‘Kopalnia’, 1968), prezentujàc wywiady z górnikami.
Debiutujàcy w roku 1949 Per Wästberg (ur.1933) w latach 60. anga˝uje si´ w
dzia∏alnoÊç na rzecz ruchów antyrasistowskich w Afryce Po∏udniowej. Jego
zainteresowanie tym kontynentem przynosi dwie ksià˝ki reporta˝owe, antologi´
prozy i poezji afrykaƒskiej oraz opracowanie przekrojowe tej˝e literatury. Wästberg jest ponadto dobrze znany dzi´ki trylogii powieÊciowej – Vattenslottet
(‘Zamek wodny’, 1968), Niosàc w powietrzu (1969) i Jordmånen (‘Grunt ziemski’,
1972).
Göran Sonnevi (ur.1939), którego politycznie i spo∏ecznie zaanga˝owana
twórczoÊç uczyni∏a „poetà nowej lewicy“, da∏ si´ poznaç w roku 1965 tomikiem
Ingrepp - Modeller (‘Ingerencja-Modele’), gdzie znalaz∏ si´ s∏ynny wiersz Om
kriget i Vietnam (‘O wojnie w Wietnamie’). Liczàcy blisko trzysta stron tom
Mozarts tredje hjärna (‘Trzeci mózg Mozarta’, 1996) i Klangernas bok (’Ksià˝ka
brzmieƒ’, 1998) udowadniajà, ˝e Sonnevi w dalszym ciàgu nale˝y do grona
wielkich poetów.
Wczesne lata 60. by∏y Êwiadkiem krótkotrwa∏ej mody na eksperymenty formalne. Bengt-Emil Johnson (ur.1936) zainicjowa∏ w Szwecji konkretyzm,
publikujàc w roku 1963 zbiorek wierszy Hyllningarna (‘Wyrazy uznania’).
Wtórowa∏ mu Åke Hodell (ur.1919), naigrawajàc si´ z armii w Igevär (‘Broƒ’,
1963) i w General Bussig (‘Genera∏ Fajny’, 1964).
Sonja Åkesson (1926-1977), debiutujàca w roku 1957, pisa∏a wiersze spo∏ecznie
zaanga˝owane, traktujàce o swoistym upoÊledzeniu kulturalnym udr´czonych
codziennoÊcià kobiet. Jej zbiorki, w∏àczajàce si´ w nurt tak zwanej nowej prostoty,
Leva livet (‘Prze˝yç ˝ycie’, 1961) i Husfrid (‘Spokój domowy’, 1963) sta∏y si´
êród∏em inspiracji dla Kristiny Lugn (ur.1948) i Bodil Malmsten (ur.1944), wp∏ywowych poetek lat 80. i 90.
Kent Andersson (ur.1933) i Bengt Bratt (ur.1937) swoje spo∏eczne zaanga˝owanie realizowali w teatrze. Ich sztuki Flotten (‘Tratwa’), Sandlådan (‘Piaskownica’) i Hemmet (‘Dom’) powstawa∏y zgodnie z duchem czasów zespo∏owo, przy
udziale aktorów.
Per Olov Enquist (ur.1934) pisa∏ powieÊci paradokumentalne i eksperymentalne.
Hess (‘Hess’, 1966) jest przyk∏adem metapowieÊci, Legionärerna (‘LegioniÊci’,
1968) ∏àczà dokument i fikcj´, tworzàc relacj´ o ekstradycji uchodêców z krajów
nadba∏tyckich ze Szwecji do Zwiàzku Radzieckiego. Póêniej Enquist zajà∏ si´
problematykà bardziej uniwersalnà, na przyk∏ad w powieÊciach Musikanternas
uttåg (‘Wymarsz grajków’, 1978) i Biblioteka kapitana Nemo (1991). W po∏owie
lat 70. zaistnia∏ jako wybitny dramatopisarz. Noc trybad (1975) i Z ˝ycia glist
(1981) zapewni∏y mu – obok Larsa Noréna – rozg∏os poza granicami Szwecji.
Lars Norén (ur.1944) debiutowa∏ jako poeta, wydajàc w roku 1963 Syrener, snö
(‘Bzy, Ênieg’), niewielki tomik halucynacyjnych, surrealistycznych wierszy. Jego
Stupor (‘Urwiska’, 1968) stanowià swoisty kola˝ wydarzeƒ Êwiatowych, przesycony
tematykà winy i Êmierci.

Tomas Tranströmer
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Elin Wägner

Pär Lagerkvist (1891-1974) nale˝a∏ do jednego z pierwszych w Szwecji poetów
modernistów. Jego ekspresjonistyczny wiersz Ångest (‘Trwoga’) ze zbiorku pod
tym samym tytu∏em (1916) jest tego zapowiedzià. W poezji i w prozie porusza
Lagerkvist zasadnicze tematy egzystencjalne, stawia pytania o istnienie Boga i sens
˝ycia. Cz´sto za t∏o swoich utworów obiera sztafa˝ Êwiata staro˝ytnego. Pisa∏ tak˝e
dramaty. Najlepiej znany – Himlens hemlighet (‘Tajemnica nieba’, 1919) – pobrzmiewa echem Gry snów Strindberga.
Pisane pod wp∏ywem modernizmu europejskiego wiersze Birgera Sjöberga
(1885-1929) Kriser och kransar (‘Kryzysy i wieƒce’, 1926) spotykajà si´ z g∏osami
oburzenia. Znany dotàd z idyllicznych obrazków z ˝ycia ma∏ego miasteczka,
uwiecznionych w popularnej Fridas bok (‘Ksià˝ka Fridy’, 1922), zaproponowa∏
utrzymanà w poetyce ekspresjonistycznej pesymistycznà wizj´ Êwiata. Poetycki
bunt Lagerkvista i Sjöberga stanie si´ po˝ywkà dla poetów lat 30. i 40.
W mi´dzywojniu pojawiajà si´ pisarze pochodzenia robotniczego: Eyvind
Johnson, Vilhelm Moberg, Moa Martinson, Jan Fridegård. Wielu pisa∏o powieÊci
autobiograficzne w duchu Maksyma Gorkiego. W latach 1934-1937 Eyvind Johnson
(1900-1976) wyda∏ tetralogi´ pod wspólnym tytu∏em PowieÊç o Olofie, w której
przedstawi∏ drog´ ˝yciowà ch∏opca z rodziny proletariackiej zyskujàcego coraz
wi´kszà samoÊwiadomoÊç ideowà. Johnson pisa∏ równie˝ powieÊci historyczne, a w
trylogii powieÊciowej poÊwi´conej Krilonowi (1941-1943; wersja skrócona, zatytu∏owana Krilon, ukaza∏a si´ w roku 1948) opowiedzial si´ przeciwko nazizmowi.
Niezwykle popularny Vilhelm Moberg (1898-1973) skupi∏ si´ na szwedzkiej wsi
i jej historii. Wiele jego powieÊci doczeka∏o si´ adaptacji filmowych. Jan Troell
przeniós∏ na ekran tetralogi´ powieÊciowà poÊwi´conà emigracji zarobkowej
Szwedów do Ameryki w drugiej po∏owie XIX wieku: Emigranci (1949), Imigranci
(1952), Nybyggarna (‘Osadnicy’, 1956) i Sista brevet till Sverige (‘Ostatni list do
Szwecji’, 1959). Moberg by∏ tak˝e kontrowersyjnym krytykiem spo∏ecznym w
duchu Strindberga.
Postacià dominujàcà wÊród szwedzkich pisarzy proetariackich by∏ Ivar LoJohansson (1901-1990). W Godnatt, jord (‘Dobranoc, ziemio’, 1933) sportretowa∏
losy wyrobników folwarcznych, biednych robotników rolnych, otrzymujàcych
zap∏at´ g∏ównie w naturze, a w Kungsgatan (‘Ulica Królewska’, 1935) ukaza∏
ciemne strony ˝ycia w wielkim mieÊcie, prostytucj´, choroby weneryczne.
Moa Martinson (1890-1964) napisa∏a dwadzieÊcia powieÊci traktujàcych o
codziennej, ci´˝kiej pracy robotnic fabrycznych i rolnych. Jej autobiograficzna
trylogia powieÊciowa – Mor gifter sig (‘Matka wychodzi za mà˝’, 1936), Kyrkbröllop (‘Âlub koÊcielny’, 1938) i Kungens rosor (‘Królewskie ró˝e’, 1939) – jest
stale wypo˝yczana w szwedzkich bibliotekach.
PowieÊci o tematyce mieszczaƒskiej pisali Agnes von Krusenstjerna, Olle
Hedberg i Fritiof Nilsson Piraten. Agnes von Krusenstjerna (1894-1940) portretowa∏a
reprezentantów „ubogiej szlachty“, neurasteniczne postaci o skomplikowanym ˝yciu
erotycznym. PoÊwi´ci∏a temu trzytomowy cykl powieÊciowy o Tony (1922-1926) i
siedmiotomowy cykl powieÊciowy Fröknarna von Pahlen (‘Panny von Pahlen’,
1930-1935). Ich szczeroÊç wywo∏a∏a burz´ protestów i ostre polemiki.
W roku 1929 Artur Lundkvist, Harry Martinson, Gustav Sandgren, Erik Asklund
i Josef Kjellgren wydali wspólnie antologi´ poezji zatytu∏owanà Fem unga (‘Pi´ciu
m∏odych’), która sta∏a si´ zapowiedzià tego, co mia∏o nadejÊç w latach 30. Lundkvist i Martinson, czerpiàc natchnienie z Freudowskiej psychoanalizy, prezentowali
optymistycznà wizj´ przysz∏oÊci. Póêniej b´dà czo∏owymi postaciami szwedzkiej
literatury.
Artur Lundkvist (1906-1991), poeta surrealistyczny i prozaik, twórca niezwykle
p∏odny, odegra∏ kluczowà rol´ w promocji literatury Êwiatowej w Szwecji.
Harry Martinson (1904-1978), wczeÊnie osierocony, by∏y marynarz, opisa∏ swoje
trudne dzieciƒstwo w powieÊci Nässlorna blomma (‘Pokrzywy kwitnà’, 1935). W
latach 30. by∏ jednym z wiodàcych poetów krajobrazu. Napisa∏ tak˝e epos kosmiczny
Aniara (‘Aniara’, 1956), przedstawiajàcy z goryczà wyÊcig zbrojeƒ i zagro˝enia,
jakie niosà z sobà zdobycze techniki. Poemat pos∏u˝y∏ jako libretto opery pod tym
samym tytu∏em.
Karin Boye (1900-1941), której wiersze niejeden Szwed zna na pami´ç, nale˝a∏a
do grupy pisarzy o poglàdach radykalnych, a êród∏em jej inspiracji by∏ modernizm i
psychoanaliza. W futurystycznej powieÊci Kallocain (‘Kalokaina’, 1940) dokona∏a
krytyki hitlerowskich Niemiec.

W roku 1948 debiutowa∏ Willy Kyrklund (ur.1921), autor powieÊci filozoficznych
i nowel, wykorzystujàcych cz´sto motywy wschodnie. Renesans jego twórczoÊci
przypada na lata 90. Solange (‘Solange’, 1951) i Mästaren Ma (‘Mistrz Ma’, 1952)
uchodzà za prawdziwie wielkie powieÊci.
Inni znaczàcy autorzy tworzàcy w latach 50. to pisarze: Lars Gyllensten (ur.1921)
i Tora Dahl (1886-1982), i poeci: Majken Johansson (ur.1930), Göran PrintzPåhlson (ur.1931), Folke Isaksson (ur.1927), Bo Setterlind (ur.1923) i Sandro KeyÅberg (ur.1922). Nadal aktywna jest Birgitta Trotzig (ur.1929), wiodàca pisarka
modernistyczna, która zyska∏a popularnoÊç dzi´ki powieÊci De utsatta (‘Zagro˝eni’,
1957) i której twórczoÊç koncentruje si´ wokó∏ pytaƒ egzystencjalnych i
religijnych.
Sara Lidman (ur.1923) sta∏a si´ s∏awna z dnia na dzieƒ, publikujàc Tjärdalen
(‘Smolarnia“, 1953), powieÊç z ˝ycia rolników w pó∏nocnej Szwecji, Västerbotten.
Pierwsza wprowadzi∏a dialekt tej prowincji do j´zyka literackiego. Debiut Lidman
zapowiada∏ jednoczeÊnie budzàcà si´ wÊród pisarzy politycznà ÊwiadomoÊç
rzeczywistoÊci lat 60., co znalaz∏o swój wyraz w anga˝owaniu si´ w problemy
ludzi pokrzywdzonych przez los. Po okresie p∏odnym literacko, którego owocem
by∏a mi´dzy innymi „kolejowa epopeja“, Lidman na pewien czas umilk∏a, by w
roku 1996 powróciç na literackà scen´ powieÊcià Lifsens rot (‘Korzeƒ ˝ycia’),
przychylnie przyj´tà przez krytyk´.
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Lata 30. wyda∏y takich wp∏ywowych poetów jak Johannes Edfelt, Hjalmar
Gullberg i Nils Ferlin. W roku 1932 debiutowa∏ zbiorkiem pierwszych szwedzkich
wierszy surrealistycznych sent på jorden (‘póêno na ziemi’) byç mo˝e najwi´kszy
szwedzki poeta – Gunnar Ekelöf (1907-1968). Pisa∏ rzeczy proste, bezpoÊrednie, a
tak˝e eksperymentalne, z wyraênymi wp∏ywami kultury Wschodu. Dekonstruowa∏
s∏owa, by znaleêç nowy j´zyk, lepiej oddajàcy rozproszonà rzeczywistoÊç.

Ulla Montan

Hjalmar Bergman (1883-1931), wybitny gaw´dziarz literatury szwedzkiej, autor
powieÊci i dramatów, z ogromnà bieg∏oÊcià ukazywa∏ z∏e strony ˝ycia w humorystyczny, zabawny sposób, na przyk∏ad portretujàc mieszkaƒców ma∏ego miasteczka
w Markurells i Wadköping (‘Markurellowie w Wadköping’, 1919). Inne wybitne
powieÊci Bergmana to Farmor och vår herre (‘Babcia i Bóg’, 1921) i Clownen Jac
(‘Klown Jac’, 1930).
Elin Wägner (1882-1949) prezentowa∏a losy jej wspó∏czesnych, pracujàcych
kobiet i ich walk´ o prawo wyborcze. Na uwag´ zas∏ugujà takie jej powieÊci jak
Norrtullsligan (‘Norrtullska banda’, 1908), Pennskaftet (‘Obsadka’, 1910) i ÅsaHanna (‘Åsa-Hanna’, 1918).

Sonja Åkesson
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Rok 1945 wyznacza cezur´ w literaturze szwedzkiej. Dla wielu pisarzy wojna sta∏a
si´ bolesnym prze˝yciem, co znalaz∏o swój wyraz w pesymistycznej tematyce,
przesyconej poczuciem niepokoju i winy. Dopiero teraz modernizm zadomowi∏ si´
na dobre; nowà literatur´ coraz wyraêniej cechowa∏ eksperymentalizm i
niezrozumia∏oÊç.
Lars Ahlin (1915-1997) przeciwstawia∏ si´ realizmowi, bardziej go interesowa∏
Êwiat wyobra˝eniowy, asocjacyjny, co zaprezentowa∏ w powieÊciach Om (‘Je˝eli’,
1946) i Natt i marknadstältet (‘Noc w jarmarcznym namiocie’, 1957). Po latach
milczenia na poczàtku lat 80. wróci∏ do pisania powieÊci, co kontynuowa∏ do
koƒca swoich dni.
Geniuszem pokolenia tworzàcego w latach 40. by∏ przedwczeÊnie zmar∏y Stig
Dagerman (1923-1954). Wina i trwoga sta∏y si´ tematami jego symbolicznych i
groteskowych powieÊci, z których mo˝na wymieniç debiutanckà Ormen (‘Wà˝’,
1945), De dömdas ö (‘Wyspa skazaƒców’, 1946), Bränt barn (‘Poparzone dziecko’,
1948) i Weselne k∏opoty (1949). Na uwag´ zas∏uguje tak˝e jego alegoryczny dramat
Den dödsdömde (‘Skazany na Êmierç’, wystawiony w roku 1947).
SpoÊród poetów lat 40. wyró˝niajà si´ Erik Lindegren i Karl Vennberg. mannen
utan väg (‘cz∏owiek bez drogi’, 1942) Erika Lindegrena (1910-1968) – cykl
„rozbitych sonetów“ – nie najlepiej zosta∏ zrozumiany przez krytyk´. Okaleczona
forma – wp∏yw francuskich surrealistów i symboliki w duchu T.S.Eliota i Ezry
Pounda – mia∏a byç wyrazem moralnego upadku czasów. Ostatni tomik Lindegrena to Vinteroffer (‘Zimowa ofiara’, 1954).
Poezja Karla Vennberga (1910-1995), w której zaznaczajà si´ wp∏ywy
T.S.Eliota, podobnie jak twórczoÊç Lindegrena wyra˝a∏a krytyczny stosunek do
wspó∏czesnoÊci. Vennberg by∏ sceptykiem próbujàcym dokonaç przewartoÊciowania poetyckich i politycznych prawd. Debiutowa∏ w roku 1937 zbiorem wierszy
Hymn och hunger (‘Hymn i g∏ód’) i pisa∏ a˝ do Êmierci.
Jednym z uczniów Vennberga by∏ poeta modernistyczny Werner Aspenström
(1918-1997), równie˝ wzi´ty autor sztuk teatralnych. Mimo prze∏omu, który
nastàpi∏ w jego twórczoÊci w roku 1946 po wydaniu zbioru Skriket och tystnaden
(‘Krzyk i cisza’), jest sytuowany w latach 50. Ten jeden z najcz´Êciej czytanych
poetów szwedzkich pozosta∏ aktywny a˝ do Êmierci.
W latach 40. pojawi∏o si´ na literackiej scenie kilka interesujàcych kobiet.
Poetka i prozaik Elsa Grave (ur.1918) pisa∏a barwne, groteskowe i gniewne
wiersze o bogatej tematyce; od macierzyƒstwa po zagro˝enia, jakie niesie wojna
nuklearna. Rut Hillarp (ur.1914), posi∏kujàc si´ postaciami kobiet z mitologii,
tworzy∏a w duchu erotycznego surrealizmu i sta∏a si´ wzorem dla wielu piszàcych
kobiet.
Stina Aronson (1892-1956) zyska∏a literackà s∏aw´ i publiczne uznanie,
publikujàc w roku 1946 modernistycznà powieÊç Hitom himlen (‘Po tej stronie
nieba’), w której przedstawi∏a losy wiejskich kobiet z pó∏nocnej Szwecji.
Debiutujàca w roku 1940 Ulla Isaksson (ur.1916) równie˝ skupi∏a si´ na
portretach kobiet i ich psychice. Sposób, w jaki ukaza∏a w powieÊci Paradistorg
(‘Rajskie miejsce’, 1973) problem macierzyƒstwa, wywo∏a∏ poruszenie wÊród
feministek, które zarzuci∏y jej reakcyjne poglàdy. Pisa∏a tak˝e scenariusze do
filmów Ingmara Bergmana – mi´dzy innymi do èród∏a (1960) – a w roku 1994
wyda∏a niezwykle g∏oÊnà powieÊç autobiograficzà Boken om E. (‘Ksià˝ka o E.’),
opartà na jej zwiàzku z umierajàcym m´˝em.

Karin Boye

Lars Ahlin

LATA PI¢åDZIESIÑTE
Literatura lat 50. kontynuuje niektóre tematy podejmowane w latach 40., jest jednak
bardziej ironiczna i sielankowa. Wielu autorom zarzucano przemilczanie wa˝nych
problemów wspó∏czesnoÊci. WyÊcig zbrojeƒ, tak zwana zimna wojna czy kryzys w
Korei nie znajdowa∏y praktycznie odbicia w literaturze tego dziesi´ciolecia.
Lars Forsell (ur.1928) ima∏ si´ ró˝nych gatunków i poetyk, dosyç wczeÊnie zafascynowany twórczoÊcià Ezry Pounda. Oscylowanie pomi´dzy prostotà a skomplikowanà
metaforykà odcisn´∏o swoje pi´tno na poezji lat 50. Wspólnie z Pärem Rådströmem
(1925-1963), który uosabia∏ nowoczesnoÊç, wprowadzajàc miejski ˝argon i sceny
Êrodowiskowe, Forsell odnowi∏ szwedzki kabaret polityczny. Do dzisiaj pojawienie si´
ka˝dej jego nowej ksià˝ki staje si´ wydarzeniem literackim.
Jednym z najlepiej znanych poetów poza granicami Szwecji jest Tomas Tranströmer (ur.1931), którego silnie skonkretyzowana symbolika wywar∏a du˝y
wp∏yw na innych, od debiutanckiego zbioru 17 dikter (‘17 wierszy’, 1954) po zbiór
najnowszy, Sorgegondolen (‘˚a∏obna gondola’, 1996). W upolitycznionych latach
60. i 70. nie cieszy∏ si´ jednak ∏askami.
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LATA SZEÂåDZIESIÑTE
Lata 60. cechuje zainteresowanie si´ problematykà spo∏ecznà o charakterze
globalnym. Zakwestionowano cywilizacj´ zachodnià, protestowano przeciwko
wojnie w Wietnamie, wzros∏o zainteresowanie marksizmem, literatura sta∏a si´
mniej elitarna. CzymÊ nowym i dosyç powszechnym stajà si´ dziennikarskie
zapiski dokumentalne i reporta˝e. W latach 70. tendencja ta zanika.
Jan Myrdal (ur.1927) publikuje Rapport från kinesisk by (‘Raport z chiƒskiej
wioski’, 1963), Sven Lindqvist (ur.1932) wydaje kroniki podró˝y po Ameryce
¸aciƒskiej i Azji, Sara Lidman pisze Rozmowy w Hanoi (1966) i Gruva (‘Kopalnia’, 1968), prezentujàc wywiady z górnikami.
Debiutujàcy w roku 1949 Per Wästberg (ur.1933) w latach 60. anga˝uje si´ w
dzia∏alnoÊç na rzecz ruchów antyrasistowskich w Afryce Po∏udniowej. Jego
zainteresowanie tym kontynentem przynosi dwie ksià˝ki reporta˝owe, antologi´
prozy i poezji afrykaƒskiej oraz opracowanie przekrojowe tej˝e literatury. Wästberg jest ponadto dobrze znany dzi´ki trylogii powieÊciowej – Vattenslottet
(‘Zamek wodny’, 1968), Niosàc w powietrzu (1969) i Jordmånen (‘Grunt ziemski’,
1972).
Göran Sonnevi (ur.1939), którego politycznie i spo∏ecznie zaanga˝owana
twórczoÊç uczyni∏a „poetà nowej lewicy“, da∏ si´ poznaç w roku 1965 tomikiem
Ingrepp - Modeller (‘Ingerencja-Modele’), gdzie znalaz∏ si´ s∏ynny wiersz Om
kriget i Vietnam (‘O wojnie w Wietnamie’). Liczàcy blisko trzysta stron tom
Mozarts tredje hjärna (‘Trzeci mózg Mozarta’, 1996) i Klangernas bok (’Ksià˝ka
brzmieƒ’, 1998) udowadniajà, ˝e Sonnevi w dalszym ciàgu nale˝y do grona
wielkich poetów.
Wczesne lata 60. by∏y Êwiadkiem krótkotrwa∏ej mody na eksperymenty formalne. Bengt-Emil Johnson (ur.1936) zainicjowa∏ w Szwecji konkretyzm,
publikujàc w roku 1963 zbiorek wierszy Hyllningarna (‘Wyrazy uznania’).
Wtórowa∏ mu Åke Hodell (ur.1919), naigrawajàc si´ z armii w Igevär (‘Broƒ’,
1963) i w General Bussig (‘Genera∏ Fajny’, 1964).
Sonja Åkesson (1926-1977), debiutujàca w roku 1957, pisa∏a wiersze spo∏ecznie
zaanga˝owane, traktujàce o swoistym upoÊledzeniu kulturalnym udr´czonych
codziennoÊcià kobiet. Jej zbiorki, w∏àczajàce si´ w nurt tak zwanej nowej prostoty,
Leva livet (‘Prze˝yç ˝ycie’, 1961) i Husfrid (‘Spokój domowy’, 1963) sta∏y si´
êród∏em inspiracji dla Kristiny Lugn (ur.1948) i Bodil Malmsten (ur.1944), wp∏ywowych poetek lat 80. i 90.
Kent Andersson (ur.1933) i Bengt Bratt (ur.1937) swoje spo∏eczne zaanga˝owanie realizowali w teatrze. Ich sztuki Flotten (‘Tratwa’), Sandlådan (‘Piaskownica’) i Hemmet (‘Dom’) powstawa∏y zgodnie z duchem czasów zespo∏owo, przy
udziale aktorów.
Per Olov Enquist (ur.1934) pisa∏ powieÊci paradokumentalne i eksperymentalne.
Hess (‘Hess’, 1966) jest przyk∏adem metapowieÊci, Legionärerna (‘LegioniÊci’,
1968) ∏àczà dokument i fikcj´, tworzàc relacj´ o ekstradycji uchodêców z krajów
nadba∏tyckich ze Szwecji do Zwiàzku Radzieckiego. Póêniej Enquist zajà∏ si´
problematykà bardziej uniwersalnà, na przyk∏ad w powieÊciach Musikanternas
uttåg (‘Wymarsz grajków’, 1978) i Biblioteka kapitana Nemo (1991). W po∏owie
lat 70. zaistnia∏ jako wybitny dramatopisarz. Noc trybad (1975) i Z ˝ycia glist
(1981) zapewni∏y mu – obok Larsa Noréna – rozg∏os poza granicami Szwecji.
Lars Norén (ur.1944) debiutowa∏ jako poeta, wydajàc w roku 1963 Syrener, snö
(‘Bzy, Ênieg’), niewielki tomik halucynacyjnych, surrealistycznych wierszy. Jego
Stupor (‘Urwiska’, 1968) stanowià swoisty kola˝ wydarzeƒ Êwiatowych, przesycony
tematykà winy i Êmierci.

Tomas Tranströmer
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Lütfi Özkök

Elin Wägner

Pär Lagerkvist (1891-1974) nale˝a∏ do jednego z pierwszych w Szwecji poetów
modernistów. Jego ekspresjonistyczny wiersz Ångest (‘Trwoga’) ze zbiorku pod
tym samym tytu∏em (1916) jest tego zapowiedzià. W poezji i w prozie porusza
Lagerkvist zasadnicze tematy egzystencjalne, stawia pytania o istnienie Boga i sens
˝ycia. Cz´sto za t∏o swoich utworów obiera sztafa˝ Êwiata staro˝ytnego. Pisa∏ tak˝e
dramaty. Najlepiej znany – Himlens hemlighet (‘Tajemnica nieba’, 1919) – pobrzmiewa echem Gry snów Strindberga.
Pisane pod wp∏ywem modernizmu europejskiego wiersze Birgera Sjöberga
(1885-1929) Kriser och kransar (‘Kryzysy i wieƒce’, 1926) spotykajà si´ z g∏osami
oburzenia. Znany dotàd z idyllicznych obrazków z ˝ycia ma∏ego miasteczka,
uwiecznionych w popularnej Fridas bok (‘Ksià˝ka Fridy’, 1922), zaproponowa∏
utrzymanà w poetyce ekspresjonistycznej pesymistycznà wizj´ Êwiata. Poetycki
bunt Lagerkvista i Sjöberga stanie si´ po˝ywkà dla poetów lat 30. i 40.
W mi´dzywojniu pojawiajà si´ pisarze pochodzenia robotniczego: Eyvind
Johnson, Vilhelm Moberg, Moa Martinson, Jan Fridegård. Wielu pisa∏o powieÊci
autobiograficzne w duchu Maksyma Gorkiego. W latach 1934-1937 Eyvind Johnson
(1900-1976) wyda∏ tetralogi´ pod wspólnym tytu∏em PowieÊç o Olofie, w której
przedstawi∏ drog´ ˝yciowà ch∏opca z rodziny proletariackiej zyskujàcego coraz
wi´kszà samoÊwiadomoÊç ideowà. Johnson pisa∏ równie˝ powieÊci historyczne, a w
trylogii powieÊciowej poÊwi´conej Krilonowi (1941-1943; wersja skrócona, zatytu∏owana Krilon, ukaza∏a si´ w roku 1948) opowiedzial si´ przeciwko nazizmowi.
Niezwykle popularny Vilhelm Moberg (1898-1973) skupi∏ si´ na szwedzkiej wsi
i jej historii. Wiele jego powieÊci doczeka∏o si´ adaptacji filmowych. Jan Troell
przeniós∏ na ekran tetralogi´ powieÊciowà poÊwi´conà emigracji zarobkowej
Szwedów do Ameryki w drugiej po∏owie XIX wieku: Emigranci (1949), Imigranci
(1952), Nybyggarna (‘Osadnicy’, 1956) i Sista brevet till Sverige (‘Ostatni list do
Szwecji’, 1959). Moberg by∏ tak˝e kontrowersyjnym krytykiem spo∏ecznym w
duchu Strindberga.
Postacià dominujàcà wÊród szwedzkich pisarzy proetariackich by∏ Ivar LoJohansson (1901-1990). W Godnatt, jord (‘Dobranoc, ziemio’, 1933) sportretowa∏
losy wyrobników folwarcznych, biednych robotników rolnych, otrzymujàcych
zap∏at´ g∏ównie w naturze, a w Kungsgatan (‘Ulica Królewska’, 1935) ukaza∏
ciemne strony ˝ycia w wielkim mieÊcie, prostytucj´, choroby weneryczne.
Moa Martinson (1890-1964) napisa∏a dwadzieÊcia powieÊci traktujàcych o
codziennej, ci´˝kiej pracy robotnic fabrycznych i rolnych. Jej autobiograficzna
trylogia powieÊciowa – Mor gifter sig (‘Matka wychodzi za mà˝’, 1936), Kyrkbröllop (‘Âlub koÊcielny’, 1938) i Kungens rosor (‘Królewskie ró˝e’, 1939) – jest
stale wypo˝yczana w szwedzkich bibliotekach.
PowieÊci o tematyce mieszczaƒskiej pisali Agnes von Krusenstjerna, Olle
Hedberg i Fritiof Nilsson Piraten. Agnes von Krusenstjerna (1894-1940) portretowa∏a
reprezentantów „ubogiej szlachty“, neurasteniczne postaci o skomplikowanym ˝yciu
erotycznym. PoÊwi´ci∏a temu trzytomowy cykl powieÊciowy o Tony (1922-1926) i
siedmiotomowy cykl powieÊciowy Fröknarna von Pahlen (‘Panny von Pahlen’,
1930-1935). Ich szczeroÊç wywo∏a∏a burz´ protestów i ostre polemiki.
W roku 1929 Artur Lundkvist, Harry Martinson, Gustav Sandgren, Erik Asklund
i Josef Kjellgren wydali wspólnie antologi´ poezji zatytu∏owanà Fem unga (‘Pi´ciu
m∏odych’), która sta∏a si´ zapowiedzià tego, co mia∏o nadejÊç w latach 30. Lundkvist i Martinson, czerpiàc natchnienie z Freudowskiej psychoanalizy, prezentowali
optymistycznà wizj´ przysz∏oÊci. Póêniej b´dà czo∏owymi postaciami szwedzkiej
literatury.
Artur Lundkvist (1906-1991), poeta surrealistyczny i prozaik, twórca niezwykle
p∏odny, odegra∏ kluczowà rol´ w promocji literatury Êwiatowej w Szwecji.
Harry Martinson (1904-1978), wczeÊnie osierocony, by∏y marynarz, opisa∏ swoje
trudne dzieciƒstwo w powieÊci Nässlorna blomma (‘Pokrzywy kwitnà’, 1935). W
latach 30. by∏ jednym z wiodàcych poetów krajobrazu. Napisa∏ tak˝e epos kosmiczny
Aniara (‘Aniara’, 1956), przedstawiajàcy z goryczà wyÊcig zbrojeƒ i zagro˝enia,
jakie niosà z sobà zdobycze techniki. Poemat pos∏u˝y∏ jako libretto opery pod tym
samym tytu∏em.
Karin Boye (1900-1941), której wiersze niejeden Szwed zna na pami´ç, nale˝a∏a
do grupy pisarzy o poglàdach radykalnych, a êród∏em jej inspiracji by∏ modernizm i
psychoanaliza. W futurystycznej powieÊci Kallocain (‘Kalokaina’, 1940) dokona∏a
krytyki hitlerowskich Niemiec.

W roku 1948 debiutowa∏ Willy Kyrklund (ur.1921), autor powieÊci filozoficznych
i nowel, wykorzystujàcych cz´sto motywy wschodnie. Renesans jego twórczoÊci
przypada na lata 90. Solange (‘Solange’, 1951) i Mästaren Ma (‘Mistrz Ma’, 1952)
uchodzà za prawdziwie wielkie powieÊci.
Inni znaczàcy autorzy tworzàcy w latach 50. to pisarze: Lars Gyllensten (ur.1921)
i Tora Dahl (1886-1982), i poeci: Majken Johansson (ur.1930), Göran PrintzPåhlson (ur.1931), Folke Isaksson (ur.1927), Bo Setterlind (ur.1923) i Sandro KeyÅberg (ur.1922). Nadal aktywna jest Birgitta Trotzig (ur.1929), wiodàca pisarka
modernistyczna, która zyska∏a popularnoÊç dzi´ki powieÊci De utsatta (‘Zagro˝eni’,
1957) i której twórczoÊç koncentruje si´ wokó∏ pytaƒ egzystencjalnych i
religijnych.
Sara Lidman (ur.1923) sta∏a si´ s∏awna z dnia na dzieƒ, publikujàc Tjärdalen
(‘Smolarnia“, 1953), powieÊç z ˝ycia rolników w pó∏nocnej Szwecji, Västerbotten.
Pierwsza wprowadzi∏a dialekt tej prowincji do j´zyka literackiego. Debiut Lidman
zapowiada∏ jednoczeÊnie budzàcà si´ wÊród pisarzy politycznà ÊwiadomoÊç
rzeczywistoÊci lat 60., co znalaz∏o swój wyraz w anga˝owaniu si´ w problemy
ludzi pokrzywdzonych przez los. Po okresie p∏odnym literacko, którego owocem
by∏a mi´dzy innymi „kolejowa epopeja“, Lidman na pewien czas umilk∏a, by w
roku 1996 powróciç na literackà scen´ powieÊcià Lifsens rot (‘Korzeƒ ˝ycia’),
przychylnie przyj´tà przez krytyk´.
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Lata 30. wyda∏y takich wp∏ywowych poetów jak Johannes Edfelt, Hjalmar
Gullberg i Nils Ferlin. W roku 1932 debiutowa∏ zbiorkiem pierwszych szwedzkich
wierszy surrealistycznych sent på jorden (‘póêno na ziemi’) byç mo˝e najwi´kszy
szwedzki poeta – Gunnar Ekelöf (1907-1968). Pisa∏ rzeczy proste, bezpoÊrednie, a
tak˝e eksperymentalne, z wyraênymi wp∏ywami kultury Wschodu. Dekonstruowa∏
s∏owa, by znaleêç nowy j´zyk, lepiej oddajàcy rozproszonà rzeczywistoÊç.

Ulla Montan

Hjalmar Bergman (1883-1931), wybitny gaw´dziarz literatury szwedzkiej, autor
powieÊci i dramatów, z ogromnà bieg∏oÊcià ukazywa∏ z∏e strony ˝ycia w humorystyczny, zabawny sposób, na przyk∏ad portretujàc mieszkaƒców ma∏ego miasteczka
w Markurells i Wadköping (‘Markurellowie w Wadköping’, 1919). Inne wybitne
powieÊci Bergmana to Farmor och vår herre (‘Babcia i Bóg’, 1921) i Clownen Jac
(‘Klown Jac’, 1930).
Elin Wägner (1882-1949) prezentowa∏a losy jej wspó∏czesnych, pracujàcych
kobiet i ich walk´ o prawo wyborcze. Na uwag´ zas∏ugujà takie jej powieÊci jak
Norrtullsligan (‘Norrtullska banda’, 1908), Pennskaftet (‘Obsadka’, 1910) i ÅsaHanna (‘Åsa-Hanna’, 1918).

Sonja Åkesson
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Enar Merkel Rydberg/Operan

Pär Lagerkvist

Aniara

Rok 1945 wyznacza cezur´ w literaturze szwedzkiej. Dla wielu pisarzy wojna sta∏a
si´ bolesnym prze˝yciem, co znalaz∏o swój wyraz w pesymistycznej tematyce,
przesyconej poczuciem niepokoju i winy. Dopiero teraz modernizm zadomowi∏ si´
na dobre; nowà literatur´ coraz wyraêniej cechowa∏ eksperymentalizm i
niezrozumia∏oÊç.
Lars Ahlin (1915-1997) przeciwstawia∏ si´ realizmowi, bardziej go interesowa∏
Êwiat wyobra˝eniowy, asocjacyjny, co zaprezentowa∏ w powieÊciach Om (‘Je˝eli’,
1946) i Natt i marknadstältet (‘Noc w jarmarcznym namiocie’, 1957). Po latach
milczenia na poczàtku lat 80. wróci∏ do pisania powieÊci, co kontynuowa∏ do
koƒca swoich dni.
Geniuszem pokolenia tworzàcego w latach 40. by∏ przedwczeÊnie zmar∏y Stig
Dagerman (1923-1954). Wina i trwoga sta∏y si´ tematami jego symbolicznych i
groteskowych powieÊci, z których mo˝na wymieniç debiutanckà Ormen (‘Wà˝’,
1945), De dömdas ö (‘Wyspa skazaƒców’, 1946), Bränt barn (‘Poparzone dziecko’,
1948) i Weselne k∏opoty (1949). Na uwag´ zas∏uguje tak˝e jego alegoryczny dramat
Den dödsdömde (‘Skazany na Êmierç’, wystawiony w roku 1947).
SpoÊród poetów lat 40. wyró˝niajà si´ Erik Lindegren i Karl Vennberg. mannen
utan väg (‘cz∏owiek bez drogi’, 1942) Erika Lindegrena (1910-1968) – cykl
„rozbitych sonetów“ – nie najlepiej zosta∏ zrozumiany przez krytyk´. Okaleczona
forma – wp∏yw francuskich surrealistów i symboliki w duchu T.S.Eliota i Ezry
Pounda – mia∏a byç wyrazem moralnego upadku czasów. Ostatni tomik Lindegrena to Vinteroffer (‘Zimowa ofiara’, 1954).
Poezja Karla Vennberga (1910-1995), w której zaznaczajà si´ wp∏ywy
T.S.Eliota, podobnie jak twórczoÊç Lindegrena wyra˝a∏a krytyczny stosunek do
wspó∏czesnoÊci. Vennberg by∏ sceptykiem próbujàcym dokonaç przewartoÊciowania poetyckich i politycznych prawd. Debiutowa∏ w roku 1937 zbiorem wierszy
Hymn och hunger (‘Hymn i g∏ód’) i pisa∏ a˝ do Êmierci.
Jednym z uczniów Vennberga by∏ poeta modernistyczny Werner Aspenström
(1918-1997), równie˝ wzi´ty autor sztuk teatralnych. Mimo prze∏omu, który
nastàpi∏ w jego twórczoÊci w roku 1946 po wydaniu zbioru Skriket och tystnaden
(‘Krzyk i cisza’), jest sytuowany w latach 50. Ten jeden z najcz´Êciej czytanych
poetów szwedzkich pozosta∏ aktywny a˝ do Êmierci.
W latach 40. pojawi∏o si´ na literackiej scenie kilka interesujàcych kobiet.
Poetka i prozaik Elsa Grave (ur.1918) pisa∏a barwne, groteskowe i gniewne
wiersze o bogatej tematyce; od macierzyƒstwa po zagro˝enia, jakie niesie wojna
nuklearna. Rut Hillarp (ur.1914), posi∏kujàc si´ postaciami kobiet z mitologii,
tworzy∏a w duchu erotycznego surrealizmu i sta∏a si´ wzorem dla wielu piszàcych
kobiet.
Stina Aronson (1892-1956) zyska∏a literackà s∏aw´ i publiczne uznanie,
publikujàc w roku 1946 modernistycznà powieÊç Hitom himlen (‘Po tej stronie
nieba’), w której przedstawi∏a losy wiejskich kobiet z pó∏nocnej Szwecji.
Debiutujàca w roku 1940 Ulla Isaksson (ur.1916) równie˝ skupi∏a si´ na
portretach kobiet i ich psychice. Sposób, w jaki ukaza∏a w powieÊci Paradistorg
(‘Rajskie miejsce’, 1973) problem macierzyƒstwa, wywo∏a∏ poruszenie wÊród
feministek, które zarzuci∏y jej reakcyjne poglàdy. Pisa∏a tak˝e scenariusze do
filmów Ingmara Bergmana – mi´dzy innymi do èród∏a (1960) – a w roku 1994
wyda∏a niezwykle g∏oÊnà powieÊç autobiograficzà Boken om E. (‘Ksià˝ka o E.’),
opartà na jej zwiàzku z umierajàcym m´˝em.

Karin Boye

Lars Ahlin

LATA PI¢åDZIESIÑTE
Literatura lat 50. kontynuuje niektóre tematy podejmowane w latach 40., jest jednak
bardziej ironiczna i sielankowa. Wielu autorom zarzucano przemilczanie wa˝nych
problemów wspó∏czesnoÊci. WyÊcig zbrojeƒ, tak zwana zimna wojna czy kryzys w
Korei nie znajdowa∏y praktycznie odbicia w literaturze tego dziesi´ciolecia.
Lars Forsell (ur.1928) ima∏ si´ ró˝nych gatunków i poetyk, dosyç wczeÊnie zafascynowany twórczoÊcià Ezry Pounda. Oscylowanie pomi´dzy prostotà a skomplikowanà
metaforykà odcisn´∏o swoje pi´tno na poezji lat 50. Wspólnie z Pärem Rådströmem
(1925-1963), który uosabia∏ nowoczesnoÊç, wprowadzajàc miejski ˝argon i sceny
Êrodowiskowe, Forsell odnowi∏ szwedzki kabaret polityczny. Do dzisiaj pojawienie si´
ka˝dej jego nowej ksià˝ki staje si´ wydarzeniem literackim.
Jednym z najlepiej znanych poetów poza granicami Szwecji jest Tomas Tranströmer (ur.1931), którego silnie skonkretyzowana symbolika wywar∏a du˝y
wp∏yw na innych, od debiutanckiego zbioru 17 dikter (‘17 wierszy’, 1954) po zbiór
najnowszy, Sorgegondolen (‘˚a∏obna gondola’, 1996). W upolitycznionych latach
60. i 70. nie cieszy∏ si´ jednak ∏askami.
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LATA SZEÂåDZIESIÑTE
Lata 60. cechuje zainteresowanie si´ problematykà spo∏ecznà o charakterze
globalnym. Zakwestionowano cywilizacj´ zachodnià, protestowano przeciwko
wojnie w Wietnamie, wzros∏o zainteresowanie marksizmem, literatura sta∏a si´
mniej elitarna. CzymÊ nowym i dosyç powszechnym stajà si´ dziennikarskie
zapiski dokumentalne i reporta˝e. W latach 70. tendencja ta zanika.
Jan Myrdal (ur.1927) publikuje Rapport från kinesisk by (‘Raport z chiƒskiej
wioski’, 1963), Sven Lindqvist (ur.1932) wydaje kroniki podró˝y po Ameryce
¸aciƒskiej i Azji, Sara Lidman pisze Rozmowy w Hanoi (1966) i Gruva (‘Kopalnia’, 1968), prezentujàc wywiady z górnikami.
Debiutujàcy w roku 1949 Per Wästberg (ur.1933) w latach 60. anga˝uje si´ w
dzia∏alnoÊç na rzecz ruchów antyrasistowskich w Afryce Po∏udniowej. Jego
zainteresowanie tym kontynentem przynosi dwie ksià˝ki reporta˝owe, antologi´
prozy i poezji afrykaƒskiej oraz opracowanie przekrojowe tej˝e literatury. Wästberg jest ponadto dobrze znany dzi´ki trylogii powieÊciowej – Vattenslottet
(‘Zamek wodny’, 1968), Niosàc w powietrzu (1969) i Jordmånen (‘Grunt ziemski’,
1972).
Göran Sonnevi (ur.1939), którego politycznie i spo∏ecznie zaanga˝owana
twórczoÊç uczyni∏a „poetà nowej lewicy“, da∏ si´ poznaç w roku 1965 tomikiem
Ingrepp - Modeller (‘Ingerencja-Modele’), gdzie znalaz∏ si´ s∏ynny wiersz Om
kriget i Vietnam (‘O wojnie w Wietnamie’). Liczàcy blisko trzysta stron tom
Mozarts tredje hjärna (‘Trzeci mózg Mozarta’, 1996) i Klangernas bok (’Ksià˝ka
brzmieƒ’, 1998) udowadniajà, ˝e Sonnevi w dalszym ciàgu nale˝y do grona
wielkich poetów.
Wczesne lata 60. by∏y Êwiadkiem krótkotrwa∏ej mody na eksperymenty formalne. Bengt-Emil Johnson (ur.1936) zainicjowa∏ w Szwecji konkretyzm,
publikujàc w roku 1963 zbiorek wierszy Hyllningarna (‘Wyrazy uznania’).
Wtórowa∏ mu Åke Hodell (ur.1919), naigrawajàc si´ z armii w Igevär (‘Broƒ’,
1963) i w General Bussig (‘Genera∏ Fajny’, 1964).
Sonja Åkesson (1926-1977), debiutujàca w roku 1957, pisa∏a wiersze spo∏ecznie
zaanga˝owane, traktujàce o swoistym upoÊledzeniu kulturalnym udr´czonych
codziennoÊcià kobiet. Jej zbiorki, w∏àczajàce si´ w nurt tak zwanej nowej prostoty,
Leva livet (‘Prze˝yç ˝ycie’, 1961) i Husfrid (‘Spokój domowy’, 1963) sta∏y si´
êród∏em inspiracji dla Kristiny Lugn (ur.1948) i Bodil Malmsten (ur.1944), wp∏ywowych poetek lat 80. i 90.
Kent Andersson (ur.1933) i Bengt Bratt (ur.1937) swoje spo∏eczne zaanga˝owanie realizowali w teatrze. Ich sztuki Flotten (‘Tratwa’), Sandlådan (‘Piaskownica’) i Hemmet (‘Dom’) powstawa∏y zgodnie z duchem czasów zespo∏owo, przy
udziale aktorów.
Per Olov Enquist (ur.1934) pisa∏ powieÊci paradokumentalne i eksperymentalne.
Hess (‘Hess’, 1966) jest przyk∏adem metapowieÊci, Legionärerna (‘LegioniÊci’,
1968) ∏àczà dokument i fikcj´, tworzàc relacj´ o ekstradycji uchodêców z krajów
nadba∏tyckich ze Szwecji do Zwiàzku Radzieckiego. Póêniej Enquist zajà∏ si´
problematykà bardziej uniwersalnà, na przyk∏ad w powieÊciach Musikanternas
uttåg (‘Wymarsz grajków’, 1978) i Biblioteka kapitana Nemo (1991). W po∏owie
lat 70. zaistnia∏ jako wybitny dramatopisarz. Noc trybad (1975) i Z ˝ycia glist
(1981) zapewni∏y mu – obok Larsa Noréna – rozg∏os poza granicami Szwecji.
Lars Norén (ur.1944) debiutowa∏ jako poeta, wydajàc w roku 1963 Syrener, snö
(‘Bzy, Ênieg’), niewielki tomik halucynacyjnych, surrealistycznych wierszy. Jego
Stupor (‘Urwiska’, 1968) stanowià swoisty kola˝ wydarzeƒ Êwiatowych, przesycony
tematykà winy i Êmierci.

Tomas Tranströmer
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Lütfi Özkök

Elin Wägner

Pär Lagerkvist (1891-1974) nale˝a∏ do jednego z pierwszych w Szwecji poetów
modernistów. Jego ekspresjonistyczny wiersz Ångest (‘Trwoga’) ze zbiorku pod
tym samym tytu∏em (1916) jest tego zapowiedzià. W poezji i w prozie porusza
Lagerkvist zasadnicze tematy egzystencjalne, stawia pytania o istnienie Boga i sens
˝ycia. Cz´sto za t∏o swoich utworów obiera sztafa˝ Êwiata staro˝ytnego. Pisa∏ tak˝e
dramaty. Najlepiej znany – Himlens hemlighet (‘Tajemnica nieba’, 1919) – pobrzmiewa echem Gry snów Strindberga.
Pisane pod wp∏ywem modernizmu europejskiego wiersze Birgera Sjöberga
(1885-1929) Kriser och kransar (‘Kryzysy i wieƒce’, 1926) spotykajà si´ z g∏osami
oburzenia. Znany dotàd z idyllicznych obrazków z ˝ycia ma∏ego miasteczka,
uwiecznionych w popularnej Fridas bok (‘Ksià˝ka Fridy’, 1922), zaproponowa∏
utrzymanà w poetyce ekspresjonistycznej pesymistycznà wizj´ Êwiata. Poetycki
bunt Lagerkvista i Sjöberga stanie si´ po˝ywkà dla poetów lat 30. i 40.
W mi´dzywojniu pojawiajà si´ pisarze pochodzenia robotniczego: Eyvind
Johnson, Vilhelm Moberg, Moa Martinson, Jan Fridegård. Wielu pisa∏o powieÊci
autobiograficzne w duchu Maksyma Gorkiego. W latach 1934-1937 Eyvind Johnson
(1900-1976) wyda∏ tetralogi´ pod wspólnym tytu∏em PowieÊç o Olofie, w której
przedstawi∏ drog´ ˝yciowà ch∏opca z rodziny proletariackiej zyskujàcego coraz
wi´kszà samoÊwiadomoÊç ideowà. Johnson pisa∏ równie˝ powieÊci historyczne, a w
trylogii powieÊciowej poÊwi´conej Krilonowi (1941-1943; wersja skrócona, zatytu∏owana Krilon, ukaza∏a si´ w roku 1948) opowiedzial si´ przeciwko nazizmowi.
Niezwykle popularny Vilhelm Moberg (1898-1973) skupi∏ si´ na szwedzkiej wsi
i jej historii. Wiele jego powieÊci doczeka∏o si´ adaptacji filmowych. Jan Troell
przeniós∏ na ekran tetralogi´ powieÊciowà poÊwi´conà emigracji zarobkowej
Szwedów do Ameryki w drugiej po∏owie XIX wieku: Emigranci (1949), Imigranci
(1952), Nybyggarna (‘Osadnicy’, 1956) i Sista brevet till Sverige (‘Ostatni list do
Szwecji’, 1959). Moberg by∏ tak˝e kontrowersyjnym krytykiem spo∏ecznym w
duchu Strindberga.
Postacià dominujàcà wÊród szwedzkich pisarzy proetariackich by∏ Ivar LoJohansson (1901-1990). W Godnatt, jord (‘Dobranoc, ziemio’, 1933) sportretowa∏
losy wyrobników folwarcznych, biednych robotników rolnych, otrzymujàcych
zap∏at´ g∏ównie w naturze, a w Kungsgatan (‘Ulica Królewska’, 1935) ukaza∏
ciemne strony ˝ycia w wielkim mieÊcie, prostytucj´, choroby weneryczne.
Moa Martinson (1890-1964) napisa∏a dwadzieÊcia powieÊci traktujàcych o
codziennej, ci´˝kiej pracy robotnic fabrycznych i rolnych. Jej autobiograficzna
trylogia powieÊciowa – Mor gifter sig (‘Matka wychodzi za mà˝’, 1936), Kyrkbröllop (‘Âlub koÊcielny’, 1938) i Kungens rosor (‘Królewskie ró˝e’, 1939) – jest
stale wypo˝yczana w szwedzkich bibliotekach.
PowieÊci o tematyce mieszczaƒskiej pisali Agnes von Krusenstjerna, Olle
Hedberg i Fritiof Nilsson Piraten. Agnes von Krusenstjerna (1894-1940) portretowa∏a
reprezentantów „ubogiej szlachty“, neurasteniczne postaci o skomplikowanym ˝yciu
erotycznym. PoÊwi´ci∏a temu trzytomowy cykl powieÊciowy o Tony (1922-1926) i
siedmiotomowy cykl powieÊciowy Fröknarna von Pahlen (‘Panny von Pahlen’,
1930-1935). Ich szczeroÊç wywo∏a∏a burz´ protestów i ostre polemiki.
W roku 1929 Artur Lundkvist, Harry Martinson, Gustav Sandgren, Erik Asklund
i Josef Kjellgren wydali wspólnie antologi´ poezji zatytu∏owanà Fem unga (‘Pi´ciu
m∏odych’), która sta∏a si´ zapowiedzià tego, co mia∏o nadejÊç w latach 30. Lundkvist i Martinson, czerpiàc natchnienie z Freudowskiej psychoanalizy, prezentowali
optymistycznà wizj´ przysz∏oÊci. Póêniej b´dà czo∏owymi postaciami szwedzkiej
literatury.
Artur Lundkvist (1906-1991), poeta surrealistyczny i prozaik, twórca niezwykle
p∏odny, odegra∏ kluczowà rol´ w promocji literatury Êwiatowej w Szwecji.
Harry Martinson (1904-1978), wczeÊnie osierocony, by∏y marynarz, opisa∏ swoje
trudne dzieciƒstwo w powieÊci Nässlorna blomma (‘Pokrzywy kwitnà’, 1935). W
latach 30. by∏ jednym z wiodàcych poetów krajobrazu. Napisa∏ tak˝e epos kosmiczny
Aniara (‘Aniara’, 1956), przedstawiajàcy z goryczà wyÊcig zbrojeƒ i zagro˝enia,
jakie niosà z sobà zdobycze techniki. Poemat pos∏u˝y∏ jako libretto opery pod tym
samym tytu∏em.
Karin Boye (1900-1941), której wiersze niejeden Szwed zna na pami´ç, nale˝a∏a
do grupy pisarzy o poglàdach radykalnych, a êród∏em jej inspiracji by∏ modernizm i
psychoanaliza. W futurystycznej powieÊci Kallocain (‘Kalokaina’, 1940) dokona∏a
krytyki hitlerowskich Niemiec.

W roku 1948 debiutowa∏ Willy Kyrklund (ur.1921), autor powieÊci filozoficznych
i nowel, wykorzystujàcych cz´sto motywy wschodnie. Renesans jego twórczoÊci
przypada na lata 90. Solange (‘Solange’, 1951) i Mästaren Ma (‘Mistrz Ma’, 1952)
uchodzà za prawdziwie wielkie powieÊci.
Inni znaczàcy autorzy tworzàcy w latach 50. to pisarze: Lars Gyllensten (ur.1921)
i Tora Dahl (1886-1982), i poeci: Majken Johansson (ur.1930), Göran PrintzPåhlson (ur.1931), Folke Isaksson (ur.1927), Bo Setterlind (ur.1923) i Sandro KeyÅberg (ur.1922). Nadal aktywna jest Birgitta Trotzig (ur.1929), wiodàca pisarka
modernistyczna, która zyska∏a popularnoÊç dzi´ki powieÊci De utsatta (‘Zagro˝eni’,
1957) i której twórczoÊç koncentruje si´ wokó∏ pytaƒ egzystencjalnych i
religijnych.
Sara Lidman (ur.1923) sta∏a si´ s∏awna z dnia na dzieƒ, publikujàc Tjärdalen
(‘Smolarnia“, 1953), powieÊç z ˝ycia rolników w pó∏nocnej Szwecji, Västerbotten.
Pierwsza wprowadzi∏a dialekt tej prowincji do j´zyka literackiego. Debiut Lidman
zapowiada∏ jednoczeÊnie budzàcà si´ wÊród pisarzy politycznà ÊwiadomoÊç
rzeczywistoÊci lat 60., co znalaz∏o swój wyraz w anga˝owaniu si´ w problemy
ludzi pokrzywdzonych przez los. Po okresie p∏odnym literacko, którego owocem
by∏a mi´dzy innymi „kolejowa epopeja“, Lidman na pewien czas umilk∏a, by w
roku 1996 powróciç na literackà scen´ powieÊcià Lifsens rot (‘Korzeƒ ˝ycia’),
przychylnie przyj´tà przez krytyk´.
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Lata 30. wyda∏y takich wp∏ywowych poetów jak Johannes Edfelt, Hjalmar
Gullberg i Nils Ferlin. W roku 1932 debiutowa∏ zbiorkiem pierwszych szwedzkich
wierszy surrealistycznych sent på jorden (‘póêno na ziemi’) byç mo˝e najwi´kszy
szwedzki poeta – Gunnar Ekelöf (1907-1968). Pisa∏ rzeczy proste, bezpoÊrednie, a
tak˝e eksperymentalne, z wyraênymi wp∏ywami kultury Wschodu. Dekonstruowa∏
s∏owa, by znaleêç nowy j´zyk, lepiej oddajàcy rozproszonà rzeczywistoÊç.

Ulla Montan

Hjalmar Bergman (1883-1931), wybitny gaw´dziarz literatury szwedzkiej, autor
powieÊci i dramatów, z ogromnà bieg∏oÊcià ukazywa∏ z∏e strony ˝ycia w humorystyczny, zabawny sposób, na przyk∏ad portretujàc mieszkaƒców ma∏ego miasteczka
w Markurells i Wadköping (‘Markurellowie w Wadköping’, 1919). Inne wybitne
powieÊci Bergmana to Farmor och vår herre (‘Babcia i Bóg’, 1921) i Clownen Jac
(‘Klown Jac’, 1930).
Elin Wägner (1882-1949) prezentowa∏a losy jej wspó∏czesnych, pracujàcych
kobiet i ich walk´ o prawo wyborcze. Na uwag´ zas∏ugujà takie jej powieÊci jak
Norrtullsligan (‘Norrtullska banda’, 1908), Pennskaftet (‘Obsadka’, 1910) i ÅsaHanna (‘Åsa-Hanna’, 1918).

Sonja Åkesson

KULTURA SZWEDZKA

W tym dziesi´cioleciu daje si´ zauwa˝yç pewnà reakcj´ na upolitycznione lata 60.
Bioràc za wzór niemieckiego pisarza i aktywist´ Güntera Wallraffa, poeta Göran
Palm (ur.1937) najà∏ si´ jako robotnik w koncernie LM Ericssona i napisa∏ Ett år
på LM (‘Jeden rok w LM’, 1971) i Bokslut från LM (‘Bilans z LM’, 1974).
Per Christian Jersild (ur.1935), którego twórczoÊç oscyluje pomi´dzy fantastykà
a realizmem, wyda∏ pewnà liczb´ powieÊci traktujàcych o rozmaitych szwedzkich
instytucjach. Na przyk∏ad Dom Babel (1978) charakteryzuje szwedzki system
s∏u˝by zdrowia.
Lata 70. zdominowa∏y powieÊci epickie. Uznani pisarze publikowali teksty o
rewolucji przemys∏owej w Szwecji i poczàtkach kszta∏towania si´ paƒstwa
dobrobytu. Jeden z najbardziej p∏odnych i docenianych w Êwiecie twórców, Lars
Gustafsson (ur. 1936), da∏ si´ poznaç w latach 60. jako autor filozoficznych
wierszy i prozaik. W latach 70. przystàpi∏ do pisania cyklu powieÊciowego pod
wspólnym tytu∏em Sprickorna i muren (‘Szczeliny w murze’), na który z∏o˝y∏o si´
pi´ç pozycji: Herr Gustafsson själv (‘Pan Gustafsson we w∏asnej osobie’, 1971),
We∏na (1973), Âwi´to rodzinne (1975), Sigismund (‘Zygmunt“, 1976) i Âmierç
pszczelarza (1978). Wszystkie oddawa∏y klimat tego dziesi´ciolecia.
Kerstin Ekman (ur.1933), której ranga pisarska stale roÊnie, opublikowa∏a
trzytomowy cykl powieÊciowy o robotnicach z ma∏ej gminy w Sörmlandii:
Häxringarna (‘Kr´gi czarownic’, 1974), Springkällan (‘Zdrój’, 1976) i Änglahuset
(‘Anielski dom’, 1979). Jej najg∏oÊniejsza powieÊç, która zyska∏a uznanie krytyki,
Czarna Woda (1993), zosta∏a prze∏o˝ona na wiele j´zyków.
Do grona wielkich szwedzkich pisarzy nale˝y Sven Delblanc (1931-1992), który
debiutowa∏ w roku 1962 powieÊcià Eremitkräftan (‘Rak samotnik’). Du˝à popularnoÊç zawdzi´cza∏ trylogii powieÊciowej o spo∏ecznoÊci rolniczej Hedeby w
Sörmlandii, którà otwiera Rzeka pami´ci (1970).
Popularnym i wszechstronnym pisarzem jest tak˝e Per Anders Fogelström
(ur.1917), który stworzy∏ wa˝ny dokument historyczny, publikujàc realistyczny
cykl powieÊciowy o losach proletariatu sztokholmskiego, poczàwszy od lat 60.
XIX wieku po wspó∏czesnoÊç.
W „epice kolejowej“, traktujàcej o zasiedlaniu pó∏nocnych terenów Szwecji,
Norrlandii, Sara Lidman wprowadzi∏a nowe formy narracji.
W niezwykle kreacyjnym pisarstwie Görana Tunströma (1937–2000) pobrzmiewa∏y
echa twórczoÊci Selmy Lagerlöf. Ma∏à ojczyznà autora by∏o Sunne w Värmlandii,
gdzie rozgrywa si´ mi´dzy innymi akcja powieÊci Prästungen (‘Dzieciak pastora’,
1976). Najlepiej znane Oratorium na Bo˝e Narodzenie (1983) doczeka∏o si´
ostatnio ekranizacji filmowej. W roku 1996 Tunström wroci∏ na literackà scen´
freskiem powieÊciowym o Islandii Skimmer (‘Blask’).
Debiutancka powieÊç Ulfa Lundella (ur.1949) – Jack (‘Jack’,1976) – staje si´
swoistym wizerunkiem wczesnych lat 70. Przedstawiciel pokolenia bitowego, autor
szeregu autorefleksyjnych powieÊci wspó∏czesnych, sta∏ si´ êród∏em inspiracji dla
wielu niedosz∏ych pisarzy. Szwedzcy wydawcy nadal na pró˝no szukajà godnego
nast´pcy.

Literatura schy∏ku tysiàclecia nie odcisn´∏a jeszcze wyraênych Êladów. Byç mo˝e
wyró˝nia jà ponowna obecnoÊç Âwiata, wi´ksza otwartoÊç na rzeczywistoÊç i pewna
doza spo∏ecznego zaanga˝owania. Poezja tych lat sk∏ania si´ ku codziennoÊci, ma∏o
w niej j´zykowych eksperymentów. Göran Greider (ur.1959) narzuci∏ pewien ton,
publikujàc zbiór wierszy När fabrikerna tystnar (‘Kiedy milknà fabryki’, 1995).
W prozie równie˝ mo˝na zaobserwowaç ch´ç powrotu do realizmu i paradokumentu. PowieÊç Kwietniowa czarownica (1997) Majgull Axelsson (ur. 1947),
opowiada o rozpadajàcym si´ Domu Ludowym, sugestywnie ∏àczàc wàtki spo∏eczne
z fantastykà.
Coraz wi´kszym wzi´ciem cieszy si´ proza autobiograficzna i literatura
konfesyjna. Na przyk∏ad Peter Kihlgård (ur.1954), znany jako mistrz fantastyki,
opowiedzia∏ o swoim okresie dojrzewania w poemacie prozà Anvisningar till en
far (‘Wskazówki dla ojca’, 1996). Björn Ranelid (ur.1949), jeden z niewielu
pisarzy debiutujàcych w latach 80., który nadal cieszy si´ uznaniem wÊród
czytelników i krytyki, wyda∏ wspomnienia z dzieciƒstwa Till alla människor på
jorden och himlen (‘Do wszystkich ludzi na Ziemi i w niebie’, 1997), dzieciƒstwu
poÊwi´ci∏ Ernst Brunner (ur. 1950) Vallmobadet (’Makowisko’, 1999).
Poetka i autorka sztuk teatralnych Agneta Pleijel (ur. 1940), która w latach 80.
debiutuje jako prozaik, zyskuje szerokie grono czytelników dzi´ki bardzo osobistej
powieÊci En vinter i Stockholm (‘Jedna zima w Sztokholmie’, 1997). KonfesyjnoÊç,
tak symptomatyczna w latach 90., najpe∏niej dochodzi do g∏osu w Den högsta kasten
(‘Najwy˝sza kasta’, 1997) Cariny Rydberg. Zamieszczone w powieÊci autentyczne
nazwiska da∏y asumpt do zajad∏ej debaty na temat granic pisarskiej wolnoÊci.
Do pisarzy debiutujàcych wczeÊniej, którzy umocnili swojà pozycj´ w latach 90.,
nale˝y mi´dzy innymi Torgny Lindgren (ur. 1938). W jego legendarnej, groteskowej
powieÊci Hummelhonung (’Trzmieli miód’, 1995) pobrzmiewajà tony arcygenialnej
Drogi w´˝owej na skale z roku 1982. Sigrid Combüchen (ur. 1942), której powieÊcià
prze∏o-mowà sta∏ si´ Byron (1988), z powodzeniem kontynuuje wyszukanà formalnie i j´zykowo poetyk´ w Långa och korta kapitel (‘D∏ugie i krótkie rozdzia∏y’,
1992) i Parsifalu (1998).
W ostatnich latach coraz wyraêniej utrwala swojà pozycj´ na literackim rynku
Inger Edelfeldt (ur. 1956). Skupiona na jednostkach s∏abych, pokazuje ich najskrytsze,
nieprzystajàce do rzeczywistoÊci pragnienia. W roku 1999 publikuje Det hemliga
namnet (’Sekretne imi´’), powieÊç sumujàcà motywy pojawiajàce si´ w jej dotychczasowym dorobku.
U schy∏ku dekady wróci∏a epika. W opas∏ych powieÊciach autorzy usi∏owali
pomieÊciç histori´ mijajàcego wieku. Kerstin Ekman wyda∏a Guds barmhärtighet
(‘Bo˝e mi∏osierdzie’), cz´Êç pierwszà planowanej trylogii Vargskinnet (’Wilcza
skóra’). Wielcy prozaicy opublikowali kolejne dzie∏a: Göran Tunström – Berömda
män som varit i Sunne (‘S∏ynni m´˝czyêni w Sunne’), Sara Lidman – Lifsens rot
(‘Korzeƒ ˝ycia’) i Oskuldens minut (‘Minuta niewinnoÊci’), a jesienià roku 2000
Per Olov Enquist wyda∏ – po oÊmioletniej przerwie – powieÊç Livläkarens besök
(‘Wizyta nadwornego medyka’), której akcja rozgrywa si´ w wieku XVIII na
kopenhaskim dworze w okresie politycznych zawirowaƒ i prze∏omów, tak dobrze
nam znanych w dzisiejszych czasach.

Erik Hjelte

POSTMODERNISTYCZNE LATA OSIEMDZIESIÑTE

Birgitta Lillpers

Anneli Jordahl

Nota od Autora
Chronologiczny przeglàd literatury szwedzkiej XX wieku pobie˝nie omawia najwa˝niejsze pràdy literackie i
prezentuje sylwetki pisarzy, których twórczoÊç wycisn´∏a trwa∏e pi´tno na literackiej scenie.
Pisarze prezentowani sà w tym dziesi´cioleciu, w którym debiutowali lub uzyskali rozg∏os. Niektórzy, aktywni
przez d∏u˝szy czas, sà wymieniani w zwiàzku z pràdami bàdê kierunkami literackimi, których byli inicjatorami.
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Literatura szwedzka
XX wieku
o ca∏kiem naturalne, na literatur´ szwedzkà XX wieku sk∏adajà si´
ró˝ne pràdy i gatunki literackie: romantyzm ludowy, literatura flanörska,
ekspresjonizm, powieÊç mieszczaƒska, poezja surrealistyczna, portrety miast,
krytycyzm spo∏eczny, spo∏eczny realizm i literatura rozrachunkowa, traktujàca o rozpadzie paƒstwa dobrobytu i s∏aboÊci jednostki.
Niektórzy pisarze majà na scenie literackiej tego stulecia tylko jednà rol´
do odegrania, jednà, ale wa˝nà, inni wcielajà si´ w kilka postaci. W wieku
XX donoÊnie lub cicho rozbrzmiewajà ró˝ne g∏osy z ró˝nych epok.
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Autisterna (‘AutyÊci’, 1979), debiutancka powieÊç Stiga Larssona (ur.1955), staje
si´ wyznacznikiem postmodernistycznych lat 80. Jako poeta, prozaik i dramaturg,
jest Larsson czo∏owym przedstawicielem „m∏odej literatury“ tego dziesi´ciolecia.
Spo∏eczne zaanga˝owanie obszernych dzie∏ epickich lat 70. ust´puje pola skàpej,
stustronicowej prozie. Brak poczucia to˝samoÊci, ledwie zarysowane postaci
odsy∏ajà do niedostatków systemu spo∏ecznego i rozpadu paƒstwa dobrobytu.
Podobnie jak w latach 40., tak i w tym dziesi´cioleciu mówi si´ o
niezrozumia∏oÊci „m∏odej literatury“, o anemicznej ja∏owoÊci i nadmiernym luzie
autorów. Stig Larsson, Carina Rydberg (ur.1962), Alexander Ahndoril (ur.1967) i
Magnus Dahlström (ur.1963) piszà o problemie z∏a i przemocy, nie zajmujàc ˝adnej
postawy moralnej.
Âwiadome formy lata 80. by∏y przede wszystkim forum wypowiedzi poetyckich.
Tobias Berggren (ur.1940) zaznaczy∏ si´ ju˝ w latach 70.; inne liczàce si´ nazwiska
to: Gunnar D. Hansson (ur.1945), Arne Johnsson (ur.1950) i Magnus WilliamOlsson (ur.1960). Rol´ szczególnà w o˝ywieniu poezji tych lat odegra∏y jednak
kobiety: Katarina Frostenson (ur.1953), Ann Jäderlund (ur.1955) i Birgitta Lillpers
(ur.1958), które w latach 90. umocni∏y swojà pozycj´, zajmujàc poczesne miejsce
na szwedzkim parnasie.
Narodowym dramaturgiem lat 80. i 90. zosta∏ – zast´pujàc na tym miejscu
Ingmara Bergmana – Lars Norén. W roku 1980 wyda∏ trylogi´ Modet att döda
(‘Odwaga, by zabiç’), klaustrofobiczny dramat z ˝ycia klasy Êredniej à la Czechow.
W latach 90. Norén skupia si´ na Êrodowisku ludzi z marginesu, które portretowa∏
w swoich wierszach i utworach prozatorskich pisanych w latach 60. Kràg personalny
3:1, cz´Êç pierwsza trylogii Morire di classe, sta∏ si´ najwi´kszym w Szwecji
sukcesem dramatycznym lat 90.
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PRÑDY LITERACKIE NA PRZE¸OMIE WIEKÓW
U schy∏ku wieku XIX i na poczàtku XX w literaturze szwedzkiej królujà niepodzielnie dwa wielkie nazwiska: Selma Lagerlöf (1858-1940) i August Strindberg
(1849-1912), których wp∏yw na rozwój dokonaƒ prozatorskich i dramaturgicznych
jest do dzisiaj odczuwalny. Czerwony pokój Strindberga (1879) i Gösta Berling
Lagerlöf (1891) uchodzà za pierwsze prawdziwie wspó∏czesne powieÊci szwedzkie.
Cudowna podró˝ Lagerlöf (1906-1907), dowcipny podr´cznik do nauki geografii
Szwecji, zna niemal na pami´ç wiele pokoleƒ uczniów. Dwa lata póêniej Verner
von Heidenstam (1859-1940) publikuje zabawnà czytank´ Svenskarna och deras
hövdingar (‘Szwedzi i ich wodzowie’). Poniewa˝ Strindberg nadal by∏ na bakier ze
szwedzkim establishmentem, Heidenstam cieszy∏ si´ statusem poety narodowego
Szwecji. W jego dzie∏ach, przepojonych romantycznym nacjonalizmem, dominuje
tematyka historyczna: poczàwszy od debiutanckiego tomiku poezji Vallfart och
vandringsår (‘Pielgrzymki i lata w´drówki’, 1888) po Nya dikter (‘Nowe wiersze’,
1915).
W tym okresie modnym kierunkiem w literaturze jest symbolizm. Strindberg,
autor utworów realistycznych, staje si´ pionierem symbolizmu w dramacie. W Grze
snów (1902) odnajdujemy jednà z jego najs∏ynniejszych sentencji: „LudzkoÊç
zas∏uguje na wspó∏czucie“.
Czo∏owym przedstawicielem symbolizmu w poezji by∏ Vilhelm Ekelund
(1880-1949), jeden z pierwszych szwedzkich modernistów. Zaczyna∏ od bia∏ego
wiersza, póêniej poÊwi´ci∏ si´ eseistyce i aforyzmom.
Niewielu pisarzy mog∏o si´ równaç z Hjalmarem Söderbergiem (1869-1941) w
umiej´tnoÊci oddania odartej z iluzji sofistyki fin de siècle’u. ProtagoniÊci jego
utworów, pasywni, apatyczni, bez celu w∏óczyli si´ ulicami Sztokholmu. Zdumiewa∏
fakt, ˝e autor nie pot´pia∏ dekadenckiego stylu ˝ycia. Den allvarsamma leken
(‘Powa˝na zabawa’, 1912) jest bodaj najch´tniej czytana ze wszystkich klasycznych
romansów szwedzkich, a Förvillelser (‘Pomy∏ki’, 1895) i Doktor Glas (‘Doktor
Glas’, 1905) pozostaly w pami´ci czytelników dzi´ki barwnym portretom
Sztokholmu.
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August Strindberg

PISARZE PIERWSZEGO DZIESI¢CIOLECIA XX WIEKU
Autorzy aktywni w latach 1910-1920, inspirowani twórczoÊcià Strindberga, cz´sto
zwracali si´ ku tematyce spo∏ecznej. WÊród pierwszych pisarzy zajmujàcych si´
problemami ˝ycia robotników znaleêli si´ mi´dzy innymi Maria Sandel, Ludvig
Nordström, Martin Koch i Dan Andersson. Mieszczaƒstwo stanowi∏o obszar zainteresowaƒ takich autorów jak Sigfrid Siwertz, Elin Wägner i Hjalmar Bergman. Portretowali swoich bohaterów inaczej, ni˝ czyni∏a to literatura flanörska, i w przyst´pny
sposób rejestrowali proces przeobra˝ania si´ Szwecji z kraju rolniczego w
przemys∏owy.
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W tym dziesi´cioleciu daje si´ zauwa˝yç pewnà reakcj´ na upolitycznione lata 60.
Bioràc za wzór niemieckiego pisarza i aktywist´ Güntera Wallraffa, poeta Göran
Palm (ur.1937) najà∏ si´ jako robotnik w koncernie LM Ericssona i napisa∏ Ett år
på LM (‘Jeden rok w LM’, 1971) i Bokslut från LM (‘Bilans z LM’, 1974).
Per Christian Jersild (ur.1935), którego twórczoÊç oscyluje pomi´dzy fantastykà
a realizmem, wyda∏ pewnà liczb´ powieÊci traktujàcych o rozmaitych szwedzkich
instytucjach. Na przyk∏ad Dom Babel (1978) charakteryzuje szwedzki system
s∏u˝by zdrowia.
Lata 70. zdominowa∏y powieÊci epickie. Uznani pisarze publikowali teksty o
rewolucji przemys∏owej w Szwecji i poczàtkach kszta∏towania si´ paƒstwa
dobrobytu. Jeden z najbardziej p∏odnych i docenianych w Êwiecie twórców, Lars
Gustafsson (ur. 1936), da∏ si´ poznaç w latach 60. jako autor filozoficznych
wierszy i prozaik. W latach 70. przystàpi∏ do pisania cyklu powieÊciowego pod
wspólnym tytu∏em Sprickorna i muren (‘Szczeliny w murze’), na który z∏o˝y∏o si´
pi´ç pozycji: Herr Gustafsson själv (‘Pan Gustafsson we w∏asnej osobie’, 1971),
We∏na (1973), Âwi´to rodzinne (1975), Sigismund (‘Zygmunt“, 1976) i Âmierç
pszczelarza (1978). Wszystkie oddawa∏y klimat tego dziesi´ciolecia.
Kerstin Ekman (ur.1933), której ranga pisarska stale roÊnie, opublikowa∏a
trzytomowy cykl powieÊciowy o robotnicach z ma∏ej gminy w Sörmlandii:
Häxringarna (‘Kr´gi czarownic’, 1974), Springkällan (‘Zdrój’, 1976) i Änglahuset
(‘Anielski dom’, 1979). Jej najg∏oÊniejsza powieÊç, która zyska∏a uznanie krytyki,
Czarna Woda (1993), zosta∏a prze∏o˝ona na wiele j´zyków.
Do grona wielkich szwedzkich pisarzy nale˝y Sven Delblanc (1931-1992), który
debiutowa∏ w roku 1962 powieÊcià Eremitkräftan (‘Rak samotnik’). Du˝à popularnoÊç zawdzi´cza∏ trylogii powieÊciowej o spo∏ecznoÊci rolniczej Hedeby w
Sörmlandii, którà otwiera Rzeka pami´ci (1970).
Popularnym i wszechstronnym pisarzem jest tak˝e Per Anders Fogelström
(ur.1917), który stworzy∏ wa˝ny dokument historyczny, publikujàc realistyczny
cykl powieÊciowy o losach proletariatu sztokholmskiego, poczàwszy od lat 60.
XIX wieku po wspó∏czesnoÊç.
W „epice kolejowej“, traktujàcej o zasiedlaniu pó∏nocnych terenów Szwecji,
Norrlandii, Sara Lidman wprowadzi∏a nowe formy narracji.
W niezwykle kreacyjnym pisarstwie Görana Tunströma (1937–2000) pobrzmiewa∏y
echa twórczoÊci Selmy Lagerlöf. Ma∏à ojczyznà autora by∏o Sunne w Värmlandii,
gdzie rozgrywa si´ mi´dzy innymi akcja powieÊci Prästungen (‘Dzieciak pastora’,
1976). Najlepiej znane Oratorium na Bo˝e Narodzenie (1983) doczeka∏o si´
ostatnio ekranizacji filmowej. W roku 1996 Tunström wroci∏ na literackà scen´
freskiem powieÊciowym o Islandii Skimmer (‘Blask’).
Debiutancka powieÊç Ulfa Lundella (ur.1949) – Jack (‘Jack’,1976) – staje si´
swoistym wizerunkiem wczesnych lat 70. Przedstawiciel pokolenia bitowego, autor
szeregu autorefleksyjnych powieÊci wspó∏czesnych, sta∏ si´ êród∏em inspiracji dla
wielu niedosz∏ych pisarzy. Szwedzcy wydawcy nadal na pró˝no szukajà godnego
nast´pcy.

Literatura schy∏ku tysiàclecia nie odcisn´∏a jeszcze wyraênych Êladów. Byç mo˝e
wyró˝nia jà ponowna obecnoÊç Âwiata, wi´ksza otwartoÊç na rzeczywistoÊç i pewna
doza spo∏ecznego zaanga˝owania. Poezja tych lat sk∏ania si´ ku codziennoÊci, ma∏o
w niej j´zykowych eksperymentów. Göran Greider (ur.1959) narzuci∏ pewien ton,
publikujàc zbiór wierszy När fabrikerna tystnar (‘Kiedy milknà fabryki’, 1995).
W prozie równie˝ mo˝na zaobserwowaç ch´ç powrotu do realizmu i paradokumentu. PowieÊç Kwietniowa czarownica (1997) Majgull Axelsson (ur. 1947),
opowiada o rozpadajàcym si´ Domu Ludowym, sugestywnie ∏àczàc wàtki spo∏eczne
z fantastykà.
Coraz wi´kszym wzi´ciem cieszy si´ proza autobiograficzna i literatura
konfesyjna. Na przyk∏ad Peter Kihlgård (ur.1954), znany jako mistrz fantastyki,
opowiedzia∏ o swoim okresie dojrzewania w poemacie prozà Anvisningar till en
far (‘Wskazówki dla ojca’, 1996). Björn Ranelid (ur.1949), jeden z niewielu
pisarzy debiutujàcych w latach 80., który nadal cieszy si´ uznaniem wÊród
czytelników i krytyki, wyda∏ wspomnienia z dzieciƒstwa Till alla människor på
jorden och himlen (‘Do wszystkich ludzi na Ziemi i w niebie’, 1997), dzieciƒstwu
poÊwi´ci∏ Ernst Brunner (ur. 1950) Vallmobadet (’Makowisko’, 1999).
Poetka i autorka sztuk teatralnych Agneta Pleijel (ur. 1940), która w latach 80.
debiutuje jako prozaik, zyskuje szerokie grono czytelników dzi´ki bardzo osobistej
powieÊci En vinter i Stockholm (‘Jedna zima w Sztokholmie’, 1997). KonfesyjnoÊç,
tak symptomatyczna w latach 90., najpe∏niej dochodzi do g∏osu w Den högsta kasten
(‘Najwy˝sza kasta’, 1997) Cariny Rydberg. Zamieszczone w powieÊci autentyczne
nazwiska da∏y asumpt do zajad∏ej debaty na temat granic pisarskiej wolnoÊci.
Do pisarzy debiutujàcych wczeÊniej, którzy umocnili swojà pozycj´ w latach 90.,
nale˝y mi´dzy innymi Torgny Lindgren (ur. 1938). W jego legendarnej, groteskowej
powieÊci Hummelhonung (’Trzmieli miód’, 1995) pobrzmiewajà tony arcygenialnej
Drogi w´˝owej na skale z roku 1982. Sigrid Combüchen (ur. 1942), której powieÊcià
prze∏o-mowà sta∏ si´ Byron (1988), z powodzeniem kontynuuje wyszukanà formalnie i j´zykowo poetyk´ w Långa och korta kapitel (‘D∏ugie i krótkie rozdzia∏y’,
1992) i Parsifalu (1998).
W ostatnich latach coraz wyraêniej utrwala swojà pozycj´ na literackim rynku
Inger Edelfeldt (ur. 1956). Skupiona na jednostkach s∏abych, pokazuje ich najskrytsze,
nieprzystajàce do rzeczywistoÊci pragnienia. W roku 1999 publikuje Det hemliga
namnet (’Sekretne imi´’), powieÊç sumujàcà motywy pojawiajàce si´ w jej dotychczasowym dorobku.
U schy∏ku dekady wróci∏a epika. W opas∏ych powieÊciach autorzy usi∏owali
pomieÊciç histori´ mijajàcego wieku. Kerstin Ekman wyda∏a Guds barmhärtighet
(‘Bo˝e mi∏osierdzie’), cz´Êç pierwszà planowanej trylogii Vargskinnet (’Wilcza
skóra’). Wielcy prozaicy opublikowali kolejne dzie∏a: Göran Tunström – Berömda
män som varit i Sunne (‘S∏ynni m´˝czyêni w Sunne’), Sara Lidman – Lifsens rot
(‘Korzeƒ ˝ycia’) i Oskuldens minut (‘Minuta niewinnoÊci’), a jesienià roku 2000
Per Olov Enquist wyda∏ – po oÊmioletniej przerwie – powieÊç Livläkarens besök
(‘Wizyta nadwornego medyka’), której akcja rozgrywa si´ w wieku XVIII na
kopenhaskim dworze w okresie politycznych zawirowaƒ i prze∏omów, tak dobrze
nam znanych w dzisiejszych czasach.
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Nota od Autora
Chronologiczny przeglàd literatury szwedzkiej XX wieku pobie˝nie omawia najwa˝niejsze pràdy literackie i
prezentuje sylwetki pisarzy, których twórczoÊç wycisn´∏a trwa∏e pi´tno na literackiej scenie.
Pisarze prezentowani sà w tym dziesi´cioleciu, w którym debiutowali lub uzyskali rozg∏os. Niektórzy, aktywni
przez d∏u˝szy czas, sà wymieniani w zwiàzku z pràdami bàdê kierunkami literackimi, których byli inicjatorami.
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Literatura szwedzka
XX wieku
o ca∏kiem naturalne, na literatur´ szwedzkà XX wieku sk∏adajà si´
ró˝ne pràdy i gatunki literackie: romantyzm ludowy, literatura flanörska,
ekspresjonizm, powieÊç mieszczaƒska, poezja surrealistyczna, portrety miast,
krytycyzm spo∏eczny, spo∏eczny realizm i literatura rozrachunkowa, traktujàca o rozpadzie paƒstwa dobrobytu i s∏aboÊci jednostki.
Niektórzy pisarze majà na scenie literackiej tego stulecia tylko jednà rol´
do odegrania, jednà, ale wa˝nà, inni wcielajà si´ w kilka postaci. W wieku
XX donoÊnie lub cicho rozbrzmiewajà ró˝ne g∏osy z ró˝nych epok.
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Autisterna (‘AutyÊci’, 1979), debiutancka powieÊç Stiga Larssona (ur.1955), staje
si´ wyznacznikiem postmodernistycznych lat 80. Jako poeta, prozaik i dramaturg,
jest Larsson czo∏owym przedstawicielem „m∏odej literatury“ tego dziesi´ciolecia.
Spo∏eczne zaanga˝owanie obszernych dzie∏ epickich lat 70. ust´puje pola skàpej,
stustronicowej prozie. Brak poczucia to˝samoÊci, ledwie zarysowane postaci
odsy∏ajà do niedostatków systemu spo∏ecznego i rozpadu paƒstwa dobrobytu.
Podobnie jak w latach 40., tak i w tym dziesi´cioleciu mówi si´ o
niezrozumia∏oÊci „m∏odej literatury“, o anemicznej ja∏owoÊci i nadmiernym luzie
autorów. Stig Larsson, Carina Rydberg (ur.1962), Alexander Ahndoril (ur.1967) i
Magnus Dahlström (ur.1963) piszà o problemie z∏a i przemocy, nie zajmujàc ˝adnej
postawy moralnej.
Âwiadome formy lata 80. by∏y przede wszystkim forum wypowiedzi poetyckich.
Tobias Berggren (ur.1940) zaznaczy∏ si´ ju˝ w latach 70.; inne liczàce si´ nazwiska
to: Gunnar D. Hansson (ur.1945), Arne Johnsson (ur.1950) i Magnus WilliamOlsson (ur.1960). Rol´ szczególnà w o˝ywieniu poezji tych lat odegra∏y jednak
kobiety: Katarina Frostenson (ur.1953), Ann Jäderlund (ur.1955) i Birgitta Lillpers
(ur.1958), które w latach 90. umocni∏y swojà pozycj´, zajmujàc poczesne miejsce
na szwedzkim parnasie.
Narodowym dramaturgiem lat 80. i 90. zosta∏ – zast´pujàc na tym miejscu
Ingmara Bergmana – Lars Norén. W roku 1980 wyda∏ trylogi´ Modet att döda
(‘Odwaga, by zabiç’), klaustrofobiczny dramat z ˝ycia klasy Êredniej à la Czechow.
W latach 90. Norén skupia si´ na Êrodowisku ludzi z marginesu, które portretowa∏
w swoich wierszach i utworach prozatorskich pisanych w latach 60. Kràg personalny
3:1, cz´Êç pierwsza trylogii Morire di classe, sta∏ si´ najwi´kszym w Szwecji
sukcesem dramatycznym lat 90.
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PRÑDY LITERACKIE NA PRZE¸OMIE WIEKÓW
U schy∏ku wieku XIX i na poczàtku XX w literaturze szwedzkiej królujà niepodzielnie dwa wielkie nazwiska: Selma Lagerlöf (1858-1940) i August Strindberg
(1849-1912), których wp∏yw na rozwój dokonaƒ prozatorskich i dramaturgicznych
jest do dzisiaj odczuwalny. Czerwony pokój Strindberga (1879) i Gösta Berling
Lagerlöf (1891) uchodzà za pierwsze prawdziwie wspó∏czesne powieÊci szwedzkie.
Cudowna podró˝ Lagerlöf (1906-1907), dowcipny podr´cznik do nauki geografii
Szwecji, zna niemal na pami´ç wiele pokoleƒ uczniów. Dwa lata póêniej Verner
von Heidenstam (1859-1940) publikuje zabawnà czytank´ Svenskarna och deras
hövdingar (‘Szwedzi i ich wodzowie’). Poniewa˝ Strindberg nadal by∏ na bakier ze
szwedzkim establishmentem, Heidenstam cieszy∏ si´ statusem poety narodowego
Szwecji. W jego dzie∏ach, przepojonych romantycznym nacjonalizmem, dominuje
tematyka historyczna: poczàwszy od debiutanckiego tomiku poezji Vallfart och
vandringsår (‘Pielgrzymki i lata w´drówki’, 1888) po Nya dikter (‘Nowe wiersze’,
1915).
W tym okresie modnym kierunkiem w literaturze jest symbolizm. Strindberg,
autor utworów realistycznych, staje si´ pionierem symbolizmu w dramacie. W Grze
snów (1902) odnajdujemy jednà z jego najs∏ynniejszych sentencji: „LudzkoÊç
zas∏uguje na wspó∏czucie“.
Czo∏owym przedstawicielem symbolizmu w poezji by∏ Vilhelm Ekelund
(1880-1949), jeden z pierwszych szwedzkich modernistów. Zaczyna∏ od bia∏ego
wiersza, póêniej poÊwi´ci∏ si´ eseistyce i aforyzmom.
Niewielu pisarzy mog∏o si´ równaç z Hjalmarem Söderbergiem (1869-1941) w
umiej´tnoÊci oddania odartej z iluzji sofistyki fin de siècle’u. ProtagoniÊci jego
utworów, pasywni, apatyczni, bez celu w∏óczyli si´ ulicami Sztokholmu. Zdumiewa∏
fakt, ˝e autor nie pot´pia∏ dekadenckiego stylu ˝ycia. Den allvarsamma leken
(‘Powa˝na zabawa’, 1912) jest bodaj najch´tniej czytana ze wszystkich klasycznych
romansów szwedzkich, a Förvillelser (‘Pomy∏ki’, 1895) i Doktor Glas (‘Doktor
Glas’, 1905) pozostaly w pami´ci czytelników dzi´ki barwnym portretom
Sztokholmu.
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PISARZE PIERWSZEGO DZIESI¢CIOLECIA XX WIEKU
Autorzy aktywni w latach 1910-1920, inspirowani twórczoÊcià Strindberga, cz´sto
zwracali si´ ku tematyce spo∏ecznej. WÊród pierwszych pisarzy zajmujàcych si´
problemami ˝ycia robotników znaleêli si´ mi´dzy innymi Maria Sandel, Ludvig
Nordström, Martin Koch i Dan Andersson. Mieszczaƒstwo stanowi∏o obszar zainteresowaƒ takich autorów jak Sigfrid Siwertz, Elin Wägner i Hjalmar Bergman. Portretowali swoich bohaterów inaczej, ni˝ czyni∏a to literatura flanörska, i w przyst´pny
sposób rejestrowali proces przeobra˝ania si´ Szwecji z kraju rolniczego w
przemys∏owy.
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