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Katarzyna Tunkiel*

KILKA UWAG O TENDENCJACH 
W NAJNOWSZEJ NORWESKIEJ LITERATURZE PI KNEJ
I JEJ OBECNO CI NA POLSKIM RYNKU WYDAWNICZYM 
W LATACH 1995–2010

Po roku 1995, a szczególnie od roku 2004, widoczny jest wzrost liczby wydawanych w Polsce norweskich 
ksi ek zaliczaj cych si  do literatury pi knej. Pierwsza cz  artyku u zawiera prezentacj  szczegó owych
statystyk obrazuj cych ten trend, a tak e krótk  analiz  danych liczbowych. Druga cz  stanowi prób  nakre-
lenia najwa niejszych tendencji obecnych w najnowszej literaturze norweskiej wraz z zasygnalizowaniem, 

na ile s  one odzwierciedlone przez ofert  dost pn  na polskim rynku wydawniczym. Wzrost popularno ci
beletrystyki norweskiej w Polsce t umaczy  mo na z jednej strony upodobaniami czytelniczymi, z drugiej za
ogólnym zainteresowaniem Norwegi  oraz, co nie mniej wa ne, dost pno ci  dofi nansowa  przek adów lite-
rackich. Ksi ki wydane w Polsce w okresie 1995–2010 bardzo dobrze obrazuj  najbardziej charakterystyczne 
nurty wspó czesnej literatury norweskiej. W ród wydanych w j zyku polskim pozycji znale  mo na przy-
k ady takich estetyk jak minimalizm (w tym naiwizm) i encyklopedyzm oraz takich kr gów tematycznych jak 
problematyka rodzinna, egzystencjalna czy religijna. W mniejszym stopniu reprezentowane s  utwory biogra-
fi czne czy autobiografi czne, które w ostatnim czasie stanowi  bardzo istotn  grup  twórczo ci oraz przedmiot 
o ywionych dyskusji w Norwegii. Na uwag  zas uguje tak e fenomen literatury popularnej – prze ywaj cych
nowy okres wietno ci sag romantycznych oraz niezwykle modnych skandynawskich krymina ów. W opi-
sywanym okresie w wi kszym stopniu zacz y si  równie  pojawia  w Polsce t umaczenia warto ciowych
norweskich ksi ek dla dzieci i m odzie y. Ogólnie nale y zatem podkre li , e sytuacja norweskiej literatury 
pi knej dost pnej w polskich przek adach jest bardzo dobra – to z pewno ci  jedna z najlepiej obecnie repre-
zentowanych w Polsce ma ych literatur europejskich.

S owa kluczowe: literatura norweska, rynek wydawniczy w Polsce, literatura wspó czesna, Norwegia

1. WST P

Literatura norweska jest, obok szwedzkiej, jedn  z najcz ciej wydawanych w Polsce 
literatur skandynawskich. W drugiej po owie XX w. polski czytelnik mia  okazj  zapozna
si  z klasyk  norweskiej powie ci, g ównie za spraw  obszernej Serii Dzie  Pisarzy Skandy-
nawskich Wydawnictwa Pozna skiego, obejmuj cej utwory Knuta Hamsuna (1859–1952), 
Johana Bojera (1872–1959), Olava Duuna (1876–1939), Sigrid Undset (1882–1949), Sigurda 
Hoela (1890–1960), Tarjeiego Vesaasa (1897–1970) i innych. Spo ród wielkich Norwegów 
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wydawano te  u nas oczywi cie Henryka Ibsena (1828–1906), niestety jego dramaty, po-
dobnie jak spora cz  beletrystyki norweskiej w tamtym okresie, nie by y t umaczone
z j zyka orygina u, tylko z niemieckiego. Sytuacja zacz a zmienia  si  dopiero w latach 
90. XX w., kiedy do Polski trafi y z jednej strony popularne cykle powie ciowe Margit 
Sandemo (ur. 1924; fenomenowi sag norweskich po wi cona b dzie dalsza cz  artyku u),
a z drugiej – wiatowy bestseller Josteina Gaardera (ur. 1952), wiat Zofi i (Sophies verden 
1991, wyd. pol. 1995)1 oraz ca y szereg opublikowanych przez Wydawnictwo Jacek San-
torski & Co (obecnie Czarna Owca) innych utworów tego autora. Im bli ej ko ca wieku, 
tym mo na zaobserwowa  w ofercie polskich ofi cyn wydawniczych wi ksz  ró norodno
ksi ek t umaczonych ju  niemal wy cznie z norweskiego. 

Od roku 2004, a szczególnie w trzech ostatnich latach, widoczny jest wzrost liczby 
publikowanych co roku tomów zaliczanych do norweskiej literatury pi knej2. Co istotne, 
dost pne w naszym j zyku tytu y reprezentuj  ró ne gatunki prozy (w mniejszym stopniu 
dramatu), a tak e do  szeroki zakres tematyczny. Zdecydowana wi kszo  wydanych 
w Polsce w latach 1995–2010 utworów to ksi ki, które równie  w Norwegii ukaza y si
w ci gu ostatnich 15–20 lat, przez co stanowi  one swego rodzaju obraz wspó czesnej
beletrystyki norweskiej w naszym kraju. Celem niniejszego artyku u jest krótka charakte-
rystyka historycznoliteracka lat 90. i pierwszych lat XXI wieku w literaturze norweskiej, 
a jednocze nie zbadanie, w jakim stopniu obraz tworzony przez dost pne na polskim rynku 
publikacje odzwierciedla tendencje obecne we wspomnianym okresie w twórczo ci pisarzy 
norweskich.

Artyku  sk ada si  z dwóch cz ci. W pierwszej i krótszej z nich przedstawiono staty-
styki dotycz ce liczby norweskich ksi ki opublikowanych w Polsce w okresie 1995–2010. 
Zobrazowane zostan  te  czynniki wp ywaj ce na zwi kszenie zainteresowania polskich 
wydawnictw literatur  norwesk . Druga cz , podzielona na kilka podrozdzia ów, stanowi 
charakterystyk  najwa niejszych trendów w beletrystyce norweskiej od ok. po owy lat 90. 
do czasów obecnych oraz tego, w jaki sposób ksi ki, które ukaza y si  w Polsce, wpisuj
si  w owe trendy. Pierwszy z podrozdzia ów drugiej cz ci po wi cony jest publikacjom 
(równie  nowych t umacze ) literatury pochodz cej sprzed lat 90. XX w.

2. STATYSTYKI

Zebrane dane na temat tytu ów norweskich wydanych w Polsce w latach 1995–
2010 pochodz  z dwóch podstawowych róde : dost pnych online katalogów Biblioteki 

1 Publikacj wiata Zofi i J. Gaardera mo na uzna  za wydarzenie, które wp yn o na zwi kszenie zainteresowania 
polskich wydawców i czytelników wspó czesn  literatur  norwesk . W roku 1995 liczba wydanych w Polsce 
nowych tytu ów (z wy czeniem sag) po raz pierwszy w latach 90. przekroczy a 3 sztuki. Mi dzy innymi z tych 
przyczyn zdecydowano si  tutaj przyj  rok 1995 za pocz tek badanego w artykule okresu.

2 Literatura faktu (szeroko pojmowana literatura typu non-fi ction) jest równie  reprezentowana, jednak pozostaje 
poza zakresem naszych bada , st d te  ilekro  w artykule mowa jest o ksi kach lub literaturze, okre lenia te 
dotycz  beletrystki, chyba, e zostanie to wyra nie zaznaczone inaczej. 
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Narodowej 3 oraz bibliografi i Norsk bokfortegnelse (NORBOK) Norweskiej Biblioteki 
Narodowej 4, zawieraj cej m.in. informacje dotycz ce opublikowanych za granic  utwo-
rów norweskich autorów. Dodatkowo pomocne by y katalogi internetowe wydawnictw 
zajmuj cych si  literatur  skandynawsk , szczególnie w zakresie danych dotycz cych 
roku 2010. Poniewa  zainteresowanie w niniejszym artykule koncentruje si  jedynie na 
liczbie ksi ek reprezentuj cych beletrystyk  norwesk , które we wspomnianym okresie 
ukaza y si  w Polsce po raz pierwszy, z listy wyników nale a o usun  m.in. wznowienia, 
a tak e bardzo mocno zak ócaj ce obraz popularne sagi, licz ce cz sto po kilkadziesi t
tomów. Uzyskane w ten sposób dane ilustruje rysunek 1, z którego wynika, e w latach 
1995–2010 w Polsce wydano 116 nowych norweskich tytu ów, z czego niemal 70% od 
roku 2004.5

Przyczyn, dla których w ostatnich latach na polskim rynku pojawi o si  znacznie wi -
cej norweskich ksi ek ni  w latach ubieg ych, mo na doszukiwa  si  zarówno w zaintere-
sowaniach czytelniczych (np. widocznej od niedawna modzie na krymina  skandynawski, 
któr  potwierdza obecno  32 powie ci kryminalnych w ród 80 pozycji wydanych od roku 
2004), jak i dost pno ci dofi nansowa  oferowanych przede wszystkim przez organizacj
NORLA (Norwegian Literature Abroad), promuj c  literatur  norwesk  za granic . NOR-
LA wspomaga wydawnictwa, zwracaj c im cz  kosztów t umaczenia ksi ek bezpo red-
nio z j zyka norweskiego. Statystyki dotycz ce wsparcia przez NORLA polskich tytu ów
(w zakresie literatury pi knej) przedstawia tabela 1.

3 Katalogi Biblioteki Narodowej: http://alpha.bn.org.pl/, dost p 4 stycznia 2011.
4 Norweska bibliografi a narodowa NORBOK: http://www.nb.no/baser/norbok2/norbok.php, dost p 6 stycznia 

2011.
5 Dane maj  charakter czysto orientacyjny i mog  w nieznaczny sposób odbiega  od rzeczywisto ci.

Rys. 1. Liczba wydanych tytu ów w latach 1995–2010, z wy czeniem sag

Kilka uwag o tendencjach w najnowszej norweskiej literaturze pi knej...
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Tabela 1

Liczba tytu ów dofi nansowanych przez NORLA w latach 2004–2010

Rok Liczba tytu ów dofi nansowanych przez NORLA

2004 5

2005 4

2006 2 (7)

2007 9

2008 3 (5)

2009 11

2010 4

Dane pochodz  ze strony internetowej NORLA www.norla.no.

Dane w nawiasach dotycz  sytuacji, kiedy dofi nansowan  publikacj  by  zbiór sztuk 
teatralnych, wydanych pó niej w osobnych tomach, oraz trylogia, której ka da cz  opu-
blikowana zosta a oddzielnie. W ten sposób od roku 2004 NORLA dofi nansowa a 38 (45) 
tytu ów, z czego do ko ca roku 2010 ukaza o si  35 (41), czyli oko o 30% wszystkich 
wydanych norweskich ksi ek.

3. NIE TYLKO WZNOWIENIA 

Zanim przedstawimy charakterystyk  wa niejszych tendencji obecnych w najnowszej 
literaturze norweskiej, nale y krótko wspomnie  o wydanych w okresie 1995–2010 tytu-
ach reprezentuj cych starsz  twórczo . W ród nielicznych wznowie  dominuj  powie ci

historyczne Sigrid Undset i Elisabeth Dored (1908–1972), pisarek ciesz cych si  w Polsce 
popularno ci  we wcze niejszych latach. Na uwag  zas uguj  jednak przede wszystkim 
nowe t umaczenia klasyków: Henryka Ibsena i Knuta Hamsuna. W ostatnich 15 latach uka-
za y si  prze o one z j zyka norweskiego przez Ann  Marciniakówn  powie ci Pan (1997),
G ód (1998), B ogos awie stwo ziemi (1999), Marzyciele (1999) i Victoria (2000), a jesz-
cze w roku 1994 Na zaro ni tych cie kach, a tak e sztuki Ibsena: Nora (2006), Hedda 
Gabler (2006), Pani z morza (2007), Dzika kaczka (2007), John Gabriel Borkman (2007)
i Peer Gynt (2007). Co ciekawe, gda skie wydawnictwo s owo/obraz terytoria w roku 
2004 si gn o po jeszcze dawniejsz  dramaturgi  skandynawsk , wydaj c zbiór komedii 
du sko-norweskiego „Moliera Pó nocy”, Ludviga Holberga (1684–1754).

Niestety, ani w ostatnich latach, ani wcze niej, nie opublikowano zbyt wielu przyk a-
dów licz cej si  twórczo ci norweskiej pochodz cej z drugiej po owy XX wieku, a sprzed 
ok. roku 1990. Jednym z wyj tków jest tutaj wydawana w latach 60. i 70. proza Tarjeiego 
Vesaasa (wznowienie Pa acu lodowego w postaci audiobooku ukaza o si  w roku 2009), 
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a tak e dwie powie ci Jensa Bjørneboe (1920–1976): Rekiny (Haiene 1974, wyd. pol. 1981)
oraz Historia bestialstwa: Chwila wolno ci (Frihetens øyeblikk 1966, wyd. pol. 1995). Na-
le y tutaj nadmieni , e Historia bestialstwa to dzie o ycia Jensa Bjørneboe, trylogia w po-
ruszaj cy sposób rozprawiaj ca si  z zagadnieniem ludzkiego okrucie stwa oraz dokonanie 
literackie na europejskim poziomie. Tym bardziej szkoda, e w j zyku polskim ukaza a
si  jedynie jej pierwsza cz . Innym bardzo wa nym nazwiskiem w historii wspó czesnej
literatury norweskiej jest Dag Solstad (ur. 1941), wybitny prozaik tworz cy ju  od ponad 
czterdziestu lat. Nak adem wydawnictwa Smak S owa w roku 2010 na polskim rynku po 
raz pierwszy pojawi y si  dwie jego powie ci, pochodz ce z zupe nie ró nych okresów 
dzia alno ci Solstada: opublikowane pierwotnie w roku 1969 Patynozielone! (Irr! Grønt!)
oraz Noc profesora Andersena (Professor Andersens natt) z roku 1996. Polski czytelnik po-
winien zwróci  uwag  zw aszcza na pierwsz  z tych ksi ek, która powsta a pod wyra nym
wp ywem twórczo ci Witolda Gombrowicza, a szczególnie prze o onej na j zyk norweski 
powie ci Ferdydurke, i zarówno formalnie, jak i tematycznie odnosi si  do dzie a Polaka.

4. MI DZY MINIMALIZMEM A ENCYKLOPEDYZMEM

Lata 90. w literaturze norweskiej charakteryzuj  si  w du ej mierze odej ciem od 
popularnych w poprzedniej dekadzie eksperymentów z postmodernistyczn  metafi kcj
i intertekstualno ci  na rzecz powrotu do realizmu i skoncentrowania si  na problematyce 
ycia codziennego. Wyrazem tego typu postawy jest twórczo  Erlenda Loe (ur. 1969), 

która zyska a ogromn  popularno  w po owie ostatniego dziesi ciolecia XX wieku i ca y
czas z powodzeniem porusza istotne, cz sto egzystencjalne problemy przy u yciu bardzo 
prostego, niemal dziecinnego, cho  jednocze nie niepozbawionego ironii, j zyka narracji. 
Prze omowa ksi ka Erlenda Loe, Naiwny. Super (Naiv. Super 1996, wyd. pol. 2002), da a
nazw  pr dowi okre lanemu przez badaczy jako „naiwizm” lub „neonaiwizm” (Andersen 
2001), cechuj cemu si  m.in. praktycznym, przyziemnym spojrzeniem na powa ne zagad-
nienia. W Polsce ukaza y si  jeszcze dwie powie  tego autora: Doppler (2004, wyd. pol. 
2006) i Muleum (2007, wyd. pol. 2011)6.

Naiwizm to tylko jedno ze zjawisk wpisuj cych si  w szersz  tendencj  minimali-
styczn  obecn  we wspó czesnej literaturze norweskiej. Podczas gdy Erlenda Loe uzna
mo na za przedstawiciela minimalizmu w zakresie doboru rodków j zykowych, wie-
lu innych pisarzy sk ania si  raczej ku oszcz dno ci formy. W ród nich do najwa niej-
szych zalicza si  Kjella Askildsena (ur. 1929), autora docenianego ju  od lat 80. za pre-
cyzj  wyrazu i kunszt s owa. W j zyku polskim dost pny jest jego zbiór nowel Toma-
sza F. ostatnie zapiski dla ludno ci (Thomas F’s siste nedtegnelser til almenheten 1983,
wyd. pol. 2000). Minimalizm formy i s owa wykorzystuj  ch tnie równie  twórcy rednie-
go i m odszego pokolenia, w tym Jon Fosse (ur. 1959), ciesz cy si wiatow  s aw  przede 

6 Ponadto wydano zaliczaj c  si  do literatury faktu ksi k Organista (2006, wyd. pol. 2008), b d c  zapisem 
rozmów Erlenda Loe z organist  Petterem Amundsenem na temat jego spekulacji dotycz cych zaginionych 
manuskryptów Szekspira.

Kilka uwag o tendencjach w najnowszej norweskiej literaturze pi knej...
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wszystkim jako dramaturg. Bohaterowie jego sztuk, zazwyczaj anonimowi, wypowiadaj
si  w sposób niezwykle oszcz dny, nie stroni c od cz stych, przybieraj cych kszta t re-
frenu, powtórze . W polskim przek adzie ukaza a si  znaczna liczba dramatów Fossego. 
Nurt minimalistyczny reprezentuje tak e wczesna twórczo  Hanne Ørstavik (ur. 1969), 
w tym krótka powie Mi o (Kjærlighet 1997, wyd. pol. 2009), b d ca pierwsz  cz ci
trylogii tematycznej, traktuj cej m.in. o trudno ciach komunikacyjnych mi dzy dzie mi
a rodzicami.

Na przeciwnym biegunie tendencji, które wyra nie rysuj  si  w norweskiej literaturze 
wspó czesnej, znajduje si  tzw. encyklopedyzm (Andersen 2001), czyli zami owanie do 
prezentowania w utworach literackich bardzo obszernych wycinków rzeczywisto ci, cz sto 
z ogromn  precyzj  w odwzorowywaniu szczegó ów. Dominuj  tu zatem powie ci historycz-
ne lub historyzuj ce, literackie kroniki rodzinne, biografi e – zarówno prawdziwych osób, jak 
i fi kcyjnych postaci7. Badacze pisz  nawet o odrodzeniu w latach 90. sztuki opowie ci czy 
renesansie epiki, a w ka dym razie o powrocie do linearnego rodzaju narracji, która w po-
przednim dziesi cioleciu cz sto cechowa a si  fragmentaryczno ci .

W ród powie ci reprezentuj cych nurt encyklopedyczny wymieni  mo na m.in. opi-
suj cy losy orkiestry z Titanica Psalm u kresu podró y (Salme ved reisens slutt 1990, wyd. 
pol. 1998) Erika Fosnesa Hansena (ur. 1965), trylogi  o Dinie autorstwa Herbjørg Wassmo 
(ur. 1942), z której u nas znana jest Ksi ga Diny (Dinas bok 1989, wyd. pol. 1999), czy 
histori  rodzinn Pó brat (Halvbroren 2001, wyd. pol. 2004) Larsa Saabyego Christensena 
(ur. 1953). Bardzo istotnymi osi gni ciami wpisuj cymi si  w nurt encyklopedyczny s
równie  niet umaczone na j zyk polski powie ci Seierherrene (1990, Zwyci zcy) Roya 
Jacobsena (ur. 1954) oraz trylogia Forføreren (1993, Uwodziciel), Erobreren (1996, Zdo-
bywca), Oppdageren (1999, Odkrywca) Jana Kjærstada (ur. 1953). Ksi ka Jacobsena, 
znanego u nas autora Nowej wody (Det nye vannet 1987, wyd. pol. 1998) oraz Izma-
ela (Ismael 1998, wyd. pol. 2003), stanowi zapis ogromnych zmian, które mia y miejsce 
w Norwegii w drugiej po owie XX wieku, przej cia od spo ecze stwa rolniczego, przez 
industrializacj , do postindustrializmu. Natomiast trylogia Kjærstada, traktuj ca o losach 
fi kcyjnej gwiazdy telewizji, Jonasa Wergelanda, zawiera spor  doz  krytyki skierowanej 
pod adresem powojennego norweskiego spo ecze stwa.

Oczywi cie minimalizm i encyklopedyzm, zwane równie  czasem twórczo ci  anorek-
tyczn  i bulimiczn  (Rottem 1998), s  tylko skrajnymi przyk adami estetycznych form wy-
razu widocznych we wspó czesnej beletrystyce norweskiej. Oprócz tych dwóch trendów, 
które najwyra niej zaznaczy y swoj  obecno  w latach 90., najnowsz  literatur  norwesk
charakteryzuje pewne zró nicowanie w zakresie sposobów prowadzenia narracji, kompo-
zycji itd., jednak cech cz c  zdecydowan  wi kszo  wydawanych obecnie utworów 
jest do  tradycyjny, realistyczny styl. Do ciekawszych wyj tków od tej zasady zaliczy
mo na twórczo  Kjærstada, któr  niezmiennie wyró nia sk onno  do postmodernistycz-
nego eksperymentatorstwa, czy Linn Ullmann (ur. 1966), której powie Zanim za niesz
(Før du sovner 1998, wyd. pol. 2004) zawiera elementy magii i fantastyki.

7 Zagadnienie biografi zmu w najnowszej literaturze norweskiej omówione zostanie w bardziej dog bny sposób 
w dalszej cz ci artyku u.
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5. WA NIEJSZE KR GI TEMATYCZNE

Proza realistyczna wymaga koncentracji na tematyce typowej dla otaczaj cej rzeczywi-
sto ci. W przypadku nowszej literatury norweskiej jednym z najistotniejszych problemów 
podejmowanych przez pisarzy sta  si  rozpad rodziny oraz relacje mi dzy pokoleniami. 
Twórcy, którzy zadebiutowali w latach 90., nale  do pierwszej generacji dotkni tej wielk
fal  rozwodów, st d te  tematyka dotycz ca samotnych rodziców powraca m.in. u takich 
autorów jak wspomniana ju  Hanne Ørstavik, w powie ciach Mi o lub Like sant som 
jeg er virkelig (1999, Tak prawdziwe, jak naprawd  jestem), Trude Marstein (ur. 1973) 
w ksi ce Plutselig høre noen åpne en dør (2000, Nagle us ysze , jak kto  otwiera drzwi), 
czy Tore Renberg (ur. 1972) w stanowi cych cz  wi kszego cyklu utworach Mannen
som elsket Yngve (2003, Cz owiek, który pokocha  Yngvego), Kompani Orheim (2005,
Kompania Orheim) i Charlotte Isabel Hansen (2008).

W Norwegii du o pisze si  w ostatnich latach nie tylko o sytuacji dzieci oraz ich 
rozwiedzionych matek i ojców, ale kobiet i m czyzn w ogóle. Co ciekawe, obraz, jaki 
wy ania si  z nowszych powie ci traktuj cych o problemach obu p ci, pozostaje pod wy-
ra nym wp ywem norweskiej polityki równouprawnienia, która pod koniec XX wieku 
uczyni a kobiety pod wieloma wzgl dami uprzywilejowan  grup  spo eczn . M czy ni
osaczeni przez znakomicie radz ce sobie w yciu kobiety, czuj  si  bezradni, zagubieni 
i wyobcowani – tak przynajmniej opisywani s  bohaterzy powie ci Erlenda Loe (w tym 
wydanego u nas Dopplera), a tak e Fatso (2003, Grubas) Larsa Ramsliego (ur. 1974) czy 
Blind (2005, lepy) Larsa Ovego Seljestada (ur. 1961). Wyj ciem z takiej sytuacji dla 
niektórych staje si  przemoc – ucieka si  do niej zarówno bohater Blind, jak i m czy ni
w powie ciach Carla Frodego Tillera (ur. 1970), Skråninga (2001, Zbocze) i Bipersonar
(2003, Drugoplanowi). 

Z drugiej strony kobiety jawi  si  cz sto jako perfekcjonistki zanadto dbaj ce o wygl d
i przej te w asn  cielesno ci , a do tego bezwzgl dnie wykorzystuj ce innych, w szcze-
gólno ci m czyzn. Taki wizerunek p ci pi knej ca kowicie zrywa z tradycyjnym obrazem 
kobiet, funkcjonuj cym w starszej literaturze norweskiej, gdzie bohaterki bywa y s abe,
bierne i uciemi one. Teraz jednak to one dominuj , np. w powie ciach Dyp rød 315 (2001,
G boka czerwie  315), czy Honningtunger (2002, Lizusi) Helene Uri (ur. 1964) lub Få
meg på, for faen (2005, Rozpal mnie, do cholery) Olaug Nilssen (ur. 1977). Z wyj tkiem
Dopplera Erlenda Loe, opisany kr g tematyczny w literaturze norweskiej nie jest zupe nie
reprezentowany przez ksi ki t umaczone na j zyk polski – mo e cz ciowo ze wzgl du
na to, i  wiele spo ród wymienionych tytu ów to powie ci do  kontrowersyjne, a czasem 
wr cz prowokacyjne.

Wspó cze ni pisarze norwescy nie stroni  równie  od ogólniejszej, ponadczasowej 
problematyki, pojawiaj cej si  w wielu wa nych powie ciach ostatnich lat, spo ród których 
kilka zosta o opublikowanych w Polsce. Temat samotno ci i nieprzystosowania do spo e-
cze stwa poruszany jest w do  lekki i przyst pny sposób w tetralogii Ingvara Ambjørnsena 
(ur. 1956) o Ellingu, której trzy cz ci (Fugledansen 1995, wyd. pol. Elling mamusin synek 
2005, Brødre i blodet 1996, wyd. pol. Elling na mier  i ycie 2006 i Elsk meg i morgen 
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1999, wyd. pol. Elling, kochaj mnie jutro 2007) ukaza y si  nak adem wydawnictwa Repli-
ka. Du o powa niejszy rodzaj dyskusji o samotno ci, a tak e o to samo ci wspó czesnego
cz owieka, zauwa y  mo na we wspomnianej ju Nocy profesora Andersena Daga Solsta-
da. Z kolei temat pojednania – z samym sob , w asn  przesz o ci , najbli szymi, cz sto
w trudnej yciowej sytuacji – stanowi o  cenionych przez krytyk  i popularnych w ród
norweskiej i mi dzynarodowej publiczno ci powie ci Kradn c konie (Ut og stjæle hester 
2003, wyd. pol. 2008) oraz Przeklinam rzek  czasu (Jeg forbanner tidens elv 2008, wyd. 
pol. 2009) Pera Pettersona (ur. 1952), a tak e Ziemia k amstw (Berlinerpoplene 2004, wyd. 
pol. 2010) Anne B. Ragde (ur. 1957). 

Pastor (Presten 2004, wyd. pol. 2006) Hanne Ørstavik to ksi ka wpisuj ca si z jed-
nej strony w nurt twórczo ci, która podejmuje szeroko poj t  problematyk  egzystencjaln ,
a z drugiej nawi zuje do innego kr gu tematycznego, równie  wyra nie obecnego w naj-
nowszej literaturze norweskiej, a mianowicie do kwestii religii. Pastor ukazuje zmagania 
m odej kobiety pastora z w asn  samotno ci  i problemami spo eczno ci ma ej, pó noc-
nonorweskiej wioski, odwo uj c si  jednocze nie do zagadnie  teologicznych. Natomiast 
w innej wydanej w j zyku polskim powie ci, Wszystko ma swój czas (En tid for alt 2004,
wyd. pol. 2009) Karla Ovego Knausgårda (ur. 1968), uwaga czytelnika skupia si  na anio-
ach, których histori  istnienia przedstawia narrator utworu, stawiaj c te  pytania o zwi -

zek mi dzy tym, co boskie, a tym, co ludzkie. 
W ród pozosta ych problemów podejmowanych przez wspó czesnych norweskich 

pisarzy znajduje si  kwestia mniejszo ci narodowych, w tym imigrantów. W Norwegii 
publikuje te  coraz wi cej pisarzy pochodz cych z innych ni  norweska, grup etnicznych. 
Jednak zapewne ze wzgl du na niewielkie mo liwo ci odniesienia opisywanych w tej twór-
czo ci sytuacji do realiów naszego kraju, ksi ki reprezentuj ce ów zakres tematyczny nie 
by y dot d wydawane w Polsce. Wyj tkiem jest traktuj ca o kulturze i obyczajach Samów 
powie  Ailo Gaupa (ur. 1944) Podró  na d wi kach szama skiego b bna (Trommereisen
1988, wyd. pol. 2004).

6. BIOGRAFIZM I AUTOBIOGRAFIZM

Powie ci zawieraj ce w tki biografi czne lub autobiografi czne stanowi  stale rosn c  gru-
p  w nowszej literaturze norweskiej. Wielu spo ród najbardziej licz cych si  wspó czesnych 
autorów buduje fabu y swoich utworów, wykorzystuj c elementy rzeczywistych zdarze  lub 
odwo uj c si  do autentycznych, yj cych lub historycznych, postaci. Obecno  nowej fali 
ksi ek biografi zuj cych/biografi cznych wi e si  zapewne cz ciowo ze wspomnianym ju
wcze niej encyklopedyzmem oraz powrotem do estetyki realistycznej. Co ciekawe, wspó -
czesny biografi zm zdaje si  dzieli  na dwa mocno ró ni ce si  od siebie pomniejsze nurty, 
które jednak równie wyra nie zaznaczaj  swe istnienie na norweskim rynku ksi ki.

Z jednej strony pisarze ch tnie si gaj  po form  tradycyjnej powie ci biografi cznej, 
historycznej, b d  historyzuj cej, której bohaterami staj  si  rzeczywiste osoby. Do takich 
ksi ek zaliczy  mo na utwory Melancholia I (1995) i Melancholia II (1996) Jona Fosse-
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go, opisuj ce losy XIX-wiecznego malarza Larsa Herterviga, czy te  Nikolaja Frobeniu-
sa (ur. 1965): Latours katalog (1996, Katalog Latoura) o tytu owym lokaju Markiza de 
Sade oraz Poka  wam strach (Jeg skal vise dere frykten 2008, wyd. pol. 2009) o Edgarze 
Allanie Poem i jego fanatycznym wielbicielu. Oprócz tego nale a oby tak e wspomnie
o (cz sto fabularyzowanych) biografi ach autorstwa Ketila Bjørnstada8 (ur. 1952), po wi -
conych m.in. bohaterom norweskiej bohemy artystycznej z prze omu XIX i XX wieku, 
Odzie Krohg i Hansowi Jægerowi. 

Z drugiej strony uderza mnogo  utworów, których autorzy celowo mieszaj fi kcj
z rzeczywisto ci , najcz ciej czyni c bohaterami/narratorami osoby, które mo na lub 
wr cz nale a oby uto samia  z samymi pisarzami. Takiego zabiegu dokona  np. Erlend Loe 
w powie ci L (1999), gdzie narrator nosi imi  Erlend, czy Dag Solstad w ksi ce 16/07/41
(2002), której g ówny bohater jest pisarzem o nazwisku Dag Solstad, natomiast tytu o-
wa data to data urodzenia autora. Innego rodzaju przyk adem mo e by  ostatnia powie
Gautego Heivolla (ur. 1978), Før jeg brenner ned (2010, Zanim sp on ), w której w tki
autobiografi czne przeplataj  si  z histori  prawdziwego piromana pochodz cego z okolicy, 
gdzie dorasta  pisarz. W ka dej z wymienionych powie ci granice mi dzy autentycznymi 
zdarzeniami a literack fi kcj  zostaj  mocno zatarte.

Nikt jednak nie wykorzysta  w tków autobiografi cznych w równie du ym stopniu 
i nie spowodowa  w norweskim wiecie literackim podobnego zam tu, co wspomniany 
ju  Karl Ove Knausgård swoim sze ciotomowym cyklem Min kamp (tomy 1–5 2009–
2010, publikacja ostatniego planowana na rok 2011, Moja walka). Min kamp (podobie -
stwo tytu u do niemieckiego Mein Kampf jest zamierzon  prowokacj ) stanowi szczegó-
owy zapis ró nych okresów ycia Knausgårda, od jego wczesnej m odo ci po wydarzenia 

ostatnich lat. Co istotne, pisarz otwarcie (i cz sto krytycznie) wypowiada si  w kolejnych 
cz ciach cyklu o swoich bliskich oraz osobach publicznych, niejednokrotnie wywo uj c
w ten sposób ich ostre reakcje. Kontrowersyjno  serii mocno wp yn a na jej popular-
no , a niemal jednog o nie pochlebne opinie krytyków dodatkowo przyczyni y si  do jej 
ogromnego sukcesu. Z kolei publiczna debata na temat odpowiedzialno ci i etyki w zawo-
dzie pisarza, do której doprowadzi a publikacja Min kamp, dowodzi tylko, i  biografi zm, 
a szczególnie autobiografi zm to jedno z najciekawszych zjawisk w norweskiej literaturze 
ostatnich lat.

7. LITERATURA ROZRYWKOWA: SAGI I KRYMINA Y

Pozycja norweskiej literatury popularnej na polskim rynku wydawniczym jest nie-
zwykle imponuj ca, a jednocze nie bardzo dobrze oddaje sytuacj  panuj c  w Norwegii. 
Tak zwane sagi9, czyli obejmuj ce wiele tomów obyczajowe, romantyczne b d  erotyczne 

8 W Polsce w roku 2007 wydano jego autorstwa biografi  Liv Ullmann: Liv Ullmann. Linie ycia (literatura faktu). 
9 Przyj ta przez wydawców tego typu serii w Polsce nazwa pochodzi od pierwszych znanych u nas powie ci

Margit Sandemo, z Sag  o ludziach lodu na czele. W j zyku norweskim na okre lenie wielotomowych 
obyczajowych cyklów powie ciowych u ywa si  s owa romanserier – serie powie ciowe.
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powie ci, których najwi kszym gronem odbiorców s  kobiety, sprzedaj  si  na norweskim 
rynku w milionach egzemplarzy10, co robi szczególne wra enie, je li wzi  pod uwag
liczb  ludno ci w Norwegii, wynosz c  w 2010 r. 4,9 miliona mieszka ców11. Fenomen 
popularno ci sag w Polsce si ga roku 1992, kiedy ofi cyna Pol-Nordica zacz a wydawa
Sag  o ludziach lodu (Sagaen om Isfolket 1982–1989, wyd. pol. 1992–1996) Margit Sande-
mo, a pó niej kolejne cykle powie ciowe tej i innych pisarek. Zadziwia fakt, i  ani ksi -
ki Sandemo, ani innych autorek romantycznych serii, nie zyska y wi kszej popularno ci
poza Skandynawi  i nie s  powszechnie t umaczone na inne j zyki ni  szwedzki, du ski,
islandzki i polski12.

Polska stanowi zatem jeden z najwa niejszych zagranicznych rynków zbytu dla tego 
typu twórczo ci, a jej sukces w naszym kraju wcale nie zmala  od czasów wydania pierw-
szej sagi Margit Sandemo. Wr cz przeciwnie, lata 2008–2010 przynios y dwukrotny w sto-
sunku do roku 2007 oraz trzykrotny w porównaniu z wcze niejszymi latami wzrost liczby 
wydanych tytu ów zaliczaj cych si  do gatunku sag. Tendencj  t  obrazuje rysunek 2, 
przedstawiaj cy liczb  uj tych w katalogu Biblioteki Narodowej tomów norweskich serii 
powie ciowych wydanych w latach 1995–2010 (do roku 1995 wydano w sumie 32 tomy 
Sagi o ludziach lodu), ze wznowieniami w cznie. Wliczenie do zestawienia wznowie

10 Tylko jedna z najpoczytniejszych obecnie autorek sag, Elin Brend Johansen, sprzeda a do tej pory oko o
miliona egzemplarzy swoich powie ci. Dla porównania pi  pierwszych cz ci bestsellera Min kamp 
K. O. Knausgårda osi gn o sprzeda  na poziomie 200.000 sztuk (dane z wrze nia 2010 r., na podst. http://
universitas.no/kultur/55228/vil-ha-serielitteratur-pa-pensum/, dost p 22 stycznia 2011).

11 Dane Norweskiego Centralnego Biura Statystycznego, http://www.ssb.no/befolkning/. 
12 Dane na podstawie bazy Norvegica extranea w NORBOK. 

Rys. 2. Liczba wydanych w latach 1995–2010 tomów sag, w czaj c wznowienia
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(przede wszystkim ksi ek Sandemo) ma na celu zobrazowanie trendu rosn cej popular-
no ci sag w ostatnich latach – wydawnictwa si gaj  przy tym nie tylko po nowe nazwiska 
i serie, ale równie ch tnie przypominaj  klasyk  gatunku. cznie w badanym okresie 
ukaza a si  zawrotna liczba 666 tomów norweskich sag 15 pisarek, z czego oko o 1/3 
autorstwa Margit Sandemo13.

W przeciwie stwie do sag, które s  fenomenem stricte norweskim, powie ci krymi-
nalne stanowi  gatunek literatury rozrywkowej popularny w ca ej Skandynawii. W Polsce 
zwi kszone zainteresowanie skandynawskim krymina em zaobserwowa  mo na od ok. 
2004 roku, za  z pewno ci  dodatkowo wp yn  na nie sukces bestsellerowej trylogii Mil-
lenium autorstwa Szweda Stiega Larssona (2005–2007, wyd. pol. 2009). W Norwegii (po-
dobnie zreszt , jak w innych krajach skandynawskich) powie  kryminalna, jako gatunek 
nie tylko dostarczaj cy rozrywki, ale równie  podejmuj cy aktualne problemy spo eczne,
cieszy si  niezmienn  popularno ci  od drugiej po owy XX wieku. O jego szczególnej 
pozycji mo e wiadczy  fakt, e ze wzgl du na swoje cz sto wysokie walory literackie 
nie jest zaliczany przez badaczy do literatury popularnej, a raczej uznaje si  go za gatunek 
z pogranicza tzw. literatury wysokiej.

Na polskim rynku w badanym okresie ukaza y si  33 powie ci kryminalne lub sen-
sacyjne (jak ju  wspomniano, 32 od roku 2004, jedna w roku 2000) o miorga autorów: 
Torkila Damhauga (ur. 1958), Toma Egelanda (ur. 1959), Karin Fossum (ur. 1954), Gerta 
Godenga (w a c. Nygårdshaug, ur. 1946), Anne Holt (ur. 1958), Unni Lindell (ur. 1957), 
Jo Nesbø (ur. 1960) oraz Gunnara Staalesena (ur. 1947). Nazwiska te tworz  do  repre-
zentatywn  grup  i z pewno ci  nale  do bardziej rozpoznawalnych w Norwegii, trzeba 
jednak pami ta , e ze wzgl du na ogromn  popularno  krymina u w tym kraju liczba 
pisarzy zajmuj cych si  tym gatunkiem jest równie  bardzo du a.

8. LITERATURA DLA DZIECI I M ODZIE Y

Norwegia, podobnie jak Szwecja czy Dania, ma znakomite tradycje, je li chodzi o li-
teratur  dzieci c  i m odzie ow , a pisaniem dla tej grupy odbiorców zajmuje si  wielu, 
równie  tych najbardziej znanych, autorów tworz cych dla doros ych, m.in. Erlend Loe, 
Tore Renberg czy Lars Saabye Christensen. Norweskie ksi ki dla m odszych czytelników 
ukazywa y si  sporadycznie na polskim rynku jeszcze przed ostatni  dekad  XX wieku, 
jednak to dopiero w latach 1995–2010 pojawi a si  w j zyku polskim wi ksza liczba cie-
kawych propozycji tego typu. Pocz wszy od publikacji wiata Zofi i, w okresie 1995–2005 
dominowa y ksi ki dla m odzie y autorstwa Josteina Gaardera oraz inne tytu y, podobne 
do jego bestsellerowej powie ci o historii fi lozofi i. cznie w Polsce wydano 13 pozycji 
autorstwa Josteina Gaardera (czyli niemal ca y jego dorobek pisarski), z czego wi kszo
skierowana jest do m odego czytelnika. 

W ostatnich kilku latach za  (dok adniej od roku 2007) zauwa y  mo na zwi kszone
zainteresowanie równie  ilustrowanymi ksi kami dla najm odszych. Przede wszystkim 

13 Stan wed ug katalogu online Biblioteki Narodowej na dzie   21 stycznia 2011.
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za spraw  wydawnictwa Fundacji Inicjatyw Spo ecznie Odpowiedzialnych (FISO), 
a tak e specjalizuj cego si  w skandynawskiej literaturze dzieci cej EneDueRabe, w Pol-
sce pojawi y si  ksi ki m.in. pisz cych równie  dla doros ych autorów: poetki Gro 
Dahle (ur. 1962) i prozaika Gautego Heivolla, a tak e autora cyklu o Garmannie, Stiana 
Holego (ur. 1969) i znakomitego ilustratora oraz wspó twórcy ksi ek Gro Dahle, Sveina 
Nyhusa (ur. 1962). W ród ciekawych pozycji dla nieco starszych dzieci znalaz a si  trylogia 
fantasy autorstwa Sigbjørna Mostue (ur. 1969) pt. Znak Elfów (Alvetegnet 2005–2007,
wyd. pol. 2009). Wprowadzenie na polski rynek wspó czesnej skandynawskiej, w tym rów-
nie  norweskiej, twórczo ci dla najm odszych szczególnie cieszy ze wzgl du na nieoce-
nione warto ci wychowawcze tej literatury. Skandynawowie potrafi  bowiem jak ma o kto 
pisa  dla dzieci o wa nych i trudnych sprawach w sposób m dry, ale te  niepozbawiony 
uniwersalnego humoru.

9. PODSUMOWANIE

Wyniki dokonanej powy ej analizy pokazuj , i  pozycja beletrystki norweskiej na 
polskim rynku wydawniczym w ostatnich kilku latach bardzo si  umocni a. Mo na by 
zaryzykowa  stwierdzenie, e norweska literatura pi kna to obecnie jedna z najwyra niej
reprezentowanych w Polsce ma ych literatur europejskich. Ponadto zaprezentowana w ni-
niejszym artykule krótka charakterystyka wa niejszych tendencji obecnych we wspó cze-
snej beletrystyce norweskiej ukazuje poziom zró nicowania tej literatury zarówno pod 
wzgl dem tematycznym, jak i formalnym, co wiadczy  mo e o jej atrakcyjno ci dla 
wzgl dnie szerokiego grona czytelników. 

Z omówionych statystyk wynika, e w okresie 1995–2010 polscy wydawcy si gali
przede wszystkim po literatur  najnowsz  (tj. pierwotnie publikowan  od pocz tku lat 90.), 
g ównie autorów redniego i m odszego pokolenia. Zdecydowanie brakuje t umacze  na 
j zyk polski dzie  kilku nadal tworz cych klasyków XX wieku, takich jak Jan Kjærstad, 
czy Kjartan Fløgstad (ur. 1944), przy czym za dobry znak nale y uzna  pojawienie si
pierwszych przek adów ksi ek Daga Solstada. W ród wydanych w badanym okresie 
utworów zdecydowanie dominuj  powie ci, jedynymi wyj tkami s  tutaj dramaty Jona 
Fossego, Cecilie Løveid (ur. 1951) oraz Ludviga Holberga. Poezja, co raczej nie powinno 
dziwi , niestety nie jest w ogóle reprezentowana. Inaczej wygl da kwestia literatury fak-
tu, której bezpo rednio nie obejmowa y powy sze rozwa ania, lecz o której nale a oby
równie  wspomnie , szczególnie za  o twórczo ci cenionej reporta ystki Åsne Seierstad 
(ur. 1970), której dwie ksi ki: Ksi garz z Kabulu (Bokhandleren i Kabul 2002, wyd. pol. 
2005) oraz Dzieci Groznego (De krenkede 2007, wyd. pol. 2009) ukaza y si  nak adem
wydawnictwa W.A.B.

Dost pne w j zyku polskim utwory opublikowane w ci gu ostatnich 15 lat repre-
zentuj  bardzo szeroki zakres tematyczny, z wyj tkiem kilku spo ród przedstawionych 
tu nurtów: problematyki dotycz cej sytuacji kobiet i m czyzn we wspó czesnym spo e-
cze stwie, problematyki mniejszo ci narodowych oraz nietypowej odmiany biografi zmu. 
Trzeba jednak podkre li , i  polski czytelnik ma szans  pozna  dzie a najwa niejszych
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wspó czesnych pisarzy norweskich, nie tylko popularnych w ród publiczno ci, lecz tak e
docenianych przez krytyków. Dobr  ilustracj  tego stwierdzenia mog  by  chocia by orga-
nizowane przez norwesk  pras  rankingi dotycz ce literatury najnowszej, np. zestawienie 
25 najlepszych powie ci i zbiorów nowel ostatnich 25 lat og oszone w roku 2006 przez 
dziennik „Dagbladet”. Na li cie utworzonej przez jury specjalistów znalaz y si  utwory 13 
pisarzy t umaczonych na j zyk polski oraz 7 dost pnych w Polsce dzie 14. Kolejnym war-
tym odnotowania zjawiskiem jest wzrost zainteresowania norwesk  powie ci  kryminaln
oraz literatur  dla dzieci i m odzie y, a tak e wyra ny powrót (a przynajmniej nasilenie) 
popularno ci romantycznych sag.

Podsumowuj c, obecno  wspó czesnej norweskiej beletrystyki na polskim rynku 
wydawniczym staje si  coraz bardziej widoczna, a utwory reprezentuj ce norwesk
literatur  najnowsz  w Polsce do  wiernie odzwierciedlaj  panuj ce w niej trendy. Za 
spraw  programów dofi nansowa , mód czytelniczych, lecz by  mo e przede wszystkim 
dzi ki ogólnemu zainteresowaniu Norwegi , jej j zykiem i kultur , twórczo  pochodz ca
z tego kraju osi gn a w ostatnich latach szczególn  pozycj  jednej z najcz ciej
t umaczonych na j zyk polski niedu ych literatur europejskich. Mo liwe, e skierowanie 
uwagi wi kszej grupy czytelników na ten w a nie kraj b dzie zjawiskiem tymczasowym, 
ci le zwi zanym z okre lonymi trendami na rynku wydawniczym (popularno

krymina ów i sag) czy, spogl daj c szerzej, z uwarunkowaniami spo ecznymi, do których 
nale y nasilona emigracja zarobkowa Polaków do Norwegii od ok. roku 200415. Niemniej 
jednak literatura norweska, ze wzgl du na sw  nadal odczuwaln  egzotyk  po czon
z uniwersalno ci  przekazywanych warto ci, powinna jeszcze na d ugo pozosta  jedn
z bardziej intryguj cych propozycji polskich wydawców dla czytelnika zainteresowanego 
europejsk  beletrystyk  spoza najwi kszych obszarów j zykowych.
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A FEW COMMENTS ON TRENDS IN CONTEMPORARY NORWEGIAN FICTION 
AND ITS PRESENCE IN THE POLISH BOOK MARKET IN THE YEARS 1995–2010

After 1995, and especially since 2004, there has been an increase in the number of Norwegian fi ction books 
published in Poland. The fi rst part of the paper presents detailed statistical data for this trend and analyses it 
shortly. The second part is an attempt to introduce the most important trends in contemporary Norwegian lit-
erature and indicate how these are refl ected in the offer in the Polish book market. The increased popularity of 
Norwegian fi ction in Poland may be a result of the readers’ preferences, but on the other hand also of the gener-
al interest in Norway and, not less importantly, the availability of subsidies for literary translations. The books 
published in Poland in 1995–2010 refl ect very well the most characteristic trends in contemporary Norwegian 
literature. One can fi nd among them examples of both minimalism (including naivism) and encyclopaedism, 
while the most typical subject areas include family relations, existential problems and religion. Biographies and 
autobiographies that recently have been a crucial and much-discussed group of literary production in Norway 
are less represented. The phenomenon of popular literature – the new heyday of the romantic novel series as 
well as the fashion for Scandinavian crime fi ction – is also noteworthy. In addition, some valuable Norwegian 
books for children and youth were translated into Polish and published in the period. On the whole, it should 
be emphasised that the situation of Norwegian fi ction in Poland is very good; it is undoubtedly one of the best 
represented minor European literatures in the Polish market. 

Key words: Norwegian fi ction, Polish book market, contemporary literature, Norway
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