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JON FOSSE ur. w 1959 r. w Norwegii. Jest 

prozaikiem, poetą, eseistą, autorem książek dla 

dzieci i dramatopisarzem. Debiutował w 1983 r. 

powieścią Raudt, svart (Czerwone, czarne). Jede

naście lat później napisał pierwszy dramat Og aldri 

skal vi skiljast (I nigdy się nie rozstaniemy). Jego 

twórczość dramatopisarska wyrosła dzięki progra

mowi promocji współczesnej dramaturgii norwes

kiej na Scenie Narodowej w Bergen. W 1997 r. 

w „Dialogu„ ukazał się jego dramat Dziecko -

pierwsza część trylogii, w której skład weszły tak

że dramaty Mor og bam (Matka i dziecko) i Sonen (Syn). W 1996 r. Fosse otrzymał Nagro

dę Ibsena za Imię (Namnet). Jest laureatem wielu prestiżowych wyróżnień, między innymi 

Nagrody Aschehouga (1997) za całokształt twórczości. W skandynawskim numerze „Litera

tury na świecie" z 1998 r. napisano o nim: „jest po trosze enfant terrible, po trosze postacią 

kultową we współczesnej literaturze norweskiej. Inspiruje go twórczość Thomasa Bernhar

da, muzyka rockowa i koloryzm w malarstwie". Jak sam określa, pisze o prostych ludziach 

w nieprostym świecie. 

Powstałe w 1995 r. Imię (Namnet) to niezwykle ascetycznie naszkicowana sytuacja powro

tu do rodzinnego domu. Jest On, Ona, Matka, Ojciec, Siostra i były chłopak. I jest dziecko, 

które dopiero ma się narodzić. Bohaterowie pozbawieni imion własnych, oszczędność środ

ków wyrazu i surowość dialogu zbudowanego z nieporadnych, urywanych, natrętnie powra

cających zdań - to wszystko odbiera prezentowanym zdarzeniom ciepło rodzajowości. Nie

możność wyrażenia tego, co się czuje, strach przed samotnością, pragnienie akceptacji, 

a jednocześnie niemoc nawiązania prawdziwego kontaktu - to główne tematy dramatu 

Fossego. Imię jest próbą oswojenia, czyli nazwania tego, co dzieje się w nas i między nami. 

( .„) 
otworzyłam okno 
teraz słyszałam deszcz i wiatr 
o wiele wyraźniej 
teraz czułam ciemność 
o wiele wyraźniej 
teraz słyszałam fale 
słyszałam jak uderzają 
fale uderzały i uderzały 
a ja stałam tam 
słyszałam jak fale uderzają i uderzają 
słyszałam ich uderzenia 
przez deszcz i tę ciemność 
która teraz stała się mną 
która teraz była mną 
i już zawsze miała być mną 
Już miałam pozostać w tej promieniującej ciem
ności 

Wśród tych bijących fal 
stałam tam i czułam to 
(„ .) 

(„.) 
znów otworzyłam okno 
i stałam tak 
słuchając fal 
Słyszałam jak uderzają i uderzają 
Słyszałam jak uderzają i uderzają 
I czułam że 
one uderzają 
we mnie 
i że już zawsze tak będzie 
Nie wiem jak długo tak stałam 
ale stałam tam 
Stałam i stałam 
I czułam że jestem pusta 
byłam pusta 
jak te fale 
jak ta ciemność 
( „.) 

Jon Fosse Ładny letni dzień 
("Dialog" 2001 nr 5-6) 
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