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SZWEDZKA LITERATURA.   

 

A. ŚREDNIOWIECZE - Do czasu pojawienia się pisma dominowały w S. ustnie 

przekazywane sagi i inne pieśni lud. Najwcześniejsze zabytki piśmiennictwa pogańskiego 

powstawały już od 200 – inskrypcje runiczne, potem – zbiory praw, zaś  chrześc. – od 

XIII w.  i była to łacińskojęzyczna twórczość Cystersów i Dominikanów w 

miejscowościach Alvastra, Sigtuna i Lund. Miano „pierwszego szwedzkiego pisarza” 

zdobył - neolatynista Petrus de Dacia OP (ok. 1230-1289), główną zaś kobiecą 

reprezentantką mist. literatury stała się,  uznana w 1391 roku za św., Birgitta z Vadsteny 

(ok. 1303-1373). Ta matka ośmiorga dzieci po śmierci męża spisała niektóre swe 

objawienia w języku  staroszwedzkim. Całość  wydano po łacinie, pt. Revelationes  (Lu. 

1492; Skarby niebieskich tajemnic  Gdańsk1658). Do świeckiego nurtu średniowiecza 

należą rymowane kroniki hist. (najstarsza Gamla krönikan 1320-1355), patriotyczne 

pieśni przeciwnika unii kalmarskiej, bp Thomasa Simonssona (1380-1443), poezja 

rycerska, tłum. eposów niem. i franc., różne odmiany gatunkowe ballad, wreszcie – 

najbardziej oryginalnie szwedz. lud. bajki, kołysanki i przysłowia, często spisane dopiero 

w XIX w. przez ich romantycznych zbieraczy. Od 1477 ważnym ośrodkiem krzewienia 

wiedzy i kultury stał się uniw. w Uppsali. Pierwszym drukarzem był J. Snell z Lubeki, 

wyd. uczonego dzieła wł. lekarza  Dialogus creaturarum optime moralizatus (1483).  

 

A. RENESANS i BAROK - W przeciwieństwie do bujnego w Europie rozwoju 

renesansowej kultury, inspirowanej śródziemnomorskim antykiem, okres reformacji 

szwedz. (1520-1618) charakteryzuje się powstaniem i upowszechnieniem rel. literatury 

nar. Wprowadzając protestantyzm dekretem (1527), król Gustaw Waza wzmocnił władzę 

państwa, a zarazem osłabił ekon., polit. i kulturotwórczą rolę rzym. Kościoła i łaciny. Był 

postacią silną, barwną, uzdolnionym mówcą i lutnistą, ale człowiekiem wyjątkowo 

pragmatycznym i ostrożnym we wprowadzaniu eur. nowinek. Potrafił narzucić swój 

obraz wielu swym królewskim następcom czy kronikarzom (P. Svart, R. Ludvigsson, P. 



Brahe). Jednocześnie przyczynił się głównie do rozwoju propagandowych, antykat. pism 

rel. Pierwszy szwedz. katechizm oprac. na podstawie małego katechizmu Marcina Lutra 

napisał Olavus Petri (1493-1552), tłumacz Pisma Św., autor zbioru kazań i współautor 

jednego z pierwszych szwedz. psałterzy, a także autor human. dzieła, dotyczącego 

sądownictwa Domareregler (ok. 1535). Reformacyjny przekł. całego tekstu Pisma Św. 

ukazał się w 1541 pod znamiennym tytułem Gustav Vasas Biblel. Stał się on próbą sił 

pisanego języka szwedz. o wielkim znaczeniu ze względu na nowatorskie wykorzystanie 

języka lud. i mówionego. Odtąd Biblia rozgościła się w szwedz. twórczości lit., co  trwa 

aż do czasów współcz. w stopniu mało znanym tradycji pol.  

W XVI w. dominuje dramat bibl., zwany szkolnym, słabszym głosem zaznacza 

się dramat świecki, docierający poprzez renesansowe źródła niem., czy ten oparty na 

rodzimej tradycji: pieśniach lud., sagach isl., wydarzeniach hist. Najważniejszym 

dramatopisarzem a także historiografem okresu późnej reformacji jest okresowo 

związany z braniewskim kolegium jezuitów Johannes Messenius (ok. 1579-1636). Dla 

rozwoju szwedz. poezji duże znaczenie przypisuje się Larsowi Wivalliusowi (1605-

1669), który zainicjował w swych wierszach z więzienia dominujący temat: natury.  

Warto odnotować rozwój w tym czasie łacińskojęzycznej historiografii 

humanistów kat., których dzieła wydano w Rzymie: bp Johannesa Magnusa (1488-1544), 

twórcy  dziejów królów Gotów i Szwedów -Historia de omnibus Gothorum Sveonumque 

regibus (1544) i jego brata, Olausa Magnusa (1490-1557)  jako autora historii narodów 

pn.: Historia de gentibus septentrionalibus  (1555).  

 Eur. odrodzenie pojawiło się dopiero w okresie 1618-1718, gdy S. stała się 

mocarstwem i potęgą na Bałtyku, a literatura – nazywana wielkomocarstową - pozyskała 

potężnych mecenasów – mężów stanu, takich jak Axel Oxenstierna, Per Brahe czy 

budowniczy renesansowych zamków, król Gustaw II Adolf, którego  córka, królowa 

Krystyna (1626-1689), zasłynęła nie tylko z konwersji na katolicyzm i abdykacji, ale z 

dokonań lit., takich jak autobiografia czy zbiór maksym inspirowanych La 

Rochefoucauldem. Jednym z najważniejszych uczonych tego okresu był Olof Rudbeck 

(1630-1702)  medyk- anatom, botanik, znawca wikińskiego średniowiecza, autor 

gotycystycznego Atland eller Manheim (1679-1698). Dopiero w tym okresie pojawia się 

gwiazda późnorenesansowych tendencji do wszechstronnych zainteresowań i takiegoż 

wykształcenia, a zarazem  ojciec rodzimej poezji, Georg Stiernhielm (1598-1672).  



Hercules (1658), jego główne, napisane heksametrem dzieło, w alegor. i dydaktycznej 

formie przedstawia rozterki  duchowe (pokusa rozpustnego wobec cnotliwego życia) 

młodego szwedz. szlachcica.  Autor wprowadzał różne zagraniczne gatunki i miary 

wersowe, a jednocześnie dbał o czystość i kolokwialny styl języka szwedz. Inni 

późnorenesansowi poeci to urzeczony franc. klasycyzmem  Samuel Columbus (1642-

1679) oraz Lars Johansson (1638-1674), znany jako Lasse Lucidor, twórca poezji 

okolicznościowej, pieśni miłosnych i biesiadnych, liryki rel., wreszcie – choć w historii 

literatury szwedz. unika się określenia literatura baroku – związani z barokiem:  Johan 

Runius (1679-1713) i Gunno Dahlstierna (1661-1709). Nie można mówić o dalszym 

rozwoju sztuki psalmicznej bez dzieł Jespera Swedberga i Jacoba Frese ujawniających  

skłonność do luterańskiej ortodoksji i pietystycznej pobożności. 

C. OŚWIECENIE (1732-1809) -  Okres oświecenia w S., zwany gustawiańskim wiekiem 

złotym, to okres rozkwitu kultury, filozofii  i nauk. Oznacza on wielkie zmiany w 

literaturze: pojawia się  publiczność mieszczańska, religia traci na znaczeniu, kultura 

franc., jej racjonalizm, stają się wzorcami dla filozofii i rokokowego sentymentalizmu.  

Działają indywidualności wielkiego formatu także w dziedzinie literatury. Pierwszą jest 

Carl von Linné (1707-1778), uppsalski botanik i klasyk literatury podróżniczej. Drugą i 

najważniejszą ze względu na rozgłos światowy jest filozof, przyrodnik, mistyk i prorok, 

reinterpretator Biblii,  Emanuel Swedenborg (1688-1772). Uczony o pragmatycznym 

nastawieniu, reformator w wielu dziedzinach życia (kopalnictwo rud żelaza!) nie 

wzbudzał w kraju zainteresowania swymi pismami filoz.-rel., odrzucającymi ponurą, 

tragiczną i pasywną postawę luterańską na rzecz chrześc. postawy aktywnej i 

nacechowanej optymizmem. Z powodu działania cenzury kośc. i scjentystycznej wiele 

jego dzieł wydano za granicą (Lo, Amsterdam), inne jak Drömboken (1859; Dziennik 

snów  Pz 1996) dopiero pośm. (1859).  Wyobrażenie o tematyce najważniejszych dzieł 

Swedenborga dają same tytuły: Arcana Coelestia (1849-56), De Caelo et ejus 

Mirabilibus, et de Inferno (O niebie i jego cudach, również o piekle, Wwa 1993), 

Doctrine Novae Hierosolymae de Domino 1763, Nowa Jeruzalem i jej nauka niebiańska 

Lo ok. 1938) , czy opus vitae Vera christiana religio (1771).  

Podobnie jak w innych okresach w literaturze oświecenia szwedz. wyróżnia się dwie 

orientacje: nar. i proeur. (tu franc.). Carl Michael Bellman (1740-1795) – kompozytor i 

trubadur, największa indywidualność tego okresu pozostaje na uboczu dominujących 



trendów estet.  nie tylko z powodu skandalizującego trybu życia, lecz głównie z powodu 

tematyki pieśni, które łączyła postać dworskiego zegarmistrza i hulaki, Jeana Fredmana, 

a także jego równie ousidersko nacechowanych kompanów. Najbardziej znane są  Listy 

Fredmana  oraz Pieśni Fredmana  (1790, 1791; Fredmanowe Posłania i Pieśni Kr 1991). 

Tomy te zawierają pieśni biesiadne, pijackie, satyry, utwory okolicznościowe, parodie 

bibl., swoiste obrazki rodzajowe Sztokholmu, emanujące kontrastami, energetyzmem i 

przygnębieniem, aurą śmierci i radością życia. 

 

D. ROMANTYZM (1809-1840) - W tym okresie pod wpływem idealistycznej filozofii i literatury 

niem. oraz wydarzeń polit. (pokój z Rosją w 1809, utrata Finlandii, unia z Norwegią,1814-1905, 

pronapoleoński zwrot w polityce) następowała przemiana sposobu myślenia w kierunku tego, co 

irracjonalne, fantazyjne, indywidualne, lud., nar. Centrami kulturalnymi stały się Uppsala i Lund, 

w nich awansowali do roli wieszczów pochodzący ze środowisk wiejskich poeci. Najważniejszą 

postacią był Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855), poeta i filozof, założyciel uppsalskiego 

ugrupowania Auroraförbundet (silna inspiracja romantyzmem z Jeny i filozofią przyrody 

Schellinga), późniejszy profesor i członek Akademii Szwedz. Jego główne oparte na podaniu lud. 

dzieło, Lycksalighetens ö (1824), realizujące postulat mieszania gatunków (sagospel) i pełne 

niejasności, łączyło opowieść o miłości z tęsknotą do wiecznie zielonej wyspy poezji, 

zapowiadając w symbolicznym stylu duchowe odrodzenie. Choć tylko fragmenty dzieła zdobyły 

uznanie, otwierało ono jednak złoty wiek szwedz. poezji, odrzucającej racjonalne normy smaku 

na rzecz swobody wyobraźni. Liryczną twórczość poety wzbogaciły rozprawy filoz. oraz różne 

napisane z talentem prace kryt., w tym historia szwedz. literatury Svenska siare och skalder 

(1841-55), a także reminiscencje  Atterboma  z dwuletniej podróży po Niemczech i Włoszech 

(Italienresa, 1817-1819), świadectwo sympatii do katolicyzmu i spotkań z F.Schellingiem, H. 

Steffensem, Fr. Schleglem, A. Oehlenschlägerem i B. Thorvaldsenem. 

Nar. skrzydło romantyków reprezentuje przyjaciel Atterboma, filozof, historyk i pisarz, a 

także polityk, Erik Gustaf Geijer (1783-1847), twórca Götiska förbundet (1810) i wyd. 

czasopisma Iduna, które propagowało mitologię staronordycką i przedchrześc., tradycje Gotów, 

ich ethos, fizyczną tężyznę, odwagę, cnoty. W zwrocie do nordyckiej przeszłości kryło się 

odrzucenie zniewieściałej teraźniejszości jako niezdolnej wprowadzenia zmian oraz marzenie o 

heroicznej Pn (wiersze Den siste kämpen, Den siste skalden) i mit  .   charakteru nar. Szwedów 

(wiersze Vikingen; Odalbonden). Idealistyczną wymowę mają hist. dzieła Geijera: Svea rikes 

hävder (1825) czy Svenska folkets historia (1832-1836).  Nar. charakter posiadała zakorzeniona 

w klasycyzmie poetycka twórczość Esaiasa Tegnéra (1782-1846), związanego z Lundem  



profesora greki, łaciny i filozofii, później bp w Växjö.  Temu popularnemu w swojej epoce 

ideologowi skandynawizmu rozgłos zapewniły takie dzieła, jak polit.-patriotyczny poemat Svea, 

1811 i Frithiofs saga (1825; Frytjof: saga skandynawska, Wwa 1859) - filonordycki poemat o 

dziejach dzielnego syna chłopskiego i jego miłości do córki króla, który okrzyknięto nar. dziełem 

szwedz. Na osobną wzmiankę zasługuje utalentowany samotnik Erik Johan Stagnelius 1793-

1823), którego wzorowane na poezji antycznej i mitologii nordyckiej oraz filozofii niem., 

romantyzmie niem. i gnostycyzmie wiersze oceniono wysoko dopiero pośm. (Samlade skrifter, 

1824-26; fragm. Elegie, Kr 1991), a w XX w. uznano za utwory antycypujące dekadenckie i 

modernistyczne tendencje przełomu XIX i XX w. Jego sława nie gaśnie, mimo iż wiemy o nim 

głównie z jego rel. twórczości lirycznej (Lijor i Saron, 1821) czy dramaturgicznej (Martyrerna 

1822, Bacchanterna eller Fanatismen 1823).  

Najbardziej symboliczną i barwną postacią w dziejach literatury szwedz. stał się inny 

samotnik, ale i kontrowersyjny twórca ugrupowania rel., najbardziej zrewoltowany romantyk, 

propagator chłopomanii, radykalny eksperymentator w dziedzinie formy (jednoczenie gatunków), 

Jonas Love Almqvist  (1793-1866). Kilka dzieł z jego bogatego różnorodnego dorobku lit. cieszy 

się niesłabnącą poczytnością: powieści Drottningens juvelsmycke (1835), Amorina (1839), 

Amalia Hillner (1840), Det går an (1845) – z powodu  pochwały wolnego  związku mężczyzny i 

kobiety. Almqvist zapoczątkowuje nurt mieszczańskiego realizmu (1830-1880). Jego 

kontynuatorzy to szwedzkojęzyczny Johan Ludvig Runeberg (1804-1877) w Finlandii  czy  

Fredrika Bremer (1801-1865) - promotorka rodziny i sprawy kobiecej zarazem w lit. w S.  

 

E. REALIZM, naturalizm, neoromantyzm, symbolizm, dekadentyzm (1870–1914) - Koniec XIX i 

początek XX w. to dla całej Skandynawii czasy nowoczesnego przełomu (det moderna 

genombrottet) i umiędzynarodowienia  literatury. W S. okres ten związany jest z nowatorską 

(tematycznie i formalnie, np. nowe techniki prowadzenia dialogu) twórczością Augusta 

Strindberga (1849-1912). Przeszła ona ewolucję od naturalizmu i krytycznego realizmu   (Röda 

rummet 1879; Czerwony pokój Wwa 1994; Fadern 1887, Ojciec Pz 1976; Fröken Julie,1888 

Panna Julia Pz 1976) do symbolizmu, mistycyzmu i nadrealizmu w dramatach o ludziach 

uwikłanych w trudne sytuacje życiowe (dramaty Spöksonaten 1907,  Pelikanen, 1907; Dramaty, 

Wwa 1962). To początek spektakularnego uczestnictwa literatury w przeobrażeniach społ.-polit. 

mocarstwa w nowoczesne eur. państwo. Daje temu wyraz poprzez nowatorskie poszukiwania 

artyst. i poprzez podejmowane tematy: od konfliktów socjalnych, równouprawnienia kobiet, 

swobody obyczajowej, obłudnej moralności mieszczańskiej po wyrafinowane problemy odnowy 

rel., psychologiczne i moralne wyzwania egzystencjalne w życiu jednostek. Oprócz Strindberga 

w procesie awangardowego przekraczania granic tradycji nar. uczestniczyli neoromantycy: 



powieściopisarka, laureatka nagrody Nobla 1909,  Selma Lagerlöf (1858-1940) oraz poeci Gustaf 

Fröding (1860-1911) i Erik Axel Karlfeldt (1864-1931), wyróżniony nagrodą Nobla pośm. 

(1931), a także noblista 1916 Verner von Heidenstama (1859-1940).  

Schyłkowe nastroje metropolii można odnaleźć w popularnej do dziś prozie Hjalmara Söderberga 

(1869-1941) i poezji Bo Bergmana (1869-1967) - głównych przedstawicieli szwedz. 

dekadentyzmu. Inspiracje z franc. i niem. symbolizmu czerpał poeta i eseista, autor Nordiskt och 

klassiskt (1914), Vilhelm Ekelund (1880-1949).  

 

F. NURTY  LIT. 1910 -1945   -  Literatura po roku 1914 bardziej niż dotychczas skłaniała 

się ku powieści realistycznej, ku krytyce mieszczaństwa, a zwłaszcza ku problemom niższych 

warstw społ. i ku przemianom ze społeczeństwa tradycyjnego w społeczeństwo przemysłowe. 

Długą listę  pisarzy otwiera odnowiciel mieszczańskiego realizmu, dramatopisarz i scenarzysta 

Hjalmar Bergman (1883–1931), który przedstawiał w sposób humorystyczny złe strony ludzkiej 

natury na przykładach czerpanych ze społeczności małego szwedz. miasteczka: powieść 

Makurells in Wadköping (1919), czy z życia rodzinnego w komedii  Swedenhielms (1931; 

Swedenhielmowie, Wr  2003). Wyrazistą grupę stanowią samoucy, prezentujący dole i niedole 

własnego środowiska robotniczego czy chłopskiego. Pionierami tego nurtu byli powieściopisarz 

Martin Koch (1882-1940) i poeta Dan Andersson (1888-1920). Wybitnym kontynuatorem 

literackich dziejów szwedz. wsi i emigracji zarobkowej był Vilhelm Moberg (1898–1973) jako 

autor tetralogii emigracyjnej: Utvandrarna, (1949;  Emigranci Pz 1982  ), Invandrarna (1952; 

Imigranci, Pz 1987), Nybyggarna  (1956) i Sista brevet till Sverige (1959).   W kręgu rzeczników 

prostego życia mieści się grupa Fem unga (zarazem tyt. zbioru wierszy 1920), do której należeli: 

Erik Asklund, Josef  Kjellgren, Artur Lundkvist, Harry Martinson i Gustav Sandgren. 

Propagowała ona bunt przeciw kulturze i cywilizacji mieszcz. oraz ideę odnowy kultury poprzez 

aprobatę witalizmu i swobody obyczajów. Najbardziej optymistyczną wizję przyszłości 

prezentował Lundkvist (1906-1991), poeta surrealistyczny i prozaik, twórca niezwykle płodny i 

ważny promotor literatury światowej w S. Kluczową postacią stał się również Harry Martinson 

(1904-1978): w powieści Vägen till Klockrike (1948; Droga do Klockrike, Pz 1972), głosząc 

pochwałę życia na marginesie cywilizacji, a w poemacie science fiction - Aniara (1956), z 

goryczą oceniając cywilizację za wyścig zbrojeń i perspektywę wojny atomowej.  1974 otrzymał 

wspólnie z proletariackim pisarzem Eyvindem Johnsonem (1900-1976) literacką Nagrodę Nobla. 

Najwyższej rangi i najczęściej po Strindbergu i Lagerlöf tłumaczonym pisarzem 

indywidualistą był Pär Lagerkvist (1891–1974). W ekspresjonistycznym zbiorze wierszy Ångest 

(1916) stworzył pierwociny rozwijanej później, zwłaszcza w prozie (Bödeln, 1933, Dvärgen, 

1944;  Zło, Pz 1972), dramatycznej wizji człowieka skazanego  na nigdy nienasycone 



metafizyczne niepokoje i bezsilność wobec zła, czego kulminacją stała się nagrodzona Literacka 

Nagrodą Nobla w rok po wydaniu  powieść Barabbas (1950; Barabasz  Wwa 1953). 

 Lata 30. wydały wpływowych poetów, takich jak Johannes Edfelt, Hjalmar Gullberg i Nils 

Ferlin. 1932 zbiorkiem pierwszych szwedz. wierszy surrealistycznych sent på jorden  

debiutował Gunnar Ekelöf (1907-1968), być może największy nowoczesny szwedz. poeta. Po 

raz pierwszy konsekwentnie używał formy wiersza wolnego i dekonstrukcji słów, tworząc nowy 

język. Pisał zarówno rzeczy proste, jak i eksperymentatorskie, z wyraźnymi wpływami kultury 

Wschodu. Za najdojrzalsze myślowo i artystycznie dzieło uważa się trylogię poetycką Diwan 

(1965-1967).  Do grupy poetów o poglądach radykalnych i nowatorskich należała również Karin 

Boye (1900-1941), a źródłem jej inspiracji był modernizm i psychoanaliza. Dziełem o 

nieprzemijającej wartości stała się futurystyczna powieść Kallocain (1940), w której dokonała 

prorockiej krytyki systemów totalitarnych. 

 

F. NURTY  LIT. 1945-1960 – Przeżywanie II wojny, pełne niepokoju i poczucia winy, zwłaszcza 

po jej zakończeniu, jako realnego zagrożenia kultury i cywilizacji dla wielu pisarzy szwedz. było 

powodem przewartościowań w sposobie myślenia i artystycznych dokonań.   Nawiązywali oni do 

tematów związanych z wojną, wyrażając postawy pełne dystansu i krytycznej refleksji wobec 

poczynań polit. (neutralności państwa, instytucji), wobec programów estetyzacji literatury, wobec 

dotychczasowych hierarchii wartości.  

Geniuszem pokolenia tworzącego w latach 40. był przedwcześnie zmarły Stig Dagerman 

(1923-1954). Wina i trwoga stały się tematami jego symbolicznych i groteskowych utworów, z 

których można wymienić debiutancką powieść  Ormen  (1945; Wąż, 1945), a następnie  De 

dömdas ö (1946), Bränt barn (1948) i ekspresjonistyczną nowelę  Vår nattliga badort  (z tomu 

Nattens lekar, 1947); Bröllopsbesvär   (1949; Weselne kłopoty  Pz 1978).  

Spośród poetów lat 40. wyróżnia się Erik Lindegren (1910-1968), poeta i kongenialny 

tłumacz i popularyzator najnowszej literatury zagranicznej w S. Inni znaczący poeci to 

pozostający pod wpływem T.S. Eliota, Karl Vennberg (1910-1995) oraz Werner Aspenstrom 

(1918-1997), wzięty autor sztuk teatralnych. 

Ważnym twórcą lat 50. był Lars Gyllensten (1921- 2006), skrajny relatywista, inspirujący się 

egzystencjalistyczną filozofią S. Kierkegaarda i M. Heideggera. Na przeciwstawnym biegunie 

ostatecznie znalazł się Lars Ahlin (1915-1997), pozostający w kręgu oddziaływania protest. 

teologa Karla Bartha. 

W latach 50. za sprawą pisarza, filozofa ateisty, zwolennika anglosaskiej filozofii analitycznej, 

Ingemara Hedeniusa (1908-1982), który przeprowadził generalny atak na wiarę chrześcijańską, 

wybuchła na łamach prasy bardzo żywa debata nt. wiary i wiedzy, co przyczyniło się w 

znacznym stopniu do zlaicyzowania kultury szwedz., trwającego całe dziesięciolecia. Teolodzy i 

inaczej myślący pisarze zostali zmarginalizowani, a dominacja laicyzmu została utrwalona przez 



reformy szkolnictwa przeprowadzane przez rządy socjaldemokratyczne.  

H. OKRES NAJNOWSZY (od 1960) 

Lata 60. i 70. to czas, kiedy życie kulturalne koncentruje się wokół myślenia kategoriami 

kolektywu, kiedy próbuje się urzeczywistnić hasła dostępu do tzw. wysokiej kultury dla każdego 

i zdefiniować na nowo samo pojęcie sztuki. Tradycyjne formy zastępowane są alternatywnymi- 

powstają liczne powielane czasopisma, amatorskie grupy teatralne i muz. Zarazem ma miejsce 

wyjątkowe upolitycznienie literatury- dominuje w niej tematyka społ. krajowa- np. Sara Lidman 

(1923-2004)   Gruva (1968), Vredens barn (1979) nagrodzony tom epopei o budowie kolei w 

Szwecji pn-  i zagraniczna, przedstawiana najczęściej w kategoriach ideologii lewicowych, 

niekiedy bardzo skrajnych.  Typowe dla okresu są  sprawozdania z miejsca pracy 

(rapportböcker):  Maja Ekelöf (1918-1989)  Rapport från en skurhink (1970), Göran Palm  

(1931- ), Ett år på LM (1972).  Szwedz. pisarze szczególnie angażowali się na rzecz krajów III 

świata wśród nich Sven Lindqvist  (1932- ) i jego reportaż z Ameryki Pd. Slagskuggan (1969), 

Per Wästberg (1933-) i jego książki o apartheidzie w Afryce-  Förbjudet område (1960) , På 

svarta listan (1960). Równocześnie jednak istnieje niewielki modernistyczny ruch awangardowy 

- konkretyzm Öyvinda Fahlströma (1928-1976), pojawiają się eksperymenty pisarskie np. 

nawiązująca do nouveau roman alegor. powieść o paradoksach wolności Eremitkräftan (1962) 

historyka literatury Svena Delblanca (1931-1992) i autora Åminne (1970) otwierającej serię 

Hedebysvit o odchodzeniu w przeszłość tradycyjnej szwedz. wsi. Pisarzem o podobnym 

znaczeniu jest P.C. Jersild (1935-) autor Grisjakten (1968), Barnens ö (1976; Wyspa dzieci Pz 

1986), Babels hus (1978; Dom Babel Pz 1984). Inni wiodący literaci tego okresu to: P.O. 

Sundman (1922- 1992), J. Myrdal (1927- ), G. Tunström (1937-2000), T. Lindgren (1938- ), M. 

Niemi ( 1959- ). Tradycje szwedz. humorystów kontynuują S. Key-Åberg (1922-1991), B. av 

Klintberg (1938- ). Trubadurem najnowszych czasów jest M. Uggla (1954- ). 

Nie sposób pominąć dramatów i scenariuszy filmowych, wydawanych jako niezależne teksty lit. 

reżysera Ingmara Bergmana (1918-2007): Moraliteter (1948; Moralitety), Scener ur ett aktenskap 

(1973; Sceny z życia małżeńskiego Pz 1975). Wybór tego typu dzieł Bergmana w języku pol.          

ukazał się pt. Scenariusze (Pz 1973).  

 

Równie popularna w Szwecji jak i poza jej granicami stała się autorka powieści i opowiadań dla 

dzieci, Astrid Lindgren (1907-2002), której debiut przypada na lata 40. Literatura tego typu 

odgrywa w S. i  Skandynawii szczególnie doniosłą rolę. Szwedz. literatura wykreowała w tym 

względzie kilku pisarzy o międzynar. znaczeniu. Bijąca wszelkie rekordy światowa recepcja 

pisarstwa Astrid Lindgren jest fenomenem. Jej książki Pippi Långstrump (1945; Fizia 



Pończoszanka Wwa 1961), Emil i Lönneberga (1973; Emil ze Smalandii, Wwa 1971), Alla vi 

barn i Bullerbyn, Mera om oss i Bullerbyn, Bara roligt i Bullerbyn, 1947, 1949;1952; Dzieci z 

Bullerbyn  Wwa 1957) w sposób zrozumiały pokazują dzieciństwo nie jako okres życia 

zdominowany przez dorosłych, lecz jako wołająca o szacunek wartość sama w sobie. 

 

Specyficzny, skrajny  nurt lat 70. to radykalny underground i powieść pokoleniowa Jack 

(1976)  rockmana Ulfa Lundella (1949-). Obecna jest też w tym okresie w niewielkim stopniu 

literatura o podłożu wyraźnie chrześc.- En berättelse från kusten (1961; Między niebem i morzem 

Wwa 1971),  Sveket (Sto 1966; Oskarżenie Wwa 1976) konwertytki katoliczki Birgitty Trotzig 

(1929- 2011), której powieści niosą głębokie egzystencjalne przesłanie nt. człowieka 

uwięzionego we własnym ego i w licznych schematach działania, zwłaszcza  – w nurcie mrocznej 

religijności, skazującej na niepokoje, poczucie winy, lęki i cierpienie. W całej Skandynawii 

wielką popularność zyskała rel. poezja śpiewana Ylvy Eggehorn (1950- ): Ska vi dela (1970).  

Lata 80. to czas zmian w klimacie kulturalnym, zwrot w kierunku odtąd wciąż przez lata 90. 

narastającego indywidualizmu. Literaturę na początku zdominowała tematyka biograf.- S. 

Combüchen (1942- ) Byron (1988); K. Johansson (1941-) ( Gogols ansikte (1989); B. Ranelid 

(1949-) Mitt namn ska vara S. Dagerman (1993). Stopniowo zaczyna dominować autotematyzm 

z charakterystycznym dla postmodernizmu zagubieniem własnej tożsamości, w centrum 

rzeczywistości staje tworzący ją  język, w centrum literatury metafikcja: Stig Larsson (1947-) 

Autisterna (1979); U. Drougge (1956-) Jag, jag, jag (1994). Pierwsza całkowicie 

postmodernistyczna powieść szwedz. to  fikcja o tworzeniu trzech fikcji lit.: Bernard Foys tredje 

rockad (1986) L. Gustafssona (1936-), wcześniej autora Yllet (1973; Wełna Wwa 1977), 

Biodlarens död (1989; Śmierć pszczelarza Wwa 1982)  i in.  

Ważny nurt literatury szwedz. stanowi tzw. literatura kobieca-  w ostatnich latach reprezentowana 

przez m.in. autorkę cyklu Katrineholm (1974-1983) K. Ekman (1933- ), szokujące otwartością K. 

Thorvall (1925- ) i C. Rydberg (1962- ), także zaangażowaną w nowe tł. Biblii G.- B. Sundström 

(1945- ), piszącą o kobietach w państwie dobrobytu I. Alfvén (1940- ) oraz pochodzącą z 

Finlandii S. Alakoski (1962- ) autorkę kobiecej powieści rozwojowej.   

O pokoleniu szwedz.  blokowisk lat 70. i 80. traktuje bestseller T. Flygta (1964- ) 

Underdog (2001; Gdańsk 2006) . Problemy języka i władzy w środowisku imigranckim porusza  

J. H. Khemiri (1978- ), a dzięki Ett öga rött (2003), staje się długo wyczekiwanym następcą  

pisarza szwedz. gr. pochodzenia T. Kalfatidesa (1938- ) autora Utlänningar (1970). 

     W dramacie szwedz. tego okresu  o pierwszeństwo rywalizują , odwołujący się do 

Strindberga: w Tribadernas natt (1975; Noc Trybad  Wwa 1976), także prozaik, P.O. Enquist 

(1934-) oraz w Natten är dagens mor (1983; Noc jest matką dnia Wwa 1985), także poeta, L. 



Norén (1944- ) . W latach 60. E. napisał najciekawszą powieść dokumentalną Legionärerna 

(1968). Poezja N. reprezentuje początkowo surrealistyczny schyłkowy modernizm Stupor (1968), 

najdojrzalsze tomiki powstają po 1978. 1999 niezwykle kontrowersyjna realizacja sztuki 7.3 N. i 

jej tragiczne skutki wywołały w Szwecji debatę o granicach wolności sztuki. Najważniejsza 

poetka postmodernizmu autorka, Joner (1991) Katarina Frostensson (1953- ) dramatyzuje 

zagadnienia mowy i porozumienia we współczesnej rzeczywistości Traum (1996). 

W świecie poezji wielką indywidualnością cały czas pozostaje nagrodzony Nagrodą Nobla 2011 

mistrz późnomodernistycznego obrazu T. Tranströmer  (1931- )- autor tomików: Den halvfärdiga 

himlen (1962), Stigar (1874), Det vilda torget,  För levande och döda (1983,1989; Dziki Rynek i 

Żywym i umarłym Kr 1989), Sorgegondolen (1996; Gondola żałobna Kr 1996).  W latach 60. 

poezję zaangażowaną polit. tworzył m.in.  Göran Sonnevi (1939- ). Ostatnio dużym uznaniem 

cieszą się: K. Lugn (1948-) następczyni S. Åkesson (1926-1977), E. Runefelt (1953- ), A. 

Jäderlund (1955- ), A. Berg (1967- ).        

Od lat 60. za sprawą M. Sjöwall (1935-) i P. Wahlöö (1926-1975)- matki i ojca 

skandynawskiego kryminału, gatunek ten rozwija się w S. bardzo dynamicznie a  liczne tłum. w 

ostatnich latach popularyzują go za granicą. Książka tego typu jest często w S. wyraźnie 

społecznie zaangażowana: trylogia thrillerów i powieści obyczajowych zarazem Millenium Stiega 

Larssona (1954-2004): Män som hatar kvinnor (2005; Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet Wwa 

20111 popr.),  Flickan som lekte med elden (2006; Dziewczyna, która igrała z ogniem, Wwa 2009), 

Luftslottet som sprängdes  (2007; Zamek z piasku, który runął  Wwa 2012 1 popr.), powieść 

policyjna   L. G W Perssona (1945-) Mellan sommarens längtan och vinterns köld (2002; Między 

tęsknotą lata a chłodem zimy Wwa 2010), należące do słynnego cyklu o K. Wallanderze 

opowiadania kryminalne z paradoksami państwa opiekuńczego w tle np. Pyramiden (1999); 

Piramida Wwa 2011 2 Henninga Mankella (1948-) . 

Inne ostatnio ważne wydarzenia kulturalno- literackie w S. także z pol. punktu widzenia to 

wydanie książek: Lord Nevermore (2001; Wwa 2003) A. Pleijel (1940), De fattiga i Łódź (2009; 

Biedni ludzie z miasta Łodzi Kr 2011) S. Sem- Sandberga (1958- ) oraz przedstawienie 

Riksteatern 2007 oparte  m. in. na publicystyce M. Zaremby (1951- ) Den polske rörmokaren och 

andra berättelser (2006; Polski hydraulik i inne opowiadania Wołowiec 2008). 
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