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Studenci zaangażowani w prace Skandynawistycznego Koła Naukowego 
już po raz czwarty proponują nam lekturę tekstów poświęconych społeczeństwu 
i kulturze Skandynawii.  Tym razem pomieszczone zostały one w pierwszym 
tomie nowopowstałych „Skandynawistycznych Zeszytów Naukowych”.

Każde z naszych dotychczasowych spotkań ze studencką twórczością na-
ukową i popularyzatorską było na swój sposób fascynujące i pouczające. Za każ-
dym razem autorzy zaskakiwali nas różnorodnością poruszanych tematów i nie-
przeciętną pasją poznawczą. 

Dla mnie osobiście jeden z najistotniejszych wniosków, jaki nasuwa się po 
kolejnym tomie prac studenckich, streścić można w (nieco patetycznych) słowach: 
oto nowe oblicze filologii. Na naszych oczach klasycznie pojęta filologia, oferująca 
wąsko pojęte specjalizacje – literaturoznawczą i językoznawczą – przekształca się 
w nowoczesną, filologicznie podbudowaną wiedzę o obcych kulturach i komu-
nikacji międzykulturowej. W kontekście aktywności naukowej studentów Zakła-
du Filologii Szwedzkiej IFG UJ kompetencje filologa szwedzkiego jawią się jako 
mocna podstawa wielokierunkowych peregrynacji w sferze zjawisk kulturowych 
i społecznych krajów skandynawskich.  Wysokie kompetencje językowe otwie-
rają studentom drogę do uniwersum dyskursów, konstytuujących skandynawską 
rzeczywistość – historyczną i współczesną. Potwierdzeniem tej tezy niechaj będą 
zgromadzone w aktualnym tomie artykuły studentów filologii szwedzkiej, które 
powstały w ramach prowadzonych przeze mnie zająć z Metodologii pisania prac 
naukowych. 

Spójrzmy na treść „Skandynawistycznych Zeszytów Naukowych”. Pro-
blemy społeczne współczesnej Skandynawii podjęte zostają przez Katarzynę 
Salwę, Monikę Rokowską i Justynę Magierę. Zainteresowania tych autorek 
ogniskują się wokół zagadnień wychowawczych, postrzeganych w kontekście 
rosnącej islamizacji krajów skandynawskich, perspektyw humanistycznej pe-
dagogiki wczesnej w Szwecji i Polsce oraz walki Samów o prawa polityczne 
w państwach Półwyspu Fennoskandzkiego. Kwestie związane z kulturą skan-

Słowo wstępne:
nowy półrocznik, nowa filologia
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dynawską i jej dialogiczną relacją do zjawisk kulturowych w innych krajach 
Europy poruszają teksty Anny Tabaszewskiej, Emilii Skrzypiec i Anny Mo-
tyki. Dowiedzieć się z nich możemy o niezwykle interesującym szwedzkim 
wkładzie w muzykę współczesną, o wpływie literatury staroskandynawskiej 
na twórczość J.R.R. Tolkiena, a także o związkach łączących dwóch wybit-
nych malarzy początku XX wieku, Niemca – Franza Marca i Szwedki – Sigrid 
Hjertén. To imponujące bogactwo tematów poruszanych w pierwszym tomie 
„Skandynawistycznych Zeszytów Naukowych” postrzegam jako ważną dekla-
rację programową Redakcji, będącą  jednocześnie zachętą do współpracy, skie-
rowaną do wszystkich studentów, którzy odkryli w sobie skandynawistyczną 
pasję.

Dr hab. Piotr Bukowski
Kierownik Zakładu Filologii Szwedzkiej IFG UJ

Opiekun Skandynawistycznego Koła Naukowego UJ
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Abstrakt:

„Förutsättningar för pedagogik av Maria Montessori och deras tillämp-
ningar i Polen och Sverige” är en text som fokuserar på nya pedagogiska idéer. 
Detta dokument presenterar en profil av Maria Montessori. Hon var föregångare 
till modern utbildning. Syftet med denna studie var att belysa genomförandet av 
nya sätt att uppfostra barn i två länder, Polen och Sverige.

I det första kapitlet är porträtteras en av de mest framstående figurer i värl-
dens utbildning, Maria Montessori.

Det andra kapitlet ägnades åt att beskriva de pedagogiska principer som  
utarbetades av Maria Montessori. Hon stödde sig på av principerna för utbildnin-
gen vilka beskrivs av två franska läkare och lärare: Jean-Marc Gaspard Itard och 
Eduard Seguin.

Den roll som lärarutbildningen har enligt Montessoris pedagogiska tän-
kande är  speciell. Pedagogens roll inom Montessoriskolan beskrevs i kapitel 
tre.

Det fjärde kapitlet innehåller information om uppsättningar av läromedel 
som används i arbetet med barn lärande i Montessorianskolan.

Femte och sjätte kapitel ägnades åt att beskriva hur principerna uppfylls 
i förskolor inom  Montessoripedagogiken i Polen och Sverige. Deras innehåll 
visar i vilken utsträckning metoderna för den nya pedagogiken realiserats i båda 
ländernas utbildningssystem. Det beskrevs också Montessori-föreningar som 
verkar i båda länderna.

Założenia Pedagogiki Marii Montessori 
i ich zastosowanie w Polsce i Szwecji

„Förutsättningar för pedagogik av 
Maria Montessori och deras tillämpningar 

i Polen och Sverige”

Monika Rokowska
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Wstęp

Każdy człowiek jest jednostką indywidualną. Posiada różne cechy, zdol-
ności, ma swoje własne zainteresowania. W rozwoju umysłowym bardzo ważne 
jest to, by jak najbardziej wykorzystać czas wieku przedszkolnego, kiedy dziec-
ko, jak nigdy później, chłonie wiedzę niczym gąbka. Z pomocą w realizacji tego 
założenia przychodzi metoda pedagogiczna Marii Montessori, zawierająca plan 
indywidualnego rozwoju wychowanka.

Zainteresowania wśród dzieci pojawiają się i trwają dowolnie długo. 
Istotne jest to, by je zauważyć, pomóc je rozwijać i pielęgnować. „W naszych 
przedszkolach dzieci mogą wyrażać swe wewnętrzne potrzeby zgodnie ze zna-
miennym zdaniem : Pomóż mi zrobić to samemu.”1 To zdanie stało się myślą 
przewodnią pedagogiki Mari Montessori. Dziecko uczy się samodzielnie, bez 
niepotrzebnej rywalizacji, oceniania i pospiechu. Ważne jest zapewnienie dziec-
ku ciszy i spokoju oraz poczucia, że jego wysiłek jest doceniany, dzięki czemu 
będzie mogło entuzjastycznie skoncentrować się na swojej pracy. W omawianej 
myśli pedagogicznej szczególną rolę w drodze kształcenia umysłu ucznia od-
grywa osoba nauczyciela, którego pozycja w relacji wychowawca- podopieczny 
różni się od powszechnie znanego schematu.

Nauczyciel powinien pokazać wychowankom jak należy korzystać z ma-
teriału dydaktycznego, ale to do dziecka należy jego wybór. Obowiązkiem wy-
chowawcy jest zapoznanie uczniów z zasadami panującymi w grupie, z możli-
wością wyboru miejsca, czasu i formy pracy.

W procesie uczenia pełni on rolę raczej obserwatora niż uczestnika lub 
osoby nadzorującej. Celem jego pracy jest pomoc w rozwijaniu indywidual-
nych cech osobowości dziecka. Dziecko, pod opieką wychowawcy, powinno 
przyswajać podstawowe zasady życia społecznego. Ucząc się pracy w ciszy, 
pracy indywidualnej, umiejętności podejmowania decyzji, nie jest do niczego 
zmuszane, ale wpojone mu zasady pozwalają na dobre zachowanie. Ceni się 
postawę wzajemnej pomocy bez egoistycznej rywalizacji. W takich warunkach 
mały człowiek może optymalnie wykorzystać swoje umiejętności. Staje się 
ono „pracowite, spokojne, zdyscyplinowane, pragnące z miłością zastosować 
w otoczeniu swe zdobycze.”2

W myśli pedagogicznej Marii Montessori na pierwszym miejscu stoi 
dziecko. Wychowawcy montessoriańscy w sposób szczególny patrzą na nie, 
jako na osobę, która nie jest uzależniona od dorosłych, ma swoje prawa i własne 
zdanie, potrafi samodzielnie myśleć. Powszechny system edukacyjny  kształtuje 
obraz nauczyciela jako osoby stojącej ponad dzieckiem, mającej prawo decydo-

1) M. Montessori, Kinder sind anders, Stuttgart 1985, s. 201 (w:) P. Oswald, Montessori für Eltern, 
Pedagogische Schriften, 1993, Heft 3., s. 2. 
2) M. Montessori, Deviation und Normalisation (1934), (w:) M. Montessori, Texte und Gegenwartsdi-
skussion, wyd. Winfried Böhm, Klinkhardts Pädagogische Quellentexte, Bad Heilbrunn 1990 s.31
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wać o nim. To niejako postać mentora, osoby kierującej procesem wychowania 
i rozwoju umysłowego dziecka. Dziecko może się wtedy czuć stłamszone, onie-
śmielone.

Dzięki typowym i schematycznym programom nauczania wypracowanym 
przez dorosłych, dziecko nie może swobodnie rozwijać swoich zainteresowań 
w tym czasie, w którym one wystąpią. Często odczuwa zniechęcenie, poczucie 
niższości, niepewność. Dla ludzi dorosłych nauka nie jest zabawą, jednakże ich 
podopieczni nie muszą tego rozróżniać. Dzieci odczuwają potrzebę i chęć zdoby-
wania wiedzy, czasem wolą nawet skupiać się na nauce niż zabawie. Poznawanie 
i obserwowanie świata uważają za niezwykle interesujące i przyjemne. Chęć po-
znania wśród wychowanków jest tak mocna, że nie wiedzą, kiedy zabawa staje 
się nauką i odwrotnie, ponieważ te dwie czynności są potrafią się bardzo płynnie 
zamieniać w trakcie odbywającego się rozwoju dziecka. Stąd nauka będzie przy-
jemna tak długo, jak długo nikt nie będzie do niej zmuszał lub zniechęcał. Dziec-
ko będzie się uczyło lepiej i chętniej, kiedy naukę będzie kojarzyło ze swoistego 
rodzaju zabawą, poznawanie świata z interesującą przygodą. Będzie pragnęło 
się rozwijać i czerpać ogromne pokłady wiedzy. Dzieci w wieku od 4 do 7 lat 
charakteryzują się ogromną zdolnością do przyswajania informacji i chęcią zdo-
bywania wiedzy. W tym okresie jednak większość z nich jest po prostu zabawia-
na- wychowawcy i rodzice nieumyślnie odciągają dzieci od nauki, nie doceniając 
ich możliwości i talentów. 

W pierwszych latach życia proces kształcenia postępuje bardzo szybko, 
dzieci chętnie się uczą. Najważniejsze jest więc by nie przeszkadzać im w roz-
woju, pozwolić im zdobywać wiedzę i poznawać świat przeplatając naukę z za-
bawą w tempie indywidualnie dopasowanym do jednostki.

W tej pracy chciałabym przybliżyć założenia pedagogiki Marii Montessori 
oraz przedstawić jak wygląda ich wdrażanie w placówkach edukacyjnych w Polsce 
i w Szwecji. 

1. Życiorys Marii Montessori

1.1 Początek życia i lata szkolne:
Maria Montessori urodziła się 31 sierpnia 1870 r. w Chiarawall we Wło-

szech. Wychowała się w rodzinie katolickiej, gdzie wpajano jej wartości takie jak 
samodyscyplina, współczucie i wrażliwość na potrzeby innych. Uczęszczała do 
szkoły techniczno- przyrodniczej, co jak na ówczesne czasy było dość niespo-
tykane wśród dziewcząt. Montessori chciała zostać inżynierem. Interesowała 
się przedmiotami ścisłymi. Planowano, że rozpocznie studia matematyczne 
i przyrodnicze w Rzymie. Jej marzenia jednak się zmieniły. Była pierwszą 
kobietą we Włoszech studiującą medycynę. W 1896 roku uzyskała tytuł doktora 
z psychiatrii. Rozpoczęła pracę w Klinice Psychiatrycznej Uniwersytetu Rzym-
skiego San Giovani.
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1.2 Zainteresowanie pedagogiką specjalną:

Podczas pracy obserwowała z ciekawością dzieci upośledzone. Zaintereso-
wała się pedagogiką specjalną. Swoją wiedzę rozwijała dzięki dziełom francuskich 
lekarzy i pedagogów zarazem Jeana- Marca Gasparda Itarda i Eduarda Seguina. 
Wypracowali oni system wychowawczy dla dzieci upośledzonych pomagający 
im w rozwoju, a zwłaszcza w kształtowaniu zmysłów. Doszła do przekonania, 
że posiadają one wewnętrzną siłę, która stymuluje je do dalszego rozwoju. Maria 
Montessori korzystając z literatury i własnych badań doszła do wniosku, że pro-
blem rozwoju dzieci upośledzonych ma podłoże bardziej pedagogiczne niż me-
dyczne. Wiosną 1890 roku, Narodowa Liga Wychowania Dzieci Upośledzonych 
Umysłowo, której aktywnym członkiem była M. Montessori, otworzyła w Rzymie 
Instytut Medyczno- Pedagogiczny Kształcenia Nauczycieli dla Opieki i Wychowa-
nia Dzieci Umysłowo Upośledzonych, połączony ze szkołą ćwiczeń. Kierowanie 
placówką powierzono właśnie M. Montessori. Okazało się, że dzieci umysłowo 
upośledzone, które były pod opieką Marii Montessori szybko zaczęły osiągać 
lepsze wyniki w nauce, niż dzieci normalne. Według Montessori, przyczyną tego 
były odmienne metody pracy dydaktycznej. „Pierwszym ułatwiono rozwój, gdy 
ich koledzy normalni byli krępowani i unicestwiani. Sądziłam, że gdyby kiedy-
kolwiek wychowanie specjalne, które tak cudownie rozwinęło upośledzonych, zo-
stało zastosowane do dzieci normalnych cud zniknąłby, a przepaść dzieląca ludzi 
niepełnosprawnych od normalnych nigdy nie byłaby wypełniona. Kiedy wszyscy 
podziwiali postępy moich idiotów, rozmyślałam nad przyczynami, które mogły 
zatrzymać zdolnych uczniów szkół miejskich na tak niskim poziomie.”3 

1.3 Praca i kierownictwo Domami Dziecięcymi:
Na początku XX wieku we Włoszech w dzielnicy zamieszkałej przez ro-

dziny robotnicze powstała specjalna instytucja, której zadaniem była modernizacja 
domów w tej dzielnicy oraz pomoc rodzinom. Pomoc ta miała dotyczyć zapew-
nienia opieki dzieciom pozostającym samym w czasie pracy rodziców. W każdym 
domu na parterze otworzono świetlicę- przedszkole. Do pracy i pomocy przy opie-
ce nad dziećmi zatrudniono lekarzy i nauczycieli. Posadę kierownika objęła Maria 
Montessori, nazywając tę instytucję Case dei Bambini, co znaczy Domy Dziecięce. 
Pierwsze takie przedszkole otworzono w 1907 roku. Montessori zaczęła wyposa-
żać placówki w meble dostosowane do wzrostu i potrzeb dzieci. Przygotowywała 
także materiał dydaktyczny według własnego projektu na podstawie materiałów 
dydaktycznych Itarda i Sequina. 

 Szkoliła opiekunki i wychowawców według własnej myśli pedago-
gicznej. Wychowawcy nie narzucali dzieciom wyboru zabawek czy przedmio-
tów ułatwiających rozwój. M. Montessori zaobserwowała, że dzieci z czasem 
zaczęły chętniej korzystać z materiałów dydaktycznych niż ze zwykłych zaba-

3) M. Montessori, Domy dziecięce. Metoda pedagogiki naukowej stosowana w wychowaniu najmłod-
szych dzieci, Nakład Henryka Lendenfelda, Warszawa 1913, s. 34.
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wek. Montessori doskonaliła pomoce naukowe i uzupełniała je o nowe przed-
mioty, a także o dziedziny, w których miały być wykorzystane. M. Montessori 
zauważyła zafascynowanie dzieci ciszą i włączyła ją do swojego systemu wy-
chowawczego w postaci tzw. „lekcji ciszy”.

 W roku 1910 M. Montessori zrezygnowała ze wszystkich innych zajęć, 
łącznie z rezygnacją z prawa do wykonywania zawodu lekarza. Zaczęły powstawać 
we Włoszech i Szwajcarii szkoły wykorzystujące jej myśl pedagogiczną. Mon-
tessori poświęciła się całkowicie propagowaniu własnej metody. Nadal powstają 
nowe placówki pracujące według jej założeń.

1.4 Powstanie Associatio Montessori Internationale i działalność na świecie:
W roku 1929 powstało Associatio Montessori Internationale (AMI) - Mię-

dzynarodowe Stowarzyszenie Montessori. Jest ono centralną organizacją koordy-
nującą działalność placówek i towarzystw montessoriańskich na świecie. Zajmuje 
się także kształceniem nauczycieli.

1.5 Nagrody, kursy i konferencje
Maria Montessori została uhonorowana licznymi nagrodami za swoje za-

sługi oraz za osiągnięcia pedagogiczne i humanistyczne. 
Otrzymała m. in. tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Sorbonie, 

krzyż Legii Honorowej. Była także nominowana do pokojowej Nagrody Nobla.
Z okazji osiemdziesiątych urodzin M. Montessori zorganizowano między-

narodową konferencję poświęconą zagadnieniom jej pedagogiki. M. Montessori 
podczas wykładu zawarła w nim wszystkie swoje idee. Podała też zdanie, które 
usłyszała kiedyś od swojego wychowanka, a które stanowi teraz zasadę wycho-
wania według jej myśli pedagogicznej, „Pomóż mi zrobić to samemu.” Do dnia 
dzisiejszego regularnie odbywają się kursy przygotowujące nowych nauczycieli 
do pracy z dziećmi.

2. Zasady pedagogiczne

Pedagogika M. Montessori charakteryzuje się pewnymi zasadami. Jako 
pierwszą należy wymienić Zasadę swobodnego wyboru.

Zasada swobodnego wyboru, czy też swobodnej pracy polega na daniu 
dziecku możliwości wyboru przedmiotu działań, tempa pracy i czasu uczenia się. 
Do dziecka należy również wybór czy chce w czasie wykonywania zadania pra-
cować samodzielnie czy z kolegą. Zatem dziecko w dużej mierze decyduje o swo-
im procesie kształcenia i zdobywania wiedzy i doświadczeń. Dzięki temu dziecko 
uczy się od najmłodszych lat mądrze korzystać z wolności. Zadaniem nauczyciela 
jest przygotowanie odpowiednio otoczenia, tak by dziecko mogło się wszechstron-
nie rozwijać.



12
Zasada swobodnego wyboru materiału

Wszystkie materiały są dla dzieci zawsze dostępne, ułożone tematycznie na 
półkach. Dziecko pracuje z takim materiałem, które go albo zainteresuje, zacieka-
wi np. Poprzez swoją zewnętrzną atrakcyjność, bądź zrobi to świadomie, wiedząc 
do czego służy dany przedmiot i co z nim można zrobić. Informacje o możliwo-
ściach i sposobach wykorzystania danego materiału uzyskuje dziecko podczas in-
dywidualnej Lekcji Podstawowej.

Zasada swobodnego miejsca pracy
Dziecko ma możliwość wybrania miejsca pracy. Może to być stół, pod-

łoga ale też korytarz, inna sala lekcyjna czy ogród. Będzie pracowało tam, 
gdzie będzie chciało. Jest ono obserwowane przez nauczyciela. Dziecko nie ma 
obowiązku uczestniczyć w zajęciach grupowych, jeśli jest czymś szczególnie 
zajęte.

Zasada swobodnego wyboru czasu pracy
Tu na pierwszym miejscu stawiane są fazy wrażliwości. Czas pracy nad 

jakimś zadaniem zależne jest od zainteresowania nim dziecka. To dziecko postana-
wia, jak długo będzie się czymś zajmować. To od niego zależy czy będzie wykony-
wało jakieś zadanie przez 5 minut, godzinę czy tydzień, rano czy po posiłku.

Zasada swobodnego wyboru formy pracy
Po przeprowadzeniu indywidualnej Lekcji Podstawowej dziecko samo po-

stanawia, jak będzie wyglądała jego praca. 
Wie, że ma prawo do ciszy, że nikt nie będzie mu przeszkadzał, ale też 

nie nikt mu nie będzie pomagał, jeśli nie jest to konieczne. Samo wybiera temat 
i przedmiot pracy, czy chce pracować samodzielnie czy w grupie.

Zasada porządku
Każdy przedmiot w sali ma swoje miejsce i po skończonej pracy musi zostać 

na nie odłożony. Także każda osoba ma swoje miejsce i wie, co do niej należy.

Zasada ograniczenia
Często Pedagogika Montessori jest kojarzona z wychowaniem bezstre-

sowym. Myślenie to jest błędne. Każde dziecko podlega wielu regułom i zasa-
dom postępowania. Dzieci mogą wybrać czas pracy i formę, ale nie mogą robić 
czego tylko zechcą. Nauczyciel nie jest partnerem. Zasada ograniczenie tyczy 
się przede wszystkim ilością materiałów dydaktycznych. Każdy przedmiot, za-
bawka jest w pojedynczym egzemplarzu. Trzeba go używać tylko w sposób i do 
zadania mu przeznaczonemu. Do czego dany przedmiot służy jest dziecko infor-
mowane na Indywidualnej Lekcji.
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Zasada transferu

Zasada ta polega na przenoszeniu umiejętności zdobytych podczas nauki 
i zabawy na sytuacje codzienne. Montessori zadbała o wprowadzenie swojego 
materiału dydaktycznego do placówek, gdzie jest obowiązkowy i jedyny. Każdy 
przedmiot jest zależny od innego. Są ułożone w pewien ciąg. Każdy kolejny przed-
miot uzupełniony jest o jakąś cechę, dzięki czemu dziecko pogłębia swoją wiedzę 
i umiejętności.

Zasada własnego działania i powtarzania
Nabywanie nowych umiejętności oznacza w Pedagogice Montessori 

zaciekawienie dziecka jakimś materiałem, tematem, potrzebą i powtarza-
niem. Daną czynność może wykonywać tak wiele razy, jak tego chce. To od 
niego zależy, kiedy będzie pewne, że opanuje pewną czynność w sposób go 
zadowalający.

Zasada samokontroli
Zasada ta wpływa w sposób szczególny na pracę i pozycję nauczyciela. 

Wychowawca nie może pomagać dziecku w wykonywanej pracy, poprawiać, wy-
rażać opinii, ale też chwalić czy ganić, nawet uśmiechnąć się zachęcająco czy wy-
razić dezaprobatę. Rola nauczyciela jest zupełnie inna niż znana z powszechnej 
pedagogiki. Materiał montessoriański jest tak skonstruowany, że pozwala dziecku 
samemu stwierdzić, czy dobrze wykonało dane zadanie, a nawet w którym miejscu 
popełniło błąd i jak go naprawić.4 

3. Nauczyciel w myśli pedagogicznej Marii Montessori

W placówkach montessoriańskich nauczyciel ma inne zadania niż w po-
wszechnych placówkach oświatowych. Jego rola jest niezwykle trudna i wymaga 
znajomości teoretycznych założeń pedagogiki Montessori oraz materiału dydak-
tycznego także umiejętności stworzenia nowych zestawów do nauki. Wychowaw-
ca w przedszkolu lub szkole, która wykorzystuje pedagogikę Montessori nie jest 
przewodnikiem czy mentorem. Ma on tylko obserwować pracę dziecka i stworzyć 
optymalne warunku dla jego rozwoju. Nauczyciel nie ocenia, nie wyraża swojej 
opinii (nawet poprzez uśmiech czy grymas). Zadaniem nauczyciela jest wybranie 
dla dziecka odpowiedniego materiału do pracy i poinformowanie o możliwościach 
korzystania z niego.5 

4) J. Jarodan, Pedagogika Marii Montessori (w:) Trendy uczenie w XXI wieku, Internetowy magazyn 
CODN nr 3/2005 s. 6-10.
5) J. Jarodan, Pedagogika Marii Montessori...,op.cit, s. 6-10.
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4. Materiały dydaktyczne

W placówkach, gdzie wykorzystywana jest pedagogika Marii Montes-
sori, konieczny jest zestaw pomocy dydaktycznych autorstwa Marii Montes-
sori. Jest to zestaw pomocy dydaktycznych najbardziej rozbudowany i wciąż 
się rozwija, gdyż jest skonstruowany tak, że nauczyciel montessoriański może 
stworzyć kolejne elementy. Cech charakterystyczne materiału montessoriań-
skiego to:

• atrakcyjny wygląd i precyzja wykonania każdy przedmiot cechuje precyzja 
i estetyka wykonania, prostota, pomalowane są na jeden kolor, a kolory nie 
są przypadkowe. Tak wykonane zabawki mają zachęcić dzieci do wybrania 
ich i podjęcia wyzwania

• logiczna spójność ogniw i ciągów tematycznych każdy zestaw jest powiązany 
z poprzednim i następnym. Uczeń może powrócić do poprzedniego zestawu, 
jeśli tylko będzie uważał, że musi jeszcze poćwiczyć.

• konstrukcja umożliwiająca samodzielną kontrolę błędów materiał pozwala 
sprawdzić się samemu czy dobrze wykonało się zadanie, a jeśli nie, dziecko 
z łatwością będzie mogło zlokalizować gdzie popełniło błąd. Dziecko nabiera 
wiary we własne siły i pewności siebie.

Wyróżnia się 4 kategorie materiału dydaktycznego:

• materiał do ćwiczeń z życia praktycznego związany jest z pracami domo-
wymi, zajęciami codziennymi, formami grzecznościowymi

• materiał sensoryczny pobudza aktywność umysłową i pomaga kształcić 
wszechstronnie

• materiał szkolny służy do nauki matematyki, języka i innych dziedzin
•   materiał artystyczny wiąże się z ekspresją dziecka6 

5. Realizacja założeń Pedagogiki Marii Montessori w Polsce

 Maria Montessori w licznych publikacjach oraz podczas kursów i kon-
ferencji wyraźnie nakreśliła zadania i cele wychowania, które w znaczny spo-
sób różnią się od powszechnie stosowanej w Polsce metody pedagogicznej.
 „Przed drugą wojną światową pedagogika M. Montessori (a raczej wtedy 
jeszcze metoda) znana była w Polsce tak w teorii jak w praktyce. Obecna była 
w podręcznikach dla nauczycieli, metodyce wychowania przedszkolnego, liczne 

6) J. Jarodan, Pedagogika Marii Montessori...,op.cit, s. 12-14.
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były artykuły na łamach takich czasopism jak: „Dziecko”, „Przedszkole”, „Wy-
chowanie Przedszkolne”.”7 W tym czasie wprowadzono do przedszkoli elementy 
omawianej metody, jednakże wciąż znajomość tej progresywnej idei pozostawa-
ła częściowa. „Na język polski( w skróconej wersji) była przetłumaczona tylko 
pierwsza książka z 1909 roku pt.”Il metodo della pedagogia scientifica applicato 
all’educatione infantile nelle case dei bambini”.8 Do wybuchu drugiej wojny świa-
towej opublikowano kilka recenzji i opinii na ten temat, co doprowadziło do nie-
zrozumienia bądź powierzchownego traktowania myśli Montessori. Później, jak 
pisał Julian Dybiec „z chwilą- gdy ludzie ci odeszli, Montessori w Polsce stała się 
już tylko postacią historyczną. Nastąpiło to w latach sześćdziesiątych. Dla przed-
szkolanek kształconych w Polsce Ludowej od lat siedemdziesiątych Montessori 
przestała istnieć w ogóle.”9 O Montessori na długi czas zapomniano zarówno w Polsce 
jak i w wielu krajach zachodnich. Dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych za-
uważyć można wzrost zainteresowania omawianą myślą pedagogiczną w teorii 
oraz w praktyce. 

Polskie Stowarzyszenie Montessori zostało zarejestrowane 20.04.1994 r. 
Jest to bardzo młoda organizacja, dlatego potrzeba dużo czasu i wysiłku, by zosta-
ła doceniona w naszym kraju. Siedzibą Stowarzyszenia jest Łódź. Celem PSM jest 
kultywowanie i rozwój pracy pedagogicznej zgodnej z teorią Marii Montessori, 
pogłębianie wśród członków Stowarzyszenia znajomości koncepcji pedagogicz-
nej, kształcenie i doskonalenie wychowawców montessoriańskich, rozpowszech-
nianie idei omawianej pedagogiki wśród wszystkich zainteresowanych, inicjowa-
nie i wspieranie szkół i placówek typu Montessori oraz pomoc dla działań innych 
osób i instytucji zmierzających do celów zgodnych z zadaniami Stowarzyszenia.10  
Od czasu założenia PSM powstały trzy jego oddziały - w Łodzi, Gorzowie Wlkp. 
i Lublinie. Aktualnie PSM zrzesza około 200 członków z całej Polski.11 

Najszerzej prowadzoną działalnością PSM są szkolenia, seminaria i rocz-
ne kursy w zakresie pedagogiki M. Montessori. Do tej pory ukończyło je około 
500 osób. Najważniejszym zadaniem Stowarzyszenia jest szerzenie myśli peda-
gogicznej Marii Montessori poprzez wydawanie biuletynu PSM, liczne publika-
cje, uczestnictwo w zjazdach i konferencjach na całym świecie.12  

Najwięcej placówek typu Montessori znajduje się w centralnej części Pol-
ski. Najważniejszymi ośrodkami są Łódź, gdzie znajduje się siedziba Polskiego 
Stowarzyszenia Montessori i Warszawa, w której jest najwięcej przedszkoli i szkół 
wykorzystujących metodę montessoriańską.

W Polsce wiele z placówek oświatowych traktuje opisywaną myśl peda-
gogiczną w sposób wybiórczy, korzystając jedynie z pewnej jej części, zazwy-

7) M. Miksza, Zrozumieć Montessori..., op.cit, s. 9.
8) M. Miksza, Zrozumieć Montessori..., op.cit., s.9-10 
9) J. Dybiec, Maria Montessori w Polsce, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, Tom XXX/1983, s. 22.
10) por. Statut PSM Rozdział II § 6 i § 7
11) http://www.montessori-centrum.pl/reszta/index.html, 29.08.2010 
12) por. http://www.montessori-centrum.pl/reszta/dzialalnosc.html, 29.08.2010
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czaj ograniczając się do  „lekcji ciszy” i zasad swobodnego wyboru. 

Świadomość społeczeństwa polskiego istotnym znaczeniu okresu przed-
szkola w życiu dziecka jest wciąż niewielka, choć wzrasta. Najbardziej zainte-
resowaną tym tematem grupą są młodzi, wykształceni rodzice chcący zapewnić 
swoimi dzieciom dobry start. W Polsce przedszkola i szkoły typu montessoriań-
skiego są zazwyczaj placówkami prywatnymi Ilość dzieci uczęszczających do 
takich instytucji jest niewielka, co czyni je elitarnymi. Dzięki kursom organizo-
wanym przez Polskie Stowarzyszenie Montessori w kierunku nauczania w pla-
cówkach typu montessoriańskiego zostało wykształconych około 500 nauczy-
cieli. 

6.  Realizacja założeń Pedagogiki Marii Montessori w Szwecji

Aby zrozumieć rozwój myśli pedagogicznej M. Montessori w Szwecji 
należy wziąć pod uwagę dwa kierunki:
 
• rozprzestrzenianie się ruchu montessoriańskiego na wyspach, gdzie entu-

zjazm nauczycieli i rodziców był największy
• proces, w którym podstawowe założenia w metodzie Montessori są częścią 

rozwoju edukacji a także inspiracją dla powszechnego programu nauczania.

W lecie 1919 roku nauczycielka Anna Pallina odbyła podróż z Djursholm 
do Londynu, aby wziąć udział w kursie prowadzonym przez Marię Montessori. 
A. Pallina jest pierwszym nauczycielem w Szwecji typu montessoriańskiego. 
Kilka następnych kobiet zaciekawionych nowymi ideami edukacyjnymi posta-
nowiło udać się na konferencję a także te, które miały możliwość studiowania 
za granicą. Po powrocie do rodzinnych miast otworzyły one placówki wyko-
rzystujące metodę pedagogiczną M. Montessori, z których część funkcjonowa-
ła poprawnie, a reszta szybko upadła.

W latach 30-tych XX wieku kilka placówek rozpoczęło swą działalność ko-
rzystając z nowej,  włoskiej metody wychowawczej. Były to m.in. Göteborgs Högre 
Samskola czy Olof-skolan w Sztokholmie( częściowo inspirowana myślą M. Mon-
tessori). Przy Samskola w Göteborgu pracował Maj Ödman, który rozwinął nową 
metodę pedagogiczną i wprowadził ją do przedszkoli i nauczania wczesnoszkolne-
go.

Wykłady ex katedra dominowały w szwedzkim szkolnictwie. Nauczyciele 
sami decydowali o formach i programach nauczania. 

W 1994 roku w Szwecji wytyczono nowe cele w programie nauczania, 
dzięki którym można było uniknąć wcześniejszego bagatelizowania potrzeb 
uczniów słabszych lub niepełnego wykorzystywania potencjału zdolniejszych 
jednostek. Oto przykład oparty na założeniach M. Montessori: Nauczyciel powi-
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nien być otwarty na potrzeby każdego ucznia, powinien organizować i prowadzić 
zajęcia tak, by ich forma zachęcała dzieci do pogłębiania swoich zdolności.13 

W jednym z przedszkoli w Borås w 1964 roku nauczycielki Jeanna Ham-
berg, Astrid Ganslandt i Christina Magnor postanowiły wprowadzić do programu 
nauczania zasady Montessori. Astrid Ganslandt próbowała tej metody w 1961 roku, 
ale wcześniejsze próby zakończyły się niepowodzeniem, ponieważ nie była w sta-
nie zaangażować do współpracy wykwalifikowanego nauczyciela. Później udało 
się utworzyć dwie grupy, poranną i popołudniową, w których razem było 44 dzieci. 
Nowo utworzone przedszkole przyciągało wiele uwagi i było przedmiotem wizyt 
kilku zagranicznych lekarzy. 

Na posiedzeniu Rady Miasta we wrześniu 1965 odbyła się bardzo żywa 
debata na temat  przedszkola Montessori. Przedmiotem sporu były koszty pono-
szone przez przedszkole, kwestionowano dotację dla tej placówki oraz uposaże-
nie dla wychowawców. Wielu rodziców opowiadało się za starym programem 
nauczania, jednak większość wyraziła zgodę na dalszą działalność przedszkola.

 W latach 1967- 1974 nastąpił rozkwit zainteresowania przedszkolami Mon-
tessori. W 1973 roku lista zgłoszeń do przedszkoli była bardzo długa. 150 dzieci 
oczekiwało w kolejce na przyjęcie, choć opłaty były niezwykle wysokie- sięgały 100 
dolarów miesięcznie. W tych latach w życie weszła ustawa o obowiązkowej edukacji 
dzieci od szóstego roku życia. Nie brano nawet pod uwagę, by zamykać przedszkola 
prywatne, choć były drogie. Sytuacja się zmieniła, gdy zaczęło brakować wykwalifi-
kowanych nauczycieli. W 1976 roku placówka została zamknięta.

 Z ekonomicznego punktu widzenia szkoła była ogromnym obciążeniem 
finansowym dla rodziców, ponieważ gmina nie zgodziła się na dofinansowanie 
placówki ze środków państwowych. Czesne zwiększyło się do pełnych kosztów 
pobytu dziecka, w związku z tym postanowiono zamknąć szkołę, pomimo że 
większość rodziców zgodziła się ponieść wszelkie koszty. 

W 1976 roku nauczycielka Annika Pettersson (obecnie Andersson) otwo-
rzyła przedszkole Montessori w domu na Varbergsvägen. Na początku lat 80-
tych siedziba została przeniesiona na Vindelgatan.

W 1985 roku rozpoczęło swą działalność przedszkole, które otrzymywało 
dotację od państwa. W 1986 Stowarzyszenie Rodziców kupiło dom na Väster-
malmsgatan. Został on odnowiony i od semestru zimowego dzieci mogły zacząć 
do niego uczęszczać. Na początku uczyły się tam tylko dzieci w wieku 3-6 lat, 
ale szybko otworzono klasy 1-3 szkoły podstawowej,a później również od 4-6. 
Liczba uczniów szybko rosła i postanowiono znaleźć dla szkoły nową siedzibę, 
która uległa zmianie kilka razy, przede wszystkim z powodu zbyt wysokiego 
czynszu. 

W Malmö w 1987 roku otworzono kolejne przedszkole. Otrzymało na-
zwę Pyramiden. Dzięki pomocy rodziców i zaangażowaniu nauczycieli udało 
się utrzymać placówkę. W 1992 roku utworzono kolejne, które otrzymało nazwę 

13) por. http://www.malmen.com/pedagogiken/montessori-i-sverige,  29.08.2010
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Globe. Z powodu ogromnego zainteresowania przedszkolami i szkołami typu 
Montessori powstaje wciąż coraz więcej placówek.14 

Jedną z najbardziej znanych szkół montesoriańskich w Szwecji jest Mon-
tessoriskolan w Malmö. Jest ona niezależną instytucją prowadzoną przez ro-
dziców. Placówka podlega zasadom gminnym a jej działalność jest regulowana 
przez ustawy o systemie oświaty i nauczania. Dyrektorem szkoły jest Stowa-
rzyszenie, którego członkowie posiadają i prowadzą działalność gospodarczą. 
Placówka funkcjonuje dzięki dotacjom z gminy oraz pomocy rodziców. Różnica 
pomiędzy szkołą powszechną a placówką działającą według metody Montessori 
jest taka, że rodzice mają ogromny wkład w nauczanie. To oni wraz z pracowni-
kami zarządzają szkołą. Każda rodzina w Malmö, która płaci składki członkow-
skie, jest członkiem Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia jest powoływany 
spośród swoich członków i jest on odpowiedzialny za prowadzenie i utrzymanie 
szkół a także za funkcjonowanie szkoły i system edukacyjny. Jesienią każdego 
roku wybierany jest przedstawiciel Stowarzyszenia, natomiast wiosną odbywa-
ją się spotkania członków, podczas których rodzice mają możliwość zadawania 
pytań na forum i dowiedzieć się więcej o działalności szkoły. Rodzice mogą 
przyczyniać się do pracy w szkole w Malmö na kilka sposobów:

• wszystkie rodziny są przede wszystkim zaangażowane w życie klasy swo-
ich dzieci. Oznacza to nawet sprzątanie sal lekcyjnych i ich otoczenia, które 
jest wyznaczone dla każdej klasy. Takie sprzątanie odbywa się 3-4 razy 
tygodniowo

• istnieje Rada Rodziców, która ma możliwość bardziej się angażować w wy-
kształcenie dzieci

• raz w semestrze organizuje się dzień, w którym każdy może zrobić coś dla 
szkoły. Pomoc może dotyczyć drobnych napraw, malowania, porządków, na co 
personel szkoły może nie mieć czasu.

Szwedzkie Stowarzyszenie Montessori zrzesza obecnie 250 lokalnych 
stowarzyszeń.   

Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest :

• doradztwo w utworzeniu Towarzystwa Montessori
• wsparcie Towarzystwa Montessori w ich wysiłkach na rzecz tworzenia nowych 

przedszkoli i szkół Montessori
• bycie stałym i entuzjastycznym promotorem edukacji Montessori w Szwecji

• promowanie edukacji w Szwecji przez nauczyciela Montessori na poziomie 
przedszkolnym i podstawowym

14) por. http://www.malmen.com/pedagogiken/montessori-i-boras, 29.08.2010
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• udział w targach, organizowanie seminariów i konferencji

• publikacja czasopism i książek Montessori
•   szerzenie informacji na temat Pedagogiki Marii Montessori.15

Obecnie (dane z 2002 roku) w placówkach typu montessoriańskiego uczy 
się około 260 dzieci w wieku od 1-15 lat.

Zakończenie

Dzieci są dociekliwe, chcą zbadać, zobaczyć i zrozumieć wszystko. Ta 
ciekawość kształtuje ich życie. Dziecko ma prawo do odkrywania i do zdoby-
wania wiedzy. 

Maria Montessori uważała, że przyszłością świata są dzieci i niezwykle 
ważne jest, by otrzymały możliwość kształcenia i rozwoju. Wychowanie za-
proponowane przez Marię Montessori nie należy do najłatwiejszych. Potrzeba 
sporo wysiłku i chęci, by stosować tę teorię w praktyce. Kursy i uczestnictwo 
w konferencjach to tylko początkowe kroki, które należy poczynić, aby stać się 
dobrym wychowawcą. To, co najbardziej kształtuje postawę idealnego opie-
kuna to przede wszystkim praca nad samym sobą oraz wyzbycie się poczucia 
wyższości nad dzieckiem. Należy nauczyć się panować nad swoimi emocjami 
a nawet ukrywać podziw. Podstawowe zadanie nauczyciela to obserwacja i po-
moc dziecku w rozwoju. 

Maria Montessori wprowadziła do procesu wychowania zasadę swo-
bodnego wyboru, zniosła nagrody i kary. Ograniczyła prawa nauczyciela na 
rzecz dzieci, zapoczątkowała naukę czytania i pisania oraz podstawy ma-
tematyki w przedszkolach. Program placówek korzystających z jej metody 
edukacyjnej okazał się ogromnym sukcesem i doczekał się uznania na całym 
świecie.

W Polsce zainteresowanie nową metodą pedagogiczną było zauważalne 
szczególnie w dużych miastach, gdzie świadomość wartości wychowania jest 
największa. Polska prasa, tak przed wojną jak obecnie, poświęca dużo miejsca na 
artykuły związane z wychowaniem dziecka, nowymi metodami, w tym metodą 
Montessori. Placówki praktykujące opisywaną myśl pedagogiczną są w Polsce 
nadal elitarne. Uczęszcza do nich niewielka grupa dzieci. Zaciekawienie tą myślą 
pedagogiczną widoczne jest zarówno u rodziców, wychowawców jak również 
wśród studentów pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, co dobrze wróży 
na przyszłość dla praktycznego zastosowania myśli pedagogicznej Montessori.

W Szwecji jest wiele placówek pracujących według metody pedagogicz-
nej Marii Montessori, w pełni ją wykorzystując. Oprócz używania jej w przed-
szkolach, szkołach a nawet na uczelniach wyższych jest ona także wykorzysty-
15) por. http://www.malmen.com/foraldrarna, 29.08.2010
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wana przez rodziców do wychowania dziecka w domu. Zasady wolnego wyboru 
bardzo odpowiadają szwedzkiemu społeczeństwu. Nie są one jednak rozumiane 
jako bezkrytyczne zezwolenie na wszystko, ale kształtują świadomość o tym, że 
dziecko jest osobnym bytem, potrafiącym o sobie i za siebie decydować, mają-
cym prawa i obowiązki. Stowarzyszenie Montessori w Szwecji obejmuje bar-
dzo wiele instytucji, co dobrze rokuje na przyszłość. Ta metoda pedagogiczna 
niezwykle zgrabnie komponuje się ze szwedzkim stylem życia i wymaganiami, 
jakie stawiają sobie obywatele tego kraju.

 Metoda pedagogiczna Marii Montessori jest coraz bardziej znana na 
świecie, dzięki stowarzyszeniom, których zadaniem jest szerzenie tej myśli. 
Założenia Włoszki stawiają dziecko na pierwszym miejscu, jest ono centrum 
działań nauczyciela i rodziców, a mówiąc o jego wychowaniu ma się na myśli 
pomoc udzielaną dziecku w samodzielnym odkrywaniu otaczającego świata, 
uczeniu się, zabawie i rozwoju.
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 Analiza sytuacji prawno - politycznej 
Samów w czterech państwach Półwyspu 

Fennoskandzkiego

Uppsatsen „Den politiska och juridiska situationen för samer i de fyra 
länderna på Fennoskandiska halvön” fokuserar på samer, ett ursprungsfolk bosatt 
på Fennoskandiska halvön. Samerna bor i Lappland som nu  ingår i fyra olika 
länder: Norge, Sverige, Finland och Ryssland. 

Målet med uppsatsen är en analys av samernas politiska och juridiska 
situation. Varje land har valt sin variant på lösning och därför har samerna fått 
olika rättigheter. Deras status varierar och därför har jag valt komparataiv ana-
lys som  vetenskaplig metod Samernas situation i  de nämnda länderna jämförs  
inom följande områden: historia, språk, utbildning, kultur, rätt till jorden och 
institutioner. 

En viktig del av uppsatsen utgör de internationella perspektiven och dess 
betydelse för samernas ställning i de fyra länderna. 

Uppsatsen presenterar först och främst de juridiska lösningarna som berör sa-
merna och åtgärder som vidtagits av samerna själva för att förbättra sin situation. Allt 
detta bidrar till  förståelsen av hur denna minoritets ställning kan utvecklas i framtiden 
och vilka faktorer som kan ha den största betydelsen i utvecklingen. 

1. Wstęp

Celem niniejszej pracy jest analiza obecnej sytuacji prawno – politycznej 
Samów w czterech państwach Półwyspu Fennoskandzkiego oraz ponadto próba 
oceny poszczególnych rozwiązań, które tę sytuację kształtują. 

Samowie są ludnością rdzenną Półwyspu Fennoskandzkiego. Zamiesz-
kują oni region zwany Laponią, obejmujący północne terytoria trzech państw 
nordyckich: Norwegii (30000 Samów), Szwecji (17000 Samów) oraz Finlandii 
(4400 Samów), a także rosyjski Półwysep Kolski (1900 Samów). Wielkość tego 
obszaru, a także związane z tym faktem zróżnicowane ukształtowanie powierzch-

Justyna Magiera
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ni sprawiają, iż kultura Samów nie była nigdy jednorodna. Vorren i Manker wy-
różniają w swojej pracy16 różne typy ich kultury, dzieląc równocześnie samych 
Samów na: górskich, morskich, leśnych oraz wschodu. Grupy te wyodrębnione 
zostały przede wszystkim w oparciu o kryterium zamieszkania i tradycyjne za-
jęcia, z czym wiąże się naturalnie zróżnicowanie kulturowe. Należy zaznaczyć, 
iż pierwsze trzy grupy znajdowały się pod wpływem kultury Norwegów, Szwe-
dów i Finów, natomiast na Samów wschodu zamieszkujących Półwysep Kolski 
wpływ wywierali przede wszystkim Rosjanie. Mimo nieuniknionych wpływów, 
kultura Samów wyróżnia się do dziś na tle kultur dominujących. Również po-
stęp techniczny oraz zmiany społeczne stały się udziałem społeczności Samów, 
natomiast wciąż żywa pozostaje w ich życiu  tradycja, której ważną częścią jest 
rękodzieło oraz związanie z naturą, czego wyrazem jest przede wszystkim ho-
dowla renów. 

W swojej pracy używam terminu „Samowie”, rezygnując z nazwy „Lapoń-
czycy”, która, mimo iż popularna w polskich tekstach i polskich tłumaczeniach, nie 
jest uznawana przez samych Samów. Określenie „Lapończyk” (w języku szwedz-
kim „lapp”, norweskim „finn”) uważane jest wśród Samów za obraźliwe i nie jest 
przez nich używane17. Z tej przyczyny zdecydowałam się na używanie jednej tylko 
nazwy, nazwy „Samowie” (w języku szwedzkim „samer”, w norweskim „samar”). 
Kolejnymi istotnymi z punktu widzenia niniejszej pracy terminami są „mniejszość 
narodowa” i „mniejszość etniczna”. Zdefiniowanie obu tych terminów, a także 
dokonanie rozróżnienia między nimi stanowią olbrzymią trudność. Różnica po-
między mniejszością etniczną a narodową bywa kwestionowana, przykładem jest 
stanowisko prof. Sławoja Szynkiewicza, o czym w swojej pracy18 wspomina Sła-
womir Łodziński. Podział na mniejszości narodowe i etniczne został przyjęty w 
Polsce, czego wyrazem jest Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych 
oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 r. Rozróżnienie zapisane zostało 
w artykule 2 i polega na fakcie, iż tylko mniejszość narodowa  „utożsamia się 
z narodem zorganizowanym we własnym państwie”19. Cechy tej nie posiada we-
dług polskiego ustawodawcy mniejszość etniczna. Zapis taki jest wyrazem tylko 
jednego ze stanowisk występujących w badaniach nad mniejszościami narodo-
wymi i etnicznymi. W swojej pracy przyjmuję za Stanisławem Łodzińskim20, że 
istotą mniejszości jest świadomość własnej odrębności oraz zajmowanie pozycji 
niedominującej. W założenie to bez wątpienia wpisuje się mniejszość Samów. 
Jest to fakt istotny, gdyż jako mniejszości przysługują im prawa, które zostały 
zapisane w dokumentach międzynarodowych po II wojnie światowej. W prawno 
16) Ø. Vorren, E. Manker, Lapończycy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980,  s. 19 - 22
17) A. Marciniakówna,  Laponia.  Słońce od północy, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 
1984,  s. 10
18) S. Łodziński, Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce 
po1989 roku,  Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005, s. 28
19) Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regio-
nalnym
20) S. Łodziński, op. cit., s. 23
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- międzynarodowej dyskusji na temat mniejszości narodowych i etnicznych wy-
mienia się obecnie również mniejszości autochtoniczne, czyli te, które posiadają 
najdłuższy związek z terenem zamieszkania. Kwestią, którą będę chciała rozwa-
żyć jest natomiast, jaki status Samom przyznały poszczególne państwa oraz czy 
przystąpiły one do umów międzynarodowych zapewniających mniejszościom 
narodowym i etnicznym bądź autochtonicznym prawa. 

Praca składa się z sześciu podstawowych rozdziałów, wstępu oraz koń-
cowych wniosków. 

We wstępie określono cel i zakres pracy oraz podstawową terminolo-
gię. 

Rozdział pierwszy dotyczy statusu Samów, jaki posiadają oni w po-
szczególnych państwach, a także ich pozycji na tle pozostałych mniejszości.

W rozdziale drugim zawarta została analiza sytuacji społeczności Sa-
mów z perspektywy umów międzynarodowych. 

Rozdział trzecim poświęcony jest sytuacji Samów w państwie norwe-
skim, sposobom ich organizacji i rozwiązaniom, jakie wobec nich stosuje Nor-
wegia.

Rozdział czwarty stanowi analizę sytuacji Samów w państwie szwedz-
kim.

W rozdziale piątym zaprezentowano analizę sytuacji prawno – politycz-
nej Samów w Finlandii. 

Rozdział szóstym poświęcony został sytuacji Samów w państwie rosyj-
skim.

2. Status Samów w poszczególnych państwach

Mimo iż podstawową kwestią dla opisu sytuacji ludności Samów pozo-
staje katalog praw przyznanych jej przez państwa, a także ich praktyczna reali-
zacja, to nie bez znaczenia pozostaje również status, jaki został jej nadany przez 
poszczególne państwa. Jego znaczenie pozostaje przede wszystkim w dużej mie-
rze symboliczne. Z drugiej jednak strony nieprzyznanie grupie odpowiedniego 
statusu, które nie łączy się ze szczególnym podkreśleniem stosunku państwa do 
niej, sprawia, iż grupa taka nie może powoływać się na umowy międzynarodowe 
gwarantujące mniejszościom pewien uniwersalny katalog praw. 

Status mniejszości zawarty jest najczęściej w konstytucji państwa lub ustawie 
poświęconej tej kwestii. Państwo szwedzkie nie posiada jednolitego aktu prawne-
go, który stanowiłby konstytucję. Na szwedzką konstytucję składają się następujące 
akty: „Akt o sukcesji tronu”, „Ustawa o wolności prasy”, „Akt o formie rządów” 
oraz „Podstawowe Prawo Swobody Wyrazu”. Przez długi okres w żadnym z tych do-
kumentów nie znajdował się jednak zapis o mniejszościach narodowych. Konstytu-
cja szwedzka gwarantuje wszystkim obywatelom prawa człowieka, zawiera również 
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zapis o zakazie dyskryminacji, także etnicznej21. Saamowie od 1977 roku posiadają 
status ludności rdzennej („urfolk”). W 2010 roku wprowadzone zostały zmiany do 
„Aktu o formie rządu”. W paragrafie 3 rozdziału 1 znalazł się zapis, przywołujący 
kwestię ochrony praw mniejszości etnicznych, językowych oraz religijnych w pań-
stwie szwedzkim. Na jego podstawie jeden z najważniejszych dokumentów przyznaje 
im prawo do zachowywania oraz rozwijania swojej kultury i życia instytucjonalnego. 
W tym ogólnym zapisie jedyną społecznością wymienioną bezpośrednio z nazwy 
są właśnie Samowie22.

W przeciwieństwie do państwa szwedzkiego, Norwegia od dłuższego już 
czasu posiada konstytucyjny zapis poświęcony Samom. Artykuł 110a Konstytucji 
norweskiej nakłada na władze państwa obowiązek kreowania stanu, w którym Sa-
mowie będą mogli zachowywać i rozwijać język, kulturę oraz sposób życia23. Bra-
kuje w Konstytucji zapisu o zakwalifikowaniu Samów do mniejszości narodowej, 
etnicznej bądź autochtonicznej, natomiast jako jedyna potencjalna mniejszość są 
w tej Konstytucji wskazani, a ich szczególne prawa, charakterystyczne dla mniej-
szości, podkreślone. Ponadto norweskie ministerstwo zajmujące się administracją, 
reformami i sprawami wyznaniowymi na swojej stronie wyróżnia Samów spośród 
innych mniejszości. Podkreśla się, iż państwo norweskie powstało na terytoriach 
dwóch narodów – Norwegów i Samów, a te dwa narody mają takie samo prawo do 
rozwoju w ramach wspólnego państwa. Norwegia ratyfikowała natomiast jako je-
dyna spośród państw Półwyspu Fennoskandzkiego Konwencję Ludów Tubylczych 
i Plemiennych (w oryginale Indigenous and Tribal Peoples Convention, no 169) 
Międzynarodowej Organizacji Pracy. Konwencja ta koncentruje się na ludności 
autochtonicznej i dzięki niej Samowie otrzymali oficjalny status ludności rdzen-
nej. 

Sytuacja w Finlandii różni się od pozostałych dwóch państw nordyckich 
faktem, iż na terenie tego kraju obok mniejszości Samów, mieszka również dru-
ga znacząca pod względem wielkości, a mianowicie Szwedzi. Obu tym mniejszo-
ściom Konstytucja Finlandii poświęca wspólny artykuł 17. Artykuł ten stawia Sa-
mów na tej samej pozycji, co Romów i nazywa te grupy ludnością rdzenną, nadając 
im równocześnie prawo do zachowania i rozwoju własnego języka i kultury24. Tak 
więc mimo braku posługiwania się terminologią mniejszości narodowych i etnicz-
nych, Finlandia przyznaje Samom w swoim najważniejszym akcie prawnym prawa 
przynależące także tym mniejszościom. 

Trzy dotychczas analizowane państwa są krajami w dużej mierze jednoli-
tymi etnicznie, choć  w dobie zwiększonej migracji ludności sytuacja ta zmienia 
się. Czwarte państwo, które zamieszkują Samowie to Federacja Rosyjska, państwo 

21) S. Pawlak, Ochrona mniejszości narodowych w Europie, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 
2001, s. 61
22) http://riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1974:152#K1 [dostęp 13.06.2011]
23) www.stortinget.no/en/In-English/About-the-Storting/The-Constitution/The-Constitution/ [dostęp 
13.06.2011]
24) The Constitution of Finland, 11 June 1999
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wielonarodowe. Mimo licznych kontrowersji związanych z ochroną praw człowie-
ka, również wśród narodów innych niż rosyjski, warto zwrócić uwagę na fakt, iż 
czynnik etniczny był brany pod uwagę podczas tworzenia jednostek terytorialnych. 
Samowie jednak są społecznością zbyt małą, by tworzyć osobną jednostkę admini-
stracji. Liczba Samów w Rosji wynosi ok. 190025, natomiast Obwód Murmański, 
który zamieszkują, liczy prawie 900 tys. mieszkańców26. Saamowie zostali zali-
czeni do tzw. małych rdzennych narodów północy, Syberii i Dalekiego Wschodu. 
Właśnie taki status został zapisany w artykule 69 rosyjskiej Konstytucji. Co istotne, 
w Konstytucji nie znajduje się pełna lista społeczności, którym przyznano wyżej 
wymieniony status, lecz same prawa z niego wynikające. Pełna lista grup objętych 
tym statusem powstała po przeprowadzeniu wśród nich spisu w 2002 roku. 

Cechą charakterystyczną wszystkich czterech systemów prawnych jest fakt, 
iż w żadnym z państw oprócz Szwecji ustawodawca nie posługuje się terminami 
rozpowszechnionymi w Polsce i używanymi najczęściej w międzynarodowych 
konwencjach – terminem mniejszość narodowa lub etniczna.  Istnienie mniejszo-
ściowej grupy Samów jest jednak we wszystkich czterech państwach dostrzegane, 
a statusem, jaki się jej nadaje najczęściej jest status ludności autochtonicznej. Bez 
wątpienia sytuacja ta odpowiada rzeczywistości i w przypadku Samów ma swoje 
historyczne oraz naukowe uzasadnienie. W typologii skonstruowanej przez An-
drzeja Porębskiego27 cechami przypisanymi etnicznej grupie autochtonicznej są: 
długi okres zamieszkiwania na danym terytorium, stanowiącym ich własność oraz  
zachowanie własnej kultury. Do grupy tej zaliczeni zostali właśnie Samowie.

3.Analiza sytuacji społeczności Samów z perspektywy umów  
międzynarodowych 

 Każda podpisana i ratyfikowana umowa międzynarodowa wiąże strony 
na mocy podstawowej zasady „pacta sunt servanda” („umów należy dotrzymy-
wać”). W przypadku prawa międzynarodowego publicznego fakt ten rodzi licz-
ne problemy ze względu na  trudności z egzekwowaniem podjętych zobowiązań. 
Wiele państw jednak wprowadza do ustawodawstwa niezbędne do wypełnienia 
umowy zapisy, gdy rzecz dotyczy ochrony praw człowieka. We współczesnych 
stosunkach międzynarodowych praktyka taka jest istotna, zwłaszcza dla państw 
europejskich. W przypadku braku implementacji umowy lub braku przystąpienia 
do niej spotykają się najczęściej te kraje z szeroką krytyką ze strony własnej opinii 
publicznej. Zarówno więc przystąpienie do umowy, jak i jej późniejsza implemen-

25) www.amap.no [dostęp 13.06.2011]
26) E. Zieliński, System konstytucyjny Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, 
s. 105
27) A. Porębski, Problematyka autochtonicznych grup etnicznych we współczesnej Europie, w: E. 
Michalik, H. Chałupczak (red.) Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz 
integracji, Wyd. UMCS, Lublin 2006,  s. 56
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tacja są sygnałem dla obywateli, iż władze państwa szanują i przestrzegają praw 
człowieka. 

Przez wiele lat po II wojnie światowej istniała tendencja, by na gruncie mię-
dzynarodowym tworzyć konwencje dotyczące praw indywidualnych, przysługują-
cych każdej jednostce przy jednoczesnej rezygnacji z zapisów o prawach kolek-
tywnych. Ani w systemie Narodów Zjednoczonych, ani na gruncie Rady Europy 
nie powstały aż do lat 90. XX w. żadne dokumenty międzynarodowe poświęcone 
jedynie mniejszościom narodowym bądź też etnicznym. Przyczyn tej sytuacji na-
leży szukać w okresie międzywojennym.  W tym czasie rzeczywiste lub fikcyjne 
prześladowania mniejszości narodowych stawały się pretekstem dla licznych skarg 
kierowanych do Ligi Narodów, dążeń separatystycznych oraz interwencji zbroj-
nych. Doświadczenie te wpłynęły znacząco na brak całościowych regulacji po-
święconych mniejszościom narodowym i etnicznym. Aktem istotnym z punktu wi-
dzenia ochrony praw mniejszości był Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich 
i Politycznych. W artykule 27 znalazł się zapis o prawie do życia kulturalnego, 
praktykowania religii, a także posługiwania się językiem, które przyznane zostało 
jednak osobom „należącym do mniejszości”. Zapis ten wpisywał się w ówczesne 
tendencje, bowiem nie przyznawał praw kolektywnych mniejszości, lecz prawa 
indywidualne jej członkom.  Pierwszą wielostronną konwencją dotyczącą ochrony 
mniejszości jest Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych po-
wstała w systemie Rady Europy. Za znaczący należy uznać fakt, iż był to pierwszy 
tego rodzaju prawnie wiążący instrument ochrony mniejszości. Co jednak istotne, 
katalog zawartych w Konwencji praw stanowi jedynie cele dla państw – stron, 
a nie dokładne zobowiązania. Strony zobowiązane są jednak do składania in-
formacji o środkach, jakie podjęły dla implementacji postanowień Konwencji. 
Sprawozdania te składane są Komitetowi Ministrów Rady Europy, który współ-
pracuje z Komitetem Doradczym. Znaczenie dla kwestii ochrony mniejszości ma 
również Europejska Karta Języków Mniejszościowych i Regionalnych. Jej celem 
jest przede wszystkim zachowanie, wspieranie i rozwój wyżej wymienionych ję-
zyków. Należy zwrócić uwagę, iż oba te dokumenty są częścią europejskiego sys-
temu ochrony praw mniejszości. Wszystkie cztery państwa, na których terytorium 
mieszkają Saamowie, podpisały i ratyfikowały wyżej wymienione dokumenty28. 
Tym samym zadeklarowały, iż jako państwa demokratyczne, nie tylko opierają się 
na decyzjach podejmowanych przez większość, lecz także szanują prawa mniej-
szości do ich odrębności. Natomiast problematyczną kwestią jest, czy Konwencja 
Ramowa tyczyć może się bezpośrednio Saamów. Jak zostało napisane wcześniej, 
Saamowie uznawani są zarówno w swoich państwach, jak i w literaturze za mniej-
szość autochtoniczną, a nie mniejszość narodową. Z drugiej jednak strony sama 
Konwencja nie definiuje pojęcia „mniejszość narodowa”. W tym przypadku więc 
o przyznaniu praw należnym według Konwencji mniejszościom narodowym de-
cydować będzie państwo. Praktyka państw europejskich natomiast nie charak-

28) Wyjątek stanowi jedynie Rosja, która do tej pory nie zdecydowała się na ratyfikację Karty.
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teryzuje się szczególnym różnicowaniem mniejszości narodowych, etnicznych 
i autochtonicznych, co związane jest głównie z płynnością definicji29. Znaczenie 
dla społeczności Samów ma natomiast bez wątpienia Europejska Karta Języków 
Regionalnych lub Mniejszościowych. Art. 1 definiuje, co Rada Europy rozumie 
pod pojęciem „język regionalny lub mniejszościowy”30, a definicja ta zgodna 
jest z cechami mniejszości Saamów. Karta ta nie została ratyfikowana przez Ro-
sję, mimo iż podpisano ją w 2001 r. Norwegia, Szwecja i Finlandia ratyfikowały 
Kartę i według obecnego stanu prawnego we wszystkich tych państwach weszła 
ona w życie. Według art. 3 Karty państwa mają obowiązek wymienić, do których 
języków postanowienia Karty będę mieć zastosowanie. Norwegia, Szwecja i Fin-
landia wśród języków, dla których ratyfikowały Kartę wymieniły język Samów. 
Na podstawie tego dokumentu Samom zostały zagwarantowane prawa języko-
we, które uznawane są za najważniejszy środek podtrzymywania swojej odrębnej 
tożsamości. Poprzez ratyfikowanie Karty trzy państwa nordyckie zadeklarowały 
m.in. uznawanie języka Samów za bogactwo kulturowe, podjęcie działań na rzecz 
ułatwiania posługiwania się tym językiem w życiu prywatnym i publicznym, na 
rzecz wspierania studiów i badań nad tym językiem oraz na rzecz zapewnienia 
możliwość nauki języka na życzenie oraz odpowiednich metod jego nauczania31. 
W Karcie znalazły się również bardziej szczegółowe przepisy, dotyczące przykła-
dowo języków regionalnych i mniejszościowych w oświacie czy mediach, jednak 
realizacja tych kwestii wiąże się z praktyką poszczególnych państw i zostanie ona 
rozpatrzona w kolejnych rozdziałach.

W prawie międzynarodowym wyróżnia się także mniejszość autochtonicz-
ną i obecnie istnieje tendencja, by poświęcać tej mniejszości osobne dokumenty. 
Konwencją poświęconą wyłącznie autochtonom jest wyżej wspominana Kon-
wencja Ludów Tubylczych i Plemiennych MOP z 1989 r. Konwencja ta wyraźnie 
podkreśla prawa przynależne tej mniejszości. Są to przede wszystkim prawo do 
korzystania z przynależnych jednostkom praw człowieka, do samostanowienia, 
decydowania o własnych rozwoju, kształtowania własnych instytucji oraz uczest-
nictwa w życiu swojego państwa. Bardzo istotnym pozostaje art. 8 tej Konwencji, 
który koncentruje się na prawie do ochrony przed asymilacją i zniszczeniem kul-
tury. W przypadku mniejszości autochtonicznych wyraźnie podkreśla się również 
prawo do korzystania z ziemi, wód lądowych i przybrzeżnych oraz innych zaso-
bów. Ma to związek z silnym powiązaniem tej kategorii mniejszości z zamieszki-
wanym przez nie terytorium. Zapis taki obok znaczenia praktycznego, ma również 
wymiar symbolicznej rekompensaty za zabór terytorium oraz niszczenie lokalnej 
kultury, jakich ludy rdzenne, również Samowie, najczęściej doświadczały. Kon-

29) Przy definiowaniu mniejszości autochtonicznej pojawia się często, jak na przykład w typologii 
Andrzeja Porębskiego, przymiotnik „etniczny”.
30) „(...) i. tradycyjnie używane na terytorium danego państwa przez jego obywateli, stanowiących 
grupę liczebnie mniejszą od reszty ludności tego państwa; oraz ii. różnią się od oficjalnego języka tego 
państwa; nie obejmuje to ani dialektów języka oficjalnego państwa, ani języków migrantów; (...)”
31) art.7 część II Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych
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wencja ta została ratyfikowana przez jedynie 20 państw. Spośród państw Półwyspu 
Fennoskandzkiego jedynie Norwegia jest jej stroną. W pracach nad Konwencją 
uczestniczyła aktywnie Szwecja, zapraszając do delegacji także Samów. Natomiast 
Szwecja nie zdecydowała się na jej ratyfikację, podobnie jak Finlandia. Wyjaśnia
no przy tym, iż ratyfikacja nie jest możliwa w obecnym stadium, lecz pozostaje celem 
jako dokument pogłębiający ochronę praw człowieka32. Do dnia dzisiejszego sytuacja 
w obu państwach pozostała niezmieniona. Wydaje się, iż szczególnie kontrowersyj-
ne pozostają zapisy o prawie do ziemi. Samowie, dla których kluczową sferę życia 
stanowi wypas renów, nie godzą się z  brakiem dostępu do ziemi i pastwisk. Dostęp 
ten ograniczany jest przede wszystkim w Szwecji i Finlandii, co prowadzi do aktyw-
nych protestów Samów przeciwko wycinaniu lasów i odbieraniu pastwisk. Stroną 
Konwencji nie jest również Rosja. Należy to uznać za logiczną konsekwencję rosyj-
skiej polityki wobec mniejszości. Władze Rosji dostrzegają fakt wielonarodowości 
Federacji, jednak nie godzą się na przyznawanie szerokich praw własnym mniejszo-
ściom, wyjaśniając to walką z separatyzmami. Również w przypadku Rosji prawo 
do ziemi, jakie nadawałaby Samom Konwencja, pozostaje w sprzeczności z poten-
cjalnymi interesami państwa rosyjskiego. Ziemie zamieszkiwane przez mniejszość 
Samów obfitują bowiem w surowce naturalne. Przypisywane autochtonom prawa 
pokrywają się w dużej mierze z tymi, jakie przyznaje się mniejszościom narodowym 
i etnicznym. Fakt występowania podziału na te trzy mniejszości, a także poświęcanie 
im osobnych dokumentów, jest przede wszystkim wyrazem uznania istnienia różno-
rodności etnicznej. Ponadto wyodrębnianie różnych katalogów praw przyznawanych 
poszczególnym mniejszościom wspomaga proces obejmowania ochroną wszystkich 
grup mniejszościowych.

W prawie międzynarodowym publicznym kwestia mniejszości jest regu-
lowana przez różnorodne dokumenty, z których najważniejsze z punktu widzenia 
Samów zostały omówione wyżej. Pod względem prawno - międzynarodowym 
najszerszą ochroną otoczeni są Samowie zamieszkujący państwo norweskie. 
Norwegia ratyfikowała bowiem zarówno Konwencję MOB, jak i Europejską 
Kartę Języków Regionalnych i Mniejszościowych. Brak ochrony w tym dziale 
prawa pozostaje nadal udziałem mniejszości zamieszkującej terytorium Federa-
cji Rosyjskiej, co sprawia że Samowie z Półwyspu Kolskiego pozostają w naj-
trudniejszej, z punktu widzenia zachowania własnej kultury i odrębności, sytu-
acji. Szwecja i Finlandia natomiast ratyfikowały jedynie Europejską Kartę, czyli 
dokument o wiele mniej kontrowersyjny33  dla władz tych państw. Fakt ten nie 
pozostaje bez znaczenia dla oceny tych państw z punktu widzenia przestrzega-
nia standardów demokratycznych. Jest to stała tendencja wśród państw, która 
koncentruje się wokół niechęci przyznania ludności rdzennej prawa do samo-

32)  http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3324&doktyp=yttr&dok_id=GF05JoU1&rm
=1991/92&bet=JoU1 [dostęp 13.06.2011]
33) Jak zostało zaznaczone już wcześniej, kontrowersyjnymi zapisami pozostają te dotyczące praw 
autochtonów do ziemi.
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stanowienia, zwłaszcza w wymiarze politycznymi ekonomicznym. Nawet mimo 
demokratycznego ustroju państwa pozostają niechętne przyznawaniu autono-
mii zamieszkującym je mniejszościom. Ponadto samostanowienie ekonomicz-
ne, prawo do posiadania ziemi i decydowania o jej przeznaczeniu pozostajew 
sprzeczności z interesami władz państwowych oraz korporacji transnarodowych, 
co widać szczególnie na przykładzie rosyjskim.

4.  Analiza sytuacji Samów w państwie norweskim

4.1 Perspektywa historyczna
Patrząc na sytuację norweskich Samów z perspektywy historycznej należy 

stwierdzić, iż  w połowie XX w. rozpoczął się nowy etap, jeśli chodzi o podejście 
państwa do kwestii ich praw. Szeroki zakres praw, jakie władze przyznawały 
później Samom, mocno kontrastuje z wcześniej prowadzoną polityką. Koloni-
zacja ziem Samów trwała już w okresie średniowiecza. Rozprzestrzenianie się 
Norwegów na północ kraju było efektem inicjatywy przede wszystkim kupców 
i bogatych rolników. Ze względu na warunki klimatyczne osiedlano się głównie 
na wybrzeżach, gdzie możliwe było prowadzenie połowów. Kolonizacja prowa-
dziła do stanu, w którym ziemia, do tego momentu należąca do Samów, prze-
chodziła w ręce państwa. Wraz z osadnikami na północ przemieszczali się także 
duchowni chrześcijańscy. Chrystianizacja samej Norwegii zaczęła się ok. 1000 
r. i z czasem zaczęła wypierać nie tylko wierzenia staronordyckie, lecz także 
animistyczną kulturę Samów. Także w późniejszych wiekach istniał olbrzymi 
opór wobec praktyk szamańskich . Walkę z tymi praktykami podjął w XVIII 
w. misjonarz Pietist Thomas von Westen34. Równocześnie zachęcał duchowień-
stwo do używania języka Samów w kontaktach z nimi. Nie był to jednak wynik 
szacunku dla odrębności autochtonów, lecz sposób na skuteczniejsze wyparcie 
ich wierzeń. Źródłem konfliktu był także przymus uczęszczania dzieci do szkół 
misyjnych. Proces „norwegizacji” szczególnie widoczny był w szkolnictwie oraz 
w kwestiach językowych.  Aż do lat 50. XX w. język Samów był zakazany 
w wielu norweskich szkołach, mimo iż w latach 30. XX w. pozwolono na wprowa-
dzenie go do niektórych szkół jako języka drugiego35. Dyskryminacja ze względu 
na język łączyła się również z kwestią własności. Na mocy dokumentu z 1702 r. 
(ang. Land Act) wprowadzona została klauzula mówiąca, iż jedynie osoba posłu-
gująca się w mowie i piśmie językiem norweskim może uczestniczyć w transfe-
rze własności36. Z czasem proces asymilacji Samów coraz bardziej związany był 
z nacjonalizmem norweskim, a zamieszkiwane przez nich terytorium stawało się 
obiektem zainteresowania ze względów ekonomicznych. Podejście do kwestii 

34) http://www.utexas.edu/courses/sami/diehtu/siida/christian/decline.htm [dostęp 
13.06.2011]
35) http://www.npolar.no/ansipra/english/Items/Saami_Norway.html [dostęp 13.06.2011]
36) Ibidem
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mniejszości zaczęło się zmieniać po II wojnie światowej i proces ten trwa do dziś. 
Zmiana ta ma przede wszystkim związek z silną, zwłaszcza europejską, tendencją 
do uwzględniania w polityce praw człowieka, a także z postępującą demokratyza-
cją struktur norweskiego państwa i społeczeństwa. Dzięki tym tendencjom ludność 
Samów posiada obecnie status mniejszości rdzennej, a jej istnienie jest dostrzega-
ne w wielu dziedzinach przez władze norweskie. Polityka „norwegizacji” została 
ostatecznie więc zarzucona. Społeczność Samów otrzymała oficjalne przeprosiny 
od króla Haralda V, a finansowe zadośćuczynienie zostało przekazane w postaci 
pomocy dla Parlamentu Samów. 

4.2 Prawa językowe, kulturowe, oświatowe
W pracach poświęconych kwestiom mniejszości zaznacza się, iż dla zacho-

wania odrębnej tożsamości oraz kultury niezbędne jest prawo do posługiwania się 
językiem. W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż Norwegia nadała językowi 
Samów (nor. samisk) status języka oficjalnego. Norweski Główny Urząd Staty-
styczny podaje, iż język ten w niektórych gminach regionów Troms i Finnmark 
został zrównany z  językiem norweskim37. Ponadto Norwegia, jako strona Euro-
pejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, zobowiązała się do 
uznania języka Samów za bogactwo kulturowe oraz do aktywnych działań na rzecz 
zachowania tego języka. Język mniejszości związany jest w dużej mierze z pra-
wami oświatowymi i kulturowymi, dlatego chciałabym te trzy kwestie rozważyć 
łącznie. 

W dziedzinie praw językowych kierunek, jaki przyjmuje norweski rząd, zo-
stał opisany w tak zwanym „Sami Act” z 1987 r. Akt ten w pierwszej kolejności 
powołał do życia Parlament Samów, określił zasady jego funkcjonowania i zadania. 
Rozdział trzeci Aktu poświęcony został językowi Samów. W art. 3 – 2. zapisano, 
iż każdy akt o szczególnym znaczeniu dla Samów będzie tłumaczony na ich język. 
Ponadto każdy akt władz adresowany do mieszkańców 6 gmin38 musi być podany 
w dwóch wersjach językowych. Kolejny art. 3 – 3. nadaje mieszkańcom prawo do 
składania w urzędach wniosków w języków Samów i do otrzymywania odpowiedzi 
w tym samym języku. Prawo to nie ma zastosowania do wniosków ustnych. Kolejny 
art. dotyczy praw językowych Samów przed sądami. Ustawodawca norweski zade-
cydował, iż Samowie mają prawo składać do sądów zarówno pisemne, jak i ustne 
wnioski w swoim języku. Także na prośbę jednej ze stron, sędzia może zadecydować 
o przeprowadzeniu postępowania w języku Samów. Jednak nawet jeśli do tego nie 
dojdzie, każdy ma prawo do tłumacza. Korzystanie z języka Samów zostało zapew-
nione również na poziomie sektora zdrowotnego, społecznego oraz kościelnego. 

W dziedzinie mediów państwo norweskie również zobowiązane jest, na 
mocy Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, do 

37) http://www.ssb.no/english/subjects/00/minifakta_en/pl/ [dostęp 13.06.2011]
38) 6 gmin z językiem Saamów jako językiem jednostki administracyjnej: Karasjok, Kautokeino, Nes-
seby, Porsanger, Tana i Kåfjord.
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uwzględniania w publicznej ofercie języka i kultury Samów. Obecnie istnieje 
kompania produkcyjna stworzona z myślą o Samach – NRK Sámi Radio. Zaj-
muje się ona produkcją programów radiowych, telewizyjnych oraz tych przezna-
czonych do Internetu, które skierowane są do mniejszości Samów. Przykładowo 
P4 (program 4) posiada specjalne audycje skierowane do społeczności Samów. 
Na podobnej zasadzie wypełniane są zobowiązania w norweskiej telewizji, 
a dokładnie w jej TV 2. Radio Norge nadaje codzienne wiadomości w języku 
Samów. Natomiast małe stacje radiowe, także te prowadzone przez mniejszości, 
mają prawo ubiegać się o licencję na nadawanie własnych programów. Pomoc 
państwa kierowana jest również do prasy. W 2008 r. dotacje wyniosły 18,9 mln 
NOK39. W 2007 r. dotowane były następujące gazety: Min Áigi, Ássu (obie 
w języku Samów), Ságat (norweskojęzyczna) oraz lokalna gazeta Lokalavisa 
NordSalten40. W dziedzinie kultury również udzielane jest przez państwo nor-
weskie wsparcie. Raport dla Rady Europy  2008 r. wskazuje na pięć projektów 
kulturalnych finansowanych przez Radę Sztuki oraz dwa projekty związane 
z muzeum i biblioteką, na które Samowie otrzymują dotacje. 

Największe jednak znaczenie dla zachowania i rozwoju kultury Samów 
ma dziedzina edukacji. W norweskim systemie edukacji przewidziano obowią-
zek nauki o języku, kulturze i życiu mniejszości Samów. Na północy Norwegii 
język Samów jako osobny przedmiot prowadzony jest w najwyższych klasach. 
Sytuacja taka zdarza się również w niektórych szkołach południowej Norwegii. 
Istnieją również szkoły Samów, gdzie większość przedmiotów prowadzona jest 
w języku Samów. Najczęściej są to szkoły najniższego stopnia, przeznaczone dla 
najmłodszych dzieci. Jeśli chodzi o wyższą edukację, w Norwegii znajduje się 
kilka ośrodków kultury Samów. Są to przede wszystkim Uniwersytet w Tromso, 
gdzie działa również Centrum Studiów nad Saamami oraz S.U.C.41 w Kautoke-
ino, którego częścią jest obecnie NSI – Nordic Sámi Institute. 

Kwestie języka, oświaty i kultury są najbardziej rozbudowanymi dziedzi-
nami, jeśli chodzi o wsparcie dla mniejszości. Wiąże się to z faktem, iż wokół 
tych dziedzin koncentruje się tożsamość Samów i władze lokalne kładą nacisk na 
prowadzeniu działalności kulturalnej i oświatowej. Również działalność państwa 
norweskiego obserwować można w każdej z tych dziedzin, co pozwala stwierdzić, 
iż Norwegia jest państwem trafnie lokalizującym potrzeby własnych obywateli, 
także jeśli są częścią mniejszości. Aktywna współpraca władz centralnych z wła-
dzami Samów pozwala natomiast na precyzyjniejsze zdefiniowanie potrzeb lokal-
nej społeczności. 

39) Fourth periodical report presented to the Secretary General of the Council of Europe in accordan-
ce with Article 15 of the Charter, źródło: 
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/NorwayPR4_en.pdf [dostęp 
13.06.2011]
40) Ibidem
41) Sámi University College
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4.3 Zorganizowanie instytucjonalne

Kwestią kluczową dla rozwoju społeczności mniejszościowej jest możliwość 
posiadania przez nią własnych instytucji i innych form organizacji. Dzięki własnym 
instytucjom życia politycznego mniejszość jest w stanie podejmować decyzje doty-
czące spraw istotnych z punktu widzenia społeczności. Ponadto instytucje stanowią 
oficjalnego przedstawiciela w kontaktach z władzami centralnymi. Wspólny repre-
zentant społeczności zwiększa szanse mniejszości na udział w procesie decyzyjnym 
na wszystkich szczeblach państwowych. W przypadku mniejszości narodowych czy 
etnicznych funkcję taką spełniają „organizacje dachowe”, reprezentujące większą 
liczbę małych stowarzyszeń. Utworzenie takiej organizacji niejednokrotnie jest 
wymogiem stawianym przez państwo przed podjęciem jakichkolwiek konsultacji. 
W przypadku mniejszości autochtonicznych funkcję reprezentanta spełniać mogą 
instytucje wyższego szczebla, jako że ludność rdzenna najczęściej pretenduje do 
posiadania autonomii. Sytuacja taka występuje w Norwegii. Mniejszość Samów 
jako ludność rdzenna otrzymała prawo posiadania własnego Parlamentu. Parlament 
Samów nosi nazwę Sámediggi, a jego inauguracja odbyła się 9 października 1989 r.  
przy obecności króla Olafa V. Parlament składa się obecnie z 39 posłów wybiera-
nych w drodze głosowania obywateli w 7 regionach. Jego kadencja wynosi cztery 
lata42, a wybory odbywają się równolegle z wyborami do Stortingu – parlamentu 
krajowego. Posłowie przynależą do partii politycznych, z których najliczniej re-
prezentowana jest Partia Pracy. Istnieją również partie typowo regionalne, jak przy-
kładowo Związek Samów Norweskich i Partia Samów. Głównym zadaniem Parla-
mentu jest działanie na rzecz społeczności Saamów. Ponadto jest on miejscem, gdzie 
mniejszość Samów może zgłaszać swoje inicjatywy polityczne. Zakres obowiązków 
Parlamentu zwiększał się z czasem i obecnie bierze on odpowiedzialność za rozwój 
języka Samów oraz ich kulturę, zarządza Funduszem Rozwoju finansującym organi-
zacje Samów oraz wybiera połowę składu Agencji Nieruchomości Finnmark43. Par-
lament Samów współpracuje z władzami centralnymi kraju. Po stronie rządu Norwe-
gii odpowiedzialny za tę współpracę jest Departament Saamów i Spraw Mniejszości 
podlegający Ministerstwu Pracy. Władze centralne mają obowiązek konsultacji 
z Parlamentem podczas podejmowania decyzji związanych z mniejszością Samów. 
Parlament, mimo iż istnieje dopiero od 11 lat, doprowadził swoją działalnością do 
wielu pozytywnych zmian. Jak podaje strona Ambasady Norwegii w Polsce44 od cza-
su istnienia Parlamentu  szybciej rośnie liczba osób rejestrujących się jako Samowie. 
Fakt ten świadczy pozytywnie o wpływie Parlamentu na wzmacnianie pozycji mniej-
szości opartej na należnych jej prawach oraz zachowaniu tożsamości. Jest to sytuacja 
całkowicie przeciwna do tej sprzed przełomu politycznego w sprawie traktowania 
mniejszości, kiedy to działania władz państwowych prowadziły do wyrzekania się 

42) Obecna kadencja rozpoczęła się w 2009 r. i zakończy się w 2013 r.
43) Dokładne informacje  o niej zostały przedstawione w podrozdziale 4.4.
44) http://www.amb-norwegia.pl/news_and_events/komunikaty/Coraz-wicej-Norwegow-uznaje-sw-
przynaleno-do-dziedzictwa-Saami/ [dostęp 13.06.2011]
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przez Samów tożsamości. Za jeden z największych sukcesów wskazuje się Ustawę 
z Finnmark przyjętą w 2005 r. przy wielkich staraniach Parlamentu Samów. Ustawa 
ta przyznaje mieszkańcom regionu Finnmark prawo do wód i ziemi w tym regionie. 
Parlament Samów podejmuje również działania na rzecz praw ludności rdzennej na 
świecie, przede wszystkim poprzez promowanie wysokich standardów w dziedzinie 
ich praw. Samowie uczestniczyli również w pracach nad Konwencją nr 169 MOB. 
Aktywnością polityczną na arenie międzynarodowej wykazywał się pierwszy 
przewodniczący Parlamentu Samów Ole Henrik Magga. Aspekty międzynarodo-
we należy uznać za szczególnie bliskie społeczności Samów, bowiem oni sami nie 
zamieszkują jednego państwa. Starania o uzyskania praw dla ludności rdzennej na 
świecie stanowią więc część działań na rzecz przyznania należnych praw Samom 
żyjącym w innych państwach, zwłaszcza w Rosji. 

Obok  Sámediggi o prawa Samów dbają również różnorodne organiza-
cje. Największą z nich pozostaje założone w 1968 r. Norweskie Stowarzyszenie 
Samów (nor. Norske Samers Riksforbund, NRS). Stowarzyszenie to od począt-
ku swojego istnienia przyczyniało się do rozwoju kultury Samów, utrzymując 
swoją niezależność polityczną oraz religijną. Niezależność ta przyczynia się 
do tego, iż Stowarzyszenie gromadzi Samów o różnych przekonaniach wokół 
wspólnych dla społeczności celów. O znaczeniu NRS świadczy fakt, iż posiada 
ono w tym momencie aż 24 oddziały w terenie. Drugą organizacją działającą 
dla społeczności Samów jest założony w 1993 r. Związek Ludowy Samów (nor. 
Samenes Folkeforbund). W swoim programie na lata 2009-201345 członkowie 
podkreślają równość, jako cechę główną wszystkich Samów. Opowiadają się 
za prawem Samów do zarządzania na zamieszkiwanych ziemiach i zachowania 
kultury oraz języka, przede wszystkim poprzez system szkolnictwa uwzględ-
niający właśnie kulturę i język Samów. Cele te, będące w gruncie rzeczy stan-
dardem wśród stowarzyszeń mniejszościowych, łączone są jednakże przez to 
Stowarzyszenie z zasadą równości. Jest ona bardzo mocno akcentowana i jej 
ośrodkiem jest nie tylko równość Samów i pozostałej części spoleczeństwa, 
lecz również równość samych Samów. Oba te stowarzyszenia są członkami 
Rady Samów, organizacji dachowej skupiającej organizacje Samów ze wszyst-
kich czterech państw.

Istnienie instytucji i organizacji mniejszościowych pozostaje obok praw 
językowych głównym elementem zachowywania tożsamości. Przede wszystkim 
dzięki nim istnieją miejsca kultury bliskie całej mniejszości, jak przykładowo 
biblioteki, lokalne muzea czy wydawnictwa. Są one organizatorami licznych fe-
stiwali, wystaw i innych imprez kulturalnych, co ma duże znaczenie z punktu wi-
dzenia integracji lokalnej społeczności wokół wspólnych tradycji i wartości. Są 
one też miejscem, gdzie najpełniej, obok życia prywatnego, realizują się prawa 
językowe. Z tych właśnie powodów kwestią kluczową dla przetrwania kultury 
rdzennej jest ich działalność. Przykład NRS pokazuje, iż społeczność Samów 

45) http://www.samene.no/Program-2009-2013.html [dostęp 13.06.2011]
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mieszkających na terytorium Norwegii ma długie tradycje w tej dziedzinie. Tak-
że istnienie aktywnego i skutecznego Parlamentu Samów jest wyróżnia tę spo-
łeczność spośród innych ludów autochtonicznych. Co równie istotne, sytuacja 
obecna nie jest dla Samów najwyższym stadium ich politycznego rozwoju, lecz 
jedynie pewnym etapem na drodze ku pełnemu samostanowieniu.

4.4. Prawo do ziemi
Z punktu widzenia ludności rdzennej bardzo istornym faktem opisują-

cym jej sytuację jest istnienie prawa do ziemi. Prawo to wiąże się z pojęciem 
samostanowienia. Trudność natomiast stanowi znalezienie kompromisu między 
prawem do samostanowienia a integralnością terytorialną państwa. Niechęć 
państw do nadawania ludności rdzennej autonomii wynika przede wszystkim 
z obawy przed secesją. Również w teoriach dotyczących prawa do samostano-
wienia brakuje zgody, co do kwestii komu ona przysługuje. Jak w swojej książ-
ce46 zauważa Michael Freeman, najbardziej wpływową obecnie koncepcją jest 
teoria środków zaradczych. Według niej jedynie narody, które doświadczają 
prześladowań mają prawo naruszyć integralność państwa. Zdecydowanie więc 
obecnie kwestia samostanowienia, jako bardziej idealistyczna, pozostaje nie-
realizowana na rzecz utrzymywania porządku międzynarodowego. Mimo nie-
korzystnej sytuacji międzynarodowej samostanowienie pozostawało głównym 
celem Samów. Nie mogło ono jednak być realizowane bez prawa do ziemi, 
które Parlament Samów w Norwegii traktuje jako początek drogi do samosta-
nowienia47. 

Przełomowym dokumentem dla Samów zamieszkujących terytorium 
Norwegii jest tak zwany Finnmark Act, czyli Ustawa z Finnmark. Została ona 
uchwalona wiosną 2005 r. przez parlament norweski. Na jego mocy ok. 95% 
powierzchni okręgu Finnmark ma przejść w ręce jego mieszkańców, w tym Sa-
mów. Transfer ten ma odbywać się na pomocą Agencji Nieruchomości Finnmark, 
do której co więcej połowę składu wyznacza Parlament Samów. Wcześniejsza 
niechęć do wydania podobnego aktu wynikała z założenia, iż nomadyczny tryb 
życia Samów nie może prowadzić do nadania praw do ziemi. Jak podaje jednak 
Centrum Badań nad Ludnością Rdzenną, założenie to ulegało licznym modyfi-
kacjom, a w końcu zostało zarzucone48. Władze Norwegii uznały, iż ciągłe użyt-
kowanie ziem i wód okręgu Finnmark przez Samów może być podstawą dla wy-
dania Ustawy z Finnmark. Użytkowanie ziem koncentruje się przede wszystkim 
na prawie hodowli renów oraz prawie wypasu. Oprócz prawa własności ważnym 
zapisem Ustawy było również przyznanie Samom prawa do większego wpływu 
na administrowanie tymi ziemiami. Dla odpowiedniego wykonania Ustawy usta-
nowiono specjalną Komisję oraz sąd. Z pewnością działanie  takie jest dowodem, 

46) M. Freeman, Prawa człowieka, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007,  s. 149
47) M. Freeman, Prawa człowieka, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007,  s. 149
48) http://galdu.org/govat/doc/eng_finnmark_act.pdf [dostęp 13.06.2011]
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iż nie tylko stronie Samów zależało na odpowiednim i rzeczywistym wykonaniu 
Ustawy. Sam dokument stał się precedensem w skali praw ludności rdzennej 
i pierwszym krokiem do pełnego wypełnienia zobowiązań Norwegii wynikają-
cych z Konwencji nr 169.

5.  Analiza sytuacji Samów w państwie szwedzkim

5.1 Perpektywa historyczna
Zainteresowanie terenami zamieszkiwanymi przez Samów pojawiło się wśród 

Szwedów w XVI w. Fakt ten wiązał się z odkryciem złóż srebra w Nasafjäll. Koloni-
zacja północy wiązała się więc głównie z aspektami ekonomicznymi. Dla zachęcenia 
mieszkańców Szwecji do osiedlania się na północy wprowadzono w XVII w. tak zwaną 
„Lappmarksplakatet”, która zwalniała osadników z płacenia podatków przez 15 lat od 
momentu osiedlenia się. Ponadto osadnicy na mocy tego aktu mogli być zwolnieni ze 
służby wojskowej. Zastrzeżono jednak, iż osadnicy nie mają prawa przeszkadzać Samom 
w ich tradycyjnych zajęciach i mają prawo zasiedlać jedynie ziemie uważane za nie-
używane49. Mimo tych zastrzeżeń, konflikty między Samami a osadnikami były liczne. 
Większość skarg Samów dotyczyło masowego wypalania ziemi, czym osadnicy przy-
gotowywali się do założenia upraw. Składanie skarg okazywało się jednak bezskuteczne 
i Samowie byli coraz bardziej wypierani ze swoich ziem. W XVIII w. powsta-
ły kolejne regulacje dotyczące osadnictwa. „Lappmarksreglementet ” zawierał 
zapisy o prawie osadników do połowu w wodach Samów. Powinni oni jednak 
ograniczać polowania i nie ingerować w handel prowadzony przez Samów. Ich 
głównym zajęciem miało pozostać rolnictwo50. Celem tej regulacji było rozdzie-
lenie zajęć pomiędzy osadników i ludność autochtoniczną. Nie było to jednak 
realistyczne założenie z powodu trudnego klimatu. Sytuacja, w której osadnicy 
utrzymywaliby się jedynie z rolnictwa, była niemożliwa do zrealizowania, dla-
tego też konflikty między mieszkańcami północy nie zostały wyeliminowane. 
Kolonizacja była wspierana również przez Kościół Szwedzki, który rozpoczął 
działalność misyjną na ziemiach Saamów na początku XVII w. Przejście Samów 
na chrześcijaństwo połączone z nałożeniem na nich podatków dawało władcom 
szwedzkim prawo do ich terenów. Od XVII w. istniał w Szwecji system edu-
kacji uwzględniający istnienie społeczności Samów. Początkowo dzieci Samów 
nauczane były przez duchowieństwo, co powiązane było z procesem chrystia-
nizacji. Od XVIII w. zaczęły powstawać internaty, a z drugiej strony pojawiła 
się instytucja wędrownych nauczycieli. Z powstawaniem na początku XIX w. 
szkół dla Samów wiązała się kwestia języka. Początkowo językiem nauczania 
miał być język dominujący na danym terytorium. Z czasem wprowadzono obo-
wiązek nauczania w języku szwedzkim z zastrzeżeniem, że przez pierwsze trzy 
lata nauki zajęcia będą mogły odbywać się w innym języku. Najbardziej znaczą-
49) http://www.samer.se/1218 [dostęp 13.06.2011]
50) Ibidem
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cą reformą szkolną była ta przeprowadzona w 1913 r. Obowiązek uczęszczania 
do szwedzkich szkół miały dzieci osiadłych Samów. Samowie prowadzący no-
madyczny tryb życia mieli zostać objęci specjalnym systemem edukacji. Celem 
było dokładne zachowanie ich nomadycznego stylu życia. Reforma ta była sze-
roko krytykowana przez samych Samów z powodu o wiele niższego poziomu 
nauczania, mniejszych wymogów stawianych nauczycielom oraz braku zajęć 
w języku Samów. Dopiero po 1962 r. zmieniono istniejący system, wprowadzając 
ten sam dziewięcioletni obowiązek szkolny dla wszystkich oraz język Samów jako 
przedmiot obowiązkowy w szkołach dla Samów. Dyskryminująca polityka państwa 
szwedzkiego nasiliła się w pierwszej połowie XX w. i dziś określana jest mianem 
rasistowskiej. Znane są wpływy, jakie ideologia czystości rasowej, a w później-
szym czasie nazistowska, posiadała na terytorium państwa szwedzkiego. Wyrazem 
tych ideologii był m.in. Państwowy Instytut Rasizmu Naukowego (Statens institut 
för rasbiologi). Jego dyrektorem w latach 20. i 30. był Herman Lundborg, który 
swoje „badania” poświęcał przede wszystkim różnicom występującym pomiędzy 
Szwedami, Samami a Finami. „Badania” te opierały się podobnie jak w przypadku 
tych przeprowadzanych przez Niemców na pomiarach czaszek. Mimo iż z czasem 
Instytut zaczął zmieniać profil swojej działalności, zachował nazwę aż do roku 
1958. W 1998 r. ówczesna minister rolnictwa Szwecji przeprosiła w imieniu całego 
rządu społeczność Samów za politykę, jaką wobec nich przez wieki prowadzono51. 
W wydarzeniu tym upatrywano duże szanse na znaczną poprawę sytuacji Samów, 
jednak, jak ocenia sama społeczność, w kwestii prawa do ziemi wciąż niewiele się 
zmieniło. W pozostałych aspektach rząd Szwecji działa aktywniej. Prowadzi on 
przede wszystkim politykę antydyskryminacyjną, która obejmuje również działa-
nia przeciwko dyskryminacji etnicznej. Na tym polu działa instytucja Ombudsma-
na, do którego mniejszości mają prawo się zwracać w przypadku dyskryminacji.

5.2 Prawa językowe, kulturowe, oświatowe
W kwestii praw językowych dokumentem regulującym status języka Sa-

mów jest szwedzka ustawa o języku z 2009 r. (Språklagen). Ustawa ta nadaje ję-
zykowi szwedzkiemu status głównego języka, natomiast język Samów otrzymał 
status języka mniejszościowego, który podlega ochronie i wsparciu52. Wsparcie 
takie zadeklarowała Szwecja także poprzez przystąpienie do Europejskiej Karty 
Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. Ustawa przyznaje Samom prawo 
nauki, rozwijania i używania własnego języka. Są to prawa analogiczne do praw, 
jakie posiada każdy mieszkaniec Szwecji w stosunku do języka szwedzkiego. 
Zapisy te są istotne z perspektywy przetrwania języka Samów, bowiem zalicza-
ny jest on do języków zagrożonych. Przyczyn tego zjawiska należy szukać po 
pierwsze w długotrwałej polityce asymilacji. Inną przyczyną jest postawa współ-
czesnych Samów, wśród których wielu godzi się z dominacją języka szwedz-

51) http://www.samer.se/GetDoc?meta_id=1098 [dostęp 13.06.2011]
52) http://www.sprakradet.se/4819 [dostęp 13.06.2011]
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kiego i rezygnuje z używania języka Samów. Sytuacja ta niepokoi wszystkie 
organizacje Samów, które uznają język nie tylko za nośnik tożsamości, lecz tak-
że za bogactwo kulturowe. Prawa językowe realizują się współcześnie głównie 
w takich dziedzinach życia jak edukacja czy kultura. Dzieje się tak ponieważ pry-
watne używanie języka innego niż oficjalny nie podlega dyskryminacji ze strony 
państwa. Natomiast kwestia publicznego używania języka warta jest rozważenia. 
Kwestie oświaty Samów reguluje szwedzka ustawa o szkolnictwie (szw. Skol-
lag), a dokładniej jej rozdział 8. Ustawa ta wprowadza pojęcie szkół dla Samów. 
Istnieją one w sześciu miejscach w Szwecji: Karesuando, Lannavaara, Kirunie, 
Gällivare, Jokkmokk i Tärnaby. Edukacja w nich prowadzona obejmuje pierwsze 
sześć lat edukacji, czyli klasy od pierwszej do szóstej. Również w wielu gmi-
nach uczniowie mają możliwość nauki języka Samów w ramach uczęszczania 
do szkół szwedzkich. Tylko w jednej szkole znajdującej się w Jokkmokk istnieje 
program dotyczący języka Samów na poziomie szkoły średniej. W Szwecji nie 
działa saamski uniwersytet, natomiast na kilku uczelniach m.in. w Umeå prowa-
dzone są studia z zakresu kultury i języka Samów. Jak informuje rząd Szwecji53, 
sprawą kluczową w kontekście edukacji mniejszościowej jest fakt, iż w szwedz-
kich szkołach wszystkie dzieci poznają kulturę, religię i historię mniejszości za-
mieszkujących Szwecję. Obok edukacji język Samów obecny jest również w me-
diach. Już w 1918 r. pojawił się pierwszy numer czasopisma Samów, które nosiło 
tytuł „Samefolket”. Obecnie jest to miesięcznik. Czasopismo to zawiera artykuły 
w różnych językach, nie tylko w językach Samów, lecz również po szwedzku 
czy norwesku. Osobnym tytułem jest „Nuorat”, gazeta, która adresowana jest 
w pierwszej kolejności do ludzi młodych. Gazeta ta ma bardzo krytyczny wy-
dźwięk i wychodzi cztery razy w roku. Język i kultura Samów obecne są również 
w szwedzkiej telewizji. Redakcja SVT - Sápmi mieści się w Kirunie i nada-
je swoje programy od 2002 r. Dłuższe tradycje ma szwedzkie radio, gdzie już 
w latach 50. XX w. nadawano programy dla Samów. Specjalna redakcja powsta-
ła jednak dopiero w 20 lat później. Wiek XX to także narodziny wolnych grup 
teatralnych wystawiających sztuki w języku Samów. Narodowa scena w Szwe-
cji powstała jednak dopiero w 2001 r. Dla porównania w Norwegii nastąpiło to 
w 1993 r.54 Należy zauważyć, iż, jak w każdym państwie demokratycznym, Samo-
wie mają duże możliwości rozwoju na poziomie kulturalnym, jednak głównym 
ograniczeniem nie jest obecnie prawo, a kwestie finansowe. Efektem jest duża 
ilość inicjatyw finansowanych bądź z funduszy państwowych, bądź z funduszy 
największych organizacji. Przykładowo Narodowa Rada ds. Kultury przydzie-
la od 2002 r. fundusze dla projektów promujących kulturę i język mniejszości. 
Jak wynika ze szwedzkiego raportu przeznaczonego dla Sekretarza Generalnego 

53) National minorities and minority languages. A summary of the Government’s minority policy, 
Fact Sheet, Ministry for Integration and Gender Equality, 2007
54) Teatr Beaivvaš Sámi Teather  istniał od 1979 r., a państwowe wsparcie finansowe otrzymał dopie-
ro osiem lat później.
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Rady Europy55 wsparcie kultury Samów przez rząd wynosi rocznie ok. 14,5 mi-
lionów SEK. W ramach tej sumy wsparcie otrzymują miejsca związane z ręko-
dziełem, prasa, biblioteki, teatry oraz literatura. 

5.3 Zorganizowanie instytucjonalne
Obecnie na terenie Szwecji funkcjonują organizacje i instytucje zajmują-

ce się prawami ludności Samów. W pierwszej kolejności należy wymienić Par-
lament Samów (szw. Sametinget). Jego istnienie sami Samowie tłumaczą szcze-
gólnymi prawami własnej społeczności, jako ludu rdzennego, na tle pozostałych 
mniejszości zamieszkujących Szwecję. Tłem dla powstania tego organu było ba-
danie, które nosiło nazwę „Samerättsutredningen”, a które zostało zaprezentowa-
ne w 1989 r. Jedną z propozycji, jakie w tym badaniu wysuwano, było stworzenie 
organu analogicznego do tych występujących już w tym roku w Norwegii i Finlandii. 
Ostatecznie Parlament Samów rozpoczął działalność 1 stycznia 1993 r. w Kirunie. 
Instytucja ta była bez wątpienia niezbędna dla społeczności Samów ze względu na 
kwestie reprezentacji w życiu politycznym kraju. Problematyczną kwestią pozostaje 
status Parlamentu. Jego nazwa bowiem nie oznacza, iż zastępuje on na danym obsza-
rze władzę Parlamentu centralnego albo władze lokalne. Parlament pozostaje orga-
nem władzy państwowej i ma realizować decyzje władz centralnych. Bezpośrednio 
podlega on szwedzkiemu Ministerstwu Rolnictwa. W przeciwieństwie do trady-
cyjnych parlamentów nie tworzy on żadnych praw.  Jako pozytywną cechę tego 
rozwiązania należy wskazać powszechne wybory do Parlamentu. Dzięki nim Sa-
mowie mają możliwość wprowadzenia w struktury władzy państwowej własnych 
przedstawicieli. Ostatecznie więc Parlament Samów pozostaje zarówno organem 
wybieralnym, jak i organem państwowym. W kwestii organizacji Parlament Sa-
mów składa się ze zgromadzenia i zarządu. Głównym zadaniem, jakie wyznacza 
się Parlamentowi jest monitorowanie kwestii związanych z kulturą Samów. Do 
jego zadań należy również wypracowywanie własnych propozycji dotyczących 
życia, przede wszystkim kulturalnego, Samów. Co istotne, Parlament sprawuje 
bada bieżące potrzeby społeczności, dzięki czemu może realizować funkcję jej 
reprezentanta wobec władz centralnych. Ważnym zadaniem jest dokonywanie 
podziału środków państwowych pomiędzy poszczególne środowiska reprezento-
wane kiedykolwiek w Parlamencie. Ustawa powołująca do życia Parlament Sa-
mów wymienia jego zadania w rozdziale drugim. Jest to rozdział krótki, zwłasz-
cza w porównaniu z pozostałymi rozdziałami, które skupiają się na kwestiach 
organizacyjnych. Nieliczne zadania Parlamentu sprawiają, iż Samowie traktują 
ten organ jedynie jako jeden z pierwszych kroków do rzeczywistego samostano-
wienia. Samostanowienie nie miałoby być jednak stworzeniem osobnej państwo-

55) Sweden’s report on the Council of Europe Charter for Regional or Minority Languages, presented 
in accordance with Article 15of the Charter, third Periodical Report, Stockholm, 2007, źródło: 
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/SwedenPR3_en.pdf [dostęp 
13.06.2011]
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wości. Saamowie na stronie swojego Parlamentu56 zaznaczają, iż Szwecja jest 
krajem dwóch narodów, a główną zasadą ich współistnienia powinno być samo-
stanowienie Samów w kwestiach dotyczących ich bezpośrednio i współdecydo-
wanie Szwedów i Saamów w kwestiach dotyczących ogółu obywateli. Dodatko-
wo Parlament Samów w dużej mierze podziela koncepcję podziału obowiązków 
między trzy poziomy: centralny, regionalny i lokalny. Obok instytucji Parlamen-
tu Samów istnieją liczne organizacje zrzeszające Samów i dbające o ich interesy. 
Dużą organizacją, która powstała już w 1950 r. jest Szwedzki Związek Samów 
(szw. Svenska Samernas Riksförbund, SSR). Organizacja ta działa we wszyst-
kich dziedzinach związanych z życiem Samów, akcentując jednakże tradycyjny 
styl życia związany z hodowlą renów. W kwestiach kultury organizacja zajmuje 
się wspieraniem m.in. języka, teatru, a także budowy centrum kultury Samów. 
W swoim programie uwzględnia fakt, iż Samowie żyją na terenach wiejskich 
i proponuje działalność na rzecz zrównoważonego powiązania handlu, środowi-
ska i kultury. Celem dla tej organizacji jest przede wszystkim samostanowienie 
ludności Samów, przy czym jako podstawowy jego element wymienia się pra-
wo do ziemi i wód, co pozostaje równocześnie postulatem partii. Oprócz tego 
SSR proponuje pomoc pojedynczym członkom organizacji, głównie w sferze 
prawnej57. Organizacja podkreśla również, iż jej korzeni doszukać można się w 
procesie samoorganizacji, który rozpoczął się już na początku XX w. Starszą 
organizacją niż SSR jest RSÄ (szw. Riksorganisationen Same Ätnam), która po-
wstała w roku 1945. Jest to organizacja stawiająca sobie szeroki cel działania na 
rzecz interesu wszystkich Samów, który realizuje się na różnych polach: kultu-
ralnym, ekonomicznym, politycznym. W przeszłości RSÄ aktywnie zabiegała 
o utworzenie Parlamentu Samów. Organizacja posiada również własny organ 
prasowy noszący tytuł „Dávgát”. Należy zaznaczyć, iż obie te organizacje sku-
piają wokół siebie mniejsze stowarzyszenia, co jest niezwykle istotne z punktu 
widzenia kryterium skuteczności działań. Zdecydowanie więc zorganizowanie 
społeczności Samów należy ocenić pozytywnie. Społeczność ta doświadczała 
przez lata dyskryminującej polityki ze strony państwa szwedzkiego i nawet w 
tym niekorzystnym dla siebie czasie (początek XX w.) próbowała tworzyć pew-
ne formy organizacji. Powstanie RSÄ i SSR nastąpiło w latach 40. i 50., czyli 
już po II wojnie światowej, jednak okres ten był dopiero początkiem zmian w 
stosunku do mniejszości i organizacje te postawić mogły przed sobą naprawdę 
liczne zadania. Według tych organizacji współcześnie nadal istnieją kwestie 
uregulowane w sposób niesatysfakcjonujący. Są to przede wszystkim kwestie 
prawa do ziemi, które zostaną zanalizowane w kolejnym podrozdziale. Zmiany, 
które stały się udziałem państwa szwedzkiego w zakresie praw mniejszości są 
efektem również aktywnej postawy Samów, która wyraża się w istnieniu organi-

56) http://www.sametinget.se/1137 [dostęp 13.06.2011]
57) Wszystkie postulaty i zadania SSR pochodzą ze strony: http://www.sapmi.se/om_0_0.html [dostęp 
13.06.2011]
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zacji, stowarzyszeń oraz Parlamentu. Istnienie tej ostatniej instytucji ma znacze-
nie zarówno praktyczne, jak i symboliczne, jednak jego niewielkie możliwości 
decyzyjne sprawiają, iż również na poziomie instytucjonalnym Saamowie muszą 
wciąż walczyć o samostanowienie i prawdziwą autonomię. Formuła Parlamentu 
stawia pod tym względem Samów zamieszkujących Szwecję w gorszej sytuacji niż 
Samów z Norwegii. 

5.4 Prawo do ziemi

Saamowie mieszkający na terenie Szwecji nie posiadają prawa do ziemi. 
O niechęci do zmiany tej sytuacji świadczy fakt, iż rząd szwedzki nie przystąpił 
do Konwencji nr 169 MOP, mimo iż wielokrotnie był do tego wzywany przez Sa-
mów. Brak prawa do ziemi i zasobów naturalnych poddawany jest również kryty-
ce ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych. Brak stosownych uregulowań 
traktowany jest przez ONZ jako przejaw dyskryminacji. Niechęć władz Szwecji 
tłumaczona jest najczęściej dużą ilością surowców mineralnych znajdujących się 
na terenach tradycyjnie zamieszkiwanych przez Saamów. Na północy Szwecji 
znajdują się przede wszystkim wysokoprocentowe rudy żelaza, które stanowią 
podstawę szwedzkiego przemysłu. Istnieje więc olbrzymi opór ze strony branży 
przemysłowej, zarówno państwowej, jak i prywatnej, wobec przyznania Samom 
praw do ziemi i zasobów naturalnych. W kontekście historycznym Samowie po-
siadali w przeszłości prawo do ziemi, którą użytkowali. Sytuacja taka występo-
wała w XVII w., kiedy to Samowie płacili podatek od ziemi. Ziemia ta była więc 
ich własnością, mogła zostać sprzedana lub odziedziczona. Z czasem nastąpi-
ła utrata tego prawa na rzecz osadników, co wiązało się m. in. z intensyfikacją 
eksploatacji zasobów naturalnych. Obecnie regulacji podlega posiadanie renów. 
Regulacje te znajdują się w Ustawie o hodowli renów (ang. Reindeer Husban-
dry Act). Ustawa ta daje Samom prawo do korzystania z ziem i wód dla własne-
go utrzymania oraz dla celów hodowlanych. Prawo do przysługuje tak zwanym 
51 wsi Samów (szw. samebyar), które stanowią swoiste jednostki administracyjne, 
stworzone dla egzekwowania przyznanych praw. Samom należącym do tych wsi 
przysługuje również prawo do polowania i łowienia niezależnie od faktu, kto jest 
w posiadaniu danego terytorium58. Nie każda jednak osoba  zarejestrowana jak Sam 
może przynależeć do wsi. Jeśli bowiem ponad 50% jej dochodu stanowią środki 
niezwiązane z wypasem renów, nie dotyczy jej Ustawa o hodowli renów. Rozwią-
zanie takie wspiera i promuje przede wszystkim Samów grupujących swoje stada w 
większe, ponieważ małe stada mają problem z ekonomicznym przetrwaniem i ich 
właściciele muszą szukać innych sposobów zarobkowania. Obecnie Samowie za-
biegają o prawo do ziemi i zasobów naturalnych przede wszystkim poprzez naciski 
polityczne, przy czym posiadają oni wsparcie Organizacji Narodów Zjednoczonych 
oraz Rady Samów. Zabiegi te traktowane są jako z jednej strony walka o szacunek 
58) http://www.sweden.gov.se/sb/d/2160/a/66261 [dostęp 13.06.2011]
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należny tradycji i kulturze Samów, a z drugiej strony jako dążenie do zapewnienia 
należnego ludności rdzennej prawa do samostanowienia. 

6.  Analiza sytuacji Samów w państwie fińskim

6.1 Perspektywa historyczna
Historia niepodległego państwa fińskiego sięga 1917 roku, kiedy to nastą-

pił ostateczny upadek caratu w Rosji, a Finowie wykorzystując ten fakt ogłosili 

niepodległość. Finlandia nie posiada wcześniejszych tradycycji państwowych, toteż 
analizę perspektywy historycznej sytuacji Samów należy rozpocząć właśnie w tym 
okresie. Jest to najkrótsza perspektywa spośród wszystkich państw Półwyspu Fen-
noskandzkiego. Już w 1925 r. władze Finlandii zgłosiły pretensje do ziem zamiesz-
kiwanych przez Samów, jako do własności państwowej. Od tego czasu Samowie 
znaleźli się pod wpływem państwa fińskiego. Istnieje mniejszości Samów został 
zauważony przez władze Finlandii w latach 40., kiedy to sama społeczność zaczęła 
zwracać się do władz o pomoc w zachowaniu własnej kultury. Odpowiedzią władz 
była idea tworzenia różnorodnych komitetów, których zadaniem miało być monito-
rowanie sytuacji Samów. Przykładami takich komitetów były: Komitet ds. Samów 
(Committee on Saami Affairs) oraz Rada Doradcza ds. Samów (Advisory Council 
on Saami Affairs). Pracownicy tych organów zajmowali się przede wszystkim sy-
tuacją społeczną i ekonomiczną Samów, przy czym szczególnie mocno kładziono 
akcent na kwestie edukacji. Celem była przede wszystkim nauka języka Samów w 
szkole podstawowej. Stworzenie licznych organów nie zmieniło jednak sytuacji 
Samów, bowiem jak wynika z analizy ich sytuacji przeprowadzonej w latach 70. 
przez Radę Doradczą ds. Samów, Saamowie nie cieszyli się w Finlandii „prawie 
żadnymi szczególnymi prawami”59. Pierwsze decyzje mające zmienić tę sytuację 
zapadły jeszcze w latach 70., natomiast najaktywniejszą politykę względem Sa-
mów, władze Finlandii prowadzą od lat 90. Obecnie działa urząd Ombudsmana 
ds. Mniejszości, który wśród swoich zadań ma przeciwdziałanie dyskryminacji ze 
względu na pochodzenie, a ludność Samów jest szczególnie w jego działalności 
uwzględniana jako ludność rdzenna, której przysługuje konkretny katalog praw. 
Należy zauważyć, iż Finladnię zamieszkuje obok Finów duża mniejszość szwedz-
ka i to na niej skupiały się przez długi czas i wciąż skupiają główne działania władz 
w kwestiach dotyczących etniczności. 

6.2 Prawa językowe, kulturowe, oświatowe
Finlandia nie zdecydowała się uczynić języka Samów językiem oficjalnym 

w całym państwie. Wiąże się to w dużej mierze z faktem niewielkiej liczby, jaka 

59) B. Keil, A Summary of the Saami (Lapp) Situation in Finaland, 2001, źródło:  B. Keil, A Summary 
of the Saami (Lapp) Situation in Finaland, 2001, źródło: http://bkeil.bol.ucla.edu/LING_L520_Saami-
Situation.pdf [dostęp 13.06.2011]
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konstytuuje społeczność Samów. Językiem oficjalnym, oprócz języka fińskiego, 
pozostaje natomiast szwedzki. Mniejszości szwedzkiej poświęcone są też liczne 
zapisy Ustawy o języku. Polityka państwa fińskiego w zakresie języka Samów 
zaczęła kszałtować się wyraźnie w latach 70. Z drugiej strony lata 60. traktowane 
są jako wyraźny powrót do dawnej kultury i działań na rzecz powrotu do uży-
wania własnego języka wśród społeczności Samów. Początkowo język Samów 
wprowadzono do szkół w Utsjoki i Inari. Obecnie wszyscy Samowie zamiesz-
kujący okręg wytyczony w Ustawie o Parlamencie, będący ich prawnie uznaną 
„ojczyzną”, mają prawo do nauki w języku ojczystym większości podstawy pro-
gramowej. Prawo do wprowadziły w życie wszystkie szkoły znajdujące się w tym 
okręgu. Nauka języka Samów poza tym terytorium pozostaje wciąż rzadka, nato-
miast dostrzegalne są zmiany w tej kwestii, co jest również efektem wprowadzenia 
nauczania online. Materiały do nauki fundowane są przez Parlament Samów. Ist-
nieje również możliwość podjęcia  kursów zawodowych  w języku Samów. Na 
poziomie edukacji wyższej studenci mają możliwość nauki języka Samów na 
trzech uniwersytetach: w Oulu, Helsinkach oraz Rovaniemi. Również edukacja 
przedszkolna możliwa jest do realizowania w języku Samów. Za główne języki 
wskazuje się fiński i szwedzki, jednak w przypadku pozostałych grup etnicznych 
również władze Finlandii dążą do zapewnienia odpowiedniej opieki dzieciom 
do nich należącym. Jako problem wskazuje się fakt, iż prawa do nauki w języku 
Samów przyznane są w ramach ich „ojczyzny”. Natomiast obecnie obserwuje 
się migracje będące udziałem Samów, które prowadzą do osiedlania się na te-
renach, gdzie prawo do nauki w ojczystym języku nie jest realizowane na tak 
szeroką skalę. Kwestię możliwości używania języka Samów publicznie reguluje 
Ustawa o języku Samów. Przede wszystkim przyznaje ona Samom prawo do 
posługiwania się ojczystym językiem w kontaktach z władzami państwowymi. 
Dział 2 rodziału 1 ustawy60 wymienia instytycje państwowe, które są przedmio-
tem tego zapisu: m. in. lokalne władze Enontekiö, Inari, Sodankylä i Utsjoki, 
sądy, rząd Laponii, Parlament Samów, parlamentarny Ombudsman, Ombudsman 
ds. Praw Konsumentów oraz władze apelacyjne. Ponadto na mocy ustawy wła-
dze mają obowiązek wydawać wszelkie publiczne oświadczenia i komunikaty 
z uwzględnieniem języka Samów. Równocześnie każdy dokument znajdujący 
się w fińskim dzienniku ustaw musi być przetłumaczony na język Samów. Ję-
zyk Samów obecny jest także w sferze mediów, czego jednak ustawa o języku 
Samów nie uwzględnia. Już od 1947 r. istnieje Radio Samów, które codziennie 
nadaje przede wszystkim wiadomości oraz promuje muzykę i kulturę Samów. 
Zawiera ono również ofertę dla dzieci (program Binna Bánna) oraz młodych 
ludzi (program Kákáos), a także różnorodne programy o charakterze rozrywko-
wym. Wiadomości przekazywane drogą telewizyjną mają o wiele krótszą histo-
rię, bowiem wprowadzono je w roku 2002 pod nazwą „Ođđasat ”. Od 2007 r. 
w telewizji istnieje również oferta dla saamskojęzycznych dzieci. Co istotne, wie-

60) Sámi Language Act (1086/2003)
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le programów telewizyjnych, które dostępne są również w Internecie, powstaje w 
koprodukcji z mediami szwedzkimi i norweskimi. Oprócz wsparcia dla mediów 
ludności rdzennej, państwo pomaga również od strony finansowej przedsięwzię-
ciom kulturalnym. W 2005 r. na ten cel przeznaczono 205,000 euro61. Oprócz 
kwot budżetowych również minister edukacji ma prawo przydzielić specjalne 
fundusze dla wspierania kultury Samów. W Inari funckjonuje The Indigenous 
Film Centre, nad którym nadzór posiada Parlament Samów. Istnienie centrum 
sprzyja promocji kultury Samów, dając im równocześnie możliwość ukazania 
ich własnej perspektywy. Centrum działa także na rzecz młodzieży, prowadząc 
warszaty z dziedziny edukacji filmowej. Obok tej inicjatywy funkcjonuje rów-
nież Young Culture oraz The Sámi Children’s Cultural Centre, które skupiają się 
na organizacji serii przedsięwzięć skierowanych do młodych ludzi oraz dzieci ze 
społeczności Saamów.

6.3 Zorganizowanie instytucjonalne
Analiza instytucjonalna sytuacji Samów w Norwegii i Szwecji pozwo-

liła zauważyć, iż największe znaczenia w tej dziedzinie ma kwestia istnienia 
własnej instytucji, którą jest parlament. Spośród wszystkich analizowanych 
państw, Finlandia była tym, które najwcześniej podjęło decyzję o przyznaniu 
ludności rdzennej prawa do posiadania własnej wybieralnej instytucji. Decyzja 
ta zapadła w 1973 roku i na jej mocy utworzono Sámi Parlamenta. Instutycja 
ta działała do roku 1995, kiedy to prezydent Finlandii Martti Athisaari przy-
jął ustawę konstytuującą Parlament Samów – Saamelaiskäräjät. Parlament ten 
rozpoczął swoją działalność w 1996 r. jako niezależna jednostka, nie będą-
ca częścią państwowej administracji. Ma ona prawo reprezentowania Samów 
w stosunkach międzynarodowych oraz w stosunkach z władzami Finlandii. 
Jako organ przedstawicielski Samów ma prawo do zgłaszania propozycji i ini-
cjatyw dotyczących kwestii związanych ze społecznością. Głównymi polami, 
na jakich Parlament Samów działa są edukacja, prawa językowe, kultura oraz 
zdrowie. Parlament ma być przede wszystkim wyrazem praw i autonomii Sa-
mów jako ludności rdzennej Finlandii. Prawa takie gwarantuje państwo fińskie 
i ono przyjmuje na siebie zobowiązania finansowe związane z działalnością 
Parlamentu. Decyzje o alokacji kapitału należą natomiast do samej instytucji. 
Istotną kwestią jest fakt, iż władze Finlandii zobowiązane są do konsultacji 
z Parlamentem w sprawach dotyczących ludności saamskiej bezpośrednio. Co 
znaczące, w ustawie ustanawiającej Parlament zapisano, iż nie będą to jedyne 
kwestie związane z kulturą czy językiem, lecz również z ziemią i surowcami 
mineralnymi. Posiadanie własnej instytucji jest dużym osiągnięciem dla mniej-
szości Samów, przede wszystkim ze względu na ich niewielką liczbę w Fin-

61) Third Periodical Report presented to the Secretary General of the Council of Europe in accordance 
with Article 15 of the Charter, Finland, Strasbourg, 13 March 2006, źródło: http://www.coe.int/t/dg4/
education/minlang/Report/PeriodicalReports/FinlandPR3_en.pdf [dostęp 13.06.2011]
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landii. Należy pamiętać, iż to większe pod względem liczbowym mniejszości 
potrafią się często najlepiej zorganizować, zwłaszcza gdy mogą się powoływać 
na wsparcie swojej etnicznej ojczyzny. Samowie jako ludność rdzenna powoły-
wać mogą się jedynie na wsparcie, jakiego udziela im ich własna społeczność, 
przebywająca poza granicami oraz organizacje międzynarodowe zajmujące się 
prawami mniejszości i ludności rdzennej. Oprócz Parlamentu, który w obec-
nej formie istnieje jednak dopiero od lat 90., Samowie tworzyli po II wojnie 
światowej samodzielnie własne organizacje. Co istotne, jeszcze przed wojną, bo 
w 1932 r. powstała organizacja zajmująca się ochroną społeczności Samów, 
jednak utworzona została ona bez udziału ludności rdzennej. Organizacja ta 
działa do dziś pod nazwą Lapiun Sivistysseura, co w języku polskim można 
tłumaczyć jako Stowarzyszenie na rzecz Promocji Kultury Samów. Oprócz po-
litycznych nacisków, jakie stowarzyszenie chciało wywierać w celu poprawy 
sytuacji Samów, członkowie jego doprowadzili do powstania czasopisma w ję-
zyku Samów, które nosiło tytuł Sapmelas i było wydawane jeszcze przed wojną. 
Dopiero w roku 1945 powstała organizacja zrzeszająca ludność Samów - Saami 
Association (Stowarzyszenie Samów). Istotne jest, iż oba te stowarzyszenia 
podjęły ze sobą współpracę w dziedzinie edukacji oraz promocji kultury. O ak-
tywności Stowarzyszenia Samów świadczy fakt, iż z jego inicjatywy w 1959 r. 
w Inari powstało Muzeum Samów oraz fundacja, dzięki której powstała szkoła 
średnia dla chrześcijańskich Samów, również w Inari. Logiczną konsekwencją 
powstania parlamentu w latach 70. był spadek znaczenia tych dwóch stowa-
rzyszeń, będących do tamtego czasu reprezentantami Samów wobec władz. Od 
lat 70. nastąpił natomiast rozwój organizacji mniejszych, ale specjalizujących 
się w konkretnych dziedzinach. Przykładem dla takiej działalności mogą być 
Stowarzyszenie Samów – Nauczycieli w Finlandii (The Society of Sami Te-
achers in Finland) oraz Stowarzyszenie na rzecz Języka Inari (Inari Language 
Association). Ponadto obok organizacji specjalistycznych, zaczęły powstawać 
liczne organizacje lokalne, budujące lokalne życie kulturalne poszczególnych 
grup Samów, jak przykładowo Anara Samisearvi działające w Inari. Gwałtow-
ny rozwój życia instytucjonalnego Samów, a także pewna przychylność władz 
dla tych praktyt, sprawiły, iż Finowie doprowadzili do powstania Stowarzysze-
nia na rzecz Tradycji Laponii (Lapland Tradition Association). Stowarzyszenie 
to zrzesza wszystkich mieszkańców regionu Laponii, również Samów, jednak 
muszą oni identyfikować się jako Finowie. Stowarzyszenie odrzuca również 
wszelkie działania na rzecz kultury Samów oraz idee przekazania Samom pra-
wa do ziemi.  

 6.4 Prawo do ziemi
Tradycyjne zajęcia Samów, jak hodowla renów, myśliwstwo, łowienie 

ryb oraz zbieractwo, łączyły się z nomadycznym sposobem życia również w 
przypadku Samów zamieszkujących tereny dzisiejszej Finlandii. Państwo fiń-
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skie uznało, iż ludy nomadyczne nie są posiadaczami ziem, na jakich żyją, z 
powodu właśnie prowadzonego stylu życia. Podstawową zasadą jest natomiast, 
iż ziemia pozostająca w granicach państwa nie może pozostawać ziemią niczy-
ją. Właścicielem ziem, tradycyjnie zamieszkiwanych przez Samów, stało się 
więc państwo. Do dziś nie wprowadzono przepisów, przyznających społecz-
ności Samów prawa do ziemi lub też chroniących ich tradycyjny sposób ży-
cia. Aż 90% ziem znajdujących się w wytyczonym dla Samów okręgu stanowi 
wciąż własność państwową62. Finlandia również nie stała się stroną Konwen-
cji nr 169 MOP, której zapisy zobowiązują państwo do zapewnienia prawa do 
ziemi i surowców ludności rdzennej, co stanowi podstawową część prawa do 
samostanowienia. Zapis ten nie znalazł akceptacji władz fińskich, które odma-
wiają podpisania i ratyfikacji dokumentu. Również brak zapisów o prawie do 
ziemi w konstytucji świadczą wyraźnie o niechęci władz Finlandii do zmiany 
obecnej sytuacji. Brak prawa do ziemi oraz ochrony stylu życia prowadzi do 
sytuacji, w których ziemie zamieszkiwane przez Samów, nie są w żaden spo-
sób chronione przed budową kopalń czy elektrowni. Ich powstawanie i rozwój 
utrudniają natomiast tradycyjną działalność Samów opartą na rybółostwie czy 
wypasie renów. Przez ostatnie 50 lat wysunięto sześć propozycji, które roz-
wiązywały kwestię prawa do ziemi, jakie powinno przysługiwać Samom jako 
ludności rdzennej. Żadna z propozycji nie była dyskutowana w Parlamencie. 
Zmiana obecnej sytuacji braku jakichkolwiek uregulowań jest przedmiotem 
starań Parlamentu Samów, a także ich organizacji. Również na poziomie władz 
centralnych kwestia ta jest dyskutowana. Przykładowo Parlamentarny Komitet 
Konstytucyjny określił w 2004 r. prawo państwa do ziem zamieszkiwanych 
przez Samów jako możliwe do zakwestinowania63.  

7.  Analiza sytuacji Samów w państwie rosyjskim

Sytuacja Samów w państwie rosyjskim określić należy jako zdecydo-
wanie najtrudniejszą  w porównianiu z sytuacją pozostałych społeczności sa-
amskich Półwyspu Fennoskandzkiego. Spośród wszystkich czterech państw 
Rosja zapewniła Samom najmniejszą ilość praw. W związku z tym faktem, 
rozdział poświęcony tej społeczności nie został podzielony na podrozdziały, 
lecz sytuacja Samów w Rosji została ujęta w sposób kompleksowy.

W perspektywie historycznej Samowie zamieszkujący Półwysep Kol-
ski poddawani byli licznym naciskom przede wszystkim ze strony chrześci-
62) Review of Developments Pertaining to the Promotion and Protection of Human Rights  and Fun-
damental Freedoms of Indigenous People: Environment, Land and Sustainable Development, United 
Nations Economic and Social Council, Commision on Human Rights Sub-Commission on Prevention 
of Discrimination and Protection of Minorities, Working Group on Indigenous Populations, Fifteenth 
session, 28 July-1 August 1997, źródło: http://www.suri.ee/doc/saamide.html [dostęp 13.06.2011]
63) http://www.saamicouncil.net/?newsid=2436&deptid=2192&languageid=4&news=1 [dostęp 
13.06.2011]
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jańskich misjonarzy, którzy wspierali rosyjską kolonizację na tym teryto-
rium. Rosyjska władza na Półwyspie Kolskim trwa od XIII w. Mimo iż po 
Wielkiej Wojnie Północnej znaczenie, zwłaszcza militarne, Półwyspu za-
częło maleć, eksploatacja ziem Samów nie została przerwana. Od XVIII w. 
datuje się wzrost wpływów państwa na ich terytoriach, co kontrastowało 
z wcześniejszą sytuacją, kiedy to nie czynniki państwowe, a religijne, pro-
wadziły aktywną eksploatację tych ziem. W XIX w. nastąpił rozwój handlu 
w państwie rosyjskim, co było związane ze zniesieniem pańszczyzny. Handel 
został nawiązany również z Samami, którzy dysponowali skórami i futrami 
zwierzęcymi, a także rybami. Stosunki handlowe z Samami zostały oparte 
jednak na oszustwie. Najczęściej upijano Samów, po czym byli oni okradani. 
Sytuację ludności rdzennej pogarszyła decyzja władz o kolonizacji Półwyspu 
Kolskiego, która została podjęta w tym samym okresie. Samowie z czasem 
zaczęli poddawać się rusyfikacji. Sprzeczna z tradycyjnym sposobem życia 
Samów była ideologia kolektywizacji, która stanowiła podstawę nowego, po-
wstałego w 1922 r. państwa, jakim był ZSRR. Kolektywizacja sprawiła, iż 
Samowie zmuszeni byli do osiedlenia się, a ich ziemie zostały wykorzystane 
dla rozwoju przemysłu oraz obiektów wojskowych. Przed II wojną światową 
istniały natomiast szkoły, gdzie prowadzono nauczanie dla Samów w ich oj-
czystym języku. W roku 1933 było 17 takich szkół, gdzie uczyło się 260 dzie-
ci64. Używanie języka ojczystego nie wiązało się jednak z poszanowaniem 
tradycji Samów. Ponadto sprawy dotyczące Samów nie były w żaden sposób 
z nimi konsultowane, jak w przypadku budowy hydroelektrowni na rzece Vo-
ronya, kiedy to wszyscy Samowie zostali wysiedleni do innej miejscowości. 
Dzisiejsze problemy społeczności Samów mają przede wszystkim społecz-
ną naturę. Do największych problemów należą bezrobocie oraz alkoholizm. 
Z powodu trudnej ekonomicznej sytuacji oraz nieprzyjaznej mniejszościom 
polityki większość rodziców nie decyduje się na przekazywanie dzieciom 
języka i tradycji.

W sferze instytucjonalnej Samowie nie posiadają żadnej własnej insty-
tucji. Jest to spowodowane przede wszystkim faktem występowania na terenie 
państwa rosyjskiego licznych grup etnicznych. Próby uzyskania jakichkolwiek 
praw autonomicznych traktowane są przez władze rosyjskie jako separatyzm 
i są hamowane. Samowie mają jednak prawo zakładania stowarzyszeń i wła-
śnie takie formy organizacji na Półwyspie Kolskim działają. Są to w pierwszej 
kolejności Stowarzyszenie Samów z Półwyspu Kolskiego (ang. Kola Sami As-
sociation) oraz Stowarzyszenie Samów z Okręgu Murmańskiego (ang. Saami 
Association of Murmansk Region). Obie te organizacje są członkami Rady Sa-
mów, dzięki czemu otrzymują wsparcie w swoich staraniach o nadanie Samom 
w Rosji prawa do parlamentu oraz prawa do ziemi. Prawo do ziemi nie zostało 
przyznane Samom głównie z powodu występowania na tych terytoriach surow-

64) http://www.eki.ee/books/redbook/kola_lapps.shtml [dostęp 13.06.2011]
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ców (m. in. rudy żelaza, nikiel, apatyty), których wydobycie było do tej pory 
interesem państwowym, a obecnie również wielu prywatnych korporacji. Na 
tych terytoriach rozwija się również rybołóstwo i ze względu na ten fakt władze 
nie planują przyznania Samom prawa do wód. Naturalnie Konstytucja rosyjska 
daje prawo każdemu obywatelowi do posiadania ziemi, jednak nie powstały 
żadne specjalne zapisy, które dotyczyłyby w tym względzie ludności Samów. 
Ogólne prawo pozostaje przede wszystkim teorią, zwłaszcza gdy uwzględni 
się trudne położenie ekonomiczne Samów oraz fakt, z kim muszą konkurować 
w dostępie do ziemi i wód. Rada Samów zwraca uwagę65, iż właściwym kro-
kiem na rzecz samostanowienia jest przyznanie Samom w Rosji wyłącznego 
prawa wypasu renów na ich terytoriach. Zalecenie to jest kierowane również do 
państwa fińskiego. Rada Samów w tej samej deklaracji wzywa władze rosyjskie 
do utworzenia parlamentu Samów. Natomiast jako pozytyw należy wskazać, 
iż władze rosyjskie przyznały ludom autochtonicznym prawo do korzystania 
z ziemi i zasobów naturalnych. Ze strony władz brak jest szczególnego wspar-
cia dla kultury Samów. Wiąże się to z brakiem ratyfikacji Europejskiej Karty 
Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, wśród której postanowień znaj-
dują się liczne zapisy o wsparciu dla języka oraz kultury mniejszości. Przede 
wszystkim jednak Samowie w Rosji są bardzo nieliczną społecznością, co spra-
wia, że istniejące prawa mniejszości najczęściej nie są ich udziałem. Wiele 
w tym względzie zależy od administracji regionalnej, ona bowiem może przykła-
dowo wprowadzić drugi język oficjalny w danej jednostce administracyjnej. Wśród 
samych Samów pojawiają się natomiast tendencje do odnowy kultury i tradycji, jed-
nak wsparcia w tym względzie udziela im przede wszystkim Rada Samów, a co za 
tym idzie pozostałe społeczności Samów zamieszkujące pozostałe kraje Półwyspu 
Fennoskandzkiego. O braku spójnej i efektywnej polityki wobec ludności rdzennej, 
a także o najskromniejszym zorganizowaniu Samów w Rosji świadzcy również nie-
wielka ilość dostępnych na ich temat informacji. Aktywne zorganizowanie Samów w 
Norwegii, Szwecji i Finlandii oraz przede wszystkim na poziomie transgranicznym 
(Rada Samów) jest natomiast szansą dla rozwoju praw ludności samskiej w Rosji. 

8. Podsumowanie

Sytuacja prawo – polityczna Samów w czterech państwach Półwyspu Fenno-
skandzkiego została zaprezentowana na czterech płaszczyznach: praw językowych, 
kulturowych i oświatowych, zorganizowania instytucjonalnego, prawa do ziemi oraz 
w perpspektywie historycznej. Dodatkowo w drugim i trzecim rozdziale sytuacja 
ta została poddana analizie z punktu widzenia przyznanego Samom statusu oraz 
z perspektywy umów międzynarodowych. Przytoczenie, a następnie zanalizowanie 

65) The Rovaniemi Declaration, 29 to 31 October 2008, Rovaniemi, źródło: http://www.saamicoun-
cil.net/includes/file_download.aspdeptid=2161&fileid=2940&file=Rovaniemi_DeclarationFINAL.
pdf&pdf=1 [dostęp 13.06.2011]
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poszczególnych dziedzin pozwala na ocenę rozwiązań prawnych, jakie zastosowano 
w poszczególnych państwach. Państwem o najsilniejszej ochronie przyznanej sam-
skiej ludności rdzennej jest Norwegia. Ocena taka warunkowana jest przede wszyst-
kim analizą zagadnienia prawa do ziemi. Norwegia jest bowiem jedynym państwem, 
które stało się stroną Konwencji nr 169 MOP i dąży równocześnie do wypełnienia 
jej zobowiązań w zakresie przyznania Samom prawa do ziemi, czego dowodem jest 
Ustawa z Finnmark. Pozostałe trzy państwa nie przystąpiły do Konwencji i nie stwo-
rzyły do tej pory rozwiązania podobnego do norweskiego. Brak przystąpienia do 
Konwencji ma w tym kontekście również znaczenie symboliczne, bowiem ozna-
cza, iż państwa te nie chcą uznać istnienia prawa do ziemi. Dziedzina ta natomiast 
pozostaje najistotniejszą nie tylko z punktu widzenia Samów, lecz również każdej 
ludności rdzennej. Z jednej bowiem strony prawo do ziemi i wód nieodłącznie zwią-
zane jest z tradycją oraz kulturą samską, z drugiej natomiast strony jest ono wyrazem 
prawa do samostanowienia ludności rdzennej. Traktuje się je również często jako 
rekompensatę za doznane na tle przymusowej asymilacji i wysiedleń krzywdy, ja-
kich społeczność samska doświadczała we wszystkich czterech państwach. Sytuacja 
historyczna Samów w czterech państwach Półwyspu Fennoskandzkiego pozosta-
je podobna. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na analogiczne cele po-
szczególnych władz. Na terytoriach zamieszkiwanych przez Samów występowały 
bowiem podobne surowce naturalne (lasy, wody, zwierzyna, surowce mineralne), 
których przejęcie mogło decydować o sile państwa. Ponadto wśród poszczególnych 
społeczeństw występował podobny sposób postrzegania ludności rdzennej jako lud-
ności prymitywnej. Postrzeganie takie nasiliło się w XIX w. w czasie narodzin idei 
nacjonalizmu oraz na początku wieku XX, kiedy silne wpływy osiągały idee rasi-
stowskie. Poglądy takie szczególnie widoczne były w państwie szwedzkim.  Także 
dziś państwo szwedzkie spotyka się z krytyką ze strony Saamów przede wszystkim 
z powodu braku przyznania prawa do ziemi. Dziedzina praw językowych, kulturo-
wych i oświatowych jest tą, w której rządy Norwegii, Szwecji   i Finlandii działają 
bardzo aktywnie. Wszystkie trzy państwa są stronami Europejskiej Karty Języków 
Regionalnych lub Mniejszościowych i jak wynika z raportów publikowanych na ofi-
cjalnej stronie Rady Europy66, wprowadzają w życie zapisy tej Karty, uznając tym 
samym prawa Samów do używania języka i kultywowania własnej kultury i tradycji. 
Państwa te realizują również deklarację wspierania kultury i języka Samów, głównie 
poprzez specjalne dotacje, wspieranie oddolnych inicjatyw oraz inicjowanie wła-
snych. W tym aspekcie dużą rolę odgrywają instytucje parlamentarne, jakie istnieją 
w Norwegii, Szwecji i Finlandii. Zdecydowanie jednak nasilniejszą pozycję posiada 
Parlament Samów utworzony w Norwegii. Przykładowo jego zasługą jest Ustawa 
z Finnmark o kapitalnym znaczeniu nie tylko dla Samów w Norwegii, lecz także dla 
wszystkich ludności autochtonicznych. Ponadto ma on prawo do wyboru połowy 
składu Agencji Nieruchomości Finnmark. Parlamenty w Szwecji i Finlandii spełnia-
ją podobne funkcje: reprezentacji interesów, zgłaszania inicjatyw oraz zarządzania 

66) http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/default_en.asp [dostęp 13.06.2011]
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rządowymi funduszami. Mimo to jednak ich rzeczywista pozycja nie jest porów-
nywalna z Parlamentem Samów w Norwegii, jeśli podstawą analizy są rzeczywiste 
osiągnięcia. Państwo norweskie również pod tym względem najlepiej realizuje de-
mokratyczną zasadę poszanowania praw mniejszości. Prawa językowe, oświatowe 
i kulturowe, a także zorganizowanie instytucjonalne na odpowiednim poziomie nie 
zostały zapewnione natomiast w państwie rosyjskim. Samowie zamieszkujący Pół-
wysep Kolski jako jedyni nie posiadają własnego parlamentu. Należy zaznaczyć, iż 
ich sytuacja ekonomiczna pozostaje najtrudniejsza, co wiąże się z ogólnie niższym 
poziomem życia społeczeństwa w Rosji oraz bezrobociem i alkoholizmem, które 
od lat pozostają głównymi problemami tej społeczności. Największym problemem 
natomiast pozostaje niewielka ilość Samów zamieszkujących Rosję. W porównaniu 
z innymi mniejszościami zamieszkującymi ten kraj, nie mogą oni liczyć na szcze-
gólne wsparcie. Tak więc trudniejsza sytuacja Samów w państwie rosyjskim wynika 
głównie ze specyfiki tego wielonarodowego kraju. Obawa przed separatyzmem oraz 
ogólne rozwiązania prawne nie mogą sprzyjać rozwojowi ludności samskiej. Jak już 
jednak zostało zaznaczone, ich główną szansą pozostaje współpraca Samów ponad 
granicami. 

Długotrwała obojętność społeczności międzynarodowej, a także poszczegól-
nych władz państwowych, była przyczyną, z powodu której rdzennej ludności nie 
nadawano należnych jej praw. Druga połowa XX w. przyniosła nowe rozwiązania 
prawne, oparte na uznaniu, iż kultury ludów autochtonicznych są częścią dziedzic-
twa ogólnoludzkiego. Uznania takiego dokonały wszystkie cztery państwa: Nor-
wegia, Szwecja, Finlandia i Rosja, w stosunku do własnych ludności rdzennych, 
wśród których ważne miejsce zajmują Samowie. Przyznanie należnych praw oraz 
ich praktyczna realizacja pozostają na najwyższym stopniu w przypadku państwa 
norweskiego. Należy jednak zaznaczyć, iż proces przyznania Samom prawa do sa-
mostanowienia dopiero się rozpoczyna, a na jego przebieg wpływ będą miały różno-
rodne czynniki. Można dokonać założenia, iż w tej dziedzinie będzie rosnąć presja 
społeczności międzynarodowej, która wpłynie na decyzje władz państwowych. Naj-
większą rolę odegrają jednak z pewnością sami przedstawiciele ludności rdzennych. 
Samowie od 1956 r. posiadają organizację dachową – Radę Samów, skupiającą or-
ganizacje reprezentujące Samów ze wszystkich czterech państw. Jej wsparcie dla 
starań Samów67 o prawo do samostanowienia i efekty, jakie przyniosły one przede 
wszystkim w państwie norweskim, pozwalają zakładać, iż z czasem jej znaczenie 
wzrośnie, przez co zmieni się także sytuacja Samów w poszczególnych państwach. 
Istnienie Rady Samów oraz wzrost świadomości społeczności samskiej pozwalają 
bowiem również na założenie, iż proces przyznawania prawa do samostanowienia 
będzie się rozwijał, choć przede wszystkim w państwach nordyckich.

67) Oraz również dla innych ludów rdzennych.
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Artikeln handlar om den i Sverige boende muslimska minoritetens vardagsliv. 
Artikelns ämne är att beskriva och förklara vilka problem de unga muslimer har och 
vilka uppfostringsproblem muslimska föräldrar har som bor i Sverige. Artikeln gäller 
även ett annat problem – skillnader mellan första generationens invandrare som har 
uppfostrats i arabiska länder och andra generationens invandrare som har uppfostrats 
i Sverige.

Författaren har gjort undersökningar i Malmö bland vuxna invandrare som 
är muslimer och kommer från arabiska länder. Alla respondender var kvinnor mel-
lan 20 och 50 års ålder. Respondenter tillhörde båda grupperna av invandrare: För-
sta generationens invandrare och andra generationens invandrare. Författaren har 
även gjort observationer och har varit med i arabiska familjers vardagsliv som bor 
i Malmö och i unga arabiska muslimers vardagsliv.

1. Wstęp, czyli krótki rys historyczny

Islam to druga co do liczby wyznawców religia w Europie. Zgodnie z da-
nymi CIA World Factbook68 na rok 2007 populacja wyznawców islamu w Europie 
wynosi 53 miliony, z czego 16 milionów osób mieszka na terytorium Unii Euro-
pejskiej. Znaczny wzrost liczby mieszkańców państw Europy Zachodniej będących 
wyznawcami islamu rozpoczął się po zakończeniu II wojny światowej, kiedy wiele 
z państw Europy Zachodniej przyjmowało obywateli krajów pozaeuropejskich jako 
pracowników zatrudnionych w przemyśle.69 W większości byli to mężczyźni, którzy 
emigrowali do Europy w celach ekonomicznych, zostawiając w ojczyźnie swoje ro-
dziny, którym przekazywali większość swoich dochodów. 

Część imigrantów pochodziła z krajów, które były byłymi koloniami 
państw europejskich, dzięki czemu znali język oraz system prawny i społeczny 
68) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ [dostęp 18.05.2010]
69) K. Pędziwiatr, Od islamu imigrantów do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy Za-
chodniej,      NOMOS, Kraków 2005, s.28
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państw do których przybywali, co ułatwiało im integrację z nowym społeczeń-
stwem, np. Algierczycy we Francji, Pakistańczycy i Bengalczycy w Wielkiej 
Brytanii, czy Surinamczycy w Holandii. Jednak duża część imigrantów przybyła 
w ramach programów rekrutowania pracowników, które były przeprowadzane 
na większą lub mniejszą skalę w latach 60-tych i 70-tych. Programy te zakła-
dały, że pracownicy z innych krajów powrócą do swoich ojczyzn po wygaśnię-
ciu kontraktu, mimo to wielu z nich postanowiło pozostać. Taki program został 
m.in. zawarty pomiędzy Niemcami a Turcją, stąd tak duża społeczność turecka 
w Niemczech. Imigranci z tych krajów trudniej integrowali się z nowym społe-
czeństwem, gdyż mieli mniejsze kompetencje kulturowe dt. kraju przyjmujące-
go. Dodatkowo trudniej było i jest im nadal zdobyć obywatelstwo, a co się z tym 
wiąże prawa polityczne.70 

W ramach pierwsze fali migracji do Szwecji z krajów muzułmańskich przy-
bywali głównie Turcy i obywatele Jugosławii. W następnej fali zaczęli przybywać 
Marokańczycy, Pakistańczycy i Egipcjanie. Od 1967 potencjalni imigranci  musieli 
posiadać zezwolenie  na pracę.71 W latach 70-tych wiele spośród państw Europy 
Zachodniej, w tym także Szwecja, zaostrzyło politykę migracyjną i zamknęło swoje 
granice dla nowych pracowników, pozostawiając jednak możliwość połączenia się 
rodzin osób już mieszkających na terytorium kraju. Część robotników wróciło do 
swoich ojczyzn, lecz większość skorzystało z nowej możliwości i sprowadziło do 
Szwecji swoje żony i dzieci. Cały czas otwarty pozostawał także kanał ubiegania się 
o azyl.

Według szacunków obecnie w Szwecji mieszka ok. 350tysięcy muzułmanów 
(dane na rok 2005).72 Liczba ta jest trudna do określenia ze względu na brak pytań 
o przynależność religijną w spisach ludności, a także na dużą liczbę nielegalnych 
imigrantów.

2. Czy Szwedzi są narodem religijnym i co oznacza, że Szwecja jest 
krajem zsekularyzowanym?

Według Petera Bergera sekularyzacja to proces, w wyniku którego różne sek-
tory społeczeństwa i kultury przestają znajdować się pod wpływem instytucji religij-
nych. Można ją rozpatrywać na poziomie społeczno – strukturalnym(1), na poziomie 
kultury(2) i na poziomie świadomości(3).73  

Sekularyzacja na poziomie społeczno – strukturalnym(1) widoczna jest 
w rozdziale Kościoła od państwa, w usuwaniu religii z kanonu przedmiotów 
szkolnych (czyli jak to nazywa Peter Berger „emancypacji szkolnictwa spod 

70) Ibidem , s.25 - 26
71) Ibidem, s.160
72) Å. Sander, Muslims in Sweden, [w:]  M. Anwar, J. Blaschke,  Å. Sander,  State Policies Towards 
Muslim Minorities: Sweden, Great Britain and Germany, Parabolis, Berlin 2004, s.218 -224
73) P.L. Berger, Święty baldachim: elementy socjologicznej teorii religii, Nomos, Kraków 1997,  s.150
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władzy kościelnej”74), czy poprzez wywłaszczanie dóbr kościelnych. Opisa-
ne przez Bergera przykłady sekularyzacji są wyraźnie widoczne w szwedz-
kim społeczeństwie. W roku 2000 do konany został oficjalny rozdział Kościoła 
Szwedzkiego od państwa i tym samym Kościół Szwedzki przestał posiadać status 
kościoła państwowego.75 W szwedzkich szkołach lekcje religii mają na celu na-
uczyć młodzież wiedzy ogólnej dotyczącej najważniejszych religii świata. Każda 
z nich jest omawiana w trakcie kilku jednostek lekcyjnych, a uczniowie, także 
przynależący do Kościoła Szwedzkiego, nie mają możliwości uczęszczania na za-
jęcia szkolne dotyczące jedynie swojej wiary. Wiąże się to z sytuacją, w której 
młodzież będąca wyznawcami danej religii, może poszerzać swoją wiedzę jedynie 
w domach, a także w organizacjach religijnych. Jedynymi szkołami, jakie w pro-
gramie nauczania posiadają lekcje własnej religii są wyznaniowe szkoły prywatne, 
do których należą także szkoły muzułmańskie. Placówki te korzystają z zapisu 
prawnego mówiącego o możliwości nauczania dodatkowych przedmiotów przez 
szkoły prywatne przy konieczności realizacji obowiązkowego programu. 

 Sekularyzacja na poziomie kultury(2) jest widoczna np. w zanikaniu treści 
religijnych w dziełach stuki, doktrynach filozoficznych czy literaturze.76 Tendencje 
te są także widoczne w literaturze szwedzkiej, która jeszcze na przełomie XIX i XX 
wieku zawierała odniesienia do historii biblijnych i języka biblijnego. Jednocześnie 
nauka rozwija się jako autonomiczna, świecka dziedzina, nie powiązana z religią. 
Trzeci wymiar sekularyzacji, o jakim pisze Peter Berger to sekularyzacja świado-
mości(3). Pojęcie to oznacza, że w krajach Zachodu coraz więcej ludzi interpretuje 
otaczającą ich rzeczywistość społeczną w oderwaniu od interpretacji religijnej.77   

 Religijność Szwedów można rozpatrywać także z punktu widzenia etnicz-
ności. Daniel Hervieu – Leger opisując koncepcję identyfikacji etniczno – wyznanio-
wej78 odwołuje się do przykładu Szwecji, opisanego przez Evę Hamberg,79 w którym 
autorka określa religię w Szwecji jako „religię obywatelską”. W Szwecji istnieje 
bardzo niski wskaźnik praktyki religijnej. Zgodnie z danymi Kościoła Szwedzkie-
go na rok 2009 w ciągu całego roku 2008 wzięto udział w nabożeństwach (w tym 
w ślubach, chrztach i pogrzebach) 18,851,381 razy80, co w kraju o liczbie ludności 
wynoszącej w 2. kwartale 2009 roku 9,059,65181 oznacza, że statystyczny Szwed 
w ciągu całego 2008 roku wziął udział w nabożeństwach  2,08 raza. Według danych 
Eurobarometru na rok 2005 jedynie 23% Szwedów deklaruje, że wierzy w Boga, 53%, 
że wierzy w pewnego rodzaju siły duchowe, a 23%, że nie wierzy ani w Boga, ani 

74) Ibidem
75) http://www.svenskakyrkan.se/svk/kyrkstat/kyrkstat.htm, [dostęp 18.05.2010]
76) P.L  Berger., op. cit.,  s.150
77) Ibidem
78) D. Hervieu – Leger, Religia jako pamięć, NOMOS, Kraków 1999, s.214 – 215
79) Ibidem, s.17
80) http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=23758&refdi=23673, [dostęp 18.05.2010]
81) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sw.html, [dostęp 18.05.2010]
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w żadne siły nadprzyrodzone.82  Jednocześnie w roku 2008 72,9% Szwedów dowodziło 
swojej przynależności do Kościoła Szwedzkiego poprzez wykazywanie w zeznaniach 
podatkowych opłacania składki na kościół, co wg Daniele Hervieu – Leger „świadczy 
o identyfikacji z pewną historią, z pewną wspólnotą, z pewną kulturą, których symbole 
i wartości akceptują, i od których oczekują specyfiki.”83 

3. Szwedzki a muzułmański model kultury

Na podstawie przytoczonych wyżej przykładów dotyczących sekularyzacji spo-
łeczeństwa szwedzkiego można wywnioskować, że zestaw norm i wartości przekazy-
wanych młodym ludziom w procesie nauczania w szwedzkich szkołach, a także przez 
media w Szwecji, nie opiera się na propagowanych przez religię zasadach moralnych, 
lecz na zasadzie indywidualizmu. Najważniejszą komórką w społeczeństwie szwedz-
kim nie jest rodzina, ale jednostka, a zagwarantowane jej prawa i wolności wiążą się 
w niektórych przypadkach także z ingerencją prawa w życie prywatne jednostki i jej 
rodziny. Przykładem tego może być prawo rodzinne, które pozwala m.in. na odebranie 
rodzicom dziecka w psytuacji, kiedy istnieje jedynie podejrzenie o znęcaniu się nad 
nim. Zestawiając model kultury skandynawskiej z modelem kultury muzułmańskiej, 
czy ogólniej mówiąc z modelem kultury opartym na zasadach religijnych, można za-
uważyć duże różnice. Jednymi z nich są: miejsce rodziny w strukturze społecznej 
i w życiu jednostki, kwestie dotyczące seksualności i relacje między osobami przeciw-
nej płci, miejsce kobiety i mężczyzny w kulturze czy przestrzeganie swoistych zasad 
moralnych wynikających z religii.

W tym miejscu w oparciu o informacje dt. liczebności i długości poby-
tu w Szwecji mniejszości muzułmańskiej, można zadać sobie pytanie, jak do 
skandynawskiego modelu kultury odnoszą się żyjący w Szwecji muzułmań-
scy rodzice, jakie strategie wychowania przyjmują i czy istnieje współpraca 
pomiędzy nimi a szkołami szwedzkimi. Kwestia ta jest warta uwagi także ze 
względu na to, że przybywający do Szwecji muzułmanie nie posiadali na wstę-
pie kapitału kulturowego koniecznego do odnalezienia się i funkcjonowania 
w społeczeństwie szwedzkim. Jednymi z największych przeszkód były: barie-
ra językowa, a także zmiana kontekstu kulturowego ze społeczeństwa opartego 
na tradycji i normach religijnych na społeczeństwo zsekularyzowane, w któ-
rym religia jest akceptowana jedynie w sferze prywatnej. Warto pamiętać tak-
że, że mimo że pierwsi imigranci z krajów muzułmańskich przybyli do Szwecji 
w latach 60-tych i 70-tych, czyli ok. 40 – 50 lat temu, to ze względu na politykę 
imigracyjną Szwecji w kolejnych latach byli i nadal są przyjmowani uchodźcy 
z krajów dotkniętych konfliktami. Dlatego duża część rodziców dzieci w wieku 
szkolnym, które nie są szwedzkiego pochodzenia, jest imigrantami pierwszego po-
kolenia. Mylne byłoby zatem przekonanie, że problem różnic kulturowych między 
82) http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_225_report_en.pdf, [dostęp 18.05.2010]
83) D. Hervieu – Leger, op. cit., s.217
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kulturą kraju pochodzenia a kulturą szwedzką został przepracowany przez pierw-
sze pokolenie imigrantów- rodziców. Wiązałby się z tym również mylny pogląd, że 
rodzice dzieci będących obecnie w wieku szkolnym są w większości imigrantami 
drugiego pokolenia, którzy posiadają kompetencje kulturowe związane z oboma 
systemami wartości oraz otrzymali od swoich rodziców wzór wychowania dzieci 
według zasad religijnych w zsekularyzowanym społeczeństwie.

W dalszej części przedstawię raport z badań, które przeprowadziłam w Szwecji 
w mieście Malmö, trzecim co do wielkości mieście Szwecji, które określane jest często 
jako „miasto wielokulturowe” .84 W ramach badań przeprowadziłam wywiady pogłę-
bione z 20 osobami pochodzenia arabskiego, będącymi wyznawcami islamu. Więk-
szość respondentów pochodziła z Iraku i Libanu. Do grupy respondentów należały za-
równo osoby, będące imigrantami pierwszego pokolenia, posiadające obecnie dzieci w 
wieku szkolnym, jak i młodzi muzułmanie, którzy przeszli edukację w zakresie szkoły 
podstawowej i liceum w Szwecji. Poniżej zaprezentuję wyniki badań dotyczące jedy-
nie wybranych przeze mnie zagadnień, wiążących się z poruszoną powyżej kwestią.

4. Strategie muzułmańskich rodziców w wychowywaniu dzieci 
w Szwecji

W tej części niniejszej pracy przedstawię strategie, jakie stosują muzułmańscy ro-
dzice wychowując swoje dzieci według zasad islamu w kraju, w którym normy 
religijne dawno przestały obowiązywać w oficjalnym dyskursie medialnym, czy w 
szkolnictwie. Ze względu na niemożność opisania wszystkich strategii rodziców i 
sposobów współpracy i uzupełniania się rodziców, szkoły i społeczeństwa w wy-
chowaniu dzieci i młodzieży, wybrałam tylko kilka wątków: 
1.tworzenie się pierwszych nieoficjalnych stowarzyszeń rodziców, 
2.problematykę seksualną i związaną z nią obyczajowość (wychowanie seksualne w 
szkole, normy obowiązujące w społeczeństwie szwedzkim), 
3.zawarcie związku małżeńskiego (szczególnie kwestia etniczności), 
4.alkohol,
5. strój (decyzje dotyczące noszenia chusty podejmowane przez matki i córki, prze-
strzeganie zasad islamu a zajęcia wfu w szkole).

5. Stowarzyszenia muzułmańskie

Wielu uchodźców, którzy przybyli do Szwecji w latach 90-tych w wyniku 
konfliktów zbrojnych w Iraku i Libanie, było kwaterowanych w obozach dla uchodź-

84) Określenie „Malmö – en multikulturell stad” („Malmö – miasto wielokulturowe”) pojawia się 
często w szwedzkich mediach, a także na oficjalnych stronach internetowych instytucji posiadają-
cych swoje siedziby w tym mieście, takich jak szkoły i  uniwersytety, czy na oficjalnych serwisach 
miejskich.
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ców, część osób posiadała krewnych w różnych częściach Szwecji i decydując się na 
emigrację kierowała się do tych miast.  W tym okresie system socjalny państwa szwedz-
kiego stopniowo dopasowywał się do nowej sytuacji demograficznej kraju, związanej 
z ciągłym wzrostem liczby imigrantów. W niektórych mniejszych miejscowościach, do 
których byli kierowani uchodźcy,85 nie było tłumaczy z języka arabskiego, co stanowi-
ło poważną barierę w kontakcie ze służbą zdrowia czy pracownikami socjalnymi. Po 
uzyskaniu prawa do legalnego pobytu w Szwecji wiele osób przebywających w małych 
miejscowościach, w których mieszkało niewielu imigrantów, podjęło decyzję o przepro-
wadzeniu się do większych miast, w których dużą część mieszkańców stanowi mniej-
szość muzułmańska. Jednym z najbardziej popularnych wśród nowych imigrantów miast 
jest Malmö. Większość moich respondentów podjęła decyzję o przeprowadzce do Mal-
mö namówiona przez mieszkających tam znajomych lub krewnych.

Według relacji moich respondentów stowarzyszenia muzułmańskie w Malmö w 
latach 90-tych należały do rzadkości. Brak instytucjonalnego wsparcia w wychowaniu 
dzieci stanowił dla wielu rodziców dużą trudność. Musieli oni we własnym zakresie 
wypracować sposób wychowania dopasowujący się do sytuacji, w jakiej się znaleźli. 
Mieszkając w Szwecji byli pozbawieni wsparcia ze strony szkoły i społeczeństwa, ja-
kie posiadali ich rodzice w ojczyźnie. W Iraku i w Libanie odpowiedzialność za wy-
chowanie dzieci była rozłożona równo pomiędzy rodzicami, szkołą i społeczeństwem. 
Te trzy instytucje przekazując dzieciom i młodzieży wiedzę kierowały się tym samym 
systemem norm i wartości. Religia miała często dla rodziców wymiar tradycji, uczyli 
oni dzieci wiedzy o 5 filarach islamu86, starali się, aby przestrzegały zasad obyczajowo-
ści związanych z odpowiednim strojem87 i zachowaniem. Obowiązek nauczenia dzieci 

85) Według prawa szwedzkiego, wszystkie osoby, które przybywają do Szwecji i starają się o status uchodź-
cy, są kierowane pod opiekę pracownika socjalnego, tzw. kuratora, którego zadaniem jest pomoc w integracji 
i kontaktach ze szwedzkim społeczeństwem. Dopóki dana rodzina nie otrzyma prawa do legalnego pobytu 
w Szwecji, musi konsultować z kuratorem każdą swoją decyzję o zmianie miejsca zamieszkania. Dotyczy to 
także osób, które posiadają w Szwecji członków rodziny bądź krewnych, którzy przebywają legalnie na tery-
torium państwa. W przypadku trudności w kontaktach z otoczeniem, np. brak tłumacza z języka ojczystego 
w danym mieście lub brak odpowiedniej szkoły, kurator może zdecydować o przeniesieniu rodziny do innej 
miejscowości. Takie sytuacje zdarzają się obecnie rzadko, lecz jeszcze 20 lat temu były częste.
86) Podstawowymi obowiązkami każdego muzułmanina jest tzw. pięć filarów islamu. Należą do nich: wyzna-
nie wiary (Szahada), modlitwa (salat), którą należy odmówić 5 razy dziennie, jałmużna (zakat) przekazywana 
raz w roku dla potrzebujących, post (saum), w czasie miesiąca Ramadan oraz pielgrzymka do Mekki (hadżdż), 
którą powinno się odbyć przynajmniej raz w życiu. [Źródło: J. Danecki (red.) Podstawowe informacje o isla-
mie, Dialog, Warszawa 2002]
87) W islamie zasady dotyczące stroju obowiązują przede wszystkim kobiety. Powinny one zakrywać 
swoje włosy chustą (hidżab), a także nie odkrywać swojego ciała poza twarzą, dłońmi i stopami. Wiąże 
się to z koniecznością noszenia bluzek i swetrów z długimi rękawami, długich spódnic bądź spodni. 
Stroje nie powinny być także obcisłe, tak aby nie podkreślały kształtów ciała. [Źródło: J. Danecki (red.) 
Podstawowe informacje o islamie, Dialog, Warszawa 2002]
W relacjach moich respondentów dotyczących ich ojczyzny pojawia się obraz zróżnicowanego społeczeń-
stwa, w którym rodzice w wielu przypadkach przestrzegali przede wszystkim zasad religijnych związa-
nych z tradycją. Stąd też część matek, mimo że same nosiły chusty, nie zmuszało swoich córek do nosze-
nia tej części stroju. Jednak dla większości rodziców ważną kwestią było, aby ich córki nie nosiły bluzek z 
dekoltem, czy krótkich spódnic, co silnie wiązało się z obyczajowością w społeczeństwie.
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historii i doktryny własnej religii, a także zasad czytania Koranu przypadał szkole. 
W trakcie obowiązkowych lekcji religii uczniowie poszerzali swoją wiedzę o islamie, 
a także uczyli się czytać Koran. Dodatkowo w społeczeństwie silnie zakorzeniona była 
tradycja oraz związana z nią obyczajowość, które powodowały społeczny brak akcep-
tacji osób wyłamujących się od powszechnie przyjętych zasad.

Przybywając do Szwecji muzułmańscy imigranci znaleźli się w społeczeń-
stwie kierującym się innym zestawem norm i wartości niż społeczeństwo w ich oj-
czyźnie. Przykładem tego były lekcje religii w szkołach (o których wspominałam 
już w części: Czy Szwedzi są narodem religijnym i co oznacza, że Szwecja jest kra-
jem zsekularyzowanym?). W trakcie zajęć z religii uczniowie szwedzcy nie uczą się 
o swoim wyznaniu, lecz poszerzają wiedzę ogólną dotyczącą najważniejszych re-
ligii świata. W szkole dzieci posługują się językiem szwedzkim oraz uczą się historii 
i kultury Szwecji. Jeszcze 15 – 20 lat temu nie istniała możliwość nauczania w szkole 
języka ojczystego dzieci pochodzących z rodzin imigranckich. Dlatego młodzi mu-
zułmańscy rodzice zaczęli spotykać się nieoficjalnie w małych grupach przyjaciół 
w prywatnych mieszkaniach, aby przekazać swoim dzieciom wiedzę dotyczącą ich 
religii i kultury, z której się wywodzą. W czasie spotkań dzieci miały możliwość 
rozwijać swoje umiejętności języka arabskiego, uczyć się czytać Koran, gotować 
tradycyjne potrawy i słuchać o tradycji i kulturze ojczyzny swoich rodziców. Te nie-
oficjalne stowarzyszenia z czasem zaczęły się poszerzać o nowych członków, a także 
osoby, które mogły pełnić funkcję nauczycieli. Część spośród tych organizacji zo-
stała zarejestrowana jako oficjalne organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, część 
nadal działa nieformalnie na zasadzie spotkań przy kawie. Obecnie w większości 
dzielnic, w których mieszkają arabscy muzułmanie, działają lokalne stowarzyszenia 
muzułmańskie, często są to organizacje kobiece i młodzieżowe, które zajmują się 
uczeniem dzieci oraz dorosłych czytania Koranu oraz kultywowaniem tradycji kraju 
pochodzenia. 

Drugą instytucją poza stowarzyszeniami muzułmańskimi, wspierającą rodziców 
w wychowaniu dzieci, są prywatne szkoły muzułmańskie. Zgodnie ze szwedzkim pra-
wem szkoły prywatne mogą poszerzyć program nauczania o dodatkowe przedmioty, mu-
szą jednak przestrzegać obowiązującego programu nauczania. Korzystając z tego zapisu 
muzułmańskie szkoły prywatne oferują dodatkowe lekcje języka arabskiego oraz lekcje 
islamu. Opinie rodziców na temat tego typu szkół są podzielone. Większość rodziców 
uważa, że szkoły te stanowią duże wsparcie w procesie wychowania dzieci i dają rodzi-
com pewność, że przekazywane przez nich normy i zasady nie będą sprzeczne z tymi, 
które wchodzą w skład szkolnego systemu nauczania. Jednak w kwestii zapisania dzie-
ci do prywatnej szkoły muzułmańskiej istnieje wśród rodziców wyraźny podział. Część 
respondentów wysłała swoje dzieci do szkoły muzułmańskiej opierając się na wyżej 
przestawionej argumentacji. Rodzice, którzy wysłali swoje dzieci do szkoły szwedzkiej, 
argumentowali w większości swoją decyzję tym, że szwedzkie szkoły bardziej niż szkoły 
muzułmańskie przygotowują dzieci do dalszego życia w społeczeństwie szwedzkim i do 
integracji z nim. Szkoły te także pozwalają dzieciom lepiej opanować język szwedzki. 
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6. Problematyka seksualna i związana z nią obyczajowość

Zajęcia dotyczące wychowania seksualnego oraz oraz szeroko rozumianej pro-
blematyki rodzinnej odbywają się w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie w szkole 
podstawowej i biologii w szkole średniej. Zgodnie z wytycznymi dla szkół podstawo-
wych program zajęć z wiedzy o społeczeństwie obejmuje m.in. nauczanie o wpływie 
różnych ideologii i tradycji na jednostkę i społeczeństwo, o wpływie norm społecznych 
na życie jednostki oraz poszerzenie wiedzy uczniów o różnicach kulturowych, etnicz-
nych i relacjach międzyludzkich.88 W ramach lekcji przeprowadzane są m.in. zajęcia 
dotyczące różnych możliwości zawierania związków partnerskich. W trakcie lekcji 
biologii w szkole średniej uczniowie otrzymują m.in. wiedzę dt. budowy ciała czło-
wieka.89 Poruszane są także tematy dotyczące chorób przenoszonych drogą płciową. 
Zarówno zajęcia dt. budowy ciała człowieka, jak i relacji i związków międzyludzkich 
w społeczeństwie szwedzkim zajmują kilka jednostek lekcyjnych, zwykle ok. 2 – 3.

W odczuciu części muzułmańskich rodziców zajęcia te są problematycz-
ne. Według badań Jonasa Alwalla zajęcia dt. wychowania seksualnego, a także 
inne kwestie związane ze szkolnictwem, takie jak lekcje religii czy obowiązko-
wy strój na lekcji Wf-u stanowią jedną z głównych kwestii kontrowersyjnych 
dla mniejszości muzułmańskiej w Szwecji.90 Zdaniem większości moich respon-
dentów zajęcia takie są konieczne, aby dzieci rozumiały otaczające je społe-
czeństwo. Żyjąc w kraju, w którym panują liberalne normy i zasady dotyczące 
seksualności, dzieci i młodzież powinny zdawać sobie sprawę z konsekwencji, 
jakie pociągają za sobą pozamałżeńskie kontakty seksualne. Jednocześnie część 
rodziców podkreślała, że na zajęciach powinna być równolegle poruszana pro-
blematyka niemoralności i niezgodności pozamałżeńskich kontaktów seksual-
nych z normami religijnymi. Lekcje, w czasie których dzieci uczą się o różnych 
możliwościach zawierania związków partnerskich, są przez część rodziców oce-
niane bardziej krytycznie niż zajęcia o chorobach przenoszonych drogą płcio-
wą. Wiąże się to z przekonaniem, że uczenie o możliwości zawierania legalnych 
związków pozamałżeńskich i związków homoseksualnych oznacza wskazanie 
dzieciom niemoralnej drogi tworzenia związków międzyludzkich. W opinii ro-
dziców poruszanie wyżej wymienionych tematów bez zaznaczenia ich kontekstu 
moralnego jest dla uczniów równoznaczne z milczącym przyzwoleniem szkoły 
na takie zachowania, co jest niezgodne z zasadami, jakie rodzice starają się prze-
kazać swoim dzieciom w domach. Powoduje to zdaniem rodziców zagubienie 

88) Oficjalny program nauczania opracowany przez  Skolverket – Urząd ds. Szkolnictwa dla  szkół 
podstawowych http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspxsprak=SV&ar=0910&infotyp=24&skolfor-
m=11&id=3887&extraId=2087,  [dostęp 23.05.2010]
89) Oficjalny program nauczania opracowany przez  Skolverket – Urząd ds. Szkolnictwa dla  szkół 
średnich http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0910&infotyp=8&skolfor-
m=21&id=BI&extraId=, [dostęp 23.05.2010]
90) J. Alwall, Religious Liberty in Sweden: An Overview, [w:] Journal of Church and State 
2000/42(1), s.160 - 161
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się dzieci i młodzieży pomiędzy dwoma sprzecznymi zestawami norm i wartości 
przekazywanych im w szkole i w domach. Rodzice nie mają jednak większego 
wpływu na sposób przekazywania przez nauczycieli wiedzy zawartej w progra-
mie nauczania. Wielu z nich stara się wyjaśnić dzieciom, dlaczego poruszana 
w szkole problematyka jest niezgodna z ich religią. Część rodziców przekonuje 
swoje dzieci, aby nie uczestniczyły w zajęciach wiedzy o społeczeństwie i biolo-
gii w trakcie omawiania kontrowersyjnych ich zdaniem tematów i pozwala im na 
opuszczenie tych jednostek lekcyjnych.

Problematyczne tematy zajęć szkolnych są silnie związane z obyczajowością 
szwedzką. W społeczeństwie szwedzkim młodzież jak i osoby dorosłe przeciwnej 
płci nie spotykają się jedynie w szkołach, instytucjach i miejscach pracy, ale także 
w czasie wolnym w ramach spotkań prywatnych zarówno w miejscach publicznych, 
jak i w domach prywatnych. Według islamu spotykanie się niespokrewnionych ze 
sobą osób przeciwnej płci w domach prywatnych przy nieobecności osób trzecich 
jest niezgodne z zasadami religijnymi i moralnymi91. Dla większości imigrantów 
pierwszego pokolenia możliwość spotkania się z osobą przeciwnej płci w sytuacji 
nieobecności współmałżonka ani innych dorosłych członków rodziny jest niedozwo-
lona i nieakceptowalna i dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn. W sytuacji gdy 
mąż lub żona są w domu sami ze starszymi dziećmi (w wieku przynajmniej 8 – 9 
lat), mogą przyjąć osobę, która przyszła w odwiedziny, ale powinni niezwłocznie 
poinformować współmałżonka, że w domu czeka na niego gość. 

W ojczyznach moich respondentów spotykanie się młodzieży przeciwnej płci 
na mieście  oraz w domach prywatnych jest kwestią społecznie nieakceptowalną. 
Także w szkołach dziewczynki i chłopcy nie siedzą razem w ławkach. Wychowa-
ni według tych zasad mieszkający w Szwecji muzułmańscy rodzice muszą usto-
sunkować się do powszechnej zasady spotykania się młodzieży w czasie wolnym 
w miejscach publicznych oraz w domach prywatnych. Większość z nich pozwala 
swoim dzieciom spotykać się z osobami płci przeciwnej poza zajęciami szkolnymi, 
zaznaczając jednocześnie, jakie zachowania są w ich religii i kulturze niedozwo-
lone. Część rodziców zabrania jednak swoim dzieciom takich zachowań w trosce 
o ich moralność. W wielu przypadkach decyzje te są motywowane przekonaniem, 
że młodzi Szwedzi zachowują się często w sposób kontrowersyjny z moralnego 
punktu widzenia, w szczególności nawiązują pozamałżeńskie kontakty seksualne. 
(Poglądy te pojawiają się także często w kwestii zawierania związków małżeńskich 
ze Szwedami.) Wśród młodych ludzi, którzy wychowali się w Szwecji i uczęszcza-
li do szwedzkich szkół poglądy dotyczące kontaktów poza uczelnią i poza pracą 
z osobami przeciwnej płci są podzielone. Często decyzje młodych ludzi są wynikiem 
sposobu wychowania przez rodziców, lecz w wielu przypadkach wiążą się także 
z wpływem środowiska, czego przykładem mogą być liczne muzułmańskie organi-

91) W opiniach moich respondentów zasada ta nie dotyczy sytuacji, kiedy dom prywatny staje się 
czyimś miejscem pracy, np. w wypadku konieczności naprawy sprzętów domowych czy instalacji 
cieplnych, gazowych, wodociągowych itp. przez fachowców.
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zacje młodzieżowe. Stowarzyszenia istniejące w Malmo ( w tym duszpasterstwo aka
demickie, działające przy Uniwersytecie w Malmo) zrzeszają głównie młodzież ze 
szkół średnich i studentów. Organizacje te podzielone są na sekcje żeńskie i męskie. 
Przynależący do nich młodzi ludzie często podjęli decyzję o życiu według zasad re-
ligijnych mimo, że ich rodzice pozwalali im na spotykanie się z osobami przeciwnej 
płci, kiedy chodzili do szkoły.

7. Zawarcie związku małżeńskiego

Według tradycji istniejącej w arabskich krajach muzułmańskich młodzi lu-
dzie nie powinni spotykać się w czasie wolnym z osobami przeciwnej płci. (Więcej 
na ten temat i na temat przestrzegania tej zasady w Szwecji znajduje się w części: 
Problematyka seksualna i związana z nią obyczajowość.) Zwykle młodzi ludzie po-
znają swoich przyszłych współmałżonków w najbliższym otoczeniu: wśród dalszych 
krewnych, sąsiadów, w szkole bądź w pracy. Zgodnie z tradycją rodzina chłopaka 
przychodzi do rodziny dziewczyny z propozycją zawarcia związku małżeńskiego. 
Aby para mogła się zaręczyć konieczna jest zarówno zgoda dziewczyny jak i jej 
rodziców. Od momentu zaręczyn narzeczeni mogą się spotykać w swoich domach 
przy obecności innych członków rodziny (np. w czasie rodzinnego obiadu bądź przy 
otwartych drzwiach do pokoju, w którym przebywają). W większości moi respon-
denci należący do pokolenia rodziców, którzy zawarli związki małżeńskie w ojczyź-
nie, poznali swoich przyszłych współmałżonków przestrzegając zasad tradycji.

Stając w obliczu decyzji swoich dzieci w kwestii małżeństwa wielu rodzi-
ców jest zdania, że zarówno ich córki jak i synowie92 powinni związać się osoba-
mi, które także są muzułmanami. Wśród uzasadnień takiej decyzji dominują dwa 
poglądy. (1)Pierwsza opinia wiąże się z przekonaniem, że małżeństwa mieszane 
wymagają od małżonków dużo więcej niż małżeństwa osób będących wyznaw-
cami tej samej religii i łatwiej się rozpadają. Posługujący się tym argumentem ro-
dzice zwracają także często uwagę na trudności w wychowaniu dzieci w takich 
małżeństwach. Zgodnie z zasadami islamu dzieci muzułmanów i chrześcijanek lub 
Żydówek powinny być wychowywane wg islamu. Jednak  różne religie obojga 
rodziców wpływają na proces wychowania i powodują, że dzieci mogą mieć trud-
ności ze zrozumieniem własnej wiary, co jest wzmacnianie przez to, że rodziny te 
mieszkają w kraju, w którym religia jest obecna jedynie w sferze prywatnej. Do-
datkowo niektórzy rodzice zwracają uwagę na to, że chcieliby, aby ich dzieci zwią-
zały się z osobą, która także pochodzi z kraju arabskiego. Głównym argumentem 
związanym z tą kwestią jest przekonanie, że związek z osobą będącą wyznawcą tej 
samej religii, ale pochodzącą z innego kręgu kulturowego może być równie trudny, 

92) Zgodnie z zasadmi islamu muzułmanka może wyjść za mąż jedynie za muzułmanina, natomiast 
muzułmanin może ożenić się także z kobietą, która jest chrześcijanką lub Żydówką. Wiąże się to z 
zasadą mówiącą o tym, że żona jest zależna od swojego męża oraz, że dzieci muzułmańskich rodziców   
powinny zostać wychowanie według islamu.
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jak związek z osobą będącą wyznawcą innej religii, co wiąże się z tym, że prze-
strzeganie zasad religijnych jest silnie związane z tradycją i kulturą danego kraju.
 (2)Drugi z dwóch głównych argumentów wiąże się z problemem etnicz-
ności i opiera się na wysokim stopniu nieufności wobec Szwedów. Rodzice posłu-
gujący się tą opinią chcieliby, aby ich dzieci nie tylko zawarły związek małżeński 
z osobą, która jest wyznawcą islamu, ale także aby nie była to osoba pochodzenia 
szwedzkiego. Jedynymi z głównych argumentów są liczne rozwody w społeczeń-
stwie szwedzkim, a także problem nawiązywania przez młodych Szwedów i Szwed-
ki pozamałżeńskich kontaktów seksualnych. Powszechnie znane i przekazywane są 
także historie małżeństw muzułmanów ze Szwedkami, które nie przeszły na islam. 
Opowieści te spaja motyw niestabilnej żony, szybkiego rozwodu, a następnie ode-
brania ojcu praw do opieki nad dzieckiem i wychowywania dziecka przez matkę 
zgodnie ze szwedzkimi zasadami moralnymi z nie według islamu. 

Należy zwrócić uwagę, że zwykle osoby posługujące się jednym z wyżej 
opisanych argumentów, nie poruszały drugiego z nich. Ważne jest także dodanie, 
że większość rodziców bez względu na swój stosunek do kwestii małżeństwa jest 
zdania, że mogą swoim dzieciom jedynie udzielić rady, ale nie mogą narzucić im 
swojego sposobu myślenia i i są gotowi zaakceptować także decyzje niezgodne z ich 
poglądami. 

Szczególnym typem strategii poszukania małżonka stosowaną przez część 
młodych muzułmanów jest związanie się z osobą mieszkającą w kraju pochodze-
nia. Niejednokrotnie młodzi ludzie wyjeżdżając na wakacje do rodziny przebywa-
jącej w ojczyźnie poszukują tam kandydata na współmałżonka. Strategia ta jest 
stosowana zarówno przez mężczyzn jak i przez kobiety. Jeśli osobą, która mieszka 
w Szwecji jest mężczyzna, to żona przyjeżdża do Szwecji. W sytuacji, gdy to ko-
bieta wychowała się w Szwecji a poznała narzeczonego w ojczyźnie, przeprowa-
dza się do kraju męża. Rzadziej stosowaną strategią jest poszukiwanie narzeczonej 
bądź narzeczonego z pomocą rodziców spośród dalszych krewnych bądź znajo-
mych mieszkających w ojczyźnie. 

8. Alkohol

W krajach pochodzenia respondentów picie alkoholu jest społecznie nieak-
ceptowalne, ponieważ jest jednym z zachowań, które są niezgodne z zasadami reli-
gijnymi. Osoby spożywające alkohol są potępiane przez swoje najbliższe otoczenie 
i według opinii moich respondentów często mają trudności z nawiązaniem bliższych 
relacji ze swoimi sąsiadami. Mieszkający w Szwecji muzułmanie często spotykają 
się z problemem alkoholu w różnych kontekstach. W opinii moich respondentów 
żadna społeczność, także społeczność muzułmańska nie jest wolna od problemu al-
koholu, lecz większość mieszkających w Szwecji muzułmanów arabskiego pocho-
dzenia stara się przestrzegać zasad islamu mówiących o tym, że spożywanie alkoholu 
jest zakazane. Warto dodać, że niedozwolone jest nie tylko spożywanie alkoholu, ale 
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także jego sprzedaż i noszenie alkoholu. Zasada staje się szczególnie problematyczna 
w sytuacji, gdy młodzi ludzie zatrudniają się bądź odbywają praktyki w restauracjach 
i supermarketach. (Wielu młodych muzułmanów w Malmö pracuje w tej właśnie 
branży.) W relacji większości rodziców młodzież powinna odmówić odbycia prak-
tyki bądź zrezygnować z pracy w miejscu, w którym byłaby zmuszona do sprzedaży 
alkoholu. Jenak opinie młodych ludzi w tej kwestii są podzielone, część osób zgadza 
się z poglądami rodziców, jednak niektórzy młodzi muzułmanie decydują się na taki 
rodzaj pracy.

9. Strój

Chusta stała się symbolem debaty o mniejszości muzułmańskiej w wielu 
krajach Zachodniej Europy, także w Szwecji. Zakrywanie włosów chustą jest 
dużo bardziej widocznym znakiem przynależności do danej religii niż np. nosze-
nie krzyża na szyi, dlatego stało się jednym z bardziej kontrowersyjnych i żywo 
dyskutowanych tematów w debacie publicznej w Szwecji. W społeczeństwie, 

w którym wszelkie widoczne znaki przynależności religijnej w sferze pu-
blicznej są uważane za godzenie w równość wszystkich obywateli i w świecki 
charakter państwa i jego rozdział od wszelkich religii, także od Kościoła Szwedz-
kiego, noszenie chusty przez kobiety muzułmańskie jest nieakceptowane przez 
część społeczeństwa. Moi respondenci w większości wskazywali na chustę jako 
na jeden z czynników utrudniających muzułmańskim kobietom otrzymanie pracy 
czy utrzymanie się na zajmowanym stanowisku. Dlatego część muzułmańskich 
kobiet, które zakrywały włosy mieszkając w ojczyźnie, zrezygnowały z noszenia 
chusty w Szwecji ze względu na uczucie dyskryminacji w społeczeństwie w związ-
ku znoszonym strojem. Jednak wśród kobiet należących do pierwszego pokolenia 
imigrantów równie częste są decyzje odwrotne. Część kobiet, które w ojczyźnie 
nie nosiły chusty, a swoją przynależność religijną traktowały w kategoriach trady-
cji i kultury, po przyjeździe do Szwecji zaczęło poszerzać wiedzę dotyczącą swojej 
religii i z czasem podjęło decyzję o zakryciu włosów chustą.

Duże zróżnicowanie decyzji kobiet należących do pierwszego pokolenia imi-
grantów w kwestii noszenia chust przekłada się na wychowanie córek. Większość 
moich respondentek zaznaczało, że bez względu na własny pogląd dt. zasady nosze-
nia chusty pozostawiły swoim córkom wybór i były gotowe zaakceptować ich decy-
zję, także niezgodną z ich przekonaniami. Dotyczyło to zarówno matek, które zakry-
wały, jak i tych, które nie zakrywały włosy. Duża część dziewczynek, które decydują 
się na założenie chusty w wieku szkolnym, podejmuje swoją decyzję pod wpływem 
swoich rodziców. Część z nich jest zmuszana do noszenia chusty wbrew swojej woli, 
lecz zdaniem moich respondentek są to rzadkie sytuacje, występujące tylko w pew-
nych grup społecznych (charakteryzujące osoby o niskim wykształceniu, mieszkają-
ce w najbiedniejszych dzielnicach miasta, często dotknięte problemem bezrobocia). 
Większość dziewczyn podejmuje tą decyzję chcąc naśladować swoje matki, starsze 
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siostry i dorosłe krewne, czym wzmacniają swoje poczucie bycia dorosłymi. Za-
krywanie włosów jest dla nich zjawiskiem naturalnym oznaczającym pierwszy krok 
w dorosłość. (Dziewczynki zakładają chustę zwykle po pierwszej miesiączce.) Część 
matek stara się wyjaśnić swoim córkom, dlaczego powinny zakrywać włosy i jakie 
ma to znaczenie dla ich religii. W wypowiedziach moich respondentek często poja-
wiał się argument, że same w dzieciństwie nie były informowane przez swoje matki 
o tym, dlaczego powinny nosić chustę i zakrywały włosy jedynie ze względu na to, 
że robiło tak większość kobiet i czuły społeczną presję lub presję ze strony rodziców. 
Dlatego teraz mieszkając w kraju, w którym muzułmanie stanowią mniejszość reli-
gijną, kładą nacisk na to, aby ich córki były świadome swojej religii i rozumiały jej 
zasady, a nie tylko wypełniały normy związane z tradycją.

Kwestia stroju jako cechy wyróżniającej muzułmańskie kobiety w szwedz-
kim społeczeństwie i wpływającej na kontakty ze Szwedami pojawia się także 
w postaci stroju gimnastycznego i kostiumu kąpielowego na zajęciach Wfu. W opinii 
rodziców zajęcia na hali sportowej nie stanowią większego problemu, gdyż szkoły 
akceptują różnego rodzaju stroje gimnastyczne, w tym także długie dresy. Poważ-
niejszą trudnością są dla wielu rodziców obowiązkowe lekcje pływania, w których 
dziewczynki i chłopcy mają zajęcia na pływalni w tym samym czasie. Większość 
rodziców nie akceptuje konieczności zakładania przez ich córki kostiumów kąpie-
lowych i pływania w nich przy obecności kolegów z klasy i nauczycieli, co spoty-
ka się z protestem nauczycieli Wfu, gdyż zgodnie z podstawą programową zajęcia 
pływania w szkołach podstawowych należą do obowiązkowych zajęć na lekcjach 
Wfu.93 Istnieje wiele sposobów rozwiązania tego sporu dzięki porozumieniu i współ-
pracy między dyrekcją szkoły a rodzicami. W klasach, w których uczy się duża grupa 
dziewczynek z rodzin muzułmańskich rodzice przedstawiają często dyrekcji podanie 
o wyznaczenie innego terminu zajęć na basenie dla grupy dziewczynek i dla gru-
py chłopców. Niektóre szkoły pozwalają rodzicom na opłacenie swoim dzieciom 
prywatnych lekcji pływania i uznania ich za zajęcia szkolne. W klasach, w których 
problem ten zgłaszają pojedynczy rodzice, nauczyciele wyznaczają dziewczynkom 
inne zajęcia sportowe w trakcie lekcji na basenie. 

10. Zakończenie

Problematyka wychowania dzieci jest kwestią złożoną i zawiera wiele 
różnych elementów, spośród których wymieniłam jedynie te najbardziej istotne 
z punktu widzenia moich respondentów. Na poziomie szkolnictwa obowiązuje 
zasada równości wszystkich uczniów, co wiąże się z tym, że dyrekcji i nauczy-
ciele większości szkół starają się szanować zwyczaje krajów i religii, z jakich 
pochodzą uczniowie z rodzin imigranckich. Często jednak system norm i warto-

93) Oficjalny program nauczania opracowany przez  Skolverket – Urząd ds. Szkolnictwa dla szkół pod-
stawowych http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3872/titleId/IDH1010%20
-%20Idrott%20och%20h%E4lsa [dostęp 18.05.2010]
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ści charakterystyczny dla szwedzkiej kultury i przekazywany w szkołach, a tak-
że w mediach i w relacjach z innymi osobami nie zgadza się z systemem norm 
i wartości opartym na zasadach religijnych czy tradycji kultur, z których pochodzą 
imigranci, nie tylko muzułmanie. W niniejszym artykule chciałam przedstawić 
problematykę wychowania dzieci i młodzieży muzułmańskiej arabskiego pocho-
dzenia, jednak podobny problem różnic kulturowych i różnic w sposobie socjali-
zacji młodych ludzi dotyka także przedstawicieli innych religii i grup etnicznych. 
Ponieważ system norm i wartości obowiązujący w wielu społeczeństwach opiera 
się na zasadach religijnych, kwestie sporne pomiędzy rodzicami a społeczeń-
stwem szwedzkim mają w wielu przypadkach swoje podłoże w miejscu, jakie 
oba społeczeństwa przeznaczyły religii w przestrzeni sfery publicznej. 
 W przypadku mniejszości muzułmańskiej różnica pomiędzy sposobem po-
strzegania religii i jej wpływu na socjalizację w ojczyznach imigrantów i w Szwecji 
jest bardzo wyraźna i stanowi poważną barierę w kontaktach pomiędzy nimi a społe-
czeństwem szwedzkim. Różnica ta staje się wyraźniejsza z punktu widzenia drugie-
go pokolenia imigrantów i pokolenia 1.5 (czyli osób, które urodziły się w ojczyźnie, 
ale przeszły przez proces edukacji w Szwecji), gdyż często wartości przekazywane 
uczniom w szkole nie są zgodne z tymi, jakie uznają rodzice. Może to rodzić konflik-
ty międzypokoleniowe, a także wewnętrzne rozdarcie młodych ludzi. Często rodzice 
deklarują, że są w stanie zaakceptować decyzje swoich dzieci, jednak wielokrotnie 
w przypadku zaistnienia takich sytuacji starają się wpłynąć na nie i przekonać do 
zmiany poglądów i podjętych decyzji. 
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Abstrakt:
Den amerikanska kompositören John Appelton skriver 1970 att text-

ljudkompositionerna är det viktigaste inom musiken som Sverige har uppnått. Enligt 
honom bör de här kompositionerna vara Sveriges störste bidrag till världens kultur de 
senaste åren. Den som är den Stockholmsbaserade föreningen Fylkingen är till största delen 
ansvarig för text-ljudkompositionernas utveckling i Sverige. Det här i Polen relativt okända 
förbundet har redan i över 80 år förmedlat och spridit de nya ideerna och tendenserna från 
världskultursområdet till Sverige. Fylkingen har stött svenska experimentiella skapare och 
uppmuntrat det svenska kulturlivet. Mest känd i världen är Fylkingen ändå för språkgruppens 
aktivitet på 60-talet. Till den så kallade språkgruppen tillhörde framför allt ljudpoesins 
skapare som spelade en ledande roll inom området i hela världen.

Huvudmålet med den här uppsatsen är att presentera svenska ljudpoesins 
specifika enastående karaktär mot bakgrunden av dåtidens tendenser på exemplet 
av ljud-poeterna från föreningen Fylkingen. Jag har bestämt mig för ett historiskt 
perspektiv vilket innebär att en kort historia av förbundet beskrivs och de fem 
artister som anses vara de viktigaste och inflytelserikaste presenteras. Dessutom 
redovisas de allmänna tendenser som dominerade både i Sverige och i Europa på 
den tiden samt förändringar i musikens och poseins uppfattning under det första 
halvseklet av 1900-talet.

Uppsatsen har också för avsikt att presentera de viktigaste begrepp från 
ljud-poesins område, samla olika teorier och utpeka skillnader mellan dem.

Wstęp

Amerykański kompozytor, John Appleton, pisząc w 1970 roku o muzyce 
elektronicznej w Szwecji wspomina, że najważniejsza muzyka została w tym kraju 
stworzona na polu text-sound compositions (szw. Text-ljudkomposition)94. Pisze 
94) Por: T. Hultberg, Teddy Hultberg om Öyvind Fahlström, Bengt Emil Johnson och Åke Hodell, 
http://www.tidskriftenordobild.se/artikel/klangpoeterna-i-radioverkstan, [dostęp: 10.07.2010].

Poezja dźwiękowa w Fylkingen

Text-ljudkomposition i Fylkingen

Anna Tabaszewska
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on też, że kompozycje tekstowo-dźwiękowe mogą być największym wkładem 
Szwedów w światową kulturę na przestrzeni ostatnich lat. Jest to według niego 
między innymi zasługą stosunkowo nieznanego w Polsce sztokholmskiego 
stowarzyszenia Fylkingen, które nieustannie od niemal 80 lat zaszczepia na 
szwedzkim gruncie nowe idee ze świata sztuki95. Oprócz niewątpliwych zasług 
jako  propagatora nowych trendów w rodzimej kulturze, Fylkingen najbardziej 
kojarzone jest na świecie dzięki prężnie działającej w latach 60. XX wieku 
„grupy językowej” (språkgruppen), zrzeszającej między innymi twórców poezji 
dźwiękowej, którzy odegrali na tym polu wiodącą rolę na świecie.

Celem niniejszej pracy jest charakterystyka szwedzkiej poezji dźwiękowej. 
Prezentuję ujęcie historyczne, wychodząc od historii stowarzyszenia Fylkingen, 
i jego działalności w konteście zmian w pojmowaniu muzyki i poezji oraz 
dominujących w tym czasie tendencji, a następnie prezentując sylwetki 
szwedzkich  twórców oraz ich główne dzieła. Praca stawia sobie także za cel próbę 
usystematyzowania teorii dotyczącej zjawiska poezji dźwiękowej, któremu do tej 
pory nie poświęcono wiele miejsca w polskich publikacjach.

Badania muzyczno-literackie a poezja dźwiękowa

Badacze zjawisk muzyczno-literackich często odwołują się do schematu 
zaproponowanego przez Stevena Paula Schera96. Wyróżnił on trzy płaszczyzny, na 
których może zachodzić związek pomiędzy literaturą i muzyką. Pierwszą z nich 
jest współistnienie muzyki i literatury, w postaci muzyki wokalnej. Następną - 
obecność literatury w muzyce, w postaci muzyki programowej, a trzecią - paralelnie 
– obecność muzyki w literaturze97. Ostatnia kategoria według Schera może się 
realizować w trzech sferach: muzyki słów (czyli warstwy brzmieniowej tekstu 
literackiego), struktur i technik muzycznych (konstrukcji muzycznej w literaturze) 
oraz muzyki werbalnej (form literackiego tematyzowania muzyki).

Zjawisko poezji dźwiękowej wymyka się jednak tej typologii, głównie ze względu 
na niemożność jednorodnej klasyfikacji tego fenomenu. Badacz poezji dźwiękowej spotyka 
trudności zarówno jeśli chodzi o terminologię, jak i definicje pojęć. Najbardziej efektywnym 
sposobem na ogarnięcie spektrum poezji dźwiękowej wydaje się być wyjście od genezy,  
a następnie przejrzenie licznych określeń opisujących to zjawisko i zapoznanie się z róż-
nymi zaproponowanymi przez badaczy i twórców klasyfikacjami.
95)  Por: www.fylkingen.se/om, [dostęp: 12.05.2010].
96) Por. A. Hejmej, Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków 
2008, s. 6. Próby nowszych ujęć podejmowane są w badaniach intermedialnych, np. M. Wasilewska-
Chmura, Przestrzeń intermedialna literatury i muzyki, Kraków 2011.
97) Choć badacze proponują, aby przemianować termin „muzyka w literaturze” na „muzyczność dzieła 
literackiego”, eksponując pojedynczość utworu literackiego i podkreślając, że nie istnieją literackie 
konwencje prezentowania muzyki, a dopiero w konkretnym dziele literackim można osiągnąć niepo-
wtarzalny,  jednorazowy efekt. Por. A. Hejmej, Muzyczność dzieła literackiego, Wrocław 2002, s. 13.
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Geneza poezji dźwiękowej

Korzenie poezji dźwiękowej sięgają chociażby Żab Arystofanesa czy tra-
dycji oralnej98, szczególnie istotnej z perspektywy badania zjawiska z pogranicza 
muzyki i poezji w nordyckim kręgu kulturowym, jednak skupiając się na zjawi-
skach występujących w II połowie XX wieku wskazać można dwie główne prze-
słanki do powstania poezji dźwiękowej w jej ówczesnych formach – zmiany 
w tradycyjnym pojmowaniu muzyki i poezji, wiążące się z eksperymentami w tych 
dziedzinach.

1.1.1. Ewolucja muzyki
Za jedną z przesłanek do powstania poezji dźwiękowej można uznać 

rozszerzenie w XX wieku granic muzyki, nierzadko jej redefiniowanie, eksplorowanie 
jej wcześniej nie odkrytych obszarów. Pytanie: „czym jest muzyka” jeszcze dwa 
wieki temu nie nastręczyłoby trudności, jednak z dzisiejszej perspektywy ogromnie 
trudno jest oddzielić muzykę od hałasu, ciszy i innych, uznawanych przez stulecia 
za niemuzyczne, dźwięków. Włoski futurysta, Ligi Russolo, w swoim manifeście 
L’Arte dei rumori (Sztuka hałasów) pisze, że życie w przeszłości było całe ciszą. 
„ Dopiero w wieku dziewiętnastym wraz z wynalezieniem maszyn narodził 
się Hałas”99. Kakofonia dźwięków, wytwarzanych przez maszyny, stała się od 
rewolucji przemysłowej środowiskiem dźwiękowym człowieka. Trafnie ujmuje to 
Mel Gordon, profesor sztuk teatralnych z Uniwersytetu Berkeley: 

there was a constant din of constructing and pounding, of shrieking 
of metal sheets being cut and the endless thump of press machinery, 
of ear-splitting blasts from huge steam whistles, sirens, and electric 
bells that beckoned and dismissed shifts of first-generation urbanized 
laborers from their unending and repetitive days. (…) the cacophony 
of sounds in the nineteenth-century street, factory, shop, and mine – 
seemingly random and meaningless – could not be easily isolated or 
identified. They became novel and potentially dangerous intrusions 
on the overworked human mind100.

Można powiedzieć, że bogactwo mechanicznych dźwięków przyczyniło 
się do zmiany wrażliwości słuchu współczesnego odbiorcy. „Dziś Hałas tryum-
98) Dostrzeżony przez mediewistę Paula Zumthora ścisły związek między dwoma tradycjami poezji 
oralnej (średniowiecznymi trubadurami i twórcami poezji dźwiękowej) odnosił się co prawda do sytu-
acji we Francji, ale nietrudno stwierdzić, że tradycja poezji oralnej wśród narodów skandynawskich ma 
równie stare korzenie i w podobnym stopniu oddziałuje na późniejszy rozwój kultury. 
99) L. Russolo, Sztuka hałasów. Manifest futurystyczny,  przeł.  Maria Matuszkiewicz, [w:] Kultura 
dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, red. C. Cox, D. Warner, Gdańsk 2010, s. 32.
100) M. Gordon, Songs from the Museum of the Future: Russian Sound Creation (1910-1930), [w:] Wire-
less Imagination: Sound, Radio and the Avant-Garde, red. D. Kahn, G. Whitehead, Cambridge 1992.
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fuje i panuje niepodzielnie nad wrażliwością człowieka.” – pisał Russolo101. Słu-
chacz osiemnastowieczny był przyzwyczajony do dość kameralnego i harmo-
nijnego brzmienia orkiestry klasycznej, więc nie do zniesienia byłoby dla niego 
masywne i dysonansowe brzmienie współczesnej orkiestry, które mógłby odbie-
rać jako nieznośny hałas. Natomiast dla współczesnego odbiorcy jest to norma, 
może on zatem oczekiwać jeszcze silniejszych akustycznych emocji.

Niezależnie od rozwoju techniki instrumentacji muzycznej, w XX wieku 
wprowadzono nowe źródła dźwięków, które miały wzbogacić paletę brzmień 
o efekty wcześniej potępiane jako hałas102. Postulowano o tworzenie instrumentów, 
które byłyby w stanie jeszcze bardziej poszerzyć granice muzyki i które nadawały-
by się do wyrażenia postmodernistycznego ducha lepiej niż instrumenty tradycyj-
ne103. Postępujący rozwój technologii doprowadził do wynalezienia i upowszech-
nienia urządzeń przełomowych z punktu widzenia muzycznych eksperymentów 
modernistycznych. Czym dla poezji wizualnej było wynalezienie druku przez Gu-
tenberga, tym dla muzycznych eksperymentów i poezji dźwiękowej było skonstru-
owanie urządzeń pozwalających na rejestrację dźwięku (gramofon, magnetofon, 
radio)104. Wczesne eksperymenty Johna Cage’a czy Pierra Schaeffera udowodniły, 
że te narzędzia otwierają muzykę na „całą przestrzeń dźwięków”, w przeciwień-
stwie do ograniczonej ilości dźwięków tworzonych przez tradycyjne instrumenty 
muzyczne. Cage, w swoim manifeście pisze: 

“Gdziekolwiek jesteśmy, tym, co słyszymy jest głównie szum. Gdy 
staramy się go zignorować, przeszkadza nam. Gdy go słuchamy 
wydaje nam się fascynujący. (…) Chcemy uchwycić i kontrolować 
te dźwięki, używać ich nie jako efektów dźwiękowych, ale jako 
instrumentów muzycznych”105. 

Pierre Schaeffer, z wykształcenia technik-radiowiec (a nie muzyk), 
reprezentuje nową grupę twórców: amatorskich eksploratorów dźwięków, 
pracujących wprost (concretely – od stworzonego przez Schaeffera terminu musique 
concrète) - bez pośrednictwa tradycyjnej muzycznej notacji, dyrygenta, muzyków 
- na materiale dźwiękowym, dokonując na nim manipulacji i transformując go. 

101) L. Russolo, dz.cyt., s. 32.
102) Por. L. Russolo, dz.cyt., s. 33.
103) Por. D. Higgins, Muzyka z zewnątrz, przeł. Marek i Teresa Zielińscy, [w:] tegoż, Nowoczesność od 
czasu postmodernizmu oraz inne eseje, wybór P. Rypson, Gdańsk 2000,  s. 146.
104) Dick Higgins przyznaje w swoim eseju Muzyka z zewnątrz, że poezja dźwiękowa nie jest zjawi-
skiem nowym, lecz pisanie tego typu poezji, publikowanie jej tekstów mogło doprowadzić jedynie do 
ukształtowania notacji - a nie ostatecznego zrealizowania tego, co artysta zamierzał osiągnąć. Uważa 
on, ze pełny rozwój poezji dźwiękowej mógł nastąpić dopiero po pojawieniu się środków rejestrują-
cych. Por. D. Higgins, Muzyka z zewnątrz, przeł. Marek i Teresa Zielińscy, [w:] tegoż, Nowoczesność od 
czasu postmodernizmu oraz inne eseje, wybór P. Rypson, Gdańsk 2000,  s. 156. 
105) J. Cage, Przyszłość muzyki: credo, przeł. Maria Matuszkiewicz, [w:] Kultura dźwięku. Teksty o 
muzyce nowoczesnej, red. C. Cox, D. Warner, Gdańsk 2010,  s. 48.
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Nośniki dźwięku umożliwiły nowy sposób słuchania muzyki, który Schaeffer 
nazywa „acousmatic listening”. Polega on na słuchaniu dźwięków w oderwaniu 
od ich pierwotnego kontekstu, pozostawiając słuchacza obcującego z dźwiękiem 
samym w sobie.

Cage na nowo definiuje muzykę: 

“Jeśli słowo muzyka jest uświęcone i zarezerwowane tylko dla 
osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych insturmentów, możemy je 
zastąpić więcej mówiącym terminem: organizacja dźwięku”106.

1. 1. 2. Ewolucja poezji
Drugim czynnikiem, który miał wpływ na powstanie poezji dźwię-

kowej było rozszerzanie granic poezji oraz próby znoszenia podziałów mię-
dzy sztukami w okresie pierwszych awangard XX wieku107. Włoscy futury-
ści (Filippo Tomasso Marinetti, Giacomo Balla) wyzwolili słowo, reduko-
wali składnię o nieistotne elementy, nierzadko sprowadzając ją do słów-sy-
gnałów, i stosowali wyrazy dźwiękonaśladowcze, onomatopeje, często  
z efektami dźwiękowymi w postaci wojennego hałasu. Rosyjscy futury-
ści (Wielimir Chlebnikow, Aleksjej Kruczonych)  czerpali inspiracje z glo-
solalii, tzw. „bełkotliwej mowy” oraz poezji nonsensu. Chcieli oni stworzyć 
nowy język i zwrócić się z powrotem do pierwotnych korzeni mowy, po-
przez odrzucenie ograniczeń semantyki. Nie inaczej było w przypadku da-
daistów z zürichskiego Cabaret Voltaire, gdzie Hugo Ball, Kurt Schwitters  
i Richard Huelsenbeck tworzyli poezję fonetyczną. Dadaiści z Zürichu podję-
li się także realizacji idei poezji symultanicznej (Poème simultan) Henri Ba-
rzuna i Fernanda Divoiresa. Poezja ta stanowiła przedsionek do nadchodzą-
cego fenomenu intermediów (także do poezji dźwiękowej), jako że przezna-
czona była do odczytywania na głos, przed publicznością, a przy tym wyko-
rzystywała efekty nagromadzenia, repetycji, nakładania się form teatralnych  
i muzycznych108.  Po drugiej wojnie światowej narodził się we Francji awan-
gardowy ruch lettrystów (fr. lettrisme, ang. lettrism), mający swoje korzenie 
w surrealizmie i dadaizmie. Dla lettrystów to pojedyncza litera (en lettre) była 
jednostką budowy wiersza, natomiast ultralettryzm – odłam lettryzmu – pozo-
stawił grę literami i przeniósł uwagę na wypowiedź. Ultralettryści (François 
Dufrène, Gil Wolman) nagrywali teksty wprost na taśmę magnetofonową. W przy-
padku  Dufrène’a użycie pojęcia „tekst” w takim kontekście jest nieco mylące, 
jako ze skupiał się on głównie na energii przy braniu wdechu i robieniu wyde-
chu, przy krzyku, następnie poddawał te dźwięki zapętleniu, w celu rozszerzenia 
106) J. Cage, tamże, s. 49.
107) Por. A. Hejmej, Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej,  Kraków 
2008, s. 115.
108) H. Ball, Das Wort und Das Bild, [w:] tegoż, Die Flucht aus der Zeit, München, Leipzig, 1927, s. 
86.
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poetyckiego spektrum. Mikrofon, głośnik, magnetofon odegrały ogromną rolę  
w dalszym rozwoju poezji tego rodzaju, podobnie jak w przypadku rozwoju muzyki. 
Pozwoliły na wydobycie wszystkich dźwięków mowy, nawet prawie niesłyszalnych. 
Człowiek był w stanie dokładnie przeanalizować nagrany głos i manipulować nim, 
zmieniać wysokość dźwięku i prędkość. Dzięki magnetofonowi można było nie tyl-
ko przywołać dźwiękowe znaki z przeszłości, lecz po raz pierwszy udało się przekro-
czyć biologiczne ograniczenia ciała i głosu. Nowa technologia była narzędziem tak-
że dla Henri Chopina, który dążył do stworzenia poezji dźwiękowej w najczystszej 
formie. W swojej poésie sonore wyłapuje on niesłyszalne dźwięki ust, warg, gardła, 
a także dźwięki z wewnętrznych regionów ciała. Dla Chopina poezją było ludzkie 
ciało, w jego poezji słowo jest rozłożone na artykulacyjne mikrocząstki.

W dwudziestowiecznej literaturze wiersz nie musiał być „silny”, pełen 
znaczenia, komunikatywny, pojawiła się natomiast poezja, która używała środków 
wcześniej nawet nie traktowanych poważnie, zaczęła być akceptowana jako realna 
możliwość, gatunek109. Indywidualne eksperymenty w ramach wspomnianych 
prądów awangardowych wynikały z chęci stworzenia totalnego, poliartystycznego 
dzieła sztuki i te tendencje, skodyfikowane wspólnie pod nazwą „intermediów”, 
utorowały drogę dla współczesnej poezji dźwiękowej. 

Terminologia

Poezja dźwiękowa z dzisiejszej perspektywy jest zjawiskiem wielowymia-
rowym i niejednorodnym estetycznie, z powodu występowania w niej całkowicie 
różnych, często znoszących się, choć równie często uzupełniających się, tendencji 
odśrodkowych. Nie można traktować wszystkich utworów reprezentujących ten 
gatunek en bloc110. Sporą świadomość nieredukowalności różnic, jeśli chodzi o 
realizacje dźwiękowe, mieli poeci sonorni, którzy wszystkie swoje eksperymenty 
i efekty improwizacji scenicznych opatrywali za każdym razem nowymi nazwa-
mi, tworząc niejako za każdym razem nowy gatunek, nową definicję jedynego w 
swoim rodzaju dzieła. Twórcy takich kompozycji wysuwali własne propozycje ter-
minologiczne, zarysowujące wyraźniej tropy genologiczne konkretnych projektów 
(np. crirythmes, audio-poémes, poémes-partitions, poésie-action, poésie-bruyante, 
poésie performance etc.). Jednak nie tylko klasyfikacja pojedyńczych kompozycji 
nastręcza trudności, wątpliwości pojawiają się jednak także przy ogólnych, szero-
kich znaczeniowo nazwach (w samym angielskim: sound poetry, audio-art, text-
sound composition czasem są używane zamiennie, a czasem rozróżniane). Zda-
niem Hejmeja, który analizował zjawisko poezji dźwiękowej, tak powstały chaos 
terminologiczny nie poddaje się łatwemu uporządkowaniu111. 

109) Por. D. Higgins, A Taxonomy of Sound Poety, http://www.ubu.com/papers/higgins_sound.html 
[dostęp: 18.05.2010].
110) Por. A. Hejmej,  Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej,  Kraków 2008, s. 119.
111) Por. tamże, s.120.
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Definiowanie

Znamienne dla definiowania zjawiska poezji dźwiękowej są słowa szwedzkiego 
twórcy, Bengta Emila Johnsona, który wraz z Larsem-Gunnarem Bodinem zapro-
ponował szwedzki termin text-ljudkomposition112: 

„Ljuddikt, text-ljudkomposition, den radiofoniska poesin, och allt 
vad den nu kallats, är definitivt inte någon stil, någon enhetlig ‘ism’ 
eller rörelse. Det är en ny teknik, en uppsättning nya verktyg, som 
håller på att visa sig användbara och effektiva i samband med många 
olika syften; för förmedlandet av många olika innehåll” 113.

Szwed przenosi środek ciężkości na technikę, sposób tworzenia i sposób wy-
rażania zamierzonej treści. Bogusław Schaeffer, polski kompozytor i muzykolog, defi-
niując muzykę foniczną pisze o technice, mającej swoje źródło w literaturze - w kompo-
zycjach tych, nawiązujących do eksperymentów literackich, znajduje się „wiele wska-
zówek interpretacyjnych w sensie realizacji oraz dotyczących tempa, uporządkowania 
rytmicznego, rejestru i barwy głosów, sposobu ekspresji i nawet sposobu prezentacji 
wobec publiczności”114. Oznacza to, że zapis słowny nie jest jeszcze ostatecznym 
utworem, a dopiero swego rodzaju „pre-tekstem” czy też – podkreślając oderwanie od 
uwarunkowań czysto literackich i przeniesienie tekstu w sferę zjawisk muzycznych – 
„partyturą”115, która została stworzona z przeznaczeniem do publicznego wykonania. 
Dopiero zaistnienie w jakiś konkretny dźwiękowo sposób w realnej przestrzeni powo-
duje dokonanie się utworu. Twórca estońskiego pochodzenia, Ilmar Laaban, uznaje 
wręcz, że poemat dźwiękowy jest próbą chwilowego przywrócenia jedności pomiędzy 
tekstem a brzmieniem, której utwór został pozbawiony w trakcie aktu pisania. Bernard 
Heidsieck wyróżnia trzy fazy artystycznego działania, składające się na fenomen po-
ezji dźwiękowej: zapis graficzny, nagrywanie, które polega na szukaniu optymalnych 
rozwiązań dźwiękowych i rejestracji materiału, oraz prezentację publiczną. Według 
Hejmeja, poezja dźwiękowa redefiniuje fenomen poezji jako takiej, właśnie ze wzglę-
du na intermedialność tej formy, charakter tekstu dźwiękowego i publiczne wykonanie 
(w porównaniu do tradycyjnej poezji, w poezji dźwiękowej następuje przesunięcie z elo-
cutio na actio) 116.
112) Po raz pierwszy termin ten pojawił się w 1967 roku. Por. W. Brunson, Text-Sound Composition – The 
Second Generation, http://www.ems-network.org/ems09/papers/brunson.pdf  [dostęp: 21.05.2010].
113) Za: T. Hultberg, Teddy Hultberg om Öyvind Fahlström, Bengt Emil Johnson och Åke Hodell, http://
www.tidskriftenordobild.se/artikel/klangpoeterna-i-radioverkstan/ [dostęp: 10.07.2010].
114)  Schaeffer, Bogusław, Mały informator muzyki XX wieku, Państwowe Wydawnictwo Muzyczne, 
Kraków 1967, s. 68.
115) Uwagi, komentarze do wykonania sprawiają, ze dźwiękową realizację tekstu można 
poddać pewnej dyscyplinie, tak jakby była kompozycją muzyczną. Por. D. Brzostek, Fylkin-
gen. Pół wieku poezji (dźwiękowej), [w:] „Glissano”, nr 8/2006, s. 91.
116) Por. A. Hejmej, Muzyka w..., dz.cyt., s. 125-126.
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Kolejną ważną cechą poezji dźwiękowej jest traktowanie brzmień jako ma-
teriału uwolnionego od reguł systemu (w tym wypadku reguł systemu językowego 
– gramatyki i semantyki) i umożliwiającego tworzenie nieskończonej ilości prze-
kształceń. „(…) Wyizolowane słowo, tak jak wyizolowany dźwięk, daje kompozy-
torowi szansę na twórcze, nie reproduktywne operowanie nim, na uwzględnienie 
jego olbrzymiego zasięgu strukturalnego i ekspresyjnego” 117. Słowa te odnoszą się 
co prawda do muzyki Karlheinza Stockhausena i Luciano Beria, jednak z powo-
dzeniem można rozciągnąć je na poezję dźwiękową, w której materiał dźwięko-
wy (obojętnie, czy wokalny, czy zarejestrowany z otoczenia na nośniku dźwięku) 
można traktować równie strukturalnie jak materiał instrumentalny, rozbijać go na 
mniejsze elementy, z których potem jest się w stanie tworzyć  nowe konfiguracje. 
Nie zawsze jednak takie działanie prowadzi do powstania kompozycji uwolnionej 
od ładunku semantycznego. Przy „obróbce” materiału dźwiękowego i następnie or-
ganizowaniu go pojawia się nieuniknione napięcie pomiędzy pragnieniem wyeks-
ponowania brzmieniowej strony komunikatu kosztem jego semantyki, a tendencją 
do usemantycznienia ekspresji muzycznej, poprzez wykorzystywanie dźwięków 
obciążonych kontekstem znaczeniowym, nawet jeśli są one przedstawione w ode-
rwaniu od pierwotnego środowiska. 

Klasyfikacja zjawisk zaliczanych do poezji dźwiękowej

Z powodu szerokiego spektrum zjawisk klasyfikowanych jako poezja 
dźwiękowa nie dziwi istnienie nierzadko bardzo różnych od siebie typologii. 
Niejednokrotnie kategorie wyróżniane przez różnych badaczy nakładają się na 
siebie, co oznaczałoby, że pewne tendencje zaznaczyły wyraźniej swoje granice 
niż pozostałe.

Dick Higgins klasyfikuje utwory w dwojaki sposób. Ze względu na sposób 
wykorzystania dźwięków wyróżnia on dwa rodzaje poezji dźwiękowej: badają-
ca i modyfikująca dźwięk za pomocą urządzeń technologicznych (wzmocnienie, 
alteracja, modyfikacja komputerowa) oraz zorientowana w większym stopniu na 
performance na żywo, w realnym czasie. Drugi podział opiera się na różnicach 
w sposobie wykorzystywania mowy. Higgins wskazuje tu pięć różnych klas po-
ezji dźwiękowej. W pierwszej, utwory korzystają ze sztucznego, nie istniejące-
go języka, warstwa znaczeniowa jest więc zupełnie nieistotna, najważniejsze jest 
brzmienie. Drugą stanowią utwory bliskie nonsensowi, trzecią – poezja „fatyczna” 
– korzystająca ze słów o określonym znaczeniu, które jest jednak podporządkowa-
ne emocjonalnej intonacji podczas wykonywania utworu. Interpretacja ta przeno-
si znaczenie na poziom emocjonalny, który różni się od semiotycznych znamion 
części zawartych słów. Czwartą klasę stanowią utwory generalnie bez pisanych 
tekstów – w porównaniu do tradycyjnej poezji i poprzednich trzech grup; choć 
oczywiście zdarza się, że istnieje scenariusz przedstawienia, partytura przypomi-
117) B. Schaeffer, Mały informator muzyki XX wieku, Kraków 1967, s. 68.
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nająca tradycyjną notację muzyczną bądź jakieś ogólne zasady gry, której reali-
zacja tworzy utwór118. Do tej grupy Higgins zaliczył m.in. twórczość Dufrène’a, 
eksperymenty z głosem i mikrofonem Chopina oraz twórczość Szwedów: Bengta 
Emila Johnsona oraz Stena Hansona. Piątą klasą wyróżnioną przez Amerykanina 
jest poezja „notowana”, w której przestań, czas, słowo i dźwięk pozostają w kore-
spondencji oraz istnieje jakaś forma graficznego, tekstowego wskaźnika tych ele-
mentów. Jako przykład Higgins wskazuje na przykład hörspiel Fußballspiel oraz 
twórczość lettrystów119.

Podobnie jak Higgins, pięć nurtów wyróżnia także Heidsieck. Pierwszy 
z nich stanowi kontynuacja wizualno-graficznych eksperymentów poezji aseman-
tycznej, częściowo fonetycznej, drugi - poezja technicystyczna, zapoczątkowana 
przez szwedzką grupę Fylkingen, gdzie możliwości techniczne pozwalają na eli-
minację głosu oraz zniekształcanie – na różne sposoby – artykulacji słów. Trzecią 
kategorię tworzy poezja semantyczna, która zachowuje językowe znaczenia, ale 
korzysta z zapisu magnetofonowego, gdyż ten pozwala na obróbkę tekstu dźwię-
kowego. Czwarta jest współczesną poezją oralną, zarzucającą konwencję tradycyj-
nego publikowania tekstów (np. slam poetycki), uniemożliwiając „cichą lekturę” 
i eliminując czytelnika, a piąta - performance, poezja na scenie, wykorzystująca 
wszystkie reguły poezji dźwiękowej, możliwości przestrzeni scenicznej, pozwala-
jące eliminować słowo i w rezultacie tworzyć nietypowe sztuki „muzyczne” bez 
muzyki120.

Brzostek w artykule poświęconym Fylkingen podkreśla, że wymienia tylko te 
najistotniejsze – według niego - typy poezji dźwiękowej: reprezentowaną przez Chopina 
poezję recytowaną na żywo przed publicznością, manipulowaną jednocześnie elektro-
nicznie; „quasi-słuchowiska/audycje”, które eksponują warstwę dźwiękową kosztem 
semantyki (Cage, Roaratorio); utwory literackie, zarejestrowane na taśmie a następnie 
odpowiednio obrobione, w celu uzyskania określonych efektów brzmieniowych i seman-
tycznych (Sten Hanson); kolaż dźwiękowy, na który składa się dekonstrukcja uprzednio 
zarejestrowanych nagrań poetyckich, radiowych i plenerowych (William S. Burroughts, 
Brion Gysin, Åke Hodell) oraz utwory ilustracyjne, które konfrontują zapis głosu ludz-
kiego z efektami dźwiękowymi i partiami instrumentalnymi (Leo Kupper) 121.

Pionierskie Fylkingen

Głównym celem towarzystwa muzycznego powołanego w Sztokholmie 

118) Ten rodzaj poezji dźwiękowej jest według Higgins szczególnie popularny w Europie (prawdopodobnie 
dlatego, że istnieje bliski związek między takimi dziełami, a nagraniami audio jako przemysłem) i chociaż 
większość amerykańskich prac Higgins także zalicza do tej klasy, przyznaje on, że w porównaniu do dokonań 
europejskich czy kanadyjskich, powstałe w Stanach Zjednoczonych utwory są bardziej estetycznie naiwne. Por. 
D. Higgins, A Taxonomy…, dz.cyt.
119) Por. tamże.
120) Por. A. Hejmej, Muzyka w..., dz.cyt., s. 117-119.
121) Por. D. Brzostek, Fylkingen. Pół wieku poezji (dźwiękowej), [w:] „Glissano”, nr 8/2006,  s. 91.
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w 1933 roku było promowanie współczesnej muzyki kameralnej. Pierwsze po-
kolenie kompozytorów, założycieli Fylkingen, propagowało muzykę współcze-
sną i przedklasyczną. W trakcie pierwszych 15 lat działalności towarzystwa or-
ganizowano ok. 6-7 koncertów rocznie, a pośród kompozytorów, których twór-
czość prezentowano, znaleźli się między innymi Dymitr Szostakowicz, Igor 
Strawiński, Charles Ives, Edgar Varèse, Arnold Schönberg i George Antheil. 

Jednak prawdziwego rozmachu działalność Fylkingen nabrała wraz z na-
dejściem drugiego pokolenia kompozytorów i przejęcia przywództwa w towarzy-
stwie przez kompozytora Karla-Birgera Blomdahla i muzykologa Bo Wallnera. 
Motto, które przyświecało członkom stowarzyszenia przez lata, głosiło, że Fyl-
kingen ma na celu przedstawiać po pierwsze, „to, co istotne”, a po drugie – „to, 
czego jeszcze żadne instytucje nie przedstawiły”122. W latach 50. po raz pierwszy 
w Szwecji za sprawą Fylkingen zaprezentowana została muzyka dodekafoniczna 
i punktualistyczna, natomiast wczesna muzyka barokowa i renesansowa, która na 
przestrzeni lat 40. i 50. zagościła w repertuarze Fylkingen, potem przeniknęła także 
do programu innych instytucji. Fylkingen stworzyło specjalną ofertę koncertową 
skierowaną do dzieci i młodzieży szkolnej. Koncerty stały się imprezami regular-
nymi, spełniającymi również funkcje  edukacyjne.

Wybór w 1959 roku na przewodniczącego Fylkingen kompozytora, Knuta Wiggena, 
oznaczał wybór takiego kierunku rozwoju, który ostatecznie przekształcił stowarzyszenie  
w forum dla wymiany i dyskusji o najbardziej aktualnych trendach. Oprócz obudzenia 
zainteresowania i szerzenia wiedzy o muzyce w pierwszym okesie działalności stowarzy-
szenia, Fylkingen postawiło sobie także za cel stworzenie warunków pracy dla twórców 
eksperymentujących z formą muzyczną, stymulując tym samym niejako rozwój rodzi-
mej sceny zajmującej się muzyką eksperymentalną.

W tym okresie działalność Fylkingen skupiała się nie tylko na muzyce, lecz po-
szerzono ją o inne dziedziny sztuki. Nominacja Wiggena na przewodniczącego zbiegła 
się w czasie z wyborem Pontusa Hulténa na dyrektora Moderna Museet (Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej) w Sztokholmie123, zaowocowało to przeniesieniem koncertów organizo-
wanych przez Fylkingen właśnie tam124. W repertuarze pojawiała się w tym czasie między 
innymi twórczość Johna Cage’a, Davida Tudora, Nama June Paika, Mortona Feldmana, 
Iannisa Xenakisa, Karlheinza Stochausena, La Monte Younga i Luciana Berio, a koncerty 
często odbywały się z udziałem tych artystów. Ponadto dużo uwagi poświęcono muzyce 
elektronicznej i komputerowej, teatrowi instrumentalnemu, happeningom, współczesne-
mu tańcowi (Merce Cunningham, Yvonne Rainer, Steve Paxton, Robert Morris, Robert 
Rauschenberg). W repertuarze uwzględnieni zostali także na przykład perkusista Max 
Neuhaus, muzyk indyjski Ravi Shankar oraz polski reżyser teatralny Jerzy Grotowski. 
122)  Por: www.fylkingen.se/om, [dostęp: 12.05.2010].
123) Za kierownictwa Pontusa Hulténa (właść. Karla Gunnara) Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
zapracowało na status jednego z najbardziej progresywnych muzeów sztuki na świecie.
124) Muzeum Sztuki Nowoczesnej pozostało główną lokalizacją dla koncertów organizowanych przez 
stowarzyszenie aż do roku 1971, kiedy to ukończono dostosowanie starego kina do potrzeb Fylkingen i 
otworzono oficjalną siedzibę w dzielnicy Södermalm w Sztokholmie.
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Lata 60. można uznać za decydujące dla rozwoju poezji dźwiękowej 
w Szwecji. Kontakty zagraniczne, które szwedzcy artyści zawierali na własną rękę, 
zaowocowały rozszerzeniem programu Fylkingen o inne, poza muzyką, dziedziny 
sztuki i napływem niekonwencjonalnych impuslów. Kiedy – w związku z rozwojem 
neoawangardy – poeci zyskali dostęp do studiów nagraniowych wykorzystujących 
nowe technologie, zaczęli oni wręcz stosować nowe zasady tworzenia. Dostęp do 
przewyższających - porównując do zwykłych studiów nagraniowych – zasobów 
technicznych w nowoczesnych studiach dla muzyki elektronicznej mieli kompozy-
torzy, spośród których wielu poszukiwało wspólnych punktów mowy i muzyki. 
W Szwecji szybko uświadomiono sobie znaczenie powstania nowoczesnego studia 
– Knut Wiggen już w 1960 roku sam uruchomił małe studio elektroakustycz-
ne w lokalach Arbetarnas bildningsförbund (ABF), gdzie ze swoimi wykładami na 
temat komponowania przyjechali między innymi Gottfried Michael Koenig, György 
Ligeti i Iannis Xenakis, a wśród kursantów można było znaleźć na przykład później-
szych pionierów poezji dźwiękowej z Fylkingen, Larsa-Gunnara Bodin oraz Bengta 
Emila Johnsona. Znamienny dla rozwoju muzyki elektroakustycznej – i w konse-
kwencji poezji dźwiękowej - jest fakt, że kiedy w większości europejskich krajów 
nowoczesne studia powstawały z inicjatywy i przy ogromnym wsparciu państwo-
wych stacji radiowych, w Szwecji wszelkie impulsy zmierzające w tym kierunku 
były oddolne125. Twórcy tworzyli takie centra na własną rękę oraz samodzielnie two-
rzyli siatkę kontaktów zagranicznych, które były podtrzymywane w dalszym ciągu 
po zbudowaniu profesjonalnego, państwowego studia. Stało się to dopiero za sprawą 
Blomdahla, który został mianowany na szefa oddziału muzycznego Szwedzkiego 
Radia (Sveriges Radio) w 1963 roku. Postawił on warunek stworzenia profesjonal-
nego, nowoczesnego studia muzyki elektroakustycznej w Szwecji. Za budową studia 
lobbował także Knut Wiggen, i wskutek wspólnych wysiłków w 1965 roku zostało 
oddane do użytku Elektroakustisk Musik i Sverige (Studio Muzyki Elektro-
akustycznej, w skrócie: EMS). Początkowo studio było stosunkowo prymitywne 
(w porównaniu do zagranicznych), jednak jego pierwszy dyrektor, Wiggen, który 
otrzymał sporą swobodę w działaniu126, w trakcie kolejnych lat dołożył wszelkich 
starań, aby je rozwijać. Efekt był oszałamiający – już w latach 70. Szwecja posiadała 
jedno z najbardziej zaawansowanych studiów muzycznych na świecie, które było 
w dodatku niezależne od państwowej stacji radiowej. Inną rzeczą, która zdecydo-
wanie wyróżniała EMS na tle zagranicznych odpowiedników był fakt, że dostęp do 
studia był wolny nie tylko dla  kompozytorów sensu stricto. 

Innym ważnym czynnikiem dla rozwoju poezji dźwiękowej była działal-
ność wyprzedzającego panujące w Szwecji tendencje Öyvinda Fahlströma. Zafa-
scynowany twórczością Pierre Schaeffera w ramach musique concrète Fahlström 
opublikował już w 1954 roku (także jeszcze przed wyborem Wiggena na przewod-

125)  Por. P. Broman,  New Music of Sweden, [w:] New Music of the Northern Countries, red. J.D. 
White, J. Christensen, New York 2002,  s. 548.
126) Studio formalnie zarządzane było przez Szwedzkie Radio.
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niczącego Fylkingen) w periodyku „Odyssé” swój manifest. W Hätila ragulpr på 
fåtskliaben po raz pierwszy pojawia się termin konkret poesi. Fahlström postulu-
je uwolnienie akustycznych elementów języka od ich korzeni i kontekstu, oraz kon-
struowanie z nich nowych jakości, stosując arbitralne zasady. Fakt, że tytuł manifestu 
nawiązuje do książki o Kubusiu Puchatku127, jest jednym z czynników, które nadały 
szwedzkiej poezji konkretnej szczególnego, wyróżniającego ją charakteru – „nie-
czysta” forma, mieszająca kulturę uchodzącą za wysoką z niską, rzeczy poważne  
z dziecinnie śmiesznymi128. Swoje postulaty zrealizował Fahlström między innymi 
w cyklu wierszy o Bobbie. Pierwszy z nich, Från Bobb kom allting, składa się z 74 słów, 
uszeregowanych w sześciu wersach. Jest to tekst źródłowy, który staje się ograniczonym 
materiałem do nieograniczonej ilości permutacji i modyfikacji. W kolejnych wersjach 
wierszy o Bobbie Fahlström manipuluje tymi słowami, zmienia ich kolejność, ustawia 
w graficznym kluczu, wzbogacając je o gamę konotacji i referencji. Aktywizuje jedno-
cześnie czytelnika, odkrywającego kombinacje i odnajdującego różne sposoby odczyta-
nia wierszy. Jest to jednocześnie sugestia, że jednoznaczność słów jest iluzją, i w nowym 
kontekście słowo nabiera innego znaczenia129. 

Fahlström powraca w latach 60. do serii o Bobbie, w 1963 roku po raz ostatni, 
kiedy tworzy (o)Pvobb - tłumaczenie tekstu-matki na stworzony przez niego język fåglo. 
Odnosi się tym samym do swojego milowego dzieła, kompozycji dźwiękowej Fåglar  
i Sverige, po raz pierwszy wyemitowanej w radiu na początku 1963 roku. Tym razem 
inspiracją była książka ornitologiczna o tym samym tytule, w której Erik Rosenberg 
transkrybuje onomatopeicznie dźwięki ptaków na język szwedzki. Fahlström w swo-
im utworze postępuje na odwrót – tłumaczy szwedzki na język ptaków (tak powstaje 
fåglo), choć pojawiają się w nim jeszcze dwa inne „języki” – analogiczny do fåglo 
birdo (z tym że język szwedzki zostaje zastąpiony językiem angielskim), oraz język 
whammo, który został stworzony z onomatopeicznego zapisu dźwięku pojawiają-
cego się w amerykańskim komiksie o Supermanie. Wszystkie partie w kompozycji 
odczytywane są przez Fahlströma, jednak pojawiają się też dźwięki z filmów, innych 
programów radiowych, fragmenty piosenek czy efekty dźwiękowe. Utwór ten miał 
za zadanie zobrazować grę językiem, pokazać, że daje ona artystyczną wolność pra-
cy z różnymi systemami oraz uświadomić absurdalność założenia, że istnieje podo-
bieństwo, czy wręcz całkowita identyczność, pomiędzy światem a językiem130.

O ile manifest Fahlströma z 1953 roku początkowo nie zyskał dużego od-
zewu, o tyle jego kompozycje radiowe od samego początku fascynowały i pro-
wokowały do dyskusji. Jednocześnie odnosi się ona do myśl i zawartej w Hätila 
ragulpr på fåtskliaben, oraz wskazuje potencjał, jaki dają nowe media w zakresie 

127) Zdanie „hätila ragulpr på fåtskliaben” jest autorstwa Sowy Przemądrzałej, która przekonana, że 
pisze „hjärtliga gratulationer och lyckönskningar från Puh”, umieszcza je na kartce urodzinowej dla 
Kłapouchego.
128) Por. J.O. Ulleén, Poesi som förenade allvar med lekfullhet, http://www.svd.se/kulturnoje/under-
strecket/poesi-som-forenade-allvar-med-lekfullhet_433053.svd [dostęp: 15.07.2010].
129) Por. T. Hultberg, dz.cyt.
130) Por. tamże. 



83

tworzenia konstrukcji parajęzykowych i przekształceń. Hultberg pisze wręcz, że 
Fåglar i Sverige można traktować jako dźwiękowy manifest nowej radiowej sztuki 
poetyckiej. Sam Fahlström wszedł w niefortunny konflikt ze kierownictwem Fyl-
kingen około roku 1966, i od tej pory pozostawał raczej na uboczu, co nie zmienia 
faktu, że stał się on mentorem dla twórców poezji dźwiękowej z tego stowarzysze-
nia131. Może o tym świadczyć fakt, że około 1963 roku pojawiły się niezależnie od 
siebie głosy trzech pionierów poezji dźwiękowej - Stena Hansona, Bengta Emila 
Johnsona i Åke Hodella, którzy zasugerowali możliwość rozwijania poezji poza 
konwencjonalnym poetyckim materiałem. 

W efekcie jedną z grup działających na przestrzeni lat 60. w ramach Fylkingen była 
szczególnie aktywna grupa językowa (språkgruppen). Na jej czele początkowo stanął Bengt 
Emil Johnson, a zrzeszała ona w latach 1967-1971 około dwudziestu członków Fylkingen.  
O zadaniach grup funkcjonujących w ramach stowarzyszenia pisze Tommy Strandberg: 
„Grupperna inkluderade ickemedlemmar i föreningen och gav tillfällen för unga kompo-
sitörer att lära sig mer om sådana uttryck. Kurser gavs också i komposition och komposi-
tionsteori, teknik och estetik i ny musik”132. 

W 1967 roku grupa językowa wraz ze Szwedzkim Radiem zorganizowali 
pierwszy koncert z kompozycjami tekstowo-dźwiękowymi autorstwa Hodella, Bo-
dina i Johnsona, wtedy też powstała nazwa gatunku - text-ljudkomposition133. Rok 
później odbył się pierwszy międzynarodowy festiwal, na którym pojawiło się wielu 
europejskich twórców, między innymi Dufrène i Heidsieck. Uczestnicy pierwszej 
edycji nie spodziewali się, że festiwal ten na stałe zagości w kalendarzu imprez orga-
nizowanych przez Fylkingen oraz że z roku na rok ranga tego wydarzenia będzie ro-
snąć, a wpływy będą się rozszerzać. W roku 1975 festiwal przeniósł się do Londynu, 
aby w 1977 powrócić do Szwecji. Od momentu wycofania się Szwedzkiego Radia ze 
współpracy, Fylkingen zorganizowało festiwal samodzielnie dwukrotnie – w latach 
1984 oraz 1993. Podczas pierwszych siedmiu lat festiwalu Sztokholm pełnił funkcję 
najważniejszego ośrodka dla sztuk intermedialnych, zwłaszcza że zaproszeni uczest-
nicy mieli możliwość realizacji w trakcie jego trwania własnych kompozycji, korzy-
stając z profesjonalnego technicznego wsparcia. Dzięki nieprzerwanemu dostępowi 
do zaawansowanych technologii prace te nierzadko zachwycały doskonałością za-
równo ze strony kompozycji muzycznej, jak i realizacji technicznej.

Zdaniem John Appletona kompozycje tekstowo-dźwiękowe mogą być naj-
większym wkładem Szwedów w światową kulturę na przestrzeni ostatnich lat. 
Szwedzi stworzyli na tym polu jakość samą w sobie, a szwedzka tradycja poezji 
dźwiękowej to w głównej mierze historia poetów, którzy stali się kompozytorami. 
131) Jasno daje temu wyraz na przykład Bengt-Emil Johnson, który w egzemplarzu swojego debiutanckiego 
tomu wierszy, podarowanemu Fahlströmowi umieszcza dedykację dziękując za między innymi „wskazywa-
nie drogi”. Johnson pisze też w jednym ze swoich listów: „Att mina första böcker är direkta följer av mina 
lektioner hos öf är väl uppenbart för alla. (…) Att hans radiogrejer – framförallt Fåglar i Sverige – fick mig 
intresserad av radiokonst är också självklart.” Por. T. Hultberg, dz.cyt.
132)  T. Strandberg, Varje ljud! Om skapande i skolans musikundervisning efter 1945, Umeå 2007, s. 72.
133) Por. W. Brunson, dz.cyt.
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Wśród najważniejszych twórców wymienia się pięciu członków grupy językowej, 
mianowicie Bengta Emila Johnsona, Larsa-Gunnara Bodina, Stena Hansona, Ilma-
ra Laabana oraz Åke Hodella. Przedstawiona niżej charakterystyka ich twórczości 
daje obraz bogactwa i różnorodności, z którym ma się do czynienia w ramach 
zjawiska poezji dźwiękowej.

Bengt Emil Johnson

Bengt Emil Johnson urodził się w 1936 roku, był poetą, pisarzem, kompozytorem  
i radiowcem. W trakcie swojego życia wydał 25 książek, większość z nich była 
zbiorami poezji. Studiował fortepian i kompozycję u Wiggena, decydujący wpływ 
wywarł na niego Fahlström. W latach 50. i 60. Johnson występował w Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej jako pianista i kompozytor, brał także udział w happeningach, 
lecz zadebiutował zbiorem wierszy, Hyllingarna w roku 1963. Rok później ukazał 
się drugi tom jego autorstwa, noszący tytuł Essäer om Bror Barsk och andra dikter, 
który zawiera  24 kompozycje wizualne w formacie A-4 pisane na maszynie.  We 
wstępie do kolejnego tomu, Gubbdrunkning z 1965 roku, znajduje się wzmianka o tym, 
że początkowy pomysł autora na zapis nie mógł zostać zrealizowany, odbiorca 
otrzymuje natomiast płytę z dwoma akustycznymi realizacjami tekstów. Są one 
odczytywane przez pięć różnych głosów, które filtrowane w różny sposób krążą 
wokół dźwiękowej przestrzeni. Do czwartego zbioru wierszy, Släpkoppel med vida 
världen, trafiły teksty, które później zostały wykorzystane w wielu dźwiękowych 
kompozycjach. W tym samym roku Johnson wyprodukował kompozycję dźwięko-
wą o tytule Släpkoppel, äventyr på vägen. Można w niej dostrzec podobieństwa do 
utworów z serii Semikolon, a także paralele do Fahlströmowskich Fåglar i Sverige. 
Kolejny utwór z serii, Nya släpkoppel med världen: besök, äventyr, lindringar, etc., 
miał swoją premierę w 1967 roku i to między innymi w odniesieniu do niego po raz 
pierwszy został użyty na szwedzkim gruncie termin text-ljudkomposition. Johnson 
używa w nim głosów swoich znajomych, lecz elektroniczne opracowanie głosów 
i materiałów dźwiękowych jest udoskonalone. Materiał słowny jest początkowo w 
pełni rozpoznawalny, lecz jego semantyczny aspekt jest stopniowo usuwany, a jego 
miejsce zajmują gwizdy i odgłosy mowy. Słowa są redukowane do małych frag-
mentów, a różne warstwy językowe nachodzą się na siebie i ścierają się. Słuchacz 
tymczasem może dosłyszeć nawet dźwięki łodzi czy ptaków. 

Johnson w swoich kompozycjach wprowadza słuchacza w pewnego rodza-
ju krajobraz dźwiękowy, który jest skonstruowany właśnie z kolizji, z mieszania 
i miksowania różnych warstw językowych134. W jego twórczości dostrzec można 
wyraźny związek pomiędzy utworami pisanymi z przeznaczeniem do druku oraz 
tymi zaprojektowanymi do wykonania dźwiękowego. Teksty wykorzystywane 
w kompozycjach dźwiękowych praktycznie zawsze pochodziły z własnych zbio-

134) Por. T. Hultberg, dz.cyt.
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rów poezji, które także spotkały się z pozytywną reakcją krytyki. Z czasem John-
son przestał czynnie uprawiać poezję dźwiękową, pozostał natomiast przy pisaniu 
poezji i pracy w Szwedzkim Radiu. 

Lars-Gunnar Bodin

Lars-Gunnar Bodin, urodzony w 1935 roku, w odróżnieniu od Johnso-
na nie był poetą, lecz muzykiem (miał na swoim koncie doświadczenia z jaz-
zem) i tradycyjnym kompozytorem, choć próbował swych sił także jako malarz, 
przedstawiciel szkoły konkretnej (którą praktykowali m.in. Olle Bærtling i Pierre 
Olofsson). Eksperymentować z muzyką zaczął w latach 60., był jednym z najak-
tywniejszych uczestników koncertów organizowanych przez Fylkingen. Udzie-
lał się także przy awangardowych projektach intermedialnych SVISCH, reali-
zowanych w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Sztokholmie, oraz angażował się  
w happeningi, teatr instrumentalny, aż w końcu muzykę elektroniczną i kompozycje 
tekstowo-dźwiękowe. Bodin zastąpił Wiggena na stanowisku przewodniczącego Fyl-
kingen (pełnił tę rolę w latach 1969-1972) oraz dyrektora EMS (1979-1989). Oprócz 
komponowania Bodin interesował się też parapsychologią oraz stylistyką science fic-
tion, co znajduje odzwierciedlenie w jego dziełach. Charakterystyczny utwór z lat 60., 
From one point to any other point, z 1969 roku, czerpie swe źródła z estetyki fanta-
stycznej, a Bodin odnosi się do dyskusji o (i duma nad) scjentologicznym i technicy-
stycznym podejściu do życia i świata. Materiał językowy jest tu głównie podporządko-
wany strukturom rytmicznym. Kompozycje Bodina często opowiadają jakąś konkretną 
historię, ale czasami znajduje się ona całkowicie obok dzieła, we wstępie. Bodin rzadko 
improwizował, a na początku XXI wieku zaczął skłaniać się ku hörspiel. W dalszym 
ciągu jest członkiem Fylkingen i nauczycielem przy EMS, a także aktywnym twórcą 
kompozycji tesktowo-dźwiękowych i happeningów.

Sten Hanson

Sten Hanson urodził się w 1936 roku, w latach 60. był aktywny zwłaszcza 
jako poeta oraz kompozytor-samouk, skupiający się głównie na happeningach i te-
atrze instrumentalnym. W swoich pierwszych eksperymentach z magnetofonem 
do manipulacji używał wykałaczki, aby nakładać na siebie nagrane głosy. Objął, 
po Johnsonie, przywództwo nad grupą językową w latach 1982-84 pełnił funkcję 
przewodniczącego Fylkingen, a w okresie 1984-93 był przewodniczącycm Związ-
ku Kompozytorów Szwedzkich (FST – Föreningen Svenska Tonsättare). Na liście 
jego dzieł znajduje się duża liczba krótkich, dźwiękowo-poetyckich utworów, któ-
re mogłyby być nazwane akustycznymi scenariuszami.

Do kompozycji tekstowo-dźwiękowych, w których Hanson całkowicie prze-
rabia on materiał językowy, zalicza się trylogię: fnarp(e) (1969); Oips! (1971) oraz 
OUHM (1973). 
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W swoich kompozycjach Hanson wykorzystuje własny głos, dostarcza-
jąc trywialnych komentarzy i poważnych sentencji, które nabierają często innego 
znaczenia poprzez sposób aranżacji i dezorganizacji. Przykładowo, w utworze La 
Destruction de Votre Code Génétique par Drogues, Toxines et Irradiation (ang. 
The Destruction of Your Genetic Code by Drugs, Toxins and Irradiation) Hanson 
odczytuje cybernetycznym głosem kod ludzkiego DNA, jednak poprzez obrób-
kę, polegającą na kopiowaniu i wklejaniu pewnych partii, kod zostaje  stopnio-
wo uszkadzany. „The New York Lament” zwraca natomiast uwagę na szamańskie 
występy Hansona na żywo, wielościeżkowe mantry, do których w realnym czasie 
dodawał on elementy dźwiękowe. W wielu pracach Hanson posługiwał się angiel-
skimi i francuskimi słowami, ułatwiając słuchaczom spoza Szwecji ogarnąć szero-
kie spektrum semantyczne utworów i dostrzec wieloznaczność utworów.

Ilmar Laaban

Ilmar Laaban, urodzony w 1921 roku, był właściwie Estończykiem, któ-
ry na początku lat 40. przeprowadził się do Szwecji. Znany głównie jako poeta, 
krytyk i tłumacz. Do perfekcji opanował szwedzki i francuski, co pozwoliło mu 
tworzyć wiersze w trzech wersjach językowych, ma też na swoim koncie wie-
le tłumaczeń. Dzięki swojej bezkompromisowości, ogromnej wiedzy i mię-
dzynarodowemu spojrzeniu zaznajomił Szwedów z dziedzictwem surrealizmu 
(był jednym z organizatorów pierwszej wystawy malarstwa surrealistycznego  
w 1948 roku), a także wieloma kompozytorami. Był jednym z reaktorów w piśmie 
„Odyssé”. Mimo, że Laaban debiutował jako poeta eksperymentalny dosyć wcze-
śnie, jego pierwszy poemat dźwiękowy, noszący tytuł Stenorstön, ujrzał światło 
dzienne w 1967 roku.

Laaban szybko stał się centralną postacią w Fylkingen, działał w grupie ję-
zykowej oraz przy festiwalu kompozycji tekstowo-dźwiękowych. Wiele ze swoich 
kompozycji nagrywał w EMS jednak przede wszystkim preferował wykonywanie 
poezji dźwiękowej na żywo, przy akompaniamencie głosów nagranych na taśmy, 
częściowo improwizując. Nagrania na taśmach zawierają tylko jego głos (wyjąt-
kim jest Dès que les dés, gdzie odgłos pochodzi od kostki do gry w potrząsanym 
pudełku), w bardzo małym stopniu przetwarzony za pomocą urządzeń elektronicz-
nych.

Jedyna solowa płyta Laabana została wydana przez wytwórnię Fylkingen 
Records przy współpracy z wydawnictwem Kalejdoskop Förlag. 

Åke Hodell

Åke Hodell, który urodził się w 1919 roku, był jedną z najoryginalniejszych 
osobowości wśród szwedzkich twórców kompozycji tekstowo-dźwiękowych. 
Swoją przygodę z poezją rozpoczął po poważnym wypadku samolotowym, który 
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oznaczał zakończenie kariery pilota. Jego mentorem został sławny poeta Gunnar 
Ekelöf. Później Hodell zyskał sławę także  jako malarz, dramatug i wydawca. 

Po wydaniu w 1963 roku utworu igevär Hodell szybko stał się jednym 
z najczęściej wymienianych nazwisk w ramach literatury eksperymentalnej. Utwór 
składał się tylko ze swojego tytułu - komendy wojskowej (igevär: pl. do broni!), 
która zostaje oderwana od swojej funkcji i zniekształcona: pierwsze 12 stron skła-
da się wyłącznie z ciągu liter i, po czym następuje gev , następnie 34 strony z literą ä i na 
zakończenie samotne r.  Utwór ten stał się negacją poezji w kształcie, w którym 
była do tej pory znana, a jednocześnie identyfikacją granic języka i jego rozciągło-
ści135. Długie linijki liter i można interpretować jako niekończące się rzędy żołnie-
rzy (z kropką nad i jako głową, a resztą litery – jako korpusem), a całość traktować 
jako wymowny komentarz do wojny i mowy, pokazujący, jak ludzkie mechanizmy 
zacinają się niczym klawiatura maszyny do pisania. Kiedy igevär przestawiono 
przed publicznością, stało się dziełem w ramach poezji dźwiękowej. Utwór ten sta-
nowi interesującą paralelę do poetyki Cage’a, polegającej na dokładnym słuchaniu 
irytujących dźwięków, i włączenia ich do kompozycji – Hodell swoją niechęć do 
okrzyków wojskowych, słyszanych w jego mieszkaniu na sztokholmskiej starów-
ce, przemienił w literaturę i poemat dźwiękowy.

Innym utworem stworzonym w tej samej estetyce był General Bussig. 
W trakcie lat 50. w armii przyjęto nowy, psychologiczny model. Wycofano pruski 
dryl, a jego miejsce zajęła strategia polegająca na tym, że oficerowie mieli zdo-
bywać zaufanie swoich żołnierzy. General Bussig obrazuje, jak żołnierz, którego 
symbolizuje litera i,  przechodzi pranie mózgu. Początkowo i opiera się, porównuje 
Generała Bussiga do trzmiela, przekręca jego nazwisko. Ale w końcu tożsamość 
i-a załamuje się, zostaje zamieniona przez nową – i staje się efektywnym żołnie-
rzem, ślepo wykonującym rozkazy

Hodell czuł nieufność wobec mowy jako estetycznego środka wyrazu. Po-
stawa taka była echem dadaizmu, a także wiązała się z długoletnim zainteresowa-
niem artysty nurtem zen i satori, jeszcze z czasów młodzieńczych. Zen sceptycz-
nie odnosi się do prób ujęcia rzeczywistości słowami, natomiast osiągnięcie satori 
wiąże się z doświadczeniem świadomości intuicją, która jest ceniona wyżej niż 
intelekt i słowo. Sam artysta przyznawał, że filozofia zen stała się punktem wyjścia 
dla jego teorii estetyki. Na określenie swoich wierszy stworzył pojęcie elektroni-
zmów, próbując „niewyartykułowane uczucie zanim osiąga ono stadium słowa, 
jest skatalogowane i zametkowane za pomocą wytartych, wyzutych słów”. Hodell 
jest tym spośród wszystkich kompozytorów tekstowo-dźwiękowych, który szukał 
radykalnego zerwania z tradycją. Szczególną nadzieję Hodell wiązał z żargonem 
technicznym. Dzięki doświadczeniu pilota odkrył on świat maszyn nawigacyjnych, 
które „porozumiewają się” kodami, niedostępnymi dla zwykłych ludzi. Hodell sta-
wia, czy owa terminologia nie mogłaby być użyta w języku poetyckim, z pomi-
nięciem ekranów, radarów i panelu instrumentów – nie tylko do przekazywania 
135) Por. T. Hultberg, dz.cyt.
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danych, lecz również jako alternatywa dla konwencjonalnego języka poetyckiego. 
Panel instrumentów w samolocie daje pilotowi obiektywną i dokładną wiedzę na 
temat swojego położenia, a umiejętność poprawnego odczytania kodów jest dla 
istotą komunikacji. Może podświadomie Hodell wyraża nadzieję, że te nowe znaki 
będą miały takie znaczenie dla czytelnika i widza, jak dla pilota w kokpicie. 

Twórczość Hodella jest głęboko zaangażowana politycznie. W wielu swo-
ich utworach atakował on bezprawie i militaryzm. W Strukturer III wykorzystuje 
na starannie dobrane odgłosy broni, mające pokazać rozwój stosowanych akceso-
riów militarnych w trakcie wielkich wojen XX wieku. Natomias USS Pacific 
Ocean z 1968 roku zwiera odgłosy wpadającej w panikę załogi nuklearnego statku 
podwodnego z czasów zimnej wojny. W Where is Eldridge Clever? (1969) oraz 
Mr Smith in Rhodesia (1970) Hodell atakuje rasistowskie represje w USA i Ro-
dezji. Szczególnie drugi utwór wywołał niemałe zamieszanie. Do nagrania Hodell 
wykorzystał głosy dzieci – zależało mu na tym, aby były to dzieci ciemnoskóre, 
lecz ponieważ okazało się to niemożliwe, zatrudniono do tego zadania grupę dzie-
ci z angielskiej szkoły w Sztokholmie (niektóre z nich były potomkami brytyj-
skich dyplomatów). Nagrania zostały zrealizowane w studiu EMS. Jednak po kilku 
dniach wybuchł skandal, kiedy rodzice dowiedzieli się, że głosy ich dzieci zostaną 
wykorzystane w kompozycji skierowanej przeciwko premierowi Wielkiej Bryta-
nii, Ianowi Smithowi. Organizatorzy nagrania zostali poddani nagonce medialnej, 
zwłaszcza przez prasę z Wielkiej Brytanii, a dyrektor programowy Szwedzkiego 
Radia, Nils-Olof Franzén, obiecał zniszczyć zrealizowane nagranie. Jednocześnie 
Fylkingen, które było współproducentem, sfinansowało nowe nagrania. Odbyły się 
one w Anglii, a wykorzystano w nich głosy dzieci, których rodzice byli bardziej 
przychylnie nastawieni do koncepcji utworu. Mimo powstania nowej wersji utwo-
ru, zakazano odtwarzania Mr Smith in Rhodesia w radiu. Zakaz ten został zniesio-
ny dopiero w 1985 roku, przy okazji publicznego wykonania kompozycji.

W swojej późniejszej twórczości (od lat 70.) Hodell przedłożył dramat mu-
zyczny nad kompozycje tekstowo-dźwiękowe, zwłaszcza w przypadku prac stwo-
rzonych z przeznaczeniem do radia,

Hodell w oryginalny sposób operuje surową techniką kolażu, powtórzenia-
mi, loopami, chórami, w swoich realizacjach wykorzystuje muzykę propagando-
wą, archiwalne nagrania, komendy wojskowe itp., które mają bardzo sugestywne, 
a czasem wręcz humorystyczne oddziaływanie. 

W testamencie Hodell zawarł życzenie, aby co roku rada Fylkingen przy-
znała z funduszu jego pamięci stypendium za działalność w ramach muzyki elek-
tronicznej, sztuk intermedialnych i kompozycji tekowo dźwiękowych. Stypendium 
to jest przyznawane od 2001 roku, a pierwszym laureatem nagrody był kompozy-
tor i wykonawca muzyki współczesnej, Zbigniew Karkowski.
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Zakończenie

Nowatorstwo, otwartość na zmiany i szybka reakcja na nowe trendy po-
jawiające się w światowej sztuce powodują, że stowarzyszenie Fylkingen wciąż 
jest instytucją prężnie działającą i niezmiennie uważaną za postępową. Pięciu naj-
ważniejszych twórców poezji dźwiękowej z Fylkingen - Johnson, Bodin, Hanson, 
Laaban oraz Hodell - stało się inspiracją dla kolejnych pokoleń twórców poezji 
dźwiękowej w Szwecji (m.in. Rolf Enström, Anders Blomqvist, Wiliam Brunson, 
Erik Peters, Åke Parmerud) 136. Mimo, że w dzisiejszych czasach mało kto tworzy 
„prawdziwe” kompozycje tekstowo-dźwiękowe w rozumieniu twórcy tego termi-
nu, Bengta Emila Johnsona, trudno nie zauważyć, że mechanizmy używane zarów-
no przez Szwedów, jak i twórców z innych krajów w latach 60., zostały rozwinięte 
lub zmodyfikowane i przeniknęły do współczesnej muzyki elektroakustycznej i po-
pularnej. 

136) W. Brunson,  dz.cyt.
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J.R.R Tolkien, skapare av den tidlösa trilogia „Härskarringen” , var en 
person med stor fantasi och kreativitet. Han hämtade inspiration från den rika, 
europeiska kulturen men använde också sina egna ideer. Nordisk kultur var en 
av hans största intressen. Uppsatsen har för avsikt att visa hur skandinavbisk 
medeltidslitteratur påverkar trilogi och romanen „Bilbo – en hobbits äventyr”. 
När man läser den , örjar man en lång väg till Norden. Vi lär känna vikingakultur 
och den stora betydelsen av ringar i deras kultur. Sedan lär vi känna bättre Odin, 
en av de viktigaste gudarna i nordisk mytologi. Han var bl. a. en inspiration 
till skapa trollkarlarna Gandalf och Sauron. Nästa sak som påverkade Tolkien 
var en historia om Völsungafamiljen (Völsungasaga). Man kan finna många 
likheter mellan den  historien och „Hobbiten”. Författare baserade också på 
stor litteraturverk „Poetiska Eddan” ( därifrån kommer namnen på dvärgarna i 
„Hobbiten”). Uppsatsen har för avsikt att visa hur den nordisk kulturen påverkade 
stor författare. Men likheter mellan skandinavisk literatur och Tolkiens böckerna 
är inte tecken på talangbrist. Likheterna visar  författarens kunskap och stora 
intresseför skandinavisk kultur. 

1. J.R.R. Tolkien- człowiek północy

Współczesna kultura europejska i całe jej bogactwo zawdzięczamy staro-
żytnym przodkom. Podwaliny naszej kultury możemy znaleźć w starożytnej Grecji 
i Rzymie. O mitologii greckiej i rzymskiej uczymy się już w szkole podstawowej. 
Młoda osoba dowiaduję się o wierzeniach i rytuałach ludów starożytnych.

Nie zapominajmy jednak o tym, że północna część Europy również miała 
duży wpływ na kreowanie dzisiejszej kultury europejskiej. To tam zrodziły się 
dwie cywilizacje, o których rzadziej wspominamy, niż Grekach i Rzymianach. 
Mowa o Celtach i germańskich ludach, określanych mianem wikingów. 

Wpływ średniowiecznej literatury 
skandynawskiej na trylogię „Władca Pierścieni” 

oraz powieść 
„Hobbit, czyli tam i z powrotem” J.R.R. Tolkiena

Inflytande av skandinavisk medeltidslitteratur 
på trilogi „Härskarringen” och boken „Hobbiten 

eller bort och hem igen”

Emilia Skrzypiec
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Możemy powiedzieć, że Tolkien w pewien sposób był „człowiekiem Półno-
cy”. Jego szerokie zainteresowania koncentrowały się wokół literackiego dziedzictwa 
północnych krain. Biegle władał wieloma językami, w tym staroislandzkim, staroan-
gielskim, fińskim. Echo tych fascynacji wyraźnie widoczne jest w jego twórczości. 
Tolkiena niezwykle interesowała kultura ludów Północy i Celtów, w tym szczególnie 
literatura i języki, które dobrze poznał w trakcie swej nauki, a później kariery profesora 
języka staroangielskiego na Uniwersytecie Oksfordzkim. Niezwykle inspirująca była 
dla niego również mitologia wymienionych kultur, z której obficie czerpał kreując wła-
sny świat. To jeszcze nie koniec źródeł pomysłów Tolkiena. W jego dziełach przebija 
też wiele inspiracji biblijnych, widoczne są jego zainteresowania filozofią i teologią. 
Na pewno wpływ na to miał fakt, iż Tolkien był katolikiem, człowiekiem niezwykle 
pobożnym.

W swojej pracy przedstawię inspiracje Tolkiena literaturą i mitologią skan-
dynawską, która zajmowała w jego twórczości szczególne miejsce. To właśnie na 
Północy powstały dzieła, które najbardziej pasjonowały Tolkiena i zainspirowały 
do stworzenia magicznego świata- Śródziemia.

2. Pierścień, jako symbol bogactwa i władzy

Pierścień dla wikingów oznaczał bogactwo, sławę i honor. Pod znakiem 
pierścienia przemierzali morza, toczyli wojny, przekazywali, jako najcenniejszy 
dar a nawet umierali dla niego. Pierścienie zarówno w mitologii Północy jak i u Tolkie-
na są zazwyczaj magicznymi klejnotami wykutymi przez Elfy. Były oznaką potęgi, 
władzy i sławy. Wojownik oczekiwał od króla lub jarla podarunku w postaci pier-
ścienia w nagrodę za swoją wierność.  W mitach wikingów, związanych z poszuki-
waniem pierścienia odnajdujemy podstawowe źródło inspiracji dla dzieła „Władca 
Pierścieni”. Chociaż pierścień był głównym symbolem wśród wielu starożytnych 
kultur to jednak „ […] ludy Północy nadały poszukiwaniom pierścienia najpełniej-
szy wyraz, czyniąc z nich najgłębszą treść swej kulturowej tożsamości. Wszystkie 
późniejsze podania o poszukiwaniach pierścienia czerpią obficie z mitów Półno-
cy”137. Wśród Wikingów pierścień mógł być zarówno środkiem płatniczym, poda-
runkiem jak i symbolem dziedzictwa królów. Gdy ginął król lub bohater, a nikt był 
godzien mienić się tytułem władca pierścieni, grzebano je wraz z ich panem. Skarb 
spoczywał razem z władcą pierścienia138. 

Pierścień był w mitologii nordyckiej również symbolem władzy bogów- Tho-
ra i Odyna. Bronią Thora był przede wszystkim piorun- młot „Mjöllnir” („Niszczy-
ciel”). Lecz najcenniejszym darem ofiarowanym ludzkości przez Thora był pierścień 
znajdujący się w jego świątyni- Pierścień Przysięgi Thora, symbol zaufania i uczci-
wości. Był wykonany ze srebra lub złota, musiał ważyć ponad pięćset dwadzieścia 
uncji. Nad świątynią górował posąg Thora na rydwanie ciągniętym przez dwa kozły, 

137) D. Day, Pierścień Tolkiena , wyd. Amber, 1997, s. 30
138) Ibidem, s.30 
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natomiast wokół ołtarza umieszczono figury dwunastu bogów wpatrzonych w pier-
ścień139.

Thor nie był jednak jedynym władcą pierścienia pośród bogów, a jego 
pierścień nie posiadał największej mocy. Posiadał go Odyn- Król Bogów, Ojciec 
Wszystkiego, Pan Zwycięstw, Mądrości, Czarów. Władca Dziewięciu Światów, 
które składały się na mitologiczny wszechświat Północy. Jego potęga i magicz-
na moc pierścienia, który był w jego posiadaniu sprawiają, że możemy Odyna 
dosłownie nazwać „Władcą Pierścieni”. Nie był nim jednak od początku! Długo 
trwało nim doszedł do władzy i zdobył pierścień, za który musiał zapłacić wysoką 
cenę. 

Podróżował przez Dziewięć Światów przybierając różne formy, najczęściej 
jednak przybierał postać jednookiego starca, który chodził wsparty na długiej la-
sce. Ubierał szary płaszcz podróżny oraz szpiczasty kapelusz z szerokim rondem. 
W takiej postaci stał się wzorcem dla postaci wędrownych Czarodziejów ( np. 
Gandalfa czy Merlina).

3. Odyn- Bóg Pierścienia

Odyn był najważniejszym bogiem w świecie wikingów. Jest najważniejszą 
postacią w mitologii nordyckiej i źródłem inspiracji Tolkiena przy tworzeniu try-
logii „Władca Pierścieni”. Cechy Odyna możemy odnaleźć u obu wielkich czaro-
dziejów Tolkiena- Gandalfa Szarego i Saurona.140

Odyn w mitologii jest prawdopodobnie najbardziej złożoną i budzącą kontro-
wersje postacią. W swych działaniach nie kieruję się ludzką moralnością, dąży jedy-
nie do zdobycia władzy i potęgi za wszelką cenę. Zasadnicza różnica pomiędzy 
Śródziemiem a mitycznym światem Północy polega na tym, że ten jest z gruntu amo-
ralny, podczas gdy Śródziemie boryka się z odwieczną walką Dobra ze Złem. Dlatego 
też u Tolkiena cechy największego z bogów są podzielone na „dobre” i „złe”. Dobre 
odkrywamy w Gandalfie Szarym, natomiast złe- w Czarnoksiężniku Sauronie.141

Jednym z głównych motywów przewodnich „Władcy Pierścieni” jest wy-
żej wspomniana walka dwóch sił o panowanie nad Śródziemiem, sprowadzona do 
pojedynku pomiędzy dwoma Magami.

Podstawowym elementem łączącym Gandalfa z Odynem jest sposób, 
w jaki obydwie z postaci są przedstawione- starzec z długą brodą, często z kostu-
rem. Obydwaj czarodzieje posiadają nadprzyrodzoną moc, potrafią czytać pismo 
runiczne i odbywają wędrówki, których cel jest znany tylko im.142 

Opowieść Tolkiena o poszukiwaniu pierścienia mówi o demoralizacji, która 
jest skutkiem ślepej pogoni za władzą. Przekonujemy się szybko, iż nawet, jeśli 
139) Ibidem, s.30-31
140) Ibidem, s. 37
141) Ibidem, s. 37
142) D. Colbert, Magiczny świat Władcy Pierścieni. Mity, legendy i fakty leżące u źródeł arcydzieła, 
wyd. W.A.B., Warszawa 2003, s. 57 
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ktoś dąży do władzy (równoznaczne z posiadaniem Jedynego Pierścienia) począt-
kowo w „dobrych” intencjach, w końcu ulega zepsuciu i deprawacji. Przykładem 
może być Saruman Biały, początkowo „dobry” Czarodziej, który chcąc pokonać 
„złego” Saurona gromadzi siły przeciwko niemu, jednak potem zdradza i staje się 
sprzymierzeńcem złego, któremu początkowo się przeciwstawiał. 

Inaczej sytuacja się przedstawia, jeśli chodzi o Gandalfa. Jego mą-
drość i siła woli nie pozwalają mu na przyjęcie Pierścienia Władzy choćby na 
chwilę. Jest świadomy zła, jakie mógłby wyrządzić. Nie przyjmuję pierścienia, bo 
wie, że ten zniszczyłby go moralnie, tak samo jak Sarumana.

W mitologii Północy nie spotykamy takich dylematów. Wszystkie sprzecz-
ne ze sobą aspekty moralne znajdujemy w osobie Odyna, dążącego do panowania 
nad Dziewięcioma Światami, przedstawionego jako wędrowca, który nie posiada 
nic, oprócz sprytu, aby osiągnąć władzę. Jego życie było poszukiwaniem „Jedyne-
go Pierścienia”. Nazywał się „Draupnir”, a gdy go zdobył, wszyscy się dowiedzie-
li, że to Odyn został „Władcą Pierścienia Dziewięciu Światów.”143

Bóg- Wędrowiec posiadał wiele umiejętności, takich jak wielcy Czarodzie-
je z trylogii Tolkiena. Tak jak Radagast Bury znał język ptaków i zwierząt, podob-
nie jak Saruman znał mowę poetów i mówców. Tak jak Sauron posiadał władzę 
nad wilkami i krukami (nad wronami w przypadku Saurona). Tak jak Gandalf miał 
władzę nad magicznym koniem, który był szybszy niż wiatr.144 

W mitologii nordyckiej świat jest wsparty na konarach wielkiego Jesionu o na-
zwie „Yggdrasill”. Jego korzenie sięgają do krainy Hel a czubek sięga nieba ponad 
Asgardem. To właśnie tam, na Yggdrasillu Odyn przeszedł przez „rytuał wtajemni-
czenia”. Przez dziewięć dni i dziewięć nocy wisiał na drzewie, cierpiąc okropne męki. 
Starał się odczytać znaki wyryte na kamieniu u stóp wielkiego Jesiona. W końcu udało 
mu się je odczytać i poznał tajemnicę magicznego pisma runicznego. W ten sposób do-
konało się jego odrodzenie. Odciął gałąź na której wisiał, która stała się jego magiczną 
laską. Dzięki właściwościom runów Odyn zdobył wiele umiejętności- mógł leczyć, 
unieszkodliwić każdą broń, rozmawiać ze zmarłymi czy sprawiać, aby kobieta go po-
kochała.145 Żądny wiedzy Odyn chciał jednak więcej. Postanowił napić się ze Źródła 
Mądrości tryskającego u stóp Yggdrasilla. Jednak to także miało swoją cenę. Za jeden 
łyk wypitej wody musiał poświęcić oko. Nie zastanawiając się długo wypił ze źródła i 
w ten sposób pozostał już jednooki. 

Elementy tego rytuału wtajemniczenia możemy znaleźć we „Władcy Pier-
ścieni” podczas pozornie śmiertelnego pojedynku Gandalfa Szarego z Balrogiem. 
Ta walka jak i późniejsza „mistyczna” podróż Gandalfa przypominają nieco do-
świadczenia Odyna. 

Rytuał wtajemniczenia kończy się narodzeniem nowego Gandalfa Białego, 
posiadającego nowe zdolności, doskonalszego, silniejszego.

143) D. Day, op.cit., s. 38
144) Ibidem, s. 38
145) Ibidem,   s. 39
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Sauron we „Władcy Pierścieni” jest ucieleśnieniem zła, Czarodziejem po-
chłoniętym przez żądzę władzy. Jest najlepszym dowodem na destrukcyjną moc 
Jedynego Pierścienia. Odyn został okaleczony, ponieważ poświęcił swoje oko w za-
mian za mądrość płynącą ze źródła. Sauron pozostał jednooki, ponieważ oddał 
wszystko, całą materialną postać, oprócz jednego oka, które kierowało swój wzrok 
na Śródziemie, w poszukiwaniu upragnionego Pierścienia Władzy. Po rytuale wta-
jemniczenia Odyn wstąpił do Asgardu, gdzie wszyscy bogowie mogli ujrzeć jego 
przemianę, potęgę i mądrość. Również u Tolkiena „Wolne Ludy” uznały potęgę 
przemienionego Gandalfa, a sprzymierzeńcy Złego uznały panowanie odrodzone-
go Saurona jako nieznającego spoczynku „Oka”.146

Odyn w mitologii przedstawiany był z dwoma insygniami- z włócznią Gun-
gnir oraz pierścieniem Draupnirem. Przyjrzymy się bliżej drugiemu z nich oraz 
znajdźmy podobieństwa w Tolkienowskiej trylogii.

Nazwa „Draupnir” znaczy „rodzący”, ponieważ co dziewięć dni dosłownie 
„rodził” osiem nowych pierścieni. W ten sposób Odyn, który posiadał ów pierścień 
nie tylko potwierdzał i umacniał swoją władzę, ale także zapewniał sobie bogac-
two, napełniając skarbiec nowymi klejnotami. Nie było przypadkiem, że Draupnir 
rodził co dziewięć dni osiem identycznych pierścieni, o tej samej wadze. Jedyny 
Pierścień dawał Odynowi panowanie w Asgardzie, a osiem pozostałych mógł roz-
dawać jako dowód uznania, podarunek lub potwierdzenie swojej potęgi i bogac-
twa. W ten sposób panował również nad pozostałymi ośmioma światami. Draupnir 
był jedynym źródłem wszystkich pierścieni i panował nad pozostałymi. Można 
więc powiedzieć, że Odyn w sensie dosłownym był „Władcą Pierścieni”.147

Spośród wielu legend o Królu Bogów jedna jest szczególnie interesująca, ze 
względu na obecność pierścienia Draupnira. „Legenda ta opowiada o śmierci uko-
chanego syna Odyna, Baldera. Kiedy Balder zginął jego ciało złożono na wielkim 
pogrzebowym statku, zwanym „Ringhorn”, a wokół zebrali się wszyscy bogowie, 
aby oddać mu ostatni hołd. Każdy przyniósł dar niezwykłej piękności. Tak wielki 
był ból Odyna, że w porywie rozpaczy, gdy statek ogarniały już płomienie, położył 
na piersi syna Draupnir.”148 

Jednak decyzja Odyna okazała się tragiczna w skutkach. Gdy stracił pier-
ścień jego panowaniu w Dziewięciu Światach zaczęły zagrażać Olbrzymy. Musiał 
odzyskać Draupnir, aby przywrócić ład i porządek. Udał się więc do mrocznej kra-
iny Hel, więzienia umarłych. Wdarł się do przeklętej krainy, na swoim magicznym 
rumaku Sleipnirze i porwał pierścień. Gdy wrócił do Asgardu znów zapanowała 
harmonia i ład.

Inaczej sytuacja jest przedstawiona we „Władcy Pierścieni”. Sauron pano-
wał nad mroczną krainą Mordorem do czasu, gdy podczas wielkiej bitwy Isildur, 
syn Elendila odebrał mu Jedyny Pierścień. Ten zamiast zostać wrzuconym w ogień 

146) Ibidem,  s. 41
147) Ibidem,  s. 42
148) Ibidem,   s. 42
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Góry Przeznaczenia, trafił do świata zwykłych śmiertelników i przepadł. Sauron 
poszukiwał go przez wiele lat, wysłał Czarnych Jeźdźców do świata żywych w po-
szukiwaniu pierścienia. Jest oczywiste, że jeśli Sauron zdobyłby pierścień, koniec 
tej historii byłby całkowicie odwrotny niż ten w legendzie o Odynie. Wojna i chaos 
pochłonęłyby świat.149

Kolejną sytuacją, gdzie Odyn stał się pierwowzorem dla tolkienowskiego 
bohatera jest scena z „Pieśni o Wafthrudnirze”, gdzie toczy „pojedynek na słowa” z ol-
brzymem Wafthrudnirem, o to, który jest mądrzejszy. Stawką jest życie tego, który 
nie udzieli poprawnej odpowiedzi na zadaną wcześniej zagadkę. Sytuację analo-
giczną mamy w „Hobbicie”, gdzie Bilbo „walczy na słowa” z Gollumem w jaskini. 
W obydwu przypadkach zagadki dotyczą ziemi, góry, słońca oraz nocy (ciemno-
ści). Pojedynki kończą się zwycięstwem Odyna i Bilba. Jednak obie z postaci wy-
grała niesprawiedliwie- Odyn użył podstępu a Bilbo wygrał przez przypadek.150

4. Jak historia rodziny Wolsungów wpłynęła na Tolkiena

Legenda o Sigurdzie Smokobójcy, który zdobył skarb Nibelungów jest 
jednym z najwybitniejszych dzieł literackich, jakie pozostały po kulturze wikin-
gów. „To właśnie opowieść o Sigurdzie i Pierścieniu[…] funkcjonuje w różnych 
formach we współczesnej świadomości jako legenda pierścienia.”151 Oryginalnie 
opowieść pochodzi z „Eddy Poetyckiej”, jednak najbardziej znana jest z później-
szych wersji legendy takich jak germańska „Pieśń Nibelungów” czy „Pierścień 
Nibelungów” Richarda Wagnera. W oryginale brzmiała tak: „Sygurd Wolsung za-
bija smoka Fafnira i zagarnia jego skarb, pochodzący od złego karła Andwariego. 
Budzi z magicznego snu walkirię Sygrdrifę i zaleca się do niej w imieniu króla 
Gunnara, którego żoną walkiria późnie zostaje. Gunnar daje Sygurdowi w nagrodę 
za żonę Gudrun. Później Gunnar i Hogni zabijają Sygurda dla skarbu Nibelun-
gów.”152 Pierwsza wersja tej legendy wprowadza elementy podstawowe, z czasem 
ulegała transformacji. Wielu twórców dodawało coś od siebie. Wśród dodanych 
elementów są również te, które wykorzystał Tolkien

 Pełniejszy obraz legendy o Sigurdzie możemy odnaleźć w dziele „Saga 
o Wolsungach” („Völsungasaga”). Została ona spisana ok. 1270 r. przez anonimo-
wego poetę, który posługując się fragmentami „Eddy Poetyckiej” (inaczej „Eddy 
Starszej”), tworzy spójną opowieść. „Sygurd zabójca Fafnira dziedziczy w niej 
złamany miecz, który zostaje naprawiony przez kowala, karła Regina, i nazywa się 
Gram. Sygurd zabija nim smoka Fafnira i zabiera jego skarb. Nie dowierza jednak 
Reginowi, który planuje Sygurda zdradzić, i go zabija. Budzi walkirię Brunhildę 
z magicznego snu i przed odejściem wiąże się z nią słowem. Wypiwszy magiczny 

149) Ibidem, s. 43
150) Inspiracje Tolkiena na stronie internetowej:  www.fahrenheit.net.pl/archiwum/fif_p1/95.html, [dostęp: 04.09.10]
151) D. Day, op.cit.,  s. 45
152) L. Carter, Tolkien: Świat Władcy Pierścieni, wyd. ISKRY, Warszawa 2003, s. 150
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napój, całkowicie o niej zapomina, poślubia siostrę Gunnara, Gudrun, i pomaga 
Gunnarowi zdobyć walkirię, która w końcu przynosi jemu i innym zgubę.”153 Losy 
dynastii Nibelungów i Wölsungów w sadze są związane z magicznym pierście-
niem „Andvarinaut”. Cudowny pierścień, który należał wcześniej do karła o imie-
niu Andvari był prawdopodobnie ziemskim odpowiednikiem Draupnira.154 

Jak dotąd w transformacji tej opowieści możemy znaleźć kilka elementów, 
które wykorzystał Tolkien w „Hobbicie”: zabicie smoka, klątwa spoczywająca na 
skarbie, która sprowadza zagładę na wszystkich jego posiadaczy.155 

Kolejnym elementem może być np. przekucie miecza, które pojawia się 
z kolei we „Władcy Pierścieni”. Miecz był przechowywany przez Aragorna, który 
ujawnia, że strzeże złamanego miecza Elendila, Narsila. Miecz przekuto na nowo 
i od tej pory zwano go Anduril- „Płomień Zachodu”.156

Złamanie miecza i okoliczności, w jakich to się stało, Tolkien również zaczerp-
nął z „Sagi o Wölsungach”. We „Władcy Pierścieni” poznajemy historie króla Elendila 
i jego miecza Narsila, który pękł w walce z Sauronem podczas wielkiej bitwy. Pomysł 
złamanego miecza pochodzi z wyżej wymienionej sagi. Gdy Sigmund wyciągnał miecz 
z pnia, przeżył jeszcze wiele przygód. Bóg Odyn, który sam wbił miecz w drzewo, de-
cyduje, że nadszedł czas, aby Sigmund odszedł i dołączył do grona boskiego. Pojawia 
się ponownie na bitwie, w błękitnym płaszczu i kapeluszu, z kosturem w ręce. Podszedł 
do króla Sigmunda, a kiedy ten uderzył w kostur mieczem, broń pękła na pół. Sigmund 
umiera niedługo po tym, lecz wdowa zachowuje złamany miecz. Kiedy syn Sigurd do-
rasta, otrzymuje szczątki miecza i każe go przekuć na nowo.157

Pęknięty miecz ma głęboką symbolikę, nie może być przekuty dla kogoś, kto na 
to nie zasługuje. Tylko prawowity właściciel miecza może go dzierżyć i nim walczyć. 
Pozwala również przywrócić tron prawowitej dynastii, tak jak we „Władcy Pierścieni”. 
Isildur, syn Elendila odcina palec, na którym jest pieścień z ręki Saurona, używając do 
tego złamanego miecza. Nie może go jednak potem przekłuć. Miecz zostaje przekuty 
wiele lat później dla Aragorna, prawowitego następcy tronu Gondoru. Ma on w sobie 
siłę, aby oprzeć się złej mocy pierścienia, w przeciwieństwie do jego wcześniejszych 
poprzedników (król Isildur).158 Powraca na tron po wielu latach tułaczki i życia w ukry-
ciu, nie mówiąc o swoim królewskim pochodzeniu.

[…] Z popiołów strzelą znów ogniska,
 I mrok rozświetlą błyskawice 
 Złamany miecz swą moc odzyska
Król tułacz wróci na stolicę.159

153) Ibidem, s.151
154) D. Day, op.cit., s. 45
155) L. Carter,  op. cit., s. 152
156) Ibidem,  s. 155
157) D. Colbert, op. cit., s. 105
158) Ibidem,  s. 105 
159) J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni. Drużyna Pierścienia, Wyd. MUZA, Warszawa, 2004, s. 232
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5. Tolkienowscy bohaterowie i ich skandynawskie pochodzenie

Nadawanie imion poprzez zapożyczanie z innych dzieł jest w literaturze 
fantasy bardzo popularne. To zrozumiałe, autor wybiera prostszą drogę. Jednak 
nie zdajemy sobie sprawy, dlaczego akurat to imię zostało wybrane. Nie zdajemy 
sobie sprawy, że to imię mogło mieć ukryty sens. Choć bardzo często było to dzieło 
przypadku. Również u Tolkiena.

 „Edda Poetycka” („Edda Starsza”) w swojej pierwszej księdze „Wieszcz-
ba Wölwy” („Völuspa”) opisuje stworzenie świata jak również i jego koniec. Jest 
opisane stworzenie ras, krajobrazu, nieba i ziemi. Wśród tych bogatych obrazów 
jest przedstawione stworzenie karłów i wymienione niektóre imiona

    10. Tam wtedy Modsognir stworzony został,
          Najznamienitszy, Durin jako drugi;
          Ci ulepili z gliny mnóstwo karłów
          Na podobieństwo ludzkie- tak zaświadczył Durin.
 11. Nyi i Nidi, Nordri i Sudri
       Austri i Westri, Althjof, Dwalin,
       Nar i Nain, Niping i Dain,
       Bifur, Bafur, Bombur, Nori,
       An i Onar, Ai, Mjodwitnir.
 12. Wigg i Gandalf, Windalf, Thorin,
       Thror i Thrain, Thekk, Witr i Lit,
       Nyr i Nyrad – a teraz ja karłów
       - Reginn i Radswid – wiernie wyliczyłam.
 13. Fili, Kili, Fundin, Nali, 
       Heptifili, Hannar, Swiur
       Frar, Hornobori, Fragr i Loni,
       Aurwangr, Jari, Eikinskjadli.
       […]
 15. Tam był Draupnir i Dolgthrasir,
       Hor, Haugspori, Hlewang, Gloin,
       Dori, Ori, Duf, Andwari,
       Skirfir, Wirfir, Skafid, Ai.160

Tolkien wymienia w „ Hobbicie” imiona krasnoludów przybyłych do domu 
Bilba Bagginsa i ich przodków.  Podobieństwo między imionami u Tolkiena i tymi 
z „Eddy” nie jest przypadkowe. W „Hobbicie” wymienieni są: Durin, Dwalin, 
Dain, Bifur, Bofur, Bombur, Nori, Thrain, Thorin, Thror, Fili, Kili, Fundin, Gloin, 
Dori, Ori, Balin. Z sześciu strof „Eddy” autor zaczerpnął aż szesnastu krasnoludów! 
Poza tym pojawia się sam Gandalf, jako karzeł (imię Gandalf oznacza „magicz-
160) Edda Poetycka, wyd. Ossolineum, Wrocław, 1986, s. X-XIII, XV
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ny elf”). Ciekawym zabiegiem, jakim posłużył się Tolkien jest połączenie imion 
dwóch karłów i stworzenie nowej postaci we „Władcy Pierścieni”. Karzeł Thorin 
z „Eddy” pojawia się u Tolkiena jako Thorin Dębowa Tarcza. Natomiast imię karła 
Eikinskjaldiego, przytoczone w ostatnim wersie strofy trzynastej „Eddy”, oznacza 
w staronorweskim „dębowa tarcza”.161

Kolejnego krasnoluda, Thraina z „Hobbita” możemy znaleźć zarówno w „Ed-
dzie” jak i również w sadze o Hromundzie Greipssonie, gdzie walczy magicznym 
mieczem Mistilteinnem. Dzięki niemu nie mógł zginąć, dopóki go dzierżył. W sadze 
o Herworze i Heidreku pojawiają się także Durin i Dwalin, którzy przymuszeni przez 
boga Odyna wykuli mityczny miecz Tyrfing dla wnuka Odyna, króla Swafrlama. 
Zmuszone do tego czynu wbrew ich woli rzucają na miecz straszną klątwę- każde 
wyciągnięcie miecza z pochwy spowoduje czyjąś śmierć.162

Przyjrzyjmy się teraz bliżej postaci Golluma, który występuje zarów-
no w „Hobbicie”, jak i „Władcy Pierścieni”. Ma śliską skórę, błony między 
palcami, mógłby z wyglądu przypominać ropuchę. Jednak wielu zapomina, że 
Gollum był kiedyś hobbitem. Jest fascynującą postacią ze względu na swoją 
rozdwojoną osobowość. Jego charakter zmienił się po wpływem pierścienia, 
który miał w swym posiadaniu prawie pięćset lat.163

W skandynawskich legendach możemy odnaleźć inną postać mieszkającą 
w jaskinii, która ma wyjątkowy pierścień. Tolkien zapamiętał ją dzięki historii Sigur-
da, która pojawia się w książce „The Red Fairy Book”, Andrew Langa. Opowieść ta 
brzmiała następująco: „Andvari był królem karłów, strażnikiem magicznego pierście-
nia i skarbów przezeń stwarzanych, które przechowywał w podziemnej jaskini. Boga 
Lokiego poproszono, by je ukradł, dostał się więc do jaskini i schwytał Andvariego. 
Karzeł oddał mu wszystkie skarby z wyjątkiem magicznego pierścienia, wiedząc, że 
pierścień odtworzy to, co zostało zabrane. Loki zażądał jednak i klejnotu. Andvari 
wpadł we wściekłość. Rzucił na skarb i pierścień klątwę, by przynosiły nieszczęście 
i śmierć każdemu, kto je będzie posiadał.”164 Postać karła, posiadającego magicz-
ny pierścień jest łudząco podobna do Golluma, który też posiadał Jedyny Pierścień. 
Widzimy dwie postacie pod ogromnym, złym wpływem pierścienia. Działa na nich 
bardzo podobnie, zabrany prowadzi do ogromnego gniewu i wściekłości, zmienia 
charakter.

Frodo, główna postać we „Władcy Pierścieni” pojawia się w wielu źródłach 
literatury średniowiecznej, np. „Beowulfie”, jednak nas bardziej będzie interesować 
jego obecność w „Gesta Danorum”, kronice historii Danii spisanej przez Saxo 
Grammaticussa. Król Frode, syn Haddinga, odziedziczył ubogie królestwo. Pewien 
podróżnik opowiada Frodemu, że na pięknej wyspie znajduje się złoty skarb strzeżony 
przez potwornego gada. Ten fragment o potworze strzegącym skarbu przywodzi na myśl 

161) L. Carter, op. cit., s. 147
162) Ibidem,  s. 160
163) D. Colbert, op. cit., s. 62
164) Ibidem, s. 62
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smoka Smauga strzegącego swoich bogactw w „Hobbicie”.165 W „Gesta Danorum” 
możemy odnaleźć poza tym kilka innych faktów o Frodzie. Tak jak u Tolkiena nasz 
bohater nosił magiczną kolczugę podarowaną mu przez Galadrielę, tak Frode miał 
kolczugę niezwykłej mocy, odporną na każdą broń ze stali.166

Postać Gandalfa, w przytoczonym przeze mnie wcześniej fragmencie „Eddy 
Poetyckiej” miała niewielkie znaczenie. Był tylko jednym z wymienionych karłów. 
Jednak w innym dziele odgrywał ważniejszą rolę. „Saga o Halfdanie Czarnym” 
z wielkiego dzieła „Heimskringla” opowiada o królu Gandalfie z Vingulmarku, 
który toczy wojnę z Halfdanem. Synowie Gandalfa, Hysing i Helsing, najeżdżają 
z wielką armią ziemię Halfdana i zmuszają do ucieczki. Po pewnym czasie ten 
powraca z wojskiem i pokonuje synów Gandalfa.167 

6. J.R.R. Tolkien- twórca ponadczasowy

 J.R.R. Tolkien był genialnym pisarzem XX wieku. Powyższa praca była 
próbą odpowiedzi na pytanie, jak bogactwo literatury skandynawskiej i kultury 
wpłynęło na ten wielki umysł i co dawało mu natchnienie, inspirowało do tworze-
nia świata „Władcy Pierścieni” i „Hobbita”. Widzimy wiele podobieństw między 
bohaterami „Eddy poetyckiej”, wydarzeniami z „Sagi o Wölsungach” a treścią try-
logii Tolkiena. Bogactwo języków zawarte we „Władcy Pierścieni” jest oparte 
o wymarłe już języki północne takie jak staroislandzki, staroangielski czy używany 
wciąż język fiński. Cały dorobek kulturowy dalekiej Północy inspirował autora do 
tworzenia magicznego Śródziemia, zarówno islandzka „Edda Poetycka”, duńska 
kronika „Gesta Danorum” czy fińska „Kalevala”. 

Jako wybitny filolog, językoznawca i literaturoznawca zarazem obficie czerpał 
z dzieł doskonale mu znanych, ale w żadnym wypadku nie można zarzucić mu braku 
kreatywności. Stworzenie tak szczegółowego świata, gdzie wszystko ma swoją nazwę 
i jest ze sobą ściśle powiązane wymaga nie tylko talentu, ale przede wszystkim dużych 
pokładów kreatywności i inteligencji. A skoro autor posiadał  wiedzę o literaturze i języ-
kach skandynawskich, czemu nie miałby jej wykorzystać w swojej twórczości? Tolkien 
stworzył współczesną mitologię, odpowiadając tym samym na potrzebę wielu ludzi. To 
jak powrót do dzieciństwa i lat beztroskich. Do świata baśni i przygód.

J.R.R. Tolkien na zawsze zapisał się w poczet wielkich pisarzy wszech cza-
sów. Swoją trylogią „Władca Pierścieni”, podbił serca czytelników na całym świe-
cie. Zainteresowanie jego twórczością jest wciąż duże, a jego książki zaistniały w 
naszej kulturze na dobre. Czytają je i dzieci i dorośli. Budzą naszą wyobraźnię i fa-
scynują. Tak więc czytajmy książki Tolkiena i odkrywajmy coraz to inne płaszczy-
zny historii, opowiadanych przez profesora literatury staroangielskiej z Oxfordu.

165) L. Carter, op cit., s. 165
166) Ibidem, s. 166
167) Ibidem, s. 166
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Abstrakt:
Syftet med detta arbete är göra en en jämförande analys av expressionis-

mens måleri i Tyskland och Sverige. Jag utgick ifrån att svenska bildkonstnärer 
inspirerades av de tyska. Jag bestämde mig över att analysera Franz Marcs och 
Sigrid Hjerténs verk. De båda är framstående representanter för expressionistisk 
målning.

Jag  har försökt att beskriva detta ämne från det största till det minsta äm-
nesområdet för att få ta fram alla vikiga beståndsdelar. Mitt arbete innehåller kapi-
tel som: vad expressionism är, hur expressionismen såg ut i Tyskland och i Sverige, 
vem Franz Marc var, vem Sigrid Hjertén var och en liten jämförelse mellan deras 
verk -  Blaues Pferd I (av Franz Marc) och Kvinna i röd interiör (av Sigrid Hjer-
tén). Tack vare den övergripande metodologin ges en klar syn på situationen i de 
båda länderna och hur expessionismen utvecklades.

I mitt arbete analyseras såväl likheter och skillnader mellan tysk och svensk 
expressionistisk målning. Huvudsaken är att visa hur tyska bildkonstnärer påver-
kade de svenska och visa att Sigrid Hjertén inspirerades av tyska bildkonstnärer. 
Den tyska konsten har alltid haft en stor påverkan på Sverige och mitt arbete visar 
endast en del av det berörda området. 

Wprowadzenie

Tematem mojej pracy będzie analiza porównawcza ekspresjonizmu w Niem-
czech i w Szwecji. Za przykłady posłużą mi sylwetki Franza Marca i Sigrid Hjèrten.

Niemieccy ekspresjoniści głęboko wpływali na artystów szwedzkich. Ma-
larstwo od wieków pozwalało artystom wyrazić swoje emocje i stosunek do ota-
czającej ich rzeczywistości. Ekspresjonizm w bardzo szczególny sposób pozwalał 
malarzowi dogłębnie wyrazić siebie. Na tle rozgrywających się na arenie mię-
dzynarodowej wydarzeń, był ucieczką od świata, który przerażał. Ekspresjonizm 

Ekspresjonizm w malarstwie Niemiec i Szwecji
Na przykładzie Franza Marca i Sigrid Hjèrten

Expressionismens måleri i Tyskland och Sverige
Med exempel på respektive Franz Marc och Sigrid 

Hjertén

Anna Motyka
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szczególnie zadomowił się w Niemczech, których większe miasta od zawsze przy-
ciągały artystów z całej Europy, także ze Skandynawii. Szwedzka sztuka  nieraz 
dopiero w Niemczech zostawała doceniana, co wykażę na przykładzie szwedzkiej 
malarki Sigrid Hjèrten.

Ekspresjonizm

Termin ekspresjonizm
Po raz pierwszy termin ten został użyty w 1901 roku przez francuskiego 

malarza Juliena Auguste Hervè. Chciał on nadać jakąś nazwę cyklowi swoich ob-
razów wystawianych w Salonie Niezależnych.  W  roku 1911 autor książki Abs-
traktion und Einfühlung, Wilhelm Worringer w studium o malarstwie na łamach 
czasopisma Der Sturm wspomniał „paryskich syntetystów i ekspresjonistów 
Cézanne’a, Van Gogha i Matisse`a”. W roku 1912 nazwą tą określano grupę „Der 
Blaue Reiter”. Ekspresja (łac. exprimere - wyrażać) oznacza wyrazistość, siłę 
oddziaływania dzieła na odbiorcę, na emocjonalną sferę jego psychiki. „Dzie-
ło ekspresyjne” i „ekspresjonistyczne” są jednak dwoma osobnymi pojęciami. 
Ekspresjonizmem określano przed 1914 rokiem pewną generalną tendencję w pla-
styce, literaturze, teatrze i muzyce, która rozwinęła się w pierwszym dwudzie-
stoleciu XX wieku, głównie w Niemczech, ale istniała (choć nie zdefiniowana) 
w historii sztuki już znacznie wcześniej. Za prekursorów ekspresjonizmu uważa 
się m.in. Vincenta van Gogha, Edwarda Muncha, Jamesa Ensora i Paula Gau-
guina. Główni przedstawiciele to Oskar Kokoschka, Egon Schiele, Wasilij Kan-
dinskij, Marc Chagall, Franz Marc, August Macke, Paul Klee, Albert Gleizes, 
Robert Delaunay, Fernand Leger, Aleksiej Jawlensky, Max Beckmann, Lovis 
Corinth i inni. Najsilniej ekspresjonizm zarysował się w Niemczech, Austrii, Fran-
cji i Norwegii. Zaznaczyć jednak trzeba, że termin ekspresjonizm jest terminem 
problematycznym i używany jest w kilku znaczeniach. 168. 

Tło historyczne kierunku ekspresjonizm
Klęska Niemiec w pierwszej wojnie światowej oraz późniejszy kryzys gospodar-

czy w szczególny sposób wpłynęły na aktywizację ekspresjonizmu niemieckiego, nada-
jąc mu mroczną i niepokojącą tonację, która stała się obowiązkowa w większości dzie-
dzin sztuki. Przypomniano sobie o tradycjach niemieckiego romantyzmu, przepojonego 
makabryczną fantastyką, grozą i okrucieństwem, gdzie bohaterowie, nękani skrajnymi, 
gwałtownymi uczuciami, zdolni byli do nieobliczalnych, szalonych czynów.

W poczuciu niepokoju o przyszłość u wielu ludzi pojawiły się zaburzenia 
nerwicowe i różnego rodzaju uzależnienia. Industrializacja zachwiała porządek 
moralny, podkopała więzy rodzinne, pogłębiła przepaść pomiędzy pokoleniami 
i przyspieszyła rytm życia. Symbolem buntu przeciwko ustalonemu porządkowi 
był zwrot w stronę niżu społecznego. Pojawiły się tendencje pacyfistyczne. Na-
168) J.Willet, Ekspresjonizm, Warszawa, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, 1976, s.8.
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stroje towarzyszące narodzinom ekspresjonizmu świetnie oddają słowa austriac-
kiego pisarza i krytyka, Hermana Bahra z 1916 roku:

“Niemals war eine Zeit von solchem Entsetzen geschüttelt, von 
solchem Todesgrauen. Niemals war die Welt so grabesstumm. Nie-
mals war der Mensch so klein. Niemals war ihm so bang. Niemals 
war Friede so fern und Freiheit so tot. Da schreit die Not jetzt auf: 
der Mensch schreit nach seiner Seele, die ganze Zeit wird ein ein-
ziger Notschrei. Auch die Kunst sie schreit nach dem Geist: das ist 
Expressionismus.”169

[Nigdy nie było czasu takiego przerażenia, takiego śmiertelnego 
przerażenia. Nigdy świat nie był tak grobowo niemy. Nigdy czło-
wiek nie był tak mały. Nigdy nie odczuwał takiego strachu. Nigdy 
radość nie była mu tak daleka, a wolność tak martwa. Jest to krzyk 
nędzy: człowiek woła o swoją duszę, nasze czasy są jednym wielkim 
krzykiem nędzy istnienia. Również sztuka krzyczy z głębokiej ciem-
ności, woła o pomoc, woła o ducha, i to jest właśnie ekspresjonizm] 
-przekł. A.M.

Koncepcja ekspresjonizmu i środki formalne
Ekspresjonistą określano postawę artysty, który nie dba o wierną reproduk-

cję otaczającej go rzeczywistości. Skupia sie on natomiast głównie na wyrażaniu 
własnych wewnętrznych przeżyć lub doznań, za pomocą przetwarzania, a nawet 
znacznego deformowania znanych kształtów, wątków i motywów, w celu wydoby-
cia maksymalnie jaskrawego wyrazu artystycznego. Głównymi cechami obrazów 
ekspresjonistycznych była wyrazistość, subiektywizm, dysonansowe zestawienia 
kolorów, silne oddziaływania na odbiorcę, a w szczególności na jego psychikę oraz 
emocje170. Ekspresjoniści zamalowywali kontury przedmiotów w sposób bardzo 
ostry. Posługiwali się paroksyzmem barw i aktywnymi fakturami,  eksponowali 
graficzny szkielet kompozycji, lapidarność formy. Niekiedy ważniejsza była forma 
niż treść. Przeciwstawiano się naturalizmowi, mieszczaństwu, a także impresjoniz-
mowi (kopiowaniu rzeczywistości) i tendencjom konstruktywistycznym sztuki 
Cezanne’a. Widać bardzo mocno kontrast barw. Przedstawiono to, co postrzega 
się w swojej świadomości. Trzeba było wyrażać samego siebie, a przemijająca 
rzeczywistość była tylko symbolem, przedmiot – nie kopią lecz zaproszeniem do 
zrozumienia tego, co w zamierzeniu artysty miał przedstawiać. W ekspresjonizmie 
trzeba było uwolnić się od wszystkiego i nie dać sobie narzucić rekonstruowania 
rzeczywistości. Widać w ekspresjonizmie nawiązania do ówczesnych filozofii – ni-
etzscheanizmu (indywidualizm artysty), schopenhaueryzmu (pesymizm) oraz berg-
169) R.Menicke, Die Epoche des Expressionismus, [dostęp 02-06-2010] http://mitglied.multimania.de/
ralph_mennicke/Diverse_Abhandlungen/Der_Expressionismus_in_der_Literatur.html
170) B.Wirulf, Lexikon för konst. Bildkonst Arkitektur. Konsthantverk konstindustri, t. I, Stockholm, 
AB Nordiska Uppslagsböcker Stockholm, 1957, s.305-306 (hasło: ”expressionism”).        
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sonizmu (intuicja jest ważnym czynnikiem w sztuce). W dziełach ekspresjonistów 
zauważyć można powyginane drzewa, kominy, dziwaczne sprzęty domowe, zyg-
zakowate domy i dachy, a wszystko często pozbawione trójwymiarowości. Cała 
oprawa sprawia wrażenie nierealności, urzeczywistnienia snu. Taki był też zamiar: 
wyjść poza rzeczywistość, poza ograniczające ramy świata, zbuntować się przeciw 
regułom. To człowiek powinien tworzyć własną rzeczywistość, nie tyle inną, 
co przeciwstawną tej znanej.171 Artyści operowali dużymi, niezróżnicowanymi 
płaszczyznami barwnymi, mocnym konturem. Często malowano akty w plen-
erze (jako utopia wolnego od cywilizacji organicznego bytowania) oraz motywy 
wielkomiejskie (nocne lokale, cyrki, ulica). Prymitywizm, egzotyczne filozofie 
także wyraźnie wpływały na ekspresjonistów.172

Ekspresjonizm w Niemczech i Szwecji

Ekspresjonizm w malarstwie Niemiec
Ekspresjonizm niemiecki miał wyjątkowo dużo przedstawicieli. Głównymi 

ośrodkami było Drezno, Berlin i Monachium.
W 1905 roku w Dreźnie powstała spokrewniona z fowizmem grupa arty-

styczna Die Brücke. Założyli ją studenci architektury – Ernst Ludwig Kirchner, 
Fritz Bleyl, Karl Schmidt-Rottluff oraz Erach Heckel. Zaraz potem do grupy do-
łączyli także Otto Mueller, Max Pechstein i Emil Nolde. Ernst  Ludwig Kirchner 
zapisał w postaci drzeworytu manifest programowy:

“Mit dem Glauben an Entwicklung, an eine neue Generation der 
Schaffenden wie der Genießenden rufen wir alle Jugend zusammen, 
und als Jugend, die die Zukunft trägt, wollen wir uns Arm- und Le-
bensfreiheit verschaffen gegenüber den wohlangesessenen älteren 
Kräften. Jeder gehört zu uns, der unmittelbar und unverfälscht wie-
dergibt, was ihn zum Schaffen drängt.”173

[Z wiarą w rozwój, w nowe pokolenie twórców i odbiorców sztuki, 
wzywamy całą młodzież: Jako młodzież niosąca przyszłość, pra-
gniemy wywalczyć sobie wolność ramion i życia przeciw zasiedzia-
łym starszym siłom. Każdy, kto bezpośrednio i szczerze oddaje to, 
co go pcha do twórczości, jest jednym z nas.] -przekł. A.M.

Dzieła tych malarzy stanowiły kwintesencję niemieckiego ekspresjonizmu, 
który charakteryzowało przede wszystkim położenie nacisku na spontaniczny gest 
twórczy, wolny od ograniczeń i wszelkich konwencji. Źródeł w twórczości człon-

171) E.Hoffman, Movements in modern art. Expressionism, Londyn, Methuen &CO LTD, 1963.
172)  Malerei. Lexikon von A bis Z, Brandt M.[et al.], Köln, Lingen-Verlag, 1986,s.214-215 
(hasło:“expressionismus“).
173) Wikipedia, Die Brücke[dostęp 02-06-2010] http://pl.wikipedia.org/wiki/Die_Br%C3%BCcke
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ków grupy należy szukać  u Vincenta van Gogha, Paula Gauguina, Edvarda Mun-
cha oraz rzeźbie kultur prehistorycznych (kultura polinezyjska jak również nie-
mieckie średniowiecze). To właśnie oni odrodzili drzeworyt i akwafortę dla sztuki 
XX wieku i odkryli rzeźbę polinezyjską i murzyńską. Czerpali również inspirację 
w literaturze Strindberga i Dostojewskiego. Głównymi tematem prac była postać 
ludzka. Kirchner przedstawiał człowieka jako dekadenta zagubionego w wielkim 
mieście, Heckel malował prostych robotników, Mueller był zafascynowany obcy-
mi, pełnymi uroków Cyganami, Pechstein przedstawiał rybaków z południowych 
wód Oceanu Spokojnego i Bałtyku, Nolde i Schmitt- Rottluff poszukiwali wyrazu 
dla religijnych wzruszeń. Pojawiały są także różne motywy krajobrazowe. Celem 
grupy było dążenie do maksymalnego wyrazu przy użyciu minimalnych środków, 
twórcy wyraźnie unikali patosu. Często operowali dużymi płaszczyznami barwny-
mi, które podkreślali mocnym konturem.  Charakterystyczne stały się także prze-
jaskrawienia, brutalność, poszukiwanie ukrytej obecności natury oraz kontrast. 
Często przeciwstawiali piękno brzydocie, życie śmiercią a miłośc nienawiścią. 
W 1908 członkowie grupy przenieśli się do Berlina, gdzie nawiązali kontakt z cza-
sopismem „Der Sturm”. W 1911 roku z powodu nieporozumień personalnych grupa 
rozpadła się, a w 1913 roku oficjalnie zakończyła swoją działalność. Prace grupy 
i dokumentację ich stowarzyszenia można dziś zobaczyć w Muzeum „Die Brüc-
ke” w Berlinie.174

Bardzo ważną rolę odegrała także grupa Der Blaue Reiter powstała 
w 1911 roku w Monachium. Głównymi założycielami był Franz Marc i ro-
sjanin Wasilij Kandinsky.

W krótkim czasie zorganizowano pierwszą wystawę w berlińskiej galerii 
Thannhauser, gdzie wystawiono 43 prace m.in. Kandinsky`ego, Alberta Blocha, 
Heinricha Campendonka, Roberta Delaunaya, Elisabeth Epstein, Eugen Kahler, 
Augusta Macke, Jeaan Bloé Niestlé, Franza Marca, Gabriela Müntera i Henriego 
Rousseau. Pokazano je także w Kolonii, Bremen, Hagen i Frankfurcie. W drugiej 
wystawie z marca 1912 roku obok obrazów pokazano również grafikę. Wzięli w 
niej udział Hans Arp, Georges Braque, Campendonk, Andre Derain, Robert De-
launay, Wilhelm Gimmi, Kandinsky, Paul Klee, Kubin, Michail Larionov, Macke, 
Marc, Kasimir Malevic, Wilhelm Morgner, Pablo Picasso i Maurice Viaminck.

Grupa rozpadła się w 1914 roku, kiedy na froncie zginął Franz Marc i Au-
gust Macke.175

Istotną rolę w promowaniu ekspresjonizmu odgrywały niemieckie galerie – 
w szczególności Der Sturm Herwartha Waldena i czasopismo o tej samej nazwie.

Niemieccy ekspresjoniści tworzyli sztukę przede wszystkim symboliczną, 
odzwierciedlającą stany duchowe: wewnętrzne opuszczenie, lęk przed śmiercią, 
tajemnicę cierpienia. Ich prace były krzykiem buntu, negacji, rozpaczy, czasem 
przybierały formę groteski, ponurego żartu, kiedy indziej wyrażały się melancho-

174) Ibidem
175) Wapedia,  Der Blaue Reiter, [dostęp 02-06-2010] http://wapedia.mobi/de/Der_Blaue_Reiter
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lią, zwątpieniem. Przez organizowanie wystaw i tworzenie międzynarodowych 
ognisk twórczych, Niemcy przyczynili się do budowania braterstwa między naro-
dami. John Willett wysunął teorię, że ekspresjonizm tylko w pewnym stopniu był 
ogólnoeuropejski. Według niego istnieje decydujący, zakorzeniony w niemieckiej 
kulturze, wybitny element, który w znacznym stopniu przyczynił się do tak szcze-
gólnego i pełnego rozwoju w tym kraju. Upodobanie do niejasności, introspekcji, 
tajemniczości, skłonność do spekulacji metafizycznej, pewne nadmierne okrucień-
stwo i twardość linii wyrażająca się w dziwacznych skrętach to cechy, które wy-
mienia Willett.176 Ważnymi artystami są niewątpliwie Otto Dix, Georg Grosz i Max 
Beckmann. Pomimo właściwej ekspresjonizmowi formy, ich twórczość odznacza 
się pewną dozą obiektywizmu. 

Ekspresjonizm w malarstwie Szwecji
Za datę przełomu modernistycznego w Szwecji przyjmuje się datę 3 marca 

1909 roku, kiedy to grupa artystyczna De unga zorganizowała w Sztokholmie 
(w Hallins konsthandel) swoją pierwszą wystawę.  Była to grupa malarzy sku-
piona wokół Birgera Simonssona. W jej skład wchodzili m.in.: Isaac Grünewald, 
Tor Bjurström i Leander Engström. Prace, które zaprezentowano w 1909 roku 
wyraźnie sugerują, że inspiracją dla tych malarzy był Cèzanne. Większość z człon-
ków De unga studiowała malarstwo w Konstnärsförbundet, gdzie wykładali m.in. 
Nordström, Bergh, Kreuger i Eugène Jansson.177 Zarówno nauczyciele jak i ucznio-
wie pozostawali w opozycji do Akademii. Grupa rozpadła się po kilku latach, ale 
wkrótce byli członkowie założyli nową – De åtta. Jeden z ówczesnych krytyków 
sztuki, August Brunius, zwykł mówić razem o obydwu grupach jako o „mężczy-
znach roku 1909”, pomimo, że jednym z ważniejszych członków grupy była ko-
bieta, tj. Sigrid Hjèrten. Razem z mężem, Isaakiem Grünewaldem, Einarem Joli-
nem i Leanderem Engströmem należała do sztokholmskiego odłamu grupy, tzw. 
szwedzkich fowistów, którzy inspirowani byli twórczością Matisse`a.178  Wyróżnia 
ich wyczulenie na dekoracyjność oraz ostre, kontrastowe kolory. Nils von Dardel 
jest reprezentantem „eleganckiego malarstwa naiwnego”, podczas gdy göteborski 
odłam (Birger Simonsson oraz Gösta Sandels) stawiał raczej na poetyckość.  San-
dels chętnie malował wybrzeża podczas sztormu. Stosował niebieskawe barwy. 
Postacie na jego obrazach cechuje symboliczna nieokreśloność.

Pojęcia ekspresjonizm używano w Szwecji przede wszystkim w odniesieniu 
do grupy malarzy, którzy wstąpili do Akademii Matisse`a.

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech szwedzkiej kultury jest du-
alizm miasto-wieś, kultura-natura. Ta opozycja zostaje dodatkowo pogłębiona 
uczuciowością w stronę natury oraz wielkim szacunkiem do wielkich miast kon-
176) J. Willet, Ekspresjonizm, op.cit., s.47-48.
177) B.Wirulf, Lexikon för konst. Bildkonst Arkitektur. Konsthantverk konstindustri, t.I, Stockholm, AB 
Nordiska Uppslagsböcker Stockholm, 1957, s.305-306 (hasło:”expressionism”).
178) A.Lindblom, Svensk konst. Från stenåldern till rymdåldern, Stockholm, P.A.Norstedt &Söners 
förlag Stockholm, 1960, s.304-325.
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tynentalnych.  W 1917 roku Georg Paul rozpoczął wydawać magazyn Flamman, 
pierwszy, który w całości traktował o nowych prądach w sztuce. A w 1922 roku 
powstało stowarzyszenie Falangen, które wspólnie z „mężczyznami roku 1909” 
organizowało wystawy w salach sztuki Liljevalcha w Sztokholmie. Wielu człon-
ków zaczęło potem działać w stowarzyszeniu Färg och Form (1932), które to stało 
się w 1934 roku właścicielem tejże galerii. Färg och Form odegrało istotną rolę 
w promowaniu ekspresjonizmu w Szwecji, stawiając na ekspresywne użycie ko-
loru i społeczne zaangażowanie. Zaobserować to można chociaż w twórczości Al-
bina Amelina oraz Svena X:et Erixsona. Warto także wymienić Hildinga Linnqvi-
sta, Hugo Zuhra oraz Brora Hjortha. Do najwybitniejszych szwedzkich ekspre-
sjonistów, którzy charakteryzuja się większą surowością formy w swych działach 
należą m.in. Vera Nilsson, Siri Derkert i Kalle Hedberg. Dwie pierwsze kobiety 
studiowały w Paryżu, gdzie zetknęły się z kubizmem. Pomimo to obydwie, każda 
na swój sposób, realizowały się w ekspresjoniźmie. Obie preferowaly ciemniejsze 
barwy. Vera portretowała swoją córkę, podczas gdy Siri zainteresowała się realiami 
społecznymi i polityką. Świadczy o tym chociażby jej „malowidło jaskiniowe”, 
które można zobaczyć w Östermalmstorg (jedna ze stacji podziemnej metra 
w Sztokholmie).179

Carl Kylberg , jeden z czołowych reprezentantów göteborskich kolorystów, 
uprawiał liryczną odmianą ekspresjonizmu. Cechuje go kolorystyczny mistycyzm, 
którego przykładem jest Święty malarz – obraz będący autoportretem Kylber-
ga. W tym nurcie także tworzył Ivar Ivarsson i Inge Schiöler. Najmocniej inspi-
racje francuskim ekspresjonizmem dostrzega się u Åke Göranssona oraz Ragnara 
Sandberga.  Ich prace dalekie są od prac göteborskich kolorystów. Istniała również 
mniej znana grupa artystów z  Saltsjö-Duvnäs, skuupiona wokół Olle Nymana. 
Jeden z jej członków, Evert Lundqvist zyskał ogromną sławę poprzez swoją idio-
synkratyczną poetykę. W latach 80., kiedy to nastąpił nieoczekiwany zwrot ku in-
tensywnej kolorystyce, stał się niezwykle popularny.180

Franz Marc

Twórczość na tle życia
Franz Marc urodził się 8. lutego 1880 roku w Monachium, a zmarł 4. marca 

1916 roku w bitwie pod Verdun, we Francji. Marc był jednym z współzałożycieli 
grupy artystycznej Der Blaue Reiter. Jest uważany za jednego z najważniejszych 
przedstawicieli ekspresjonizmu w Niemczech. Jego ojciec, Wilhelm Marc, był tak-
że malarzem. Franz juz jako 17-latek zainteresował się filozofią Nietzschego, co 
widać w późniejszej jego twórczości. Przed rozpoczęciem studiów, na przełomie 
lat 1899-1900, był zmuszony odbyć roczną slużbę wojskową w  okolicach Augs-

179) S.Engblom, Kultura szwedzka. Sztuka współczesna, przekł.Halina Thylwe, Kwiecień 1999. KZ 
113a. [dostęp 02-06-2010] http://www.itmaster.se/sverige/kz113a.pdf
180) Ibidem
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burga. To właśnie tam pierwszy raz zetknął się z końmi – zwierzętami, które stały 
się tematem wielu jego prac. W tym czasie również Franz postanowił porzucić 
filozofię i teologię na rzecz malarstwa. Niezwłocznie zlożył wniosek o przyjęcie 
go do Kunstakademie w Monachium. Pobierał nauki u Gabriela von Hackla oraz 
Wilhelma von Diez. Pracował intensywnie, ale stronił od towarzystwa. Krajobrazy, 
które powstały w 1902 roku są silnie naznaczone naturalizmem181. Wraz z przyja-
cielem ze studiów, Friedrichem Lauerem odbył podróż do Francji, gdzie stacjo-
nował kilka miesięcy. Wolny czas spędzał w paryskich muzeach, gdzie kopiował 
obrazy, studiował lokalne zabytki i towarzyszył francuskim artystom, m.in. Sarah 
Bernhardt. Szczególnie zauroczyły go zbiory w Luwr. Zainteresował się także im-
presjonizmem. Jego wczesne prace z tego okresu formalnie nawiązują właśnie do 
tego kierunku artystycznego i nie mają zbyt wiele wspólnego z jego późniejszym 
rozwojem twórczym. Jedynie tak charakterystyczna dla niego tematyka pozostała 
niezmienna.182 Jesienią powrócił do Monachium i rozczarowany sposobem naucza-
nia, zrezygnował z Kunstakademie. W 1904 założył w Monachium swoją pracow-
nię przy Kaulbachstraße 68. 

Ważną rolę odegrały w jego życiu kobiety - Annette von Eckardt, Maria 
Franck i Marie Schnür. Romans z pierwszą, kilka lat starszą artystką i antykwa-
riuszką wywołał skandal. Pomimo że Anette zakończyła związek, przez wiele lat 
pozostała ważną postacią w życiu Franza. Jeśli chodzi o dwie pozostałe panie, rów-
nież malarki, stały się one przyczyną emocjonalnego obciążenia artysty. By unik-
nąć psychicznego rozdarcia, wraz ze swoim bratem wyjechał do Grecji. Przed wy-
jazdem rozstał się z Marie Schnür. Po powrocie powrócił do Kochel, gdzie konty-
nuował pracę. Jednak zarówno Maria Franck jak i Marie Schnür wkrótce dołączyły 
do niego. Stało się to przyczyną brzemiennego w skutki trójkąta małżeńskiego. 
Jednym z obrazów, który powstał w tym czasie jest Zwei Frauen am Berg. Wkrótce 
rozstał się on z Marie Schnür , a jego towarzyszką życia  w 1911 roku została Maria 
Franck. W styczniu 1910 poznał Augusta Macke, z którym rozpoczął ożywioną 
korespondencję. W swych listach malarze poruszali kwestię teorii sztuki. Dzięki 
temu nawiązała się między nimi silna przyjaźń. Macke poznał go z Bernhardem 
Koehlerem, który stał się jego mecenasem i zaczął go wspierać finansowo. 

W 1910 roku odbyła się pierwsza indywidualna wystawa Franza w Kun-
sthaus Brakl.  Porzucił on swoje atelier przy Schellingstraße i razem z Marią 
Franck osiedlił się w Sindelsdorf. Gdy doszło do drugiej wystawy Neuen Kün-
stlervereinigung München,  Franz poznał takich artystów jak: Wassily Kandinsky, 
Alexej von Jawlensky czy Gabriele Münter.  Kiedy w czasie trzeciej wystawy Jury 
odrzuciło całkowicie abstrakcyjną Komposition V autorstwa Kandinsky`ego, Marc 
wraz z Münterem poparli Wassily`ego i wszyscy troje uznali to za wystarczający 
powód opuścić die N.K.V.M. (die Neue Künstlervereinigung München) Założyli 
więc własną niezależną grupę artystyczną pod nazwą Der Blaue Reiter. W okresie 

181) A.Bassie, Ekspresjonizm,Warszawa, 2006, s.251.
182) Ibidem, s.251.
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od 18 grudnia 1911 do 1 stycznia 1912 roku odbyła się ich pierwsza wystawa 
w Modernen Galerie Heinrich Thannhauser, w Monachium. Bezpośrednio po tym, 
Marc wraz z Kandinsky`m wydał almanach Der Blaue Reiter.183  Druga wystawa, 
Der Sturm von Herwarth Walden, odbyła się w Berliner Galerie i trwała od 
12 stycznia do 18 marca 1912 roku. Opublikowano wtedy pod programowym ty-
tułem „Schwarz-weiß” nie tylko dokonania Der Blaue Reiter, ale także grupy Die 
Brücke, i dzieła Paula Klee.184

Członkowie grupy Der Blaue Reiter byli i są  uznawani za prekursorów 
sztuki nowoczesnej w latach 20. Nazwę Der Blaue Reiter otrzymał również spe-
cjalny almanach z 1912 roku, w którym znalazły się artykuły wyjaśniające  po-
dejście tej grupy artystycznej do sztuki. Pierwsza wystawa „Der Blaue Reiter” 
była w intencji Kandinsky’ego próbą ukazania tych dążeń „tak wyraźnie dziś wi-
docznych we wszystkich dziedzinach sztuki, u których podstaw leżały tendencje 
rozciągnięcia dotychczasowych granic możliwości ekspresji w sztuce”. Druga wy-
stawa „Der Blaue Reiter” z 1912 roku poświęcona była - co znamienne - wyłącznie 
twórczości graficznej. Ekspozycja miała charakter międzynarodowy, wzięło w niej 
udział 25 artystów wywodzących się z „Die Brücke” i z „Nowej Secesji”, wśród 
nich Heckel i Kirchner, a także Arp, Braque, Derain, Klee, Malewicz i Picasso. 
Wraz z wydaniem almanachu i przygotowywaniem ekspozycji ukształtował się 
trzon artystów tworzących „Der Blaue Reiter”. Oprócz wymienionych już inicja-
torów ruchu znaleźli się tu Jawlenski, Marianne von Werefkin, Paul Klee, August 
Macke i kompozytor Arnold Schonberg. Grupa Ugrupowanie Der Blaue Reiter od 
początku nie próbowało forsować jednego, sprecyzowanego i spójnego progra-
mu, interesowało się bardziej zagadnieniem intelektualizacji procesu twórczego. 
Wykładnikiem poglądów tego środowiska na sztukę i jej zadania stała się opubli-
kowana w 1912 roku, a napisana dwa lata wcześniej książka Kandinsky’ego Über 
das Geistige in der Kunst, insbesondere in der Malerei (O pierwiastku duchowym 
w sztuce, a w szczególności w malarastwie). W swoim dziele, Kandinsky mówiąc 
o motywie malarskim, który jest wzięty ze świata rzeczywistego, opisywał jedno-
cześnie przemianę, jaka zachodzi w jego oczach i czyni z otaczającej rzeczywi-
stości barwną symfonię, gdzie historyczne budowle wyznaczają muzyczne rytmy, 
a dźwięki tworzą dynamiczne i swobodne barwy. Nie chciał, jak zdecydowanie 
twierdził, „malować muzyki”, chciał uczynić z malarstwa sztukę równie czystą jak 
muzyka i reagującą na ludzkie zmysły. W swoim dziele Kandinsky akcentował, 
niezależne od przedstawianego przedmiotu i tematu, psychologiczne oddziaływa-
nie samych form i kolorów. Mówił, że „obserwator musi się nauczyć widzieć w ob-
razie przedstawienie stanu ducha, a nie odbicie rzeczywistości”. Chodziło tylko o to, 
aby zostać poruszonym. 185

183)  Malerei. Lexikon von A bis Z, Brandt M. [et al.], Köln, Lingen-Verlag, 1986, s.475-476 
[hasło:“Franz Marc“].
184) Wapedia, Franz Marc, [dostęp 02-06-2010] http://wapedia.mobi/de/Franz_Marc
185) Ekspresjonizm, [dostęp 2010-02-01] http://historia_sztuki3.republika.pl/grupye.html
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W 1914 roku Marc stał się posiadaczem domu w Kochel am See. Krótko 
przed wybuchem I wojny światowej, kiedy dostał wezwanie do służby wojskowej 
pisał, do swojego przyjaciela Kandinsky`ego. W swym liście podkreślił swoją bez-
radność i sprzeciw wobec wojny. Czuł się bardziej europejczykiem niż Niemcem. 
Zginął w bitwie pod Verdun, w 1916 roku  trafiony odłamkiem granatu.186

Franz był utalentowanym artystą. Do wyrażenia swych emocji używał nie 
tylko farb olejnych, ale także ołówka, akwareli i gwaszu. Jego ulubionym moty-
wem stały się zwierzęta. Były one symbolem naturalności, czystości i autentycz-
ności. W swym wyrazie ucieleśniały silną potrzebę życia w zgodzie z naturą oraz 
ideę stworzenia. Użyte kolory były nie tylko formą ekspresji ale przede wszystkim 
miały znaczenie symboliczne. „Niebieski jest zasadą męską, surową i duchową. 
Żółty jest zasadą żeńską, łagodną, radosną i zmysłową. Czerwony jest materialny, 
brutalny, ciężki i jest zawsze tą barwą, z którą inne kolory walczą, i którą przezwy-
cieżają” – te słowa przytacza Ashley Bassie, w swojej książce Ekspresjonizm jako 
słowa Franza skierowane do swojego przyjaciela Augusta Macke187. Franz posiadał 
własną „filozofię” na temat symboli łączenia ze sobą poszczególnych barw. 
W 1907 roku odkrył twórczość Paula Gauguina i Vincenta van Gogha, którymi 
fascynacje można odkryć w jego dziełach. Szczególnie zafascynowała go wystawa 
van Gogha, która odbyła się w Kunsthaus Brakl w Hängen. Odtąd konsekwentnie 
zaczął stosować techniki Vincenta w swoich pracach, przykładem jest chociaż-
by obraz Eichbäumchen czy Reiter am Meer. Franz uważał, że prawie wszyscy 
niemieccy malarze popełniają ten sam błąd, biorąc kolor za światło. Twierdził, iż  
kolor jest czymś całkowicie innym od światła czy oświetlenia i nie ma z nim nic 
do czynienia. Kontakt z Kandinsky`m i odejście z grupy die N.K.V.M otworzyło 
przed nim nowe możliwości. W swych dziełach oddawał przede wszystkim ducho-
wy klimat i bezpośredni wyraz swym mistycznym ideom.

Już w 1916 roku w Monachium, zaraz po śmierci artysty, odbyła się pierw-
sza wystawa poświęcona jego pamięci. W 1920 roku jego żona opublikowała po-
kaźny zbiór listów Franza. 17 września 2005 zorganizowano w Monachium, w Len-
bachhaus, wielką wystawę poświęconą nie tylko obrazom Marca, ale także jego 
graficznym dziełom. Odwiedziła ją rekordowa ilość zwiedzających – ok.300 tys.

Blaues Pferd I 
Jednym z najbardziej znanych obrazów Marca jest Blaues Pferd I z 1911 roku. 

Obraz olejny o wymiarach 112,5 x 84,5 cm znajduje się dzisiaj w monachijskiej 
galerii Lenbachhaus. Przedstawia wyprostowanego, ostro zarysowanego niebies-
kiego źrebaka, który pełny młodzieńczej siły, pochyla głowę w jedną stronę, jak-
by się zastanawiając. Na drugim planie widać kolorowy pagórkowaty krajobraz, 
podzielony na różne części, które jednak nie odcinają się od siebie w sposób zde-
cydowany. To wrażenie zostało uchwycone przez deformacje i płynne przejście 

186) Ibidem
187) A.Bassie, op.cit., s.251.
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pomiędzy kolorami. Koń sprawia wrażenie jakby zajmował nie tylko pierwszy 
plan, ale także środkowy. Na obrazie, w prawym dolnym rogu zauważyć można 
agawę, która stanowi jakby hołd oddany twórczości Gauguina. Pierwszy plan 
został oddany z najdrobniejszymi szczegółami, podczas gdy pagórki na drugim 
wraz z odległością nabierają miękkości, kolory częściowo przechodzą nawet w białą 
barwę. Zauważalne są wyraźniejsze kreski.  Daje to wrażenie niezwykłego kon-
trastu poprzez częściowo kanciaste, a częściowo harmonijne przejścia ko-
loru i formy. Geometryczna kompozycja obrazu została wyraźnie przemyślana.  
Tworzą ją linie przekątne zaznaczające się w  lewym dolnym rogu obrazu w formie 
zielonych smug, na piersi zwierzęcia i skrzywionych liścian rośliny umieszczonej 
w dolnym prawym rogu.  Powtarzające się półkola zarówno na pagórkach jak i cie-

Blaues Pferd I  Franz Marc 1911
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le zwierzęta  sprawiają, ze obserwator czuję wewnętrzną harmonię całego obrazu. 
Światło w obrazie pada na głowę źrebaka, przechodzi przez jego ciało i w końcu 
zaznacza się w prawej części obrazu.188

Sigrid Hjèrten

Twórczość na tle życia
Sigrid Maria Hjèrten urodziła się 27. października 1885 roku w Sundsvallu, 

w Szwecji, a zmarła 24 marca 1948 w Sztokholmie. Jest ona jedną z najważniej-
szych szwedzkich artystek i pionierką ekspesjonizmu w swym rodzimym kraju. 
W 1911 roku została żoną dość znanego na ówczesne czasy malarza, Isaaca Grüne-
walda. Z tego związku urodził się ich syn Iván, który poszedł w ślady rodziców i został 
również malarzem.189

Hjèrten od dziecka wykazywała zdolności artystyczne. Zostały one zauwa-
żone przez Regnara Östberga  (brata drugiej żony ojca Sigrid).Wkrótce za jego 
namową Sigrid ukończyła 4-letnią szkołę dla dziewcząt, po czym w 1903 roku roz-
poczęła naukę w Tekniska Skolan. Miała być to szkoła przygotowawcza do szkoły 
wyższej – Högre konstindustriella skolan (obecnie: Konstfack), którą rozpoczęła w 
1905 roku. Hjèrten studiowała tam tkactwo artystyczne, a w 1908 roku miała już w 
ręku dyplom nauczycielki rysunku.190 Niemal natychmiast  została zatrudniona w 
firmie Sjölmy Giöbel. Malarka była częstym gościem w sztokholmskim Nordiska 
museet, gdzie spędzała swój wolny czas kopiując gobeliny i kilimy.

Szczególnie ważnym momentem w życiu Sigrid był rok 1909, w którym 
poznała Isaaca      Grünewalda – swojego przyszłego męża.191

Był on jednym z członków ugrupowania artystycznego De Unga192, które 
zorganizowało wystawę 3 marca 1909 roku w Hallins konsthandel, uznaną w póź-
niejszym czasie za przełom modernistyczny w szwedzkiej sztuce. Tego samego 
roku również Hjèrten miała swoją pierwszą wystawę, co było dość niespotykane 
z racji jej młodego wieku i oczywiście tego, że była kobietą. Grünewald namówił 
Sigrid do zajęcia się malarstwem. Zauważył w niej niezwykły zmysł kolorystycz-
ny. Zamiast wyjechać do Anglii i  kontynuować edukacje w kierunku tkactwa, 
Sigrid we wrześniu wyjechała z nim do Paryża.193

W 1910 roku wstąpiła do Academie Matisse, gdzie inni szwedzccy malarze 
pobierali lekcje u francuskiego mistrza. Byli wśród nich m.in Isaac Grünewald, 
Carl Palme, Arthur Carlson-Percy, Leander Engström, Einar Jolin, Birger Simons-

188) C.Friedrich, Franz Marc- Blaues Pferd 1, [dostęp 02-06-2010] http://www.hausarbeiten.de/fa-
echer/vorschau/14403.html
189) Wikipedia, Sigrid Hjèrten ,[dostęp 02-06-2010] http://pl.wikipedia.org/wiki/Sigrid_Hjert%C3%A9n
190) Ibidem
191) Ibidem
192) Wikipedia, De unga, [dostęp 02-06-2010] http://sv.wikipedia.org/wiki/De_unga
193) Wikipedia, Sigrid Hjèrten, [dostęp 02-06-2010] 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sigrid_Hjert%C3%A9n
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son, Edward Hald, Hadar Jönzèn, Tor Bjurström, Maj Bring i Arvid Fougstedt. 
Jednak to właśnie Hjèrten stała się ulubienicą Matissa. Od początku zafascynowa-
na kolorem, obdarzona niebanalnym talentem poszła jednak swoją własną drogą. 
Wywołało to fale zazdrości i niezrozumienia wśrod innych artystów. 194 W listopa-
dzie 1911 roku Hjèrten i Grünewald pobrali się, a pod koniec miesiąca urodziło się 
ich jedyne dziecko, Iván. W tym roku zostało także założone kolejne ugrupowanie 
artystyczne tj. De åtta – krąg malarzy, którzy z pełną świadomością zaczęli nazy-
wać się ekspresjonistami. Wśród takich osobistości jak Tor Bjurström, Leander 
Engström, Albert Hoffsten, Einar Jolin znaleźli się także Sigrid i Isaac. Warto do-
dać, że w późniejszym okresie grupę opuścił Hoffsten, a August Lundberg, Gösta 
Sandels i Nils Dardel stali się jej członkami. W 1912 odbyła się pierwsza wystawa 
De åtta. Tematami obrazów Sigrid były wówczas głównie domy, miasta, martwa 
natura i portrety. W jej stylu można dopatrzeć się było wpływów Paula Cezanne. 
Sigrid była zafascynowana jego twórczością i poświęciła mu nawet swój debiu-
tancki artykuł biograficzny.195 W 1913 roku odbyła się pierwsza wspólna wystawa 
Hjèrten i Isaaca w Hallins konsthandel. Małżonkowie zamieszkali wówczas 
w Sztokholmie przy Katarinavägen a rok później byli posiadaczami atelier w oko-
licach Stadsgården.  Na jej obrazach można było wtedy dostrzec widoki z okna 
w różnych porach roku. Na wzór Matissa, który portretował swojego syna Pierre, 
Iván także stał się modelem swojej mamy. W ciagu trzech lat (1915 – 1918 rok) 
namalowała ok. 30 obrazów przedstawiających swojego syna.196

 Inspiracją dla Sigrid w tym czasie były także dwie duże wystawy – jedna, 
gdzie rosyjscy ekspresjoniści wystawiali swoje prace w Malmö w 1914 roku, dru-
ga  zaś „Der Sturm” w Berlinie, gdzie przedstawiciele grup  Die Brücke i Der blaue 
Reiter dali możliwość podziwiania niemieckiego ekspresjonizmu. Sigrid, Isaac 
oraz Leander Engström zorganizowali w 1918 roku w sztokholmskiej Liljevalchs 
konsthall wystawę, którą ostro skrytykowano. Sigrid z początku nie sprzedała żad-
nego obrazu a jeden z bardziej wpływowych krytyków sztuki, Albert Engström, tak 
wypowiedział się na łamach gazety Strix:

„(...) och ser ut att äga en pervers längtan bara efter vanskapligheter. 
Det finns vid Gud inget av konst i hennes idiotiska kråksparkar.”197

[ (...) ona wygląda na owładniętą perwersyjną tęsknotą wyłącznie 
za deformacjami. Na Boga! W jej idiotycznych bazgrołach nie ma 
żadnej sztuki!] -przekł.A.M.

Jedynie August Brunius, teoretyk, a także krytyk sztuki, ujął się za Sigrid. 

194) A.Lindblom, Svensk konst. Från stenåldern till rymdåldern, op.cit
195) B.Wirulf, Lexikon för konst. Bildkonst Arkitektur. Konsthantverk konstindustri, t.II, Stockholm, 
AB Nordiska Uppslagsböcker Stockholm, 1958, s.523 (hasło:”Hjèrten Sigrid”).
196) Wikipedia, Sigrid Hjèrten, op.cit.
197) C.Hammarström, Skrällseger,  [dostęp 02-06-2010] http://www.aftonbladet.se/kultur/konst/artic-
le3538465.ab
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Stwierdził, iż jest ona bardziej utalentowana od swojego męża. Prawdopodobne 
jest, że krytyka całej tej wystawy miała w sobie odrobinę antysemityzmu. Grüne-
wald, z powodu swojego żydowskiego pochodzenia często w tym okresie padał 
ofiarą kampanii antysemickiej. Pomimo tego wszystkiego, wystawa w Liljevalchs 
okazała się sukcesem, publiczność przyjęła ją entuzjastycznie a sprzedaż biletów 
i obrazów dała artystom ponad 8 mln koron zysku (przeliczając na dzisiejszą war-
tość).198

Od 1920 do 1931 roku rodzina Sigrid zamieszkała we Francji. Prace z tego 
okresu przedstawiają najczęściej sprawy codzienne. Po pewnym czasie między 
małżonkami zaczęło dochodzić do spięć. Hjèrten doceniała i kochała męża, ale 
z drugiej strony czuła się zazdrosna i niedowartościowana, drażniły ją częste wy-
jazdy męża.199 Do tego doszła jej choroba psychiczna. Nierzadko zdarzały się u niej 
napady depresji. W tym czasie wspierała ją siostra męża, Bertha, która często po-
zowała malarce do obrazów. Pod koniec lat 20. choroba zaczęła się zaostrzać. Do 
choroby przyczyniły się m.in ataki antysemickie na męża i krytyka ze strony esta-
blishmentu (częściowo z podowu, że Sigrid była kobietą ). W 1932 roku Sigrid 
miała zapaść w Paryżu więc wróciła do Szwecji. Zdiagnozowano wtedy u niej 
schizofrenię. Przez 2 lata leczyła się w sztokholmskim Beckomberga sjukhus. Gdy 
stan jej zdrowia trochę się polepszył,  odbyła z rodziną kilka dłuższych wycieczek 
po Europie. Po powrocie, w 1935 roku , ona, Isaac i ich syn wystawili swoje prace 
w Göteborgs konsthall. Wystawa jednak spotkała się znów z ostrą krytyką. Dopiero 
w 1936 roku, jej pierwsza samodzielna wystawa w sztokholmskiej Konstakade-
mien okazała się sukcesem. W tym samym roku stan jej zdrowia drastycznie się 
pogorszył. W 1937 roku Grünewald rozwiódł się z żoną, która ponownie została 
przyjęta do Beckomberga sjukhus. Sigrid przestała malować, jeden z jej ostatnich 
obrazów pochodzi z 1938 roku i poświęcony jest osobistej pielęgniarce.  Hjèrten 
miewała coraz silniejsze napady szału, dlatego też poddano ją zabiegowi loboto-
mii. Operacja przeprowadzona 10 marca 1948 roku nie udała się i Sigrid Hjèrten, 
nie odzyskawszy przytomności, zmarła.200

Twórczość Sigrid nie przypominała twórczości żadnego z jej kolegów. 
W swych dziełach pragnęła pokazać swoją odrębność i kobiecą wrażliwość. Jed-
nym z motywów stale powtarzających się w jej pracach było kobiece ciało – jej 
własne i innych kobiet. Wraz z jej osobistym procesem rozwojowym, również 
jej malarstwo ewoluowało. Niektórzy określali jej obrazy jako zwodniczą poezję 
barw. Sigrid należała bowiem do mistrzyń koloru. W wyrafinowany sposób prze-
ciwstawiała w swych dziełach barwy zimne barwami ciepłymi. Uważała, że kolor 
i rysunek są tak silnie ze sobą związane ,że nie sposób ich od siebie oddzielić. 
Im większą harmonię osiąga kolor, tym dokładniejszy jest rysunek. Tajemnicą ry-
sunku i formy były kontrasty i współgranie pomiędzy odcieniami. W ten sposób 
198) Wikipedia, Sigrid Hjèrten, op.cit.
199) SVT, Sigrid och Isaac, [dostęp 02-06-2010]  
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=61757&a=838084
200) Wikipedia, Sigrid Hjèrten, op.cit.
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twórczość Hjèrten była bardziej spokrewniona z twórczością niemieckich ekspre-
sjonistów jak chociażby Ernsta Ludwiga Kirchnera niż z wyszukaną  „grą linii” 
francuskich ekspresjonistów.201 Sigrid Hjertén stworzyła kilka tysięcy dzieł: rysun-
ków, szkiców, akwarel i obrazów. Spośród nich ok. 200 obrazów uważanych jest 
za dzieła wybitne.202

W 1964 sztokholmskie Moderna museet zorganizowało retrospektywną wy-
stawę prac Sigrid Hjèrten. Już wtedy mówiono o niej jako o pionierce nowoczesnego 
malarstwa w Szwecji.  Najważniejsza jednak wystawa odbyła się w 1995 roku w Lil-
jevalchs konsthall w Sztokholmie. Wydano wtedy katalog dzieł artystki. Do wzrostu 
popularności przyczyniła się także wydana w tym samym roku  książka Anity Gold-
mans I själen alltid ren o Sigrid Hjèrten.203 Artystką zainteresował się także Anders 
Wahlgren, który nie tylko wydał kilka książek o Hjèrten i Grünewaldzie, ale także 
wyreżyserował w 2005 roku  film Sigrid & Isaac. Dziś Hjèrten należy do najbardziej 
cenionych i lubianych artystek w Szwecji. 204

Kvinna i röd interjör
Jednym z takich dzieł jest obraz Kvinna i röd interjör ( Kobieta w czerwo-

nym wnętrzu) z 1915 roku. Obraz o wymiarach 159x151 cm stanowi autoportret 
Hjèrten. Przedstawia pokój w kolorze intensywnej czerwieni, w którym znajduje 
się stolik z zastawą do kawy i sofa. Na obrazie można dostrzec samą Hjèrten, 
wysoką i szczupłą, która jest  ubrana w elegancką, zieloną, przechodzącą w błękit 
suknię. Za kobietą rozciąga się widok na Stadsgården z maleńkim pociągiem paro-
wym. Światło, wpadające przez okno, tworzy żółtawą poświatę i nadaje całą paletę 
odcieni od cieplejszego oranżu do chłodnej zieleni. W głębi pokoju zaobserwować 
można nagą, kochającą się parę. Nadaje to niezwykłego kontrastu z  zimną aparycją 
artystki. Dodatkowo nakryty błękitnym obrusem stolik do herbaty przeciwstawia 
się czerwieni buduaru. Obraz nawiązuje do wcześniejszego dzieła malarki, z 1916 roku 
-  Ateljeinteriör (Wnętrza atelier). Sigrid skumulowała w Kobiecie w czerwonym 
wnętrzu mnóstwo emocji. Gdy patrzy się na obraz, odczuć można współczesny 
niepokój i niezadowolenie. Wyrażenie emocji między jednostką a jej otoczeniem 
to jeden z wielu godnych podziwu talentów artystki. Obraz został skrytykowany 
przez Alberta Engströma, który nie szczędził artystce gorzkich słów. Uważał, że 
Kvinna i röd interiör zawiera w sobie za dużo pornografii, a sama Hjèrten przynosi 
wstyd wszystkim kobietom. Wybrałam ten obraz nieprzypadkowo, gdyż to właśnie 
w nim dopatrzyć się można wpływu niemieckiego ekspresjonizmu - ekspresji, zyg-
zakowatych gestów, niepokoju, intensywności. Tylko jednolicie czerwony pokój 
przewodzi na myśl Matisse`a. W 1927 roku Sigrid Hjèrten zaczęła malować krót-
201) B.Wirulf, Lexikon för konst. Bildkonst Arkitektur, op.cit., s.523.
202) Wikipedia, Sigrid Hjèrten, op.cit.
203) L.Fagerström, En färgstark konstnär [w:] Helsingborgs Dagblad [online].03-01- 2009.
[dostęp 2010-02-01] 
http://hd.se/kultur/boken/2009/01/03/faergstark-pionjaer/
204) Ibidem
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kimi pociągnięciami pędzla. Tematem jej prac stały się wtedy głównie ludzie i ich 
otoczenie podczas ulewy.205

Pomimo, że znalazłam taka interpretację, wydaje mi się, że obraz w więk-
szym stopniu nawiązuje do ekspresjonizmu francuskiego. Widać to szczególnie, 
gdy spojrzy się na obrazy Matisse`a takie jak The red room z 1908 roku (rzuca się 
w oczy bardzo podobny zestaw barw i motyw czerwonego pokoju) czy chociażby 
The Music Lesson z 1912, gdzie wg mnie została zastosowana ta sama technika- 
lekkie niedociągnięcia i deformacje, które zostają podkreślone widocznymi, acz-
kolwiek cienkimi konturami przy świetnie kontrastującej gamie kolorów.

205) Wikipedia, Sigrid Hjèrten ,op.cit.

Kvinna i röd interiör Sigrid Hjertén  1915
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Zakończenie
Niewątpliwie szwedzccy ekspresjoniści inspirowali się twórczością nie-

mieckich ekspresjonistów. Widać to wyraźnie na przykładzie Sigrid Hjèrten i oma-
wianego przeze mnie obrazu Kvinna i röd interiör jej autorstwa. Wpływy fran-
cuskie bądź niemieckie są widoczne u niemal każdego artysty działającego we 
wczesnych  latach 20. XX wieku. Pomimo, że większość szwedzkich artystów 
studiowało w Paryżu w słynnej Akademii Matisse`a, wielu z nich bardziej zainspi-
rowało się niemiecką „odmianą” ekspresjonizmu. W późniejszym okresie zaczęto 
także studiować w Niemczech, co widać na przykładzie Johana Johanssona. Tora 
Vega Holmström, kształcąca się w Dachau, w swych dziełach bezpośrednio nawią-
zywała do Nolde`ego. Od 1912 roku w Berlinie działał aktywnie Gösta Adrian-
Nilsson. Wiosną 1915 roku w galerii Der Sturm Herwartha Waldena odbyła się 
wystawa prac Hjèrten i Grünewalda. Okazała się ona dużym sukcesem. Szczegól-
nie Gabriele Münter zdawała się być pod dużym wrażeniem twórczości szwedzkiej 
malarki. Podziwiała jej zmysł kolorystyczny jak również umiejętne, eleganckie 
kontury. Wiadomo, że w latach 1915-1917 doszło do spotkania tych dwóch arty-
stek. Zawiązała się między nimi nić sympatii, nie tyle na gruncie artystycznym, 
co personalnym. Sigrid była także zafascynowana niemieckim ekspresjonizmem. 
Z biegiem czasu coraz mniej w jej dziełach można dopatrzeć się było wpływów 
Matissa. Zaczęła używać zygzakowatych kresek. Klimat obrazów przypominał tak 
wszechobecny niemiecki niepokój i ekspresję.206

Wpływ niemieckiego ekspresjonizmu na szwedzki w zakresie malarstwa 
nie jest wyczerpanym tematem. Często deprecjonuje się szwedzkie malarstwo, 
zupełnie niesłusznie. Napisana przeze mnie praca stanowi jedynie wstęp do szer-
szych i wnikliwszych badań nad podjętym tematem.

206) J.Willet, Ekspresjonizm, op.cit., s.191-192.
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