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Aldona Za ko*

W POSZUKIWANIU RZECZYWISTO CI – 
O REALIZMIE WE WSPÓ CZESNEJ PROZIE DU SKIEJ

Niniejszy artyku  po wi cony jest jednemu z czo owych nurtów w literaturze du skiej ostatnich lat, okre la-
nego mianem minimalizmu realistycznego. Zosta  on zapocz tkowany na pocz tku lat 90. w ród pierwszego 
pokolenia absolwentów tzw. Du skiej Szko y Pisarzy (Forffatterskolen), utworzonej w 1987 roku w Kopen-
hadze przez du skiego pisarza oraz krytyka doby modernizmu Poula Boruma. Pisane przez nich utwory to 
krótkie formy prozatorskie, charakteryzuj ce si  przede wszystkim lakoniczno ci  stylu oraz powierzchowno-
ci  przekazu, które zarówno ze wzgl du na form , jak i tematyk  stanowi  niejako kadry z codziennego ycia

zwyczajnych obywateli wspó czesnej Danii. Wraz z rozkwitem minimalizmu og oszony zosta  tzw. „powrót 
do rzeczywisto ci”, dzi ki któremu literatura ta uchodzi za kolejn  ods on  du skiego realizmu si gaj cego
korzeniami lat 70. i 80. XIX wieku. Przedstawiona w niniejszym artykule skrótowa charakterystyka g ównych
cech minimalizmu realistycznego przeprowadzona zosta a w formie konfrontacji techniki pisarskiej reprezen-
tantów tego nurtu, takich, w najnowszej literaturze du skiej jak np. Christina Hesselholdt, Helle Helle czy 
Solvej Balle, z technik  uprawian  przez realistów du skich z ko ca XIX wieku, a w ród nich Hermana Banga, 
Jensa Petera Jacobsena oraz Henryka Pontoppidana. W ten sposób autorka wskazuje na podobie stwa oraz 
ró nice pomi dzy literackimi obrazami du skiej rzeczywisto ci powsta ymi wspó cze nie, a tymi z drugiej 
po owy XIX wieku, jakie zaobserwowa  mo na w zakresie ich przynale no ci gatunkowej, formy, j zyka 
oraz poruszanych tre ci. W ramach podsumowania niniejszej charakterystyki, w artykule znale  mo na 
równie  kilka refl eksji nad rol  minimalizmu we wspó czesnej literaturze du skiej oraz potencjalnymi ró-
d ami nies abn cego w Danii zainteresowania tego typu literatur .

S owa kluczowe: literatura du ska, realizm, minimalizm, proza du ska, krótka forma prozatorska

1. KRÓTKA HISTORIA REALIZMU DU SKIEGO

W swej powie ci pt. Czerwone i czarne z 1830 roku francuski pisarz Marie-Henri 
Beyle (1783–1842), znany równie  jako Stendhal, zawar  s ynne stwierdzenie, e „powie
to jest zwierciad o, które obnosi si  po go ci cu” (Stendhal 1988: 91), dzi ki któremu w hi-
storii literatury zapisa  si  jako prekursor nurtu zwanego realizmem. Zainicjowana w ten 
sposób koncepcja literatury maj cej s u y  jako zwierciad o rzeczywisto ci korzeniami 
si ga jednak znacznie dalej, ni by wskazywa a na to data jej powstania. Postulat o wier-
no ci dzie a literackiego wobec wiata realnego po raz pierwszy pojawi  si  ju  w Poetyce
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Arystotelesa, gdzie literatura zaliczona zosta a do jednej z trzech sztuk mimetycznych, 
maj cych za zadanie na ladowa  rzeczywisto .

Poprzez owo na ladowanie Arystoteles rozumia  jednak nie tyle bierne kopiowanie 
wiata realnego w duchu naturalizmu, co kreowanie rzeczywisto ci mo liwej i prawdo-

podobnej w kontek cie zjawisk zachodz cych w wiecie rzeczywistym. Kierowanie si
rozumian  w ten sposób zasad  mimesis pozwala o, zdaniem Arystotelesa, wykreowa
wiat sprawiaj cy wra enie istniej cego, a tym samym silnie przemawiaj cy do potencjal-

nego odbiorcy dzie a (Arystoteles 1983). Za o enia arystotelesowskiej koncepcji mimesis
stanowi  punkt wyj cia dla szeroko poj tego kierunku realistycznego w literaturze, który 
w ogólnym uj ciu zak ada konstruowanie rzeczywisto ci literackiej w oparciu o struktur
wiata realnego (Gazda i Tynecka-Makowska 2006). 

Na gruncie literatury du skiej, podobnie jak w przypadku ka dej innej literatury euro-
pejskiej, defi niowany w ten sposób realizm znajduje reprezentantów praktycznie w ka dej 
epoce literackiej, od redniowiecznych ballad pocz wszy, na wspó czesnej literaturze ko -
cz c (Fischer Hansen et al. 1992). Status programu literackiego kierunek ten otrzyma  jednak 
dopiero w drugiej po owie XIX wieku, kiedy realizm sta  si  wiod cym pr dem w literaturze 
europejskiej, nios c za sob  nowe wymogi dotycz ce stosunku literatury do wiata realnego. 

W my l XIX-wiecznego realizmu literatura mia a poszerzy  swój projekt odwzoro-
wywania wiata o niech tnie jak dot d dyskutowany spo eczny wymiar rzeczywisto ci,
wraz ze wszystkimi w a ciwymi mu problemami natury obyczajowej, psychologicznej, 
socjalnej, czy politycznej. Na grunt du ski idee te zacz y trafi a  pocz wszy od lat 70. 
XIX wieku, g ównie dzi ki krytycznoliterackiej dzia alno ci czo owego teoretyka epoki 
du skiego prze omu modernistycznego 1 – Georga Brandesa (1842–1927), autora na d ugo
zapami tanego w Danii stwierdzenia, e miar ywotno ci literatury jest jej zaanga owa-
nie w problemy rzeczywisto ci spo ecznej2. Ów postulowany przez Brandesa zwrot ku 
rzeczywisto ci znalaz  odzwierciedlenie w twórczo ci wielu du skich pisarzy doby prze-
omu modernistycznego, w ród których na szczególn  uwag  zas uguj  cho by Jens Peter 

Jacobsen – uznawany za prekursora du skiego naturalizmu, Herman Bang (1857–1912) – 
autor programowego eseju z 1879 roku pt. „Realizm i reali ci”3 (Realisme og realister), czy 

1 Prze om modernistyczny (det moderne gennembrud) to okres w historii literatury skandynawskiej, w tym 
du skiej, obejmuj cy lata 1870–1890, charakteryzuj cy si  rozkwitem prozy realistycznej i naturalistycznej, 
nastawionej polemicznie wobec romantyzmu oraz propaguj cej nowe idee w sferze spo eczno-obyczajowej,  
tj. np. równouprawnienie kobiet, wolno  religijna i seksualna. Pomimo zbie no ci terminologicznej okresu 
tego nie nale y jednak myli  z w a ciwym modernizmem, którego pierwsze echa dotar y do Skandynawii 
na prze omie XIX i XX wieku. O literaturze skandynawskiej z epoki prze omu modernistycznego mówi si
natomiast, e by a ona nowoczesna ze wzgl du na poruszane w niej tre ci, nie za  ze wzgl du na estetyk  formy.
Dlatego te , aby unikn  tego typu nie cis o ci termin det moderne gennembrud t umaczy  mo na równie
jako „prze om nowoczesny”.

2 Za pocz tek epoki prze omu modernistycznego w Danii uwa a si  rok 1871, kiedy to na Uniwersytecie 
Kopenhaskim rozpocz  si  cykl wyk adów Georga Brandesa pt. „G ówne tendencje w literaturze europejskiej 
XIX wieku” (Hovedstrøminger i det 19. århundredes europæiske litteratur), dla których my l  przewodni
sta  si  postulat Brandesa mówi cy o tym, e literatura ma poddawa  problemy pod dyskusj  (litteraturen skal 
sætte problemer under debat).

3 T umaczenia polskie tych spo ród przytoczonych w tek cie tytu ów du skich, obok których w nawiasie podano 
tytu  w oryginale, zosta y wykonane przez autork  artyku u.

ALDONA ZA KO



157

te  Henrik Pontoppidan (1857–1943), który za swe realistyczne opisy du skiej codzien-
no ci w roku 1917 otrzyma  literack  Nagrod  Nobla. 

Mówi c o takich pisarzach jak Bang czy Jacobsen, nale a oby zaznaczy , e w swoim 
d eniu do obiektywnego komentowania wspó czesnej im rzeczywisto ci kierowali si
nieco inn  motywacj  ni  Georg Brandes. Dla Brandesa literatura przejawiaj ca otwarcie 
na problemy rzeczywisto ci stanowi a cenne pole do walki o now  moralno  i obyczajo-
wo , o które jak e gorliwie zabiega  jako komentator ycia spo ecznego Danii z lat 70. 
i 80. XIX w. Zarówno H. Bang, jak i J.P. Jacobsen dalecy byli natomiast od wszelkich 
form agitacji spo ecznej czy politycznej. W swej twórczo ci starali si  oni za to jak naj-
obiektywniej pokaza , w jaki sposób ludzkie losy determinowane s  przez ró nego rodzaju 
czynniki zewn trzne, co wiadczy o wyra niej inspiracji zapocz tkowanym przez Emila 
Zol  francuskim naturalizmem. Z uwagi na owe inspiracje pisarze ci, podobnie zreszt  jak 
H. Pontoppidan, zaliczani s  do grona „realistów czerpi cych z tradycji naturalistycznej” 
(Brøndsted i Møller Kristensen 1968). 

Ponadto, o ile postulaty g oszone przez Brandesa odnosi y si  g ównie do tre ci, ja-
kie podejmowa  mia a literatura, o tyle w twórczo ci J.P. Jacobsena, a jeszcze wyra niej
u H. Banga, punkt ci ko ci stanowi raczej estetyka wyrazu, z biegiem czasu coraz silniej 
inspirowana zapocz tkowanym w Europie na prze omie wieków impresjonizmem. Z uwagi 
na ow  dba o  o form  podyktowan  za o eniami rodz cego si  wówczas modernizmu, 
zarówno H. Bang, jak i J.P. Jacobsen pozostaj  zatem znacznie bardziej reprezentatywni dla 
estetyki modernistycznej ni  Georg Brandes, o którym mówi si , e by  on dla Danii pre-
kursorem nowoczesno ci, nie natomiast modernizmu w perspektywie literaturoznawczej. 

Mimo, e wraz z ko cem XIX wieku realizm w literaturze du skiej zacz  stopnio-
wo ust powa  coraz bardziej widocznym tendencjom modernistycznym, nigdy nie zosta
wyparty z niej ca kowicie. Najlepszy dowód na to stanowi cho by powsta a w pocz tkach
XX wieku proza tzw. realistów jutlandzkich, do grona których nale a  przede wszystkim 
kolejny du ski noblista Johannes V. Jensen (1873–1950), a tak e Jeppe Aakjær (1866–
1830) oraz Jakob Knudsen (1858–1917). Wszyscy wywodzili si  z wiejskich rejonów Jut-
landii, a w swych utworach podejmowali problemy natury ekonomicznej, obyczajowej 
i moralnej, z jakimi boryka a si  du ska ludno  wiejska tego okresu (Kaszy ski i Krysz-
tofi ak 1985). 

Zainteresowanie codzienno ci , lecz tym razem mieszcza sk , po raz kolejny odrodzi-
o si  w literaturze du skiej w dobie nowego realizmu, obejmuj cego lata 60. i 70. XX wie-

ku oraz reprezentowanego g ównie przez Andersa Bodelsena (ur. 1937) czy Christiana 
Kampmanna (1939–1988), których powie ci stanowi  wieloaspektow , krytyczn  analiz
kszta tuj cego si  wówczas du skiego spo ecze stwa dobrobytu (Kaszy ski i Krysztofi ak 
1985). Wspó cze nie natomiast, a dok adnie wraz z kolejnym prze omem stuleci, nurt re-
alistyczny wyra nie powróci  do literatury du skiej w kolejnej ods onie, szybko zyskuj c
pozycj  g ównej tendencji w du skiej literaturze najnowszej. 

Tzw. „powrót rzeczywisto ci” to jedna z najcz ciej wymienianych cech literatury du skiej 
powsta ej na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. W zwi zku z owym powrotem nasuwa si
refl eksja, na ile wspó cze nie powsta e literackie obrazy du skiej rzeczywisto ci ró ni  si  od 
tych pierwotnych z drugiej po owy XIX wieku. Próba odpowiedzi na to pytanie zosta a podj ta 

W poszukiwaniu rzeczywisto ci – o realizmie we wspó czesnej prozie du skiej



158

w dalszej cz ci niniejszych rozwa a , która stanowi krótk  prezentacj  wyznaczników naj-
nowszego realizmu du skiego zapocz tkowanego w latach 90. XX wieku, w kontek cie wy-
mogów stawianych literaturze realistycznej przez jej twórców z drugiej po owy wieku XIX.

2. DU SKI REALIZM MINIMALISTYCZNY

Pocz tki najnowszej du skiej literatury realistycznej si gaj  roku 1987, kiedy to Poul 
Borum (1934–1996) oraz Per Aage Brandt (ur. 1944), dwaj uznani pisarze oraz krytycy 
doby du skiego modernizmu4, za o yli w Kopenhadze funkcjonuj c  do dzi  tzw. Wy sz
Szko  Pisarzy (Forfatterskolen). Inspiracj  do jej utworzenia by o przekonanie za o ycieli
co do tego, e pisarze, podobnie jak arty ci reprezentuj cy inne dziedziny sztuki, powinni 
mie  mo liwo  doskonalenia swego warsztatu w formie zaj  zorganizowanych5.

Za g ówny cel funkcjonowania szko y inicjatorzy postawili sobie natomiast zapewnie-
nie s uchaczom warunków do rozwijania ich talentu pisarskiego oraz zg biania wiedzy 
o literaturze zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i upodobaniami, czemu do dzi
s u  np. niskie limity przyj  wynosz ce nie wi cej ni  5–6 osób na rok. Kopenhaska Wy -
sza Szko a Pisarzy nigdy nie mia a zatem na uwadze promowania konkretnych tendencji 
w literaturze. Pomimo to twórczo  pierwszych spo ród jej absolwentów z lat 90., a w ród
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 dzi  nieprzerwanie 
utrzymuje si  w duchu ascetycznego wr cz realizmu, dla którego now  form  wyrazu sta
si  minimalizm. I to w a nie ów minimalizm, inspirowany proz  Ernesta Hemingwaya oraz 
Raymonda Carvera, nadaje ton wspó czesnej du skiej literaturze realistycznej.

3. MINIMALISTYCZNY EKLEKTYZM

We wspomnianym ju  wcze niej eseju programowym pt. Realizm i reali ci Herman
Bang pisze, e „sztuka ma zmienne oblicza, podobnie jak ycie” (Bang 2001: 25). S owa
te znajduj  potwierdzenie cho by w zmianach, jakie dokona y si  w du skiej prozie reali-
stycznej w zakresie praktykowanych form gatunkowych.

Ambicj  XIX-wiecznych realistów by o dostarczanie czytelnikom starannych sprawoz-
da  z ludzkich dzia a  i do wiadcze , czemu s u y y nie tylko dok adne opisy zachowa
bohaterów, ale równie  szczegó owa rejestracja spo eczno-obyczajowego t a wydarze .
Aby móc realizowa  powy sze cele w sposób wyczerpuj cy, XIX-wieczni reali ci – co 
zreszt  zrozumia e – upodobali sobie przede wszystkim powie . Wspó czesna du ska pro-
za realistyczna zgodnie z duchem minimalizmu ewoluowa a natomiast ku formom oszcz d-

4 Modernizm w Danii datuje si  na wiele sposobów; niniejsze odwo anie uczynione zosta o na podstawie po-
dzia u zaproponowanego w historii literatury du skiej pt. Litteraturhåndbogen z 1992 roku pod redakcj  Iba 
Fischera Hansena, Jensa Ankera Jørgensena oraz Larsa Tonnesena.

5 W ten sposób okre lony zosta  równie  cel dzia ania szko y na jej stronie internetowej pod adresem 
www.forfatterskolen.dk, w zak adce „Misja oraz wizja” (Mission og vission).
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niejszym, które ze wzgl du na swój hybrydalny charakter okre lane s  zbiorczo mianem
krótkich form prozatorskich (kortprosa).

Problemy z jednoznaczn  klasyfi kacj  gatunkow  owych krótkich form prozatorskich 
wynikaj  z tego, e stanowi  one niejako karykatury klasycznych gatunków literackich, 

cz c w sobie cechy wielu ró nych form epickich, a nawet lirycznych. Jako przyk ad
pos u y  tutaj mo e debiutancki utwór Christiny Hesselholdt pt. Kuchnia, grobowiec i kra-
jobraz (Køkkenet, gravkammeret og landskabet). Opowiada on histori  rodziny dziecka 
o imieniu Marlon, którego matka umiera, a ojciec niewiele pó niej pope nia samobójstwo. 
Po zapoznaniu si  z fabu  nasuwa si  przypuszczenie, e utwór ten jest powie ci . Podczas 
lektury szybko mo na jednak zauwa y , e trudno bezspornie sklasyfi kowa  go jako epic-
ki, co spowodowane jest np. brakiem specyfi kacji wiata przedstawionego, zast pieniem
faktycznych wydarze  opisami stanów emocjonalnych bohaterów, brakiem jednoznacznie 
widocznych zwi zków mi dzy poszczególnymi zdarzeniami, czy to czasowych, czy przy-
czynowo-skutkowych. W tpliwo ci pot guje równie  sam uk ad grafi czny poszczególnych 
cz ci utworu – sk ada si  on bowiem z 40 krótkich rozdzia ów opatrzonych tytu ami,
o uk adzie linii przypominaj cym wiersze. Ze wzgl du na wspó istnienie w utworze tak 
wielu teoretycznie wykluczaj cych si  cech w drodze kompromisu okre la si  go mianem 
powie ci punktowej (punktroman) lub te  zbiorem wierszy prozatorskich (prosadigte).

Przyk adów na podobn  gatunkow  niejednoznaczno  nie brakuje równie  w ród
utworów innych absolwentów szko y Poula Boruma. W ród nich wymieni  dalej mo -
na powie ci punktowe autorstwa Solvej Balle, zatytu owane zwi le & (1990) oraz Albo
(1998) (Eller), kolejny utwór Christiny Hesselholdt pt. Eks (1995), form  przypominaj cy
raczej scenariusz, lecz mimo to okre lany mianem powie ci, jak równie  zbiór krótkich 
tekstów prozatorskich autorstwa Helle Helle pt. Resztki (Rester), które sama autorka nazy-
wa nowelami pomimo, e zarówno pod wzgl dem strukturalnym, jak i fabularnym znacz-
nie odbiegaj  od nowel klasycznych, np. tych autorstwa Blichera (Skyum-Nielsen: 2004). 

Analiza formy wspomnianych wy ej tekstów nasuwa pytanie, sk d w ich autorach bie-
rze si  tak silne upodobanie do czenia cz sto zupe nie nieprzystaj cych do siebie elemen-
tów. By  mo e jest to po prostu jedna z umiej tno ci, jakie pisarze ci nabyli podczas nauki 
w szkole Poula Boruma, by  mo e sposób na uczynienie tekstów bardziej atrakcyjnymi 
w oczach, czy nawet uszach odbiorców – w latach 90. powszechnym sta o si  w Danii pre-
zentowanie w asnych tekstów przed publiczno ci  w ramach zyskuj cych wówczas coraz 
wi ksz  popularno  odczytów literackich. I wreszcie, jak sugeruje jeden z czo owych kry-
tyków du skiej literatury wspó czesnej Steffen Hejlskov Larsen, niewykluczone równie ,
e aspekt formalny wspó czesnej minimalistycznej literatury du skiej stanowi ramy dla 

zawartego tam obrazu rzeczywisto ci (Hejlskov Larsen 1996). Rzeczywisto  ta jawi si
tutaj si  jako chaotyczny zbiór przypadkowo zestawionych ze sob  elementów, pomi dzy
którymi brak jest przejrzystych, usystematyzowanych relacji, co ilustruj  równie  s owa
autorki wspomnianej ju  powie ci pt. &, Solvej Balle:

Bez wzgl du na to, jak wielkie by yby nasze starania, nasze zmys y i tak nigdy nie b d  w stanie 
obj wiata w ca o ci, nawet najmniejsza jego cz stka zawsze b dzie mia a t  drug  stron . (…) 
Jeste my wprawdzie zdolni do poruszania si  po wiecie, lecz mimo to zawsze znajdzie si  w nim 
co , do czego nie b dziemy mieli dost pu (Balle 1994: 25).
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4. MNIEJ ZNACZY WI CEJ6

Kluczowa dla prozy minimalistycznej oszcz dno  formy poci ga za sob  przede 
wszystkim zwi z o  stylu narracji, która stanowi kolejn  znamienn  cech  omawianych 
tutaj utworów. Sposób prezentowania fabu y w utworach minimalistycznych przypomina 
pokaz slajdów, przez które przewijaj  si  rejestrowane na bie co sceny z ycia bohaterów. 
Wra enie to cz sto pot gowane jest poprzez stosowanie czasu tera niejszego w narracji, 
dzi ki czemu mo liwe staje si  bezpo rednie wprowadzenie czytelnika w ci g relacjono-
wanych wydarze . Rola narratora w tego typu relacjach jest bowiem marginalna, co prze-
jawia si  maksymalnym ograniczeniem wszelkich odniesie  kontekstualnych, czy te  prób 
oceniania, a nawet komentowania opisywanej rzeczywisto ci. Ponadto na zwi z o  stylu 
wp ywa równie  oszcz dno  w doborze rodków stylistycznych, w wyniku której j zyk
prozy minimalistycznej cechuje prostota i potoczno , a przy tym odczuwalna surowo
i szorstko , jak w przytoczonym poni ej fragmencie noweli Helle Helle pt. To mog aby
by  trawa (Det kunne være græs).

2 godziny pó niej jedziemy z moim szwagrem przez wiosk . Niczego po nim nie wida , by  mo e
Birgit nie powiedzia a mu o niczym. Prowadzi spokojnie i w milczeniu, delikatnie uderzaj c d o-
ni  w kierownic . Erik siedzi i czyta gazet . Radio jest w czone, wi c w pewnym sensie nie jest 
zupe nie cicho, a mimo to jest. Prosz  Erika, eby pog o ni  (Helle Helle 1996: 44).

Najbardziej oczywisty z powodów, dla których j zyk minimalistów du skich jest tak 
lakoniczny, to wspomniana ju  wcze niej dba o  o oszcz dno  formy. Nie jest to jednak, 
jak si  okazuje, powód jedyny. Autorka noweli, z której pochodzi powy szy cytat, Helle 
Helle, w jednym z wywiadów powiedzia a, e najwi ksz  motywacj  do pisania stanowi 
dla niej ch  zg bienia tzw. czarnych dziur (sorte huller) oraz lepych uliczek (blindgyder)
pomi dzy lud mi, które atwo zauwa y , lecz znacznie trudniej opisa  (Helle Helle 1996). 
Owe trudno ci w opisie wymownie obrazuje zdawkowy j zyk wi kszo ci utworów pisarki, 
w których niedoskona o  j zyka jako rodka komunikacji utrudnia lub wr cz uniemo li-
wia niektóre relacje mi dzyludzkie.

Kwesti  t  porusza wi kszo  nowel ze wspomnianego ju  zbioru autorstwa Helle 
Helle pt. Resztki. Obopólny brak umiej tno ci komunikowania swych potrzeb i zamiarów 
determinuje przebieg spotkania bohaterów utworu pt. Ba anty (Fasaner), gdzie machinalna 
wymiana wyuczonych formu ek grzeczno ciowych nie u atwia nawi zania prawdziwego 
dialogu. Z podobnym problemem boryka si  jedna z bohaterek noweli pt. Pewnego razu 
wiosn (På et tidspunkt i foråret), która trafi wszy do szpitala po doznanym wypadku sa-
mochodowym na kilka dni zostawi a w domu niemowl , poniewa  nie mog a prze ama
wewn trznej blokady i poinformowa  personel o jego istnieniu. I wreszcie ogarni ta odraz
do swej szwagierki bezimienna bohaterka utworu To mog aby by  trawa, u której nieumie-
j tno  otwartego mówienia o swych prawdziwych uczuciach skutkuje post puj c  obsesj
na punkcie znienawidzonej kobiety.

6 ang. less is more – cytat z wiersza Roberta Browninga (1812–1889) Andrea del Santo, który za spraw  nie-
mieckiego architekta doby modernizmu, Ludwiga Mies van der Rohe (1886–1969), sta  si  swego rodzaju 
mottem szeroko poj tej sztuki minimalistycznej.
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Zarówno Resztki, jak i pozosta e dwa zbiory krótkich form prozatorskich autorstwa 
Helle Helle7, stanowi  wyra ny dowód na to, jak bardzo na przestrzeni ostatnich stu lat 
zmieni a si  rola j zyka w du skiej literaturze realistycznej. Reali ci XIX-wieczni ywili
g bokie przekonanie o istnienieniu rzeczywisto ci obiektywnej, trwa ej i niezale nej od 
postrzegaj cych j  podmiotów, której j zyk mia  jedynie s u y  jako narz dzie opisu:

Zjawiska jako takie pozostaj  niezmienne i aden rozs dny realista nie wpad by na to, by twier-
dzi , e opowiedzia  o czym , o czym nikt inny nie mówi  wcze niej. I ludzie pozostaj  niezmien-
ni; zmieniaj  si  natomiast formy i rodki wyrazu, istota doznawanych prze y  nie ulega jednak 
zmianom (Bang 2001: 22).

Wspó cze ni reali ci du scy zdaj  si  natomiast sk ania  ku stanowisku austriackiego 
fi lozofa Ludwika Wittgensteina (1889–1951). Jego zdaniem wszelka wiedza, jak  cz o-
wiek zdobywa o rzeczywisto ci, dociera do niego poprzez j zyk, czy to w formie opo-
wie ci innych czy te  samodzielnej interpretacji obserwowanych oraz do wiadczanych
zjawisk. Co za tym idzie, j zyk to nie tylko narz dzie opisu wiata, lecz przede wszystkim 
narz dzie jego poznania, bez którego kontakt cz owieka z rzeczywisto ci  nie by by mo -
liwy (Wittgenstein 1997). Podobnie, jak niemo liwy staje si  kontakt mi dzy bohaterami 
w utworach Helle Helle, którzy zupe nie nie radz  sobie z wysy aniem konstruktywnych 
komunikatów j zykowych oraz poprawnym interpretowaniem komunikatów pochodz -
cych od ich rozmówców.

5. ABSURDALNA HIPERRZECZYWISTO

W swym manife cie z 1879 roku Herman Bang poruszy  nie tylko kwesti  formy 
wspó czesnej mu literatury realistycznej, ale te  jej aspektu tre ciowego. W tej ostatniej 
kwestii zaleca  przede wszystkim poskromi  wyobra ni  i skupi  uwag  na yciu docze-
snym w jego codziennych ods onach. ycie, jak pisa , „jest bowiem o wiele bogatsze, ni
fantazja” (Bang 2001: 23). Postulat ten znajduje wyra ne odzwierciedlenie w utworach 
wszystkich czo owych reprezentantów du skiego realizmu XIX-wiecznego, wymienionych 
w pierwszej cz ci niniejszego artyku u. Cechuje je bowiem silne osadzenie w problemach 
du skiej rzeczywisto ci prze omu modernistycznego, pocz wszy od tych natury bytowej 
(H. Pontoppidan, Obrazki wiejskie), poprzez spo eczno-klasowe (H. Pontoppidan, W czep-
ku urodzony), po wiatopogl dowe (J.P. Jacobsen, Niels Lyhne).

Wspó cze ni reprezentanci du skiego realizmu z jeszcze wi ksz  dok adno ci  przy-
gl daj  si  niuansom codzienno ci. W przeciwie stwie do swych poprzedników sprzed stu-
lecia nie podejmuj  wprawdzie kwestii natury ogólnospo ecznej, lecz w zamian za to ca
sw  uwag  po wi caj  biegowi ycia codziennego w dos ownym tego s owa znaczeniu: 

Wykonuj  najprostsze czynno ci. Rodz  si . Umieraj . Rozpierzchuj  si  w poczuciu zagubienia 
i zw tpienia. Odnajduj  si  w poczuciu pewno ci i spokoju (…) (Balle 1990: 23).

7 Zbiory te to debiutancki utwór autorki pt. Przyk ad z ycia (Przyk ad z ycia) (1993) oraz wydane  w roku 2000  
Samochody i zwierz ta (Biler og dyr).
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Wydarzenia, wokó  których toczy si  akcja wspó czesnych du skich utworów reali-
stycznych, bywaj  tak przyziemne, jak przyziemne mog  wydawa  si  np. seans w kinie, 
podczas którego dzieje si  akcja noweli Helle Helle pt. Film (Film), kolizja samochodo-
wa, jakiej ulega bohater noweli pt. Komórka (Mobil), kolejnej ze zbioru Resztki, czy te
przeprowadzka czekaj ca Anne i Andersa, bohaterów powie ci tej samej autorki pt. Dom
(1999) (Hus og hjem), z której pochodzi poni szy fragment:

Siedz  przy stole w ogrodzie z misk  do zmywania naczy  przed sob . Po obraniu ka dego z ziem-
niaków zanurzam go w wodzie i wk adam do garnka. Od czasu do czasu odk adam nó  i nas u-
chuj  odg osów samochodów z ulicy (Helle Helle 1999: 185).

Drobiazgowo , z jak  relacjonowane s  poczynania postaci wyst puj cych w utwo-
rach minimalistów mog aby wskazywa  na ch  jak najdok adniejszego przybli enia ich 
czytelnikowi. Tymczasem jednak okazuje si , e zabieg ten jedynie pozornie stosowany 
jest w trosce o czytelnika. Skupianie uwagi na czynno ciach trywialnych, tak, jak ma to 
miejsce w przytoczonym powy ej fragmencie, skutkuje pomini ciem spraw rzeczywi cie
istotnych dla przebiegu akcji. W efekcie kwestie kluczowe, cho by w kontek cie interpre-
tacji poszczególnych utworów, do ko ca pozostaj  zagadk , a czytelnik co najwy ej mo e
próbowa  si  ich domy la , jak np. w odniesieniu do rodzaju relacji pomi dzy bohaterami 
kolejnej noweli Helle Helle pt. O jedno krzes o za ma o (En stol for lidt), czy nawet p ci
jednego z bohaterów wspomnianej ju  noweli Ba anty.

Pomijanie kwestii kluczowych dla opowiedzenia danej historii wydaje si  absurdalne, 
zw aszcza, gdy mowa o literaturze, która, teoretycznie przynajmniej, za cel stawia sobie 
wyczerpuj cy opis rzeczywisto ci. Za spraw  owych przemilcze  do wspó czesnej mini-
malistycznej literatury du skiej wkrada si  groteska, której kolejne przejawy widoczne s
cho by w reakcjach bohaterów na sytuacje kryzysowe. Dla przyk adu, bohaterka noweli 
Komórka, dowiedziawszy si  o wypadku m a, nie mog c podj adnych dzia a , zaczy-
na gotowa  zup . Analogiczna sytuacja ma miejsce w kinie, w którym rozgrywa si  akcja 
noweli pt. Film: jeden z widzów nieoczekiwanie mdleje w oczekiwaniu na seans, a reszta, 
zamiast ruszy  z pomoc , czeka, a  kobieta sama odzyska przytomno  i opu ci sal ,
zwyczajnie z niej wychodz c. Podobnie zadziwiaj cy brak inicjatywy cechuje równie
Anne z powie ci pt. Dom, która, przeprowadziwszy si  do nowego domu „k adzie si  spa
z braku innych pomys ów” (Helle Helle 1999: 36).

Na podstawie przytoczonych powy ej przyk adów mo na zatem wysnu  wniosek, e
obrazy rzeczywisto ci oferowane przez du sk  literatur  minimalistyczn  nie zawsze s
jednoznaczne w odbiorze. Z jednej strony uderzaj  drobiazgowo ci  opisu zdarze  na ogó
uchodz cych za prozaiczne, co na pierwszy rzut oka uchodzi  by mog o za wiadectwo
wysokich ambicji realistycznych pisarzy. Z drugiej jednak strony teksty te miejscami za-
dziwiaj  jednak oczywist  grotesk  i absurdem, co z kolei ujmuje im nieco aury tzw. 
„przyk adów z ycia”8.

8 Przyk ad z ycia (Eksempel på liv) to tytu  zbioru krótkich tekstów prozatorskich, którym pisarka  Helle Helle 
zadebiutowa a w 1993 roku.
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6. PODSUMOWANIE

Pomimo, a by  mo e z pomoc  licznych kontrastów i sprzeczno ci w warstwie formal-
nej, utwory przedstawicieli najnowszej du skiej prozy realistycznej prezentuj  zadziwia-
j co spójny obraz wspó czesnej codzienno ci. Spójny na tyle, e mo na je traktowa  jako 
kolejne ods ony tych najbardziej banalnych stron ludzkiej egzystencji, które cz sto staj
si  t em dla ukazania kondycji moralnej i spo ecznej cz owieka we wspó czesnym wie-
cie. Co ciekawe, na obraz ten sk adaj  si  nie tylko motywy tematyczne poszczególnych 
utworów, lecz równie  w a ciwe im rodki wyrazu. W ród tych ostatnich na szczególn
uwag  zas uguje niejednolito  formy, maj ca odzwierciedla  przypadkowo  i chaos pa-
nuj ce we wspó czesnym wiecie, lakoniczno  stylu nawi zuj ca do zaburze  w komuni-
kacji mi dzyludzkiej, a tak e przewijaj ca si  tu i ówdzie groteska wskazuj ca na bierno
wspó czesnego cz owieka w stosunku do wyroków losu.

Staraj c si  uchwyci  obraz rzeczywisto ci wy aniaj cy si  z tekstów wspó czesnych
minimalistów du skich nale y pami ta  jednak o tym, e jest to jedynie konstrukcja lite-
racka, co do której nie mo na jasno stwierdzi , na ile jest ona inspirowana faktycznymi 
zjawiskami zachodz cymi we wspó czesnej rzeczywisto ci. Postawienie takiego stwier-
dzenia nie jest mo liwe cho by z uwagi na to, e, jak pisze J.G. Ballard (1930–2009) 
w przedmowie do swej powie ci Kraksa (Crash) z 1973 roku, proporcje mi dzy tym, co 
realne, a tym, co fi kcyjne w dzisiejszym wiecie zachwiane s  na tyle, e zadanie pisarza 
nie polega ju  na kreowaniu fi kcji, lecz rzeczywisto ci (Ballard 1995: 3–4). Powy sza
uwaga znajduje równie  potwierdzenie w s owach pisarki Merete Pryds Helle, stanowi -
cych niejako podsumowanie dzia a  wspó czesnych minimalistów du skich w zakresie 
wiadczenia o rzeczywisto ci:

My l , jako pokolenie pisarzy z pewno ci  zajmujemy si  opisem rzeczywisto ci. Równocze nie
uwa am jednak, e nie jeste my pewni co do tego, czym jest rzeczywisto . Mam wra enie, e
brakuje czego  w sposobie jej przedstawiania. W efekcie to, co tak naprawd  staje si  udzia em
wielu pisarzy, to poszukiwanie wiata realnego (Pryds Helle 1995: 8). 

Podobnie trudno wskaza  jednoznaczn  przyczyn , dla której to w a nie minimalizm 
stanowi wiod cy jak dot d kierunek w rozwoju wspó czesnej du skiej literatury realistycz-
nej. Mo liwe, e jest to przejaw dyskutowanego ju  niejednokrotnie prowincjonalizmu lite-
ratury skandynawskiej, wynikaj cego z geografi cznego usytuowania Skandynawii niejako 
na peryferiach wspólnych europejskich inspiracji kulturowych zarówno w dos ownym, jak 
i przeno nym znaczeniu. Hipoteza ta mog aby wydawa  si  trafna o tyle, e w adnym
innym kraju europejskim literatura minimalistyczna nie jest tak poczytna, jak w rejonie 
skandynawskim.

Z drugiej jednak strony bez wi kszego ryzyka mo na pokusi  si  o stwierdzenie, e
wspó czesna du ska literatura realistyczna ma swoje czytelne ród o inspiracji w prozie 
Ernesta Hemingwaya oraz Raymonda Carvera. A to z kolei, przynajmniej w wietle pro-
ponowanej przez Ryszarda Nycza defi nicji intertekstualno ci jako sposobu na stworzenie 
to samo ci literackiej dzie a (Nycz 2010: 166), mog oby dowodzi  ch ci pisarzy du skich
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do nawi zania dialogu z literatur wiatow . By  mo e czas poka e, czy które  z powy -
szych przypuszcze  b dzie mog o okaza  si  czym  wi cej, ni  tylko hipotez . Bior c pod 
uwag  nieprzemijaj c  jak dot d obecno  minimalizmu w literaturze du skiej, s  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 mini-
malism. Minimalism appeared in Danish contemporary literature at the beginning of the 1990-ties. It was 
developed by the fi rst 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 fi rst 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 fi rst 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 genera-
tions 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 specifi cation, 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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