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Předmluva

Kniha, kterou právě držíte v rukou, představuje první souhrnné české zpraco-
vání dějin všech hlavních moderních skandinávských literatur. Za několik po-
sledních desetiletí se v češtině objevily pouze dvě větší literárněhistorické práce, 
jejichž časový záběr se zčásti překrývá s naším; v obou případech se však jedná 
pouze o jednu národní literaturu. Nejvíce společného má náš projekt s dvou-
dílnými Dějinami norské literatury (Praha, Academia 1967 a 1974), ve kte-
rých se autor Radko Kejzlar věnuje období 1814–1914 a 1914–1970. Toto 
úctyhodné dílo je bohatým pramenem informací, nezahrnuje však literaturu 
posledních třiceti let. Druhou publikací jsou rovněž velmi fundované Dějiny 
švédské literatury Alrika Gustafsona (Brno, Masarykova univerzita v Brně 1998), 
které popisují vývoj švédského písemnictví od jeho počátků, bohužel však jen 
do konce 50. let. (Pro zájemce o skandinávské písemnictví je na tomto místě 
vhodné zmínit i vysokoškolská skripta Heleny Kadečkové Dějiny severských  
literatur I. Středověk /Praha, Univerzita Karlova 1989/, ta se však našeho ob-
dobí netýkají.) Skutečnost, že ve zmíněných pramenech český čtenář nenajde 
informace o ostatních skandinávských literaturách ani o nejnovějším vývoji li-
teratury norské a švédské, nás vedla k napsání této knihy.
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V textu se zabýváme písemnictvím vznikajícím v pěti státních útvarech: 
Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko a Island. Literatury těchto zemí se někdy 
označují jako severské, jindy skandinávské. Někteří odborníci se snaží mezi 
oběma termíny rozlišovat, ale buďto tak činí nedůsledně, anebo naopak až příliš 
důsledně – přísným uplatněním jediného kritéria (např. geografického nebo 
jazykovědného) zůstanou stranou některé literatury, které by z jiného hlediska 
do pojmu zahrnuté být mohly. Například budeme-li za Skandinávii považovat 
pouze Skandinávský poloostrov (případně takzvanou Fennoskandii, zahrnující 
i Finsko), nemůžeme do skandinávských literatur počítat mimo jiné dánskou 
a  islandskou. Budeme-li adjektiva „severský“ či „skandinávský“ uplatňovat 
pouze na indoevropské jazyky, jak činí někteří lingvisté, vypadne literatura ve 
finštině, která je jazykem uralským. Zastáváme názor, že existuje řada dobrých 
důvodů, proč zmíněných pět států pokládat za svébytný region mající řadu spo-
lečných kulturních rysů. Naše hledisko kombinuje důvody historické, jazykové, 
geografické a geopolitické. Domníváme se, že příliš striktní uplatnění jediného 
kritéria není ku prospěchu věci. Termínem Skandinávie, případně Sever, v naší 
knize označujeme území všech pěti států (včetně autonomních oblastí Grónsko 
a Faerské ostrovy). K této oblasti odkazují i výrazy „severský“ a „skandinávský“, 
které v textu používáme synonymicky.

Kniha je dílem tří odborníků. První část textu tvoří literatury psané dánsky, 
norsky a švédsky. Tyto tři jazyky jsou si navzájem podobně blízké jako třeba 
čeština a slovenština. Z tohoto důvodu byly kulturní styky mezi Dánskem, 
Norskem a Švédskem v moderní době vždy velmi úzké a literární vlivy zde 
mají usnadněnou cestu. Proto se autor první části rozhodl pojednat literatury 
v dánštině, norštině a švédštině jako samostatný celek. Spisovatelé, kterými se 
zabývá, pocházejí nejen z Dánska, Norska a Švédska, ale i z Faerských ostrovů 
a z Finska. Někteří autoři z Faerských ostrovů píší dánsky a ve Finsku žije 
významná švédsky hovořící menšina, jejíž švédsky psaná literatura se označuje 
jako „finskošvédská“. Počet těchto spisovatelů je nicméně relativně malý, proto 
jim jsou vyhrazeny pouze tři kratší části. Druhá část knihy popisuje literatu-
ru na Islandu. Ta vzniká převážně v islandštině, jen v meziválečném období 
psalo několik spisovatelů zčásti také v dánštině, norštině a němčině, a autorka 
druhé části se proto věnuje i těmto spisovatelům. Třetí část knihy se zabývá 
literaturou psanou finsky. Do naší práce jsme nezahrnuli literatury ve faerštině 
a sámštině (laponštině), jednak pro nedostatek odborníků na tomto poli, jed-
nak kvůli malému počtu významných spisovatelů tvořících v těchto jazycích. 
Informace o některých faerských a sámských autorech najde čtenář ve Slovníku  
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severských spisovatelů (Praha, Libri 1998, 2. revidované a rozšířené vyd. 2004) 
Dagmar Hartlové a kol. V této příručce lze rovněž nalézt pomůcku k výslov-
nosti jmen a seznam základních literárněhistorických a slovníkových pramenů 
ke skandinávským literaturám.

Naše kniha se omezuje na tvorbu v časovém úseku 1870–2000. Literatury 
tohoto období jsme v názvu označili jako „moderní“, a to ve smyslu „novo-
dobé“. Počátek nové doby ve Skandinávii datujeme do let, kdy v této tradič-
ně agrární oblasti začíná proces industrializace, tedy právě zhruba kolem roku 
1870. Po roce 1871 na Severu dochází k rozkvětu realisticko-naturalistické 
tvorby a díla severských autorů se stávají ve světové literatuře pojmem. Pro 
označení tohoto období se ujal dánský termín „moderní průlom“. Zde má pří-
domek „moderní“ spíše význam „jdoucí s dobovým vývojem“. Pokud není ře-
čeno jinak, i my v našem textu používáme adjektivum „moderní“ ve zmíněných 
dvou významech – výraz tudíž rozhodně nelze směšovat s termínem „moder-
nistický“. V omezené míře se zmiňujeme i o některých spisovatelích a dílech 
z doby před rokem 1870, především proto, abychom mohli objasnit kontext, 
ze kterého se literatura po roce 1870 vyvinula. Konečnou časovou hranici, rok 
2000, překračujeme jen v případě děl, za která spisovatelé obdrželi Cenu Se-
verské rady (viz seznam laureátů na konci knihy). Udělení této ceny je natolik 
významné ocenění, že jsme považovali za důležité na ně poukázat i v pojednání 
o jednotlivých spisovatelích.

Část pojednávající o literaturách v dánštině, norštině a švédštině je zařaze-
na jako první především s ohledem na čtenáře. Obecné úvody k jednotlivým 
obdobím v první části jsou totiž koncipovány tak, aby mohly zčásti doplnit 
i informace v oddílu o literatuře islandské a finské. Tento záměr se týká jen 
v malé míře ryze historických údajů, k širší orientaci čtenářů mají úvody přispět 
hlavně v oblasti literárněteoretické, respektive terminologické. Obsahují pasáže, 
které blíže definují některé klíčové pojmy jako modernismus, postmodernis-
mus, existencialismus apod., bez jejichž znalosti se neobejde čtenář žádných 
dějin moderní evropské literatury.

Jinak je struktura všech částí knihy v zásadě stejná, pouze část islandská 
ji má vzhledem k menšímu počtu pojednávaných spisovatelů poněkud vol-
nější a profily významnějších autorů jsou zde řazeny do kontextu vývojových 
tendencí literatury příslušného období. Jednotlivé literatury jsou rozděleny do 
několika období a každý takový oddíl má tři hlavní části: kratší úvod k danému 
období, řadu samostatných profilů nejvýznamnějších spisovatelů a část pojed-
návající o ostatních autorech téže doby. Pouze v oddílu týkajícím se literatury 
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80. a 90. let 20. století pojednáváme o všech spisovatelích na stejné úrovni 
(důvody pro toto řešení uvádí každý z nás zvlášť v úvodu k poslední kapitole).

Naším záměrem nebylo podat vyčerpávající encyklopedický výčet všech spi-
sovatelů. Šlo nám především o syntetický pohled na skandinávské literatury 
v jejich celistvosti. Naší prvotní snahou bylo vykreslit hlavní vývojové trendy. 
České čtenáře, kteří se budou chtít informovat o autorech, které v našich dě-
jinách nenajdou, nebo budou mít zájem o podrobnější výčet děl autorů v naší 
knize probraných, odkazujeme na zmíněný Slovník severských spisovatelů. Od-
povědnost za reprezentativní výběr „toho podstatného“ z daných literatur nese 
každý ze tří autorů knihy sám.

Při zpracovávání jednotlivých spisovatelů jsme se snažili omezit čistě živo-
topisné údaje na minimum. Uváděli jsme většinou pouze takové biografické 
informace, které jsou buďto důležité v širších literárněhistorických souvislostech 
(dobové vlivy, recepce díla apod.), anebo které pomáhají v pochopení samot-
ných estetických dimenzí děl (to se týká především autorů, v jejichž tvorbě 
hraje klíčovou roli autopsie – za všechny zde můžeme uvést například Augusta 
Strindberga).

Několik slov je třeba říci ke způsobu uvádění názvů děl v češtině. Pokud 
u nás dílo vyšlo, přebíráme jeho titul pouze tehdy, domníváme-li se, že dobře 
vystihuje znění názvu v originále. Pokud ne, překládáme název jinak a znění 
českého vydání uvádíme v závorce. Může se stát, že tím v případě některých 
u nás zavedených titulů narušíme dlouhodobou tradici, například u slavného 
Ibsenova dramatu, které je v českém prostředí známé pod názvy Nora nebo 
Domov loutek, zavádíme výstižnější překlad Domeček pro panenky. Pokud pů-
vodní název díla bývá uváděn malým písmenem, zachováváme tuto podobu  
i v českém překladu.

V práci jsme se nesnažili zaznamenat všechna díla, která v českém překladu 
vyšla. Uvádět díla okrajová a zapomenutá by nesouhlasilo s celkovým záměrem 
knihy. Při vyhledávání existujících překladů jsme se mohli opřít o několik ne-
ocenitelných pramenů, na něž odkazujeme i všechny čtenáře, kteří chtějí mít 
úplný přehled o titulech přeložených ze skandinávských jazyků. Především jde 
o podrobné bibliografie týkající se jednotlivých literatur – jejich seznam čte-
nář najde na konci knihy. České překlady skandinávských děl obsahují rovněž 
hesla ve Slovníku severských spisovatelů. Slovník i některé z bibliografií odka-
zují i na díla uveřejněná v časopisech, zvláště ve Světové literatuře, která byla 
v době totalitního režimu hlavním pramenem informací o zahraničních litera-
turách. V naší knize uvádíme rok vydání pouze u překladů uveřejněných kniž- 
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ně; výjimku činíme v případě divadelních her, a to proto, že se jen málokdy 
dočkají klasického knižního vydání – zmiňujeme české překlady dramatických 
děl, které vyšly v časopise Svět a divadlo, v sešitové formě v agentuře Dilia 
a v programových brožurách některých českých divadel. Jednotlivé povídky, 
novely a básně vydané časopisecky či v antologiích tedy nezahrnujeme. Pokud 
zmiňujeme výbory, pak vždy pouze z díla jednoho autora. V případě, že exis-
tuje více českých překladů jednoho díla, neuvádíme všechny, ale pouze první 
a poslední; výjimku činíme jen tehdy, vyšlo-li dílo pod různými názvy (viz např. 
již zmíněný Domeček pro panenky). V případě existence několika vydání téhož 
překladu uvádíme jen vydání první.

Pokud jde o způsob uvádění cizích ženských příjmení, přechýlili jsme všech-
na, která končí souhláskou. U příjmení končících na samohlásku jsme volbu 
ponechali na autorech jednotlivých částí knihy. Dále jsme nepřechylovali ně-
které pseudonymy, příjmení typu von Schoultz a islandská patronymika za-
končená na -dóttir, kde například Haraldsdóttir znamená „Haraldova dcera“. 
V rejstříku uvádíme koncovky -ová v závorkách, abychom ozřejmili původní 
podobu příjmení. Příjmení islandských spisovatelů začínající znakem Þ, pro 
který se v češtině někdy používá přepis „Th“ nebo „T“, uvádíme v původní 
podobě. V rejstříku čtenáři tato jména najdou za písmenem Z.

Martin Humpál by rád poděkoval Norskému ministerstvu zahraničí za stipen-
dium, které mu v roce 2001 umožnilo tříměsíční vědecký pobyt na univerzitě 
v Oslo, a Švédskému institutu, který mu v roce 2003 udělil jednoměsíční sti-
pendium pro studium pramenů na univerzitě ve Stockholmu. Autor dále dě-
kuje Heleně Březinové, Františku Fröhlichovi, Dagmar Hartlové a Heleně Ka-
dečkové za pročtení rané verze rukopisu (část I. Literatury v dánštině, norštině 
a švédštině) a za neocenitelné obsahové i jazykové připomínky. Viola Parente- 
-Čapková děkuje za přínosné připomínky k textu recenzentkám finské části 
publikace (Markétě Hejkalové a Lence Fárové) a Blance Knotkové-Čapkové.

Autoři, 2006
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I. Literatury v dánštině, 
norštině a švédštině
Martin Humpál

 



Moderní průlom
(1870–1890)

V 70. a 80. letech 19. století se literatury Dánska, Norska a Švédska staly celo-
evropským pojmem. Nikdy předtím ani potom nezasáhly tak výrazně do vývoje 
světové literatury jako právě v době realismu a naturalismu, které se na Severu 
říká „moderní průlom“ (dán. „det moderne gennembrud“). Přestože období 
mezi romantismem a moderním průlomem dalo světu takové osobnosti jako 
Hans Christian Andersen (1805–1875) či Søren Kierkegaard (1813–1855), 
literatura v těchto zemích až do 70. let nevytvořila žádný výrazný proud, který 
by jako celek přesáhl hranice Skandinávie.

Ve všech třech zemích dlouho dozníval romantismus, který měl na Severu 
vypjatě národní charakter. Nejmarkantnější byl v tomto ohledu vývoj v Nor-
sku, které po více než čtyřech stoletích dánské politické, kulturní a jazykové 
nadvlády konečně získalo v rámci unie se Švédskem (1814–1905) větší nezá-
vislost a tudíž i možnost kulturní obrody. Dánsko, které se v napoleonských 
válkách přidalo na stranu Francie, ztratilo v roce 1814 Norsko, a poté se na 
dlouhou dobu politicky i kulturně izolovalo od celoevropských impulzů. Ztráta 
Finska, kterou Švédsko utrpělo na konci války s Ruskem (1808–1809), byla 
poslední připomínkou, že švédské velmocenské období je nenávratně pryč (zís- 
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kání Norska bylo jen malou náplastí). Všechny tři země se z těchto důvodů 
ohlížely do své slavnější minulosti, a proto byl na Severu národní duch roman-
tismu neobyčejně silný a vytrácel se pomalu.

Z takto orientovaného romantismu povstala i myšlenka takzvaného „skan-
dinavismu“, snahy po kulturní a politické integraci germánského Severu, jejíž 
definitivní konec přinesla až lhostejnost Švédů a Norů k prusko-rakouskému 
útoku na Dánsko ve šlesvicko-holštýnské válce v roce 1864.

Porážka Dánska a netečnost Švédska a Norska v roce 1864 vyvolaly kon-
frontaci mezi ideály a skutečností, konfrontaci, která se odrazila i v kulturním 
životě a vytvořila živnou půdu pro skoncování s romantickým idealismem. 
Jestliže politicky bylo období do 70. let značně konzervativní a myšlenky libe-
ralismu se prosazovaly jen pozvolna, nyní na politicko-společenském kolbišti 
dozrála doba pro boj za liberalismus a v oblasti estetiky pro realismus a natu-
ralismus.

I hospodářsko-společenská situace se značně změnila. Jestliže ještě v první 
polovině 19. století byly skandinávské země výrazně zemědělskými a rybářský-
mi oblastmi, v druhé polovině začíná proces rychlé industrializace a moderni-
zace. Proces přinesl růst moderních měst a způsobil převratné změny v demo-
grafické struktuře obyvatelstva. Tradiční vazby typické pro venkovské feudální 
společenství byly postupně zpřetrhány, jak lidé začali migrovat za prací z vesnic 
do měst (a také do USA) – bývalé venkovské pracovní síly se náhle proměni-
ly v městský proletariát. Důsledky urbanizace začaly postupně pronikat i na 
venkov: zavádění nových výrobních technologií, způsobů práce a komunikace 
(železnice, telegraf a telefon), to vše náhle zcela rozvrátilo tradiční venkovská 
společenství.

Počátky modernizace znamenaly další etapu v rozvoji modernity. Termí-
nem „modernita“ označujeme komplex společensko-kulturních jevů a vývo-
jových procesů spojených s moderní dobou, komplex, jenž má kořeny v osví-
censké víře v neomezený společenský pokrok na základě rozumového poznání 
světa. Přestože pojmy „modernizace“ a „modernita“ jsou dnes ve skandináv-
ském kontextu spojovány s dobou realismu a naturalismu, termín „moderní 
průlom“ byl původně ražen za jiným účelem. Zavedl jej v roce 1883 dánský 
kritik Georg Brandes. Za „moderní průlom“, či „nástup moderního“, jak by 
také mohl znít doslovný překlad výrazu, považoval Brandes rozmach literatury, 
která se na rozdíl od literatury předchozích období zabývala vskutku současný-
mi (v tomto smyslu tedy „moderními“) společenskými problémy. Brandeso-
vo adjektivum „moderní“ se váže především k dobové liberalistické myšlence 
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osvobození individua. „Moderní“ literatura se na základě svobodného myšlení 
snaží dobrat pravdy o lidské skutečnosti, a tím i přispívá k svobodnému vývoji 
jedince i společnosti – na rozdíl od přežitého romantismu a jeho pokleslé po-
doby v biedermeierovské dánské kultuře, která pouze konzervuje společenské 
konvence.

Výchozí předpoklady moderního průlomu mají – jak jsme již naznačili – 
zřetelně osvícenský charakter. Nastupující realismus měl vskutku s osvícen-
stvím několik společných prvků, především víru v lidský rozum jako zdroj spo-
lečenského pokroku a morální obrody, a kritický přístup k obecně uznávaným 
pravdám. Půdu pro prosazování těchto principů na Severu v době moderního 
průlomu připravili již dříve někteří významní evropští myslitelé, jejichž díla 
došla ve Skandinávii ohlasu. Kolem roku 1848 se v Dánsku hodně diskutovalo 
o dílech německých filozofů Davida Friedricha Strausse a Ludwiga Feuerbacha. 
Straussův spis Život Ježíšův (Das Leben Jesu, 1835) představoval významné 
zpochybnění Bible; evangelia jsou podle autora pouze mýty. Feuerbach označil 
v knize Podstata křesťanství (Das Wesen des Christenthums, 1841) náboženství 
za produkt lidské fantazie. Otázka ateismu pronikla z oblasti filozofie a teologie 
do veřejných debat a později byla znovu oživena příspěvky Charlese Darwina 
O vzniku druhů (On the Origin of Species, 1859) a Původ člověka (The Des-
cent of Man, 1871), které spisovatel J. P. Jacobsen přeložil do dánštiny v první 
polovině 70. let. Antimetafyzický základ mělo i dílo francouzského filozofa 
a zakladatele pozitivismu Augusta Comta. Pozitivismus jako způsob poznávání 
světa striktně na základě „pozitivních“, tedy empiricky zjistitelných a prokaza-
telných faktů se v druhé polovině 19. století nadlouho stal určující metodologií 
v přírodních i společenských vědách. K diskusi o osvobození individua výraz-
ně přispěl anglický filozof John Stuart Mill, jenž mimo jiné formuloval před-
stavu ideálního státu jako takového, který ponechá jedinci co nejvíce svobod.  
Z Millových děl se ve Skandinávii dostalo největšího ohlasu Poddanství žen 
(The Subjection of Women, 1869), které představovalo důležitý příspěvek k de-
batě o ženské emancipaci a které Brandes přeložil do dánštiny již ve stejném 
roce, kdy vyšlo v originále.

Ke vzrůstající sekularizaci společnosti a skepsi k biblickému výkladu sku-
tečnosti stále více přispíval prudký rozvoj přírodních věd, jdoucí ruku v ruce 
s nebývalým rozmachem industrializace a technologizace. Ve vědě se stále více 
projevoval příklon k nemetafyzickému, světskému výkladu skutečnosti. Z „pří-
rodního“, tedy biologického výkladu člověka vycházel i literární program mo-
derního průlomu.
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Moderní průlom je obdobím realismu a naturalismu, směrů, které se na 
Severu rozvíjely nejvíce v letech 1870–1890. Protože ve Skandinávii dlouho 
přetrvávala (a částečně ještě přetrvává) tradice odvozovat terminologii k označo-
vání tohoto období od Brandesova programu, v některých pramenech (zvláště 
dánských) se pro označení celého tohoto období lze setkat i s použitím termínu 
naturalismus. Brandes tento termín přejal od francouzského estetika a literární-
ho historika Hippolyta Taina a rozšířil jej po celé Skandinávii.

Tainovy Dějiny anglické literatury (Histoire de la littérature anglaise, 1863–64)  
představují počátek sociologického zkoumání literatury. Autor v nich vůbec 
poprvé na literaturu aplikoval metody přírodních věd a pozitivismu; hlavními 
inspirátory mu byli Darwin a Comte. Taine nehodnotí literaturu klasickými 
estetickými měřítky, ale pohlíží na ni vpravdě historicky, tj. hledá v ní určitá 
společensko-historická fakta a v jejich rámci se snaží vysvětlit podmíněnost vzni-
ku literárních děl. Podle jeho naturalistické teorie je literatura produktem „rasy, 
prostředí a epochy“, tedy faktorů, které určují vývoj kulturních projevů společ-
nosti v závislosti na časové a místní zakotvenosti. Termín naturalismus, jak jej 
používal i Tainem inspirovaný Brandes, tedy odkazoval především na studium 
člověka v rámci přírody, respektive v rámci přírodních zákonů. Úkolem vědců 
i umělců té doby mělo být právě přispět k objevování takových zákonů pečlivou 
a všestrannou analýzou společenské situace. Umělec měl vlastně být svého druhu 
přírodovědec, zabývající se společností jako velkým přírodním organismem.

Přiblížení literatury vědě se projevilo především ve společné snaze o objek-
tivitu. Významnou roli v tomto ohledu hrál pozitivistický objektivismus, tedy 
metoda shromažďování detailních údajů o pozorovaných jevech, podle které 
mělo postupné nakupení faktů zaručit objektivní pohled na skutečnost. Tato 
metoda – jejíž charakter byl víceméně nehodnotící – je typická jak pro realis-
tickou, tak pro naturalistickou literaturu v užším slova smyslu. Oba směry se 
snažily poskytnout komplexní obraz, postihnout široké společenské spektrum. 
Literatura měla ukázat společnost ze všech stránek, tedy dobrých i špatných; 
pravda byla důležitější než krása. Oba směry poukazovaly na člověka jako na 
bytost závislou na konstelaci společenských sil. Nicméně rozdíl v důrazu, jaký 
na tuto závislost pokládaly, nám může pomoci rozlišit mezi realismem a natu-
ralismem tak, jak se většinou – tedy nebrandesovsky – definují.

Realismus připouští – a někdy i podněcuje – možnost změny společenských 
sil. Přestože společenské tlaky (rigidní zákony, konvence, předsudky) jsou silné, 
nejsou nezlomné, vývoj společnosti lze ovlivnit. Naproti tomu podle naturalis-
mu ve smyslu literární praxe a teorie autorů jako Émile Zola – viz zejména jeho  

I. Literatury v dánštině, norštině a švédštině 19



soubor esejů Experimentální román (Le Roman expérimental, 1880) – je člo-
věk ve vleku přírodních zákonů (dědičnost, přirozený výběr, přežití silnějšího) 
a z nich vycházejících společenských sil; určujícím prvkem naturalismu je de-
terminace a z ní plynoucí pocit bezvýchodnosti. Není proto divu, že mezi na-
turalisty patřil k nejoblíbenějším literárním formám typ románu, který bychom 
mohli nazvat „bildungsromán naruby“. Zatímco klasický bildungsromán líčí 
formování společenské identity individua v konfrontaci s různými životními 
úspěchy i pády jako vzestupný vývoj, na jehož konci vyzrálý jedinec nalezne ve 
společnosti své místo, v naturalistické adaptaci tohoto žánru je závěrečný vývoj 
sestupný a vyúsťuje v odcizení a deziluzi. Naturalisté touto formou mimo jiné 
upozorňovali na to, že život jedince ani společenské uspořádání nemůže mít 
řád vycházející z metafyzického základu, nýbrž že mu vládne nesmyslný chaos 
přírodních sil.

Lze říci, že v  literatuře moderního průlomu byl realismus typičtější pro  
70. léta, kdežto naturalismus pro dekádu následující. Toto dělení je ovšem jen 
přibližné, oba směry existovaly současně a prolínaly se. Někteří severští autoři 
se navíc vymykali běžnému realistickému a naturalistickému stylu tím, že se na-
místo snahy o vyčerpávající popis společnosti omezovali jen na vybrané prvky, 
charakteristické pro celek, a ty vykreslovali se scénickou sugestivností, v níž 
někdy hrály významnou roli i lyrické prvky. Pro tento styl, který byl v literatuře 
moderního průlomu přítomen v různé míře od samého počátku, se v severské 
literárněhistorické tradici používá termín „impresionismus“.

Za počátek moderního průlomu je považována série přednášek, kterou Bran-
des zahájil v roce 1871 na kodaňské univerzitě. V těchto přednáškách se autor 
projevil jako nesmiřitelný kritik dánské společnosti a literatury (podle něho 
Dánsko ve společenském i literárním vývoji zaostávalo za Evropou o čtyřicet 
let) a jako zanícený propagátor liberalismu a společensky angažované literatury, 
zabývající se současností. Okřídleným rčením a heslem moderního průlomu 
se stal jeho požadavek, aby literatura „předkládala problémy k diskusi“ (dán. 
„sætte Problemer under Debat“). Za aktuální problémy považoval Brandes ze-
jména náboženské pokrytectví doby, instituci manželství a moc, kterou nad 
jedincem mají zastaralé zákony, konvence a předsudky. Myšlenky dánského 
kritika se rychle rozšířily ve všech severských zemích a mezi spisovateli ihned 
našly věrné stoupence. Brandes se stal vůdčím duchem doby a toto postavení si 
udržel po více než jedno desetiletí.

Spisovatelé moderního průlomu bojovali na všech frontách, které Brandes 
vytyčil. Zvlášť významně, a to i mimo Skandinávii, přispěla literatura tohoto  
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