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W POSZUKIWANIU RZECZYWISTOĝCI –
O REALIZMIE WE WSPÓàCZESNEJ PROZIE DUēSKIEJ

Niniejszy artykuá poĞwiĊcony jest jednemu z czoáowych nurtów w literaturze duĔskiej ostatnich lat, okreĞlanego mianem minimalizmu realistycznego. Zostaá on zapoczątkowany na początku lat 90. wĞród pierwszego
pokolenia absolwentów tzw. DuĔskiej Szkoáy Pisarzy (Forffatterskolen), utworzonej w 1987 roku w Kopenhadze przez duĔskiego pisarza oraz krytyka doby modernizmu Poula Boruma. Pisane przez nich utwory to
krótkie formy prozatorskie, charakteryzujące siĊ przede wszystkim lakonicznoĞcią stylu oraz powierzchownoĞcią przekazu, które zarówno ze wzglĊdu na formĊ, jak i tematykĊ stanowią niejako kadry z codziennego Īycia
zwyczajnych obywateli wspóáczesnej Danii. Wraz z rozkwitem minimalizmu ogáoszony zostaá tzw. „powrót
do rzeczywistoĞci”, dziĊki któremu literatura ta uchodzi za kolejną odsáonĊ duĔskiego realizmu siĊgającego
korzeniami lat 70. i 80. XIX wieku. Przedstawiona w niniejszym artykule skrótowa charakterystyka gáównych
cech minimalizmu realistycznego przeprowadzona zostaáa w formie konfrontacji techniki pisarskiej reprezentantów tego nurtu, takich, w najnowszej literaturze duĔskiej jak np. Christina Hesselholdt, Helle Helle czy
Solvej Balle, z techniką uprawianą przez realistów duĔskich z koĔca XIX wieku, a wĞród nich Hermana Banga,
Jensa Petera Jacobsena oraz Henryka Pontoppidana. W ten sposób autorka wskazuje na podobieĔstwa oraz
róĪnice pomiĊdzy literackimi obrazami duĔskiej rzeczywistoĞci powstaáymi wspóáczeĞnie, a tymi z drugiej
poáowy XIX wieku, jakie zaobserwowaü moĪna w zakresie ich przynaleĪnoĞci gatunkowej, formy, jĊzyka
oraz poruszanych treĞci. W ramach podsumowania niniejszej charakterystyki, w artykule znaleĨü moĪna
równieĪ kilka reﬂeksji nad rolą minimalizmu we wspóáczesnej literaturze duĔskiej oraz potencjalnymi Ĩródáami niesáabnącego w Danii zainteresowania tego typu literaturą.
Sáowa kluczowe: literatura duĔska, realizm, minimalizm, proza duĔska, krótka forma prozatorska

1. KRÓTKA HISTORIA REALIZMU DUēSKIEGO
W swej powieĞci pt. Czerwone i czarne z 1830 roku francuski pisarz Marie-Henri
Beyle (1783–1842), znany równieĪ jako Stendhal, zawará sáynne stwierdzenie, Īe „powieĞü
to jest zwierciadáo, które obnosi siĊ po goĞciĔcu” (Stendhal 1988: 91), dziĊki któremu w historii literatury zapisaá siĊ jako prekursor nurtu zwanego realizmem. Zainicjowana w ten
sposób koncepcja literatury mającej sáuĪyü jako zwierciadáo rzeczywistoĞci korzeniami
siĊga jednak znacznie dalej, niĪby wskazywaáa na to data jej powstania. Postulat o wiernoĞci dzieáa literackiego wobec Ğwiata realnego po raz pierwszy pojawiá siĊ juĪ w Poetyce
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Arystotelesa, gdzie literatura zaliczona zostaáa do jednej z trzech sztuk mimetycznych,
mających za zadanie naĞladowaü rzeczywistoĞü.
Poprzez owo naĞladowanie Arystoteles rozumiaá jednak nie tyle bierne kopiowanie
Ğwiata realnego w duchu naturalizmu, co kreowanie rzeczywistoĞci moĪliwej i prawdopodobnej w kontekĞcie zjawisk zachodzących w Ğwiecie rzeczywistym. Kierowanie siĊ
rozumianą w ten sposób zasadą mimesis pozwalaáo, zdaniem Arystotelesa, wykreowaü
Ğwiat sprawiający wraĪenie istniejącego, a tym samym silnie przemawiający do potencjalnego odbiorcy dzieáa (Arystoteles 1983). ZaáoĪenia arystotelesowskiej koncepcji mimesis
stanowią punkt wyjĞcia dla szeroko pojĊtego kierunku realistycznego w literaturze, który
w ogólnym ujĊciu zakáada konstruowanie rzeczywistoĞci literackiej w oparciu o strukturĊ
Ğwiata realnego (Gazda i Tynecka-Makowska 2006).
Na gruncie literatury duĔskiej, podobnie jak w przypadku kaĪdej innej literatury europejskiej, deﬁniowany w ten sposób realizm znajduje reprezentantów praktycznie w kaĪdej
epoce literackiej, od Ğredniowiecznych ballad począwszy, na wspóáczesnej literaturze koĔcząc (Fischer Hansen et al. 1992). Status programu literackiego kierunek ten otrzymaá jednak
dopiero w drugiej poáowie XIX wieku, kiedy realizm staá siĊ wiodącym prądem w literaturze
europejskiej, niosąc za sobą nowe wymogi dotyczące stosunku literatury do Ğwiata realnego.
W myĞl XIX-wiecznego realizmu literatura miaáa poszerzyü swój projekt odwzorowywania Ğwiata o niechĊtnie jak dotąd dyskutowany spoáeczny wymiar rzeczywistoĞci,
wraz ze wszystkimi wáaĞciwymi mu problemami natury obyczajowej, psychologicznej,
socjalnej, czy politycznej. Na grunt duĔski idee te zaczĊáy traﬁaü począwszy od lat 70.
XIX wieku, gáównie dziĊki krytycznoliterackiej dziaáalnoĞci czoáowego teoretyka epoki
duĔskiego przeáomu modernistycznego 1 – Georga Brandesa (1842–1927), autora na dáugo
zapamiĊtanego w Danii stwierdzenia, Īe miarą ĪywotnoĞci literatury jest jej zaangaĪowanie w problemy rzeczywistoĞci spoáecznej2. Ów postulowany przez Brandesa zwrot ku
rzeczywistoĞci znalazá odzwierciedlenie w twórczoĞci wielu duĔskich pisarzy doby przeáomu modernistycznego, wĞród których na szczególną uwagĊ zasáugują choüby Jens Peter
Jacobsen – uznawany za prekursora duĔskiego naturalizmu, Herman Bang (1857–1912) –
autor programowego eseju z 1879 roku pt. „Realizm i realiĞci”࣠3 (Realisme og realister), czy
1

2

3
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Przeáom modernistyczny (det moderne gennembrud) to okres w historii literatury skandynawskiej, w tym
duĔskiej, obejmujący lata 1870–1890, charakteryzujący siĊ rozkwitem prozy realistycznej i naturalistycznej,
nastawionej polemicznie wobec romantyzmu oraz propagującej nowe idee w sferze spoáeczno-obyczajowej,
tj. np. równouprawnienie kobiet, wolnoĞü religijna i seksualna. Pomimo zbieĪnoĞci terminologicznej okresu
tego nie naleĪy jednak myliü z wáaĞciwym modernizmem, którego pierwsze echa dotaráy do Skandynawii
na przeáomie XIX i XX wieku. O literaturze skandynawskiej z epoki przeáomu modernistycznego mówi siĊ
natomiast, Īe byáa ona nowoczesna ze wzglĊdu na poruszane w niej treĞci, nie zaĞ ze wzglĊdu na estetykĊ formy.
Dlatego teĪ, aby uniknąü tego typu nieĞcisáoĞci termin det moderne gennembrud táumaczyü moĪna równieĪ
jako „przeáom nowoczesny”.
Za początek epoki przeáomu modernistycznego w Danii uwaĪa siĊ rok 1871, kiedy to na Uniwersytecie
Kopenhaskim rozpocząá siĊ cykl wykáadów Georga Brandesa pt. „Gáówne tendencje w literaturze europejskiej
XIX wieku” (Hovedstrøminger i det 19. århundredes europæiske litteratur), dla których myĞlą przewodnią
staá siĊ postulat Brandesa mówiący o tym, Īe literatura ma poddawaü problemy pod dyskusjĊ (litteraturen skal
sætte problemer under debat).
Táumaczenia polskie tych spoĞród przytoczonych w tekĞcie tytuáów duĔskich, obok których w nawiasie podano
tytuá w oryginale, zostaáy wykonane przez autorkĊ artykuáu.
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teĪ Henrik Pontoppidan (1857–1943), który za swe realistyczne opisy duĔskiej codziennoĞci w roku 1917 otrzymaá literacką NagrodĊ Nobla.
Mówiąc o takich pisarzach jak Bang czy Jacobsen, naleĪaáoby zaznaczyü, Īe w swoim
dąĪeniu do obiektywnego komentowania wspóáczesnej im rzeczywistoĞci kierowali siĊ
nieco inną motywacją niĪ Georg Brandes. Dla Brandesa literatura przejawiająca otwarcie
na problemy rzeczywistoĞci stanowiáa cenne pole do walki o nową moralnoĞü i obyczajowoĞü, o które jakĪe gorliwie zabiegaá jako komentator Īycia spoáecznego Danii z lat 70.
i 80. XIX w. Zarówno H. Bang, jak i J.P. Jacobsen dalecy byli natomiast od wszelkich
form agitacji spoáecznej czy politycznej. W swej twórczoĞci starali siĊ oni za to jak najobiektywniej pokazaü, w jaki sposób ludzkie losy determinowane są przez róĪnego rodzaju
czynniki zewnĊtrzne, co Ğwiadczy o wyraĨniej inspiracji zapoczątkowanym przez Emila
ZolĊ francuskim naturalizmem. Z uwagi na owe inspiracje pisarze ci, podobnie zresztą jak
H. Pontoppidan, zaliczani są do grona „realistów czerpiących z tradycji naturalistycznej”
(Brøndsted i Møller Kristensen 1968).
Ponadto, o ile postulaty gáoszone przez Brandesa odnosiáy siĊ gáównie do treĞci, jakie podejmowaü miaáa literatura, o tyle w twórczoĞci J.P. Jacobsena, a jeszcze wyraĨniej
u H. Banga, punkt ciĊĪkoĞci stanowi raczej estetyka wyrazu, z biegiem czasu coraz silniej
inspirowana zapoczątkowanym w Europie na przeáomie wieków impresjonizmem. Z uwagi
na ową dbaáoĞü o formĊ podyktowaną zaáoĪeniami rodzącego siĊ wówczas modernizmu,
zarówno H. Bang, jak i J.P. Jacobsen pozostają zatem znacznie bardziej reprezentatywni dla
estetyki modernistycznej niĪ Georg Brandes, o którym mówi siĊ, Īe byá on dla Danii prekursorem nowoczesnoĞci, nie natomiast modernizmu w perspektywie literaturoznawczej.
Mimo, Īe wraz z koĔcem XIX wieku realizm w literaturze duĔskiej zacząá stopniowo ustĊpowaü coraz bardziej widocznym tendencjom modernistycznym, nigdy nie zostaá
wyparty z niej caákowicie. Najlepszy dowód na to stanowi choüby powstaáa w początkach
XX wieku proza tzw. realistów jutlandzkich, do grona których naleĪaá przede wszystkim
kolejny duĔski noblista Johannes V. Jensen (1873–1950), a takĪe Jeppe Aakjær (1866–
1830) oraz Jakob Knudsen (1858–1917). Wszyscy wywodzili siĊ z wiejskich rejonów Jutlandii, a w swych utworach podejmowali problemy natury ekonomicznej, obyczajowej
i moralnej, z jakimi borykaáa siĊ duĔska ludnoĞü wiejska tego okresu (KaszyĔski i Krysztoﬁak 1985).
Zainteresowanie codziennoĞcią, lecz tym razem mieszczaĔską, po raz kolejny odrodziáo siĊ w literaturze duĔskiej w dobie nowego realizmu, obejmującego lata 60. i 70. XX wieku oraz reprezentowanego gáównie przez Andersa Bodelsena (ur. 1937) czy Christiana
Kampmanna (1939–1988), których powieĞci stanowią wieloaspektową, krytyczną analizĊ
ksztaátującego siĊ wówczas duĔskiego spoáeczeĔstwa dobrobytu (KaszyĔski i Krysztoﬁak
1985). WspóáczeĞnie natomiast, a dokáadnie wraz z kolejnym przeáomem stuleci, nurt realistyczny wyraĨnie powróciá do literatury duĔskiej w kolejnej odsáonie, szybko zyskując
pozycjĊ gáównej tendencji w duĔskiej literaturze najnowszej.
Tzw. „powrót rzeczywistoĞci” to jedna z najczĊĞciej wymienianych cech literatury duĔskiej
powstaáej na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. W związku z owym powrotem nasuwa siĊ
reﬂeksja, na ile wspóáczeĞnie powstaáe literackie obrazy duĔskiej rzeczywistoĞci róĪnią siĊ od
tych pierwotnych z drugiej poáowy XIX wieku. Próba odpowiedzi na to pytanie zostaáa podjĊta
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w dalszej czĊĞci niniejszych rozwaĪaĔ, która stanowi krótką prezentacjĊ wyznaczników najnowszego realizmu duĔskiego zapoczątkowanego w latach 90. XX wieku, w kontekĞcie wymogów stawianych literaturze realistycznej przez jej twórców z drugiej poáowy wieku XIX.

2. DUēSKI REALIZM MINIMALISTYCZNY
Początki najnowszej duĔskiej literatury realistycznej siĊgają roku 1987, kiedy to Poul
Borum (1934–1996) oraz Per Aage Brandt (ur. 1944), dwaj uznani pisarze oraz krytycy
doby duĔskiego modernizmu4, zaáoĪyli w Kopenhadze funkcjonującą do dziĞ tzw. WyĪszą
SzkoáĊ Pisarzy (Forfatterskolen). Inspiracją do jej utworzenia byáo przekonanie zaáoĪycieli
co do tego, Īe pisarze, podobnie jak artyĞci reprezentujący inne dziedziny sztuki, powinni
mieü moĪliwoĞü doskonalenia swego warsztatu w formie zajĊü zorganizowanych5.
Za gáówny cel funkcjonowania szkoáy inicjatorzy postawili sobie natomiast zapewnienie sáuchaczom warunków do rozwijania ich talentu pisarskiego oraz zgáĊbiania wiedzy
o literaturze zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i upodobaniami, czemu do dziĞ
sáuĪą np. niskie limity przyjĊü wynoszące nie wiĊcej niĪ 5–6 osób na rok. Kopenhaska WyĪsza Szkoáa Pisarzy nigdy nie miaáa zatem na uwadze promowania konkretnych tendencji
w literaturze. Pomimo to twórczoĞü pierwszych spoĞród jej absolwentów z lat 90., a wĞród
nich przede wszystkim pisarek takich, jak Solvej Balle (ur. 1962), Christina Hesselholdt
(ur. 1962), Merete Pryds Helle (ur. 1965) oraz Helle Helle (ur. 1965) do dziĞ nieprzerwanie
utrzymuje siĊ w duchu ascetycznego wrĊcz realizmu, dla którego nową formą wyrazu staá
siĊ minimalizm. I to wáaĞnie ów minimalizm, inspirowany prozą Ernesta Hemingwaya oraz
Raymonda Carvera, nadaje ton wspóáczesnej duĔskiej literaturze realistycznej.

3. MINIMALISTYCZNY EKLEKTYZM
We wspomnianym juĪ wczeĞniej eseju programowym pt. Realizm i realiĞci Herman
Bang pisze, Īe „sztuka ma zmienne oblicza, podobnie jak Īycie” (Bang 2001: 25). Sáowa
te znajdują potwierdzenie choüby w zmianach, jakie dokonaáy siĊ w duĔskiej prozie realistycznej w zakresie praktykowanych form gatunkowych.
Ambicją XIX-wiecznych realistów byáo dostarczanie czytelnikom starannych sprawozdaĔ z ludzkich dziaáaĔ i doĞwiadczeĔ, czemu sáuĪyáy nie tylko dokáadne opisy zachowaĔ
bohaterów, ale równieĪ szczegóáowa rejestracja spoáeczno-obyczajowego táa wydarzeĔ.
Aby móc realizowaü powyĪsze cele w sposób wyczerpujący, XIX-wieczni realiĞci – co
zresztą zrozumiaáe – upodobali sobie przede wszystkim powieĞü. Wspóáczesna duĔska proza realistyczna zgodnie z duchem minimalizmu ewoluowaáa natomiast ku formom oszczĊd4

5
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Modernizm w Danii datuje siĊ na wiele sposobów; niniejsze odwoáanie uczynione zostaáo na podstawie podziaáu zaproponowanego w historii literatury duĔskiej pt. Litteraturhåndbogen z 1992 roku pod redakcją Iba
Fischera Hansena, Jensa Ankera Jørgensena oraz Larsa Tonnesena.
W ten sposób okreĞlony zostaá równieĪ cel dziaáania szkoáy na jej stronie internetowej pod adresem
www.forfatterskolen.dk, w zakáadce „Misja oraz wizja” (Mission og vission).
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niejszym, które ze wzglĊdu na swój hybrydalny charakter okreĞlane są zbiorczo mianem
krótkich form prozatorskich (kortprosa).
Problemy z jednoznaczną klasyﬁkacją gatunkową owych krótkich form prozatorskich
wynikają z tego, Īe stanowią one niejako karykatury klasycznych gatunków literackich,
áącząc w sobie cechy wielu róĪnych form epickich, a nawet lirycznych. Jako przykáad
posáuĪyü tutaj moĪe debiutancki utwór Christiny Hesselholdt pt. Kuchnia, grobowiec i krajobraz (Køkkenet, gravkammeret og landskabet). Opowiada on historiĊ rodziny dziecka
o imieniu Marlon, którego matka umiera, a ojciec niewiele póĨniej popeánia samobójstwo.
Po zapoznaniu siĊ z fabuáą nasuwa siĊ przypuszczenie, Īe utwór ten jest powieĞcią. Podczas
lektury szybko moĪna jednak zauwaĪyü, Īe trudno bezspornie sklasyﬁkowaü go jako epicki, co spowodowane jest np. brakiem specyﬁkacji Ğwiata przedstawionego, zastąpieniem
faktycznych wydarzeĔ opisami stanów emocjonalnych bohaterów, brakiem jednoznacznie
widocznych związków miĊdzy poszczególnymi zdarzeniami, czy to czasowych, czy przyczynowo-skutkowych. WątpliwoĞci potĊguje równieĪ sam ukáad graﬁczny poszczególnych
czĊĞci utworu – skáada siĊ on bowiem z 40 krótkich rozdziaáów opatrzonych tytuáami,
o ukáadzie linii przypominającym wiersze. Ze wzglĊdu na wspóáistnienie w utworze tak
wielu teoretycznie wykluczających siĊ cech w drodze kompromisu okreĞla siĊ go mianem
powieĞci punktowej (punktroman) lub teĪ zbiorem wierszy prozatorskich (prosadigte).
Przykáadów na podobną gatunkową niejednoznacznoĞü nie brakuje równieĪ wĞród
utworów innych absolwentów szkoáy Poula Boruma. WĞród nich wymieniü dalej moĪna powieĞci punktowe autorstwa Solvej Balle, zatytuáowane zwiĊĨle & (1990) oraz Albo
(1998) (Eller), kolejny utwór Christiny Hesselholdt pt. Eks (1995), formą przypominający
raczej scenariusz, lecz mimo to okreĞlany mianem powieĞci, jak równieĪ zbiór krótkich
tekstów prozatorskich autorstwa Helle Helle pt. Resztki (Rester), które sama autorka nazywa nowelami pomimo, Īe zarówno pod wzglĊdem strukturalnym, jak i fabularnym znacznie odbiegają od nowel klasycznych, np. tych autorstwa Blichera (Skyum-Nielsen: 2004).
Analiza formy wspomnianych wyĪej tekstów nasuwa pytanie, skąd w ich autorach bierze siĊ tak silne upodobanie do áączenia czĊsto zupeánie nieprzystających do siebie elementów. Byü moĪe jest to po prostu jedna z umiejĊtnoĞci, jakie pisarze ci nabyli podczas nauki
w szkole Poula Boruma, byü moĪe sposób na uczynienie tekstów bardziej atrakcyjnymi
w oczach, czy nawet uszach odbiorców – w latach 90. powszechnym staáo siĊ w Danii prezentowanie wáasnych tekstów przed publicznoĞcią w ramach zyskujących wówczas coraz
wiĊkszą popularnoĞü odczytów literackich. I wreszcie, jak sugeruje jeden z czoáowych krytyków duĔskiej literatury wspóáczesnej Steffen Hejlskov Larsen, niewykluczone równieĪ,
Īe aspekt formalny wspóáczesnej minimalistycznej literatury duĔskiej stanowi ramy dla
zawartego tam obrazu rzeczywistoĞci (Hejlskov Larsen 1996). RzeczywistoĞü ta jawi siĊ
tutaj siĊ jako chaotyczny zbiór przypadkowo zestawionych ze sobą elementów, pomiĊdzy
którymi brak jest przejrzystych, usystematyzowanych relacji, co ilustrują równieĪ sáowa
autorki wspomnianej juĪ powieĞci pt. &, Solvej Balle:
Bez wzglĊdu na to, jak wielkie byáyby nasze starania, nasze zmysáy i tak nigdy nie bĊdą w stanie
objąü Ğwiata w caáoĞci, nawet najmniejsza jego cząstka zawsze bĊdzie miaáa tĊ drugą stronĊ. (…)
JesteĞmy wprawdzie zdolni do poruszania siĊ po Ğwiecie, lecz mimo to zawsze znajdzie siĊ w nim
coĞ, do czego nie bĊdziemy mieli dostĊpu (Balle 1994: 25).
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4. MNIEJ ZNACZY WIĉCEJ6
Kluczowa dla prozy minimalistycznej oszczĊdnoĞü formy pociąga za sobą przede
wszystkim zwiĊzáoĞü stylu narracji, która stanowi kolejną znamienną cechĊ omawianych
tutaj utworów. Sposób prezentowania fabuáy w utworach minimalistycznych przypomina
pokaz slajdów, przez które przewijają siĊ rejestrowane na bieĪąco sceny z Īycia bohaterów.
WraĪenie to czĊsto potĊgowane jest poprzez stosowanie czasu teraĨniejszego w narracji,
dziĊki czemu moĪliwe staje siĊ bezpoĞrednie wprowadzenie czytelnika w ciąg relacjonowanych wydarzeĔ. Rola narratora w tego typu relacjach jest bowiem marginalna, co przejawia siĊ maksymalnym ograniczeniem wszelkich odniesieĔ kontekstualnych, czy teĪ prób
oceniania, a nawet komentowania opisywanej rzeczywistoĞci. Ponadto na zwiĊzáoĞü stylu
wpáywa równieĪ oszczĊdnoĞü w doborze Ğrodków stylistycznych, w wyniku której jĊzyk
prozy minimalistycznej cechuje prostota i potocznoĞü, a przy tym odczuwalna surowoĞü
i szorstkoĞü, jak w przytoczonym poniĪej fragmencie noweli Helle Helle pt. To mogáaby
byü trawa (Det kunne være græs).
2 godziny póĨniej jedziemy z moim szwagrem przez wioskĊ. Niczego po nim nie widaü, byü moĪe
Birgit nie powiedziaáa mu o niczym. Prowadzi spokojnie i w milczeniu, delikatnie uderzając dáonią w kierownicĊ. Erik siedzi i czyta gazetĊ. Radio jest wáączone, wiĊc w pewnym sensie nie jest
zupeánie cicho, a mimo to jest. ProszĊ Erika, Īeby pogáoĞniá (Helle Helle 1996: 44).

Najbardziej oczywisty z powodów, dla których jĊzyk minimalistów duĔskich jest tak
lakoniczny, to wspomniana juĪ wczeĞniej dbaáoĞü o oszczĊdnoĞü formy. Nie jest to jednak,
jak siĊ okazuje, powód jedyny. Autorka noweli, z której pochodzi powyĪszy cytat, Helle
Helle, w jednym z wywiadów powiedziaáa, Īe najwiĊkszą motywacjĊ do pisania stanowi
dla niej chĊü zgáĊbienia tzw. czarnych dziur (sorte huller) oraz Ğlepych uliczek (blindgyder)
pomiĊdzy ludĨmi, które áatwo zauwaĪyü, lecz znacznie trudniej opisaü (Helle Helle 1996).
Owe trudnoĞci w opisie wymownie obrazuje zdawkowy jĊzyk wiĊkszoĞci utworów pisarki,
w których niedoskonaáoĞü jĊzyka jako Ğrodka komunikacji utrudnia lub wrĊcz uniemoĪliwia niektóre relacje miĊdzyludzkie.
KwestiĊ tĊ porusza wiĊkszoĞü nowel ze wspomnianego juĪ zbioru autorstwa Helle
Helle pt. Resztki. Obopólny brak umiejĊtnoĞci komunikowania swych potrzeb i zamiarów
determinuje przebieg spotkania bohaterów utworu pt. BaĪanty (Fasaner), gdzie machinalna
wymiana wyuczonych formuáek grzecznoĞciowych nie uáatwia nawiązania prawdziwego
dialogu. Z podobnym problemem boryka siĊ jedna z bohaterek noweli pt. Pewnego razu
wiosną (På et tidspunkt i foråret), która traﬁwszy do szpitala po doznanym wypadku samochodowym na kilka dni zostawiáa w domu niemowlĊ, poniewaĪ nie mogáa przeáamaü
wewnĊtrznej blokady i poinformowaü personel o jego istnieniu. I wreszcie ogarniĊta odrazą
do swej szwagierki bezimienna bohaterka utworu To mogáaby byü trawa, u której nieumiejĊtnoĞü otwartego mówienia o swych prawdziwych uczuciach skutkuje postĊpującą obsesją
na punkcie znienawidzonej kobiety.
6
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ang. less is more – cytat z wiersza Roberta Browninga (1812–1889) Andrea del Santo, który za sprawą niemieckiego architekta doby modernizmu, Ludwiga Mies van der Rohe (1886–1969), staá siĊ swego rodzaju
mottem szeroko pojĊtej sztuki minimalistycznej.
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Zarówno Resztki, jak i pozostaáe dwa zbiory krótkich form prozatorskich autorstwa
Helle Helle7, stanowią wyraĨny dowód na to, jak bardzo na przestrzeni ostatnich stu lat
zmieniáa siĊ rola jĊzyka w duĔskiej literaturze realistycznej. RealiĞci XIX-wieczni Īywili
gáĊbokie przekonanie o istnienieniu rzeczywistoĞci obiektywnej, trwaáej i niezaleĪnej od
postrzegających ją podmiotów, której jĊzyk miaá jedynie sáuĪyü jako narzĊdzie opisu:
Zjawiska jako takie pozostają niezmienne i Īaden rozsądny realista nie wpadáby na to, by twierdziü, Īe opowiedziaá o czymĞ, o czym nikt inny nie mówiá wczeĞniej. I ludzie pozostają niezmienni; zmieniają siĊ natomiast formy i Ğrodki wyrazu, istota doznawanych przeĪyü nie ulega jednak
zmianom (Bang 2001: 22).

WspóáczeĞni realiĞci duĔscy zdają siĊ natomiast skáaniaü ku stanowisku austriackiego
ﬁlozofa Ludwika Wittgensteina (1889–1951). Jego zdaniem wszelka wiedza, jaką czáowiek zdobywa o rzeczywistoĞci, dociera do niego poprzez jĊzyk, czy to w formie opowieĞci innych czy teĪ samodzielnej interpretacji obserwowanych oraz doĞwiadczanych
zjawisk. Co za tym idzie, jĊzyk to nie tylko narzĊdzie opisu Ğwiata, lecz przede wszystkim
narzĊdzie jego poznania, bez którego kontakt czáowieka z rzeczywistoĞcią nie byáby moĪliwy (Wittgenstein 1997). Podobnie, jak niemoĪliwy staje siĊ kontakt miĊdzy bohaterami
w utworach Helle Helle, którzy zupeánie nie radzą sobie z wysyáaniem konstruktywnych
komunikatów jĊzykowych oraz poprawnym interpretowaniem komunikatów pochodzących od ich rozmówców.

5. ABSURDALNA HIPERRZECZYWISTOĝû
W swym manifeĞcie z 1879 roku Herman Bang poruszyá nie tylko kwestiĊ formy
wspóáczesnej mu literatury realistycznej, ale teĪ jej aspektu treĞciowego. W tej ostatniej
kwestii zalecaá przede wszystkim poskromiü wyobraĨniĊ i skupiü uwagĊ na Īyciu doczesnym w jego codziennych odsáonach. ĩycie, jak pisaá, „jest bowiem o wiele bogatsze, niĪ
fantazja” (Bang 2001: 23). Postulat ten znajduje wyraĨne odzwierciedlenie w utworach
wszystkich czoáowych reprezentantów duĔskiego realizmu XIX-wiecznego, wymienionych
w pierwszej czĊĞci niniejszego artykuáu. Cechuje je bowiem silne osadzenie w problemach
duĔskiej rzeczywistoĞci przeáomu modernistycznego, począwszy od tych natury bytowej
(H. Pontoppidan, Obrazki wiejskie), poprzez spoáeczno-klasowe (H. Pontoppidan, W czepku urodzony), po Ğwiatopoglądowe (J.P. Jacobsen, Niels Lyhne).
WspóáczeĞni reprezentanci duĔskiego realizmu z jeszcze wiĊkszą dokáadnoĞcią przyglądają siĊ niuansom codziennoĞci. W przeciwieĔstwie do swych poprzedników sprzed stulecia nie podejmują wprawdzie kwestii natury ogólnospoáecznej, lecz w zamian za to caáą
swą uwagĊ poĞwiĊcają biegowi Īycia codziennego w dosáownym tego sáowa znaczeniu:
Wykonują najprostsze czynnoĞci. Rodzą siĊ. Umierają. Rozpierzchują siĊ w poczuciu zagubienia
i zwątpienia. Odnajdują siĊ w poczuciu pewnoĞci i spokoju (…) (Balle 1990: 23).
7

Zbiory te to debiutancki utwór autorki pt. Przykáad z Īycia (Przykáad z Īycia) (1993) oraz wydane w roku 2000
Samochody i zwierzĊta (Biler og dyr).
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Wydarzenia, wokóá których toczy siĊ akcja wspóáczesnych duĔskich utworów realistycznych, bywają tak przyziemne, jak przyziemne mogą wydawaü siĊ np. seans w kinie,
podczas którego dzieje siĊ akcja noweli Helle Helle pt. Film (Film), kolizja samochodowa, jakiej ulega bohater noweli pt. Komórka (Mobil), kolejnej ze zbioru Resztki, czy teĪ
przeprowadzka czekająca Anne i Andersa, bohaterów powieĞci tej samej autorki pt. Dom
(1999) (Hus og hjem), z której pochodzi poniĪszy fragment:
SiedzĊ przy stole w ogrodzie z miską do zmywania naczyĔ przed sobą. Po obraniu kaĪdego z ziemniaków zanurzam go w wodzie i wkáadam do garnka. Od czasu do czasu odkáadam nóĪ i nasáuchujĊ odgáosów samochodów z ulicy (Helle Helle 1999: 185).

DrobiazgowoĞü, z jaką relacjonowane są poczynania postaci wystĊpujących w utworach minimalistów mogáaby wskazywaü na chĊü jak najdokáadniejszego przybliĪenia ich
czytelnikowi. Tymczasem jednak okazuje siĊ, Īe zabieg ten jedynie pozornie stosowany
jest w trosce o czytelnika. Skupianie uwagi na czynnoĞciach trywialnych, tak, jak ma to
miejsce w przytoczonym powyĪej fragmencie, skutkuje pominiĊciem spraw rzeczywiĞcie
istotnych dla przebiegu akcji. W efekcie kwestie kluczowe, choüby w kontekĞcie interpretacji poszczególnych utworów, do koĔca pozostają zagadką, a czytelnik co najwyĪej moĪe
próbowaü siĊ ich domyĞlaü, jak np. w odniesieniu do rodzaju relacji pomiĊdzy bohaterami
kolejnej noweli Helle Helle pt. O jedno krzesáo za maáo (En stol for lidt), czy nawet páci
jednego z bohaterów wspomnianej juĪ noweli BaĪanty.
Pomijanie kwestii kluczowych dla opowiedzenia danej historii wydaje siĊ absurdalne,
zwáaszcza, gdy mowa o literaturze, która, teoretycznie przynajmniej, za cel stawia sobie
wyczerpujący opis rzeczywistoĞci. Za sprawą owych przemilczeĔ do wspóáczesnej minimalistycznej literatury duĔskiej wkrada siĊ groteska, której kolejne przejawy widoczne są
choüby w reakcjach bohaterów na sytuacje kryzysowe. Dla przykáadu, bohaterka noweli
Komórka, dowiedziawszy siĊ o wypadku mĊĪa, nie mogąc podjąü Īadnych dziaáaĔ, zaczyna gotowaü zupĊ. Analogiczna sytuacja ma miejsce w kinie, w którym rozgrywa siĊ akcja
noweli pt. Film: jeden z widzów nieoczekiwanie mdleje w oczekiwaniu na seans, a reszta,
zamiast ruszyü z pomocą, czeka, aĪ kobieta sama odzyska przytomnoĞü i opuĞci salĊ,
zwyczajnie z niej wychodząc. Podobnie zadziwiający brak inicjatywy cechuje równieĪ
Anne z powieĞci pt. Dom, która, przeprowadziwszy siĊ do nowego domu „káadzie siĊ spaü
z braku innych pomysáów” (Helle Helle 1999: 36).
Na podstawie przytoczonych powyĪej przykáadów moĪna zatem wysnuü wniosek, Īe
obrazy rzeczywistoĞci oferowane przez duĔską literaturĊ minimalistyczną nie zawsze są
jednoznaczne w odbiorze. Z jednej strony uderzają drobiazgowoĞcią opisu zdarzeĔ na ogóá
uchodzących za prozaiczne, co na pierwszy rzut oka uchodziü by mogáo za Ğwiadectwo
wysokich ambicji realistycznych pisarzy. Z drugiej jednak strony teksty te miejscami zadziwiają jednak oczywistą groteską i absurdem, co z kolei ujmuje im nieco aury tzw.
„przykáadów z Īycia”8.
8
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Przykáad z Īycia (Eksempel på liv) to tytuá zbioru krótkich tekstów prozatorskich, którym pisarka Helle Helle
zadebiutowaáa w 1993 roku.

W poszukiwaniu rzeczywistoĞci – o realizmie we wspóáczesnej prozie duĔskiej

6. PODSUMOWANIE
Pomimo, a byü moĪe z pomocą licznych kontrastów i sprzecznoĞci w warstwie formalnej, utwory przedstawicieli najnowszej duĔskiej prozy realistycznej prezentują zadziwiająco spójny obraz wspóáczesnej codziennoĞci. Spójny na tyle, Īe moĪna je traktowaü jako
kolejne odsáony tych najbardziej banalnych stron ludzkiej egzystencji, które czĊsto stają
siĊ táem dla ukazania kondycji moralnej i spoáecznej czáowieka we wspóáczesnym Ğwiecie. Co ciekawe, na obraz ten skáadają siĊ nie tylko motywy tematyczne poszczególnych
utworów, lecz równieĪ wáaĞciwe im Ğrodki wyrazu. WĞród tych ostatnich na szczególną
uwagĊ zasáuguje niejednolitoĞü formy, mająca odzwierciedlaü przypadkowoĞü i chaos panujące we wspóáczesnym Ğwiecie, lakonicznoĞü stylu nawiązująca do zaburzeĔ w komunikacji miĊdzyludzkiej, a takĪe przewijająca siĊ tu i ówdzie groteska wskazująca na biernoĞü
wspóáczesnego czáowieka w stosunku do wyroków losu.
Starając siĊ uchwyciü obraz rzeczywistoĞci wyáaniający siĊ z tekstów wspóáczesnych
minimalistów duĔskich naleĪy pamiĊtaü jednak o tym, Īe jest to jedynie konstrukcja literacka, co do której nie moĪna jasno stwierdziü, na ile jest ona inspirowana faktycznymi
zjawiskami zachodzącymi we wspóáczesnej rzeczywistoĞci. Postawienie takiego stwierdzenia nie jest moĪliwe choüby z uwagi na to, Īe, jak pisze J.G. Ballard (1930–2009)
w przedmowie do swej powieĞci Kraksa (Crash) z 1973 roku, proporcje miĊdzy tym, co
realne, a tym, co ﬁkcyjne w dzisiejszym Ğwiecie zachwiane są na tyle, Īe zadanie pisarza
nie polega juĪ na kreowaniu ﬁkcji, lecz rzeczywistoĞci (Ballard 1995: 3–4). PowyĪsza
uwaga znajduje równieĪ potwierdzenie w sáowach pisarki Merete Pryds Helle, stanowiących niejako podsumowanie dziaáaĔ wspóáczesnych minimalistów duĔskich w zakresie
Ğwiadczenia o rzeczywistoĞci:
MyĞlĊ, jako pokolenie pisarzy z pewnoĞcią zajmujemy siĊ opisem rzeczywistoĞci. RównoczeĞnie
uwaĪam jednak, Īe nie jesteĞmy pewni co do tego, czym jest rzeczywistoĞü. Mam wraĪenie, Īe
brakuje czegoĞ w sposobie jej przedstawiania. W efekcie to, co tak naprawdĊ staje siĊ udziaáem
wielu pisarzy, to poszukiwanie Ğwiata realnego (Pryds Helle 1995: 8).

Podobnie trudno wskazaü jednoznaczną przyczynĊ, dla której to wáaĞnie minimalizm
stanowi wiodący jak dotąd kierunek w rozwoju wspóáczesnej duĔskiej literatury realistycznej. MoĪliwe, Īe jest to przejaw dyskutowanego juĪ niejednokrotnie prowincjonalizmu literatury skandynawskiej, wynikającego z geograﬁcznego usytuowania Skandynawii niejako
na peryferiach wspólnych europejskich inspiracji kulturowych zarówno w dosáownym, jak
i przenoĞnym znaczeniu. Hipoteza ta mogáaby wydawaü siĊ trafna o tyle, Īe w Īadnym
innym kraju europejskim literatura minimalistyczna nie jest tak poczytna, jak w rejonie
skandynawskim.
Z drugiej jednak strony bez wiĊkszego ryzyka moĪna pokusiü siĊ o stwierdzenie, Īe
wspóáczesna duĔska literatura realistyczna ma swoje czytelne Ĩródáo inspiracji w prozie
Ernesta Hemingwaya oraz Raymonda Carvera. A to z kolei, przynajmniej w Ğwietle proponowanej przez Ryszarda Nycza deﬁnicji intertekstualnoĞci jako sposobu na stworzenie
toĪsamoĞci literackiej dzieáa (Nycz 2010: 166), mogáoby dowodziü chĊci pisarzy duĔskich
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do nawiązania dialogu z literaturą Ğwiatową. Byü moĪe czas pokaĪe, czy któreĞ z powyĪszych przypuszczeĔ bĊdzie mogáo okazaü siĊ czymĞ wiĊcej, niĪ tylko hipotezą. Biorąc pod
uwagĊ nieprzemijającą jak dotąd obecnoĞü minimalizmu w literaturze duĔskiej, są na to
pewne szanse.
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IN SEARCH OF REALITY – ABOUT REALISM IN DANISH CONTEMPORARY PROSE
The article deals with one of the main streams in Danish contemporary literature, namely the realistic minimalism. Minimalism appeared in Danish contemporary literature at the beginning of the 1990-ties. It was
developed by the ﬁrst generation of writers, who graduated at that time from The Danish School of Writers
(Forfatterskolen), founded in 1987 in Copenhagen by the Danish modernist poet and literary critic Poul Borum.
The ﬁrst graduates from The Danish School of Writers wrote mainly short stories, characterized by economy
of words and focus on surface description. Due to their form as well as subject matter the works written by
Danish minimalists are often called for snapshots of everyday life in nowadays Denmark.
Soon after that great outburst of minimalism in Danish literature from the early 90’ties the critics proclaimed
the so-called “return to reality” in Danish contemporary literature. Owing to that remarkable phenomenon
minimalist literature composed by Danish contemporary writers is often described as a renewed version of
realism, whose roots go back to the 70-ties and the 80-ties of the 19th century. The present article gives a brief
characteristics of the main features typical of the Danish minimalist realism, which have been discussed in
the light of the ﬁrst wave of realistic literature that came to Denmark in the second half of 19th century. In this
way the author compares two related, but though different literary techniques practised by the two generations of Danish realists: the contemporary on the one hand, among whom the author mentions such names as
Christina Hesselholdt, Helle Helle and Solvej Balle, as well as their forefathers on the other, where the author
respectively refers to Herman Bang, Jens Peter Jacobsen and Henrik Pontoppidan.
On the basis of this comparison the author seeks to point out the similarities and the differences between the
two series of literary accounts of the Danish reality with regard to their genre speciﬁcation, form, language
and themes. Finally, the author considers the role of minimalism in the contemporary Danish literature and
mentions some possible sources of the great interest that minimalist literature still enjoys in Denmark.
Key words: Danish literature, realism, minimalism, Danish prose, short story
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