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Słowo wstępne 

Skandynawistyka interdyscyplinarna

Kolejny, trzeci już numer Skandynawistycznych Zeszytów 
Naukowych cieszy i zaskakuje.  Niewątpliwym powo-
dem radości jest fakt, iż podjęta w roku 2011 inicjatywa 
Skandynawistycznego Koła Naukowego UJ okazała się 
tak żywotna i przekonująca. Spotkała się ona z zainte-
resowaniem ze strony studentek i studentów innych 
uczelni, czego świadectwem są artykuły nadesłane 
z Warszawy, Łodzi czy ze Sztokholmu. Zaskakiwać 
natomiast może umacniający swą obecność na łamach 
Zeszytów nurt badań historyczno-politologicznych.  
I tak też w tegorocznej edycji czasopisma obok dwóch 
analiz tekstów literackich (Domu lalki Ibsena i wier-
szy Tomasa Tranströmera) oraz komparatystycznego 
studium poświęconego filozofii Arnego Næessa poja-
wiają się trzy szkice poświęcone polityce i społeczno
-politycznej historii Szwecji, Islandii i Norwegii. Do-
wiedzieć się z nich możemy o karierze Olofa Palme, 
stanowisku Islandii wobec tendencji integracyjnych 
w Europie, a także o historii norweskiego dobrobytu, 
którego ważnym filarem są złoża ropy i gazu ziemnego. 
Czy zatem skandynawistyka odwraca się od „klasycz-
nej” filologii? Sądzę, iż jest odwrotnie – skandynawistyka 
zwraca się do niej z ważnymi pytaniami.

Skandynawistyka (w tradycji anglosaskiej Scandinavian 
Studies) jest w swej istocie interdyscypliną, integrują-
cą wiele dyscyplinarnych perspektyw, dopełniających 
się nawzajem i tworzących wspólnie panoramiczny 
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obraz Skandynawii. We wstępie do wydanej przed 
laty znakomitej interdyscyplinarnej pracy na temat 
dawnej i współczesnej Norwegii przeczytać można, 
iż motywem wiążącym różnodyscyplinarne narracje 
o ojczyźnie Ibsena i Amundsena jest koncept równości, 
egalitaryzmu, będący, zdaniem autorów, kluczem do 
zrozumienia fenomenu norweskości. Myślę, że jest to 
ciekawy kierunek interpretacji skandynawistycznych 
prac zebranych w trzecim numerze Zeszytów Naukowych. 
Z tego punktu widzenia filologia wespół z filozofią, hi-
storią, socjologią i politologią oferuje cenny materiał do 
refleksji nad „skandynawską aksjologią”.  Materiał ten 
podają nam badacze najmłodsi; początkujący jeszcze, 
lecz jednocześnie bardzo już kompetentni pośrednicy 
– „tłumacze”, którzy stymulują komunikację między 
narodami. Prace Agaty Anny Teperek, Ewy Koniecznej, 
Agnieszki Marii Proszewskiej, Jacka Modrzejewskiego, 
Agnieszki Legutko i Wojciecha Liedera zasługują na 
uwagę, a włożony weń wysiłek badawczy na podziw.

Dr hab. Piotr de Bończa Bukowski
Opiekun Skandynawistycznego Koła Naukowego UJ
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Słowo wstępne 

Zeszytów ciąg dalszy

Szanowni Państwo!
Koleżanki i Koledzy!

Mamy przyjemność oddać w Wasze ręce trzeci numer 
Skandynawistycznych Zeszytów Naukowych. Wyjątkowość 
tego numeru nie pozostawia wątpliwości i objawia się 
na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim nawiąza-
liśmy współpracę z Kołem Naukowym Edytorów UJ, 
które podjęło się korekty nadesłanych artykuły. Same 
publikowane teksty świadczą natomiast o tym, iż po-
przednie numery naszych Zeszytów odbiły się echem 
w środowisku skandynawistycznym. I tak oto prace 
studentów z Warszawy, Łodzi i Sztokholmu znalazły się 
obok artykułów studentów z Krakowa. Osobom zaprzy-
jaźnionym z naszą publikacją nie umknęła też na pewno 
nowa szata graficzna Zeszytów, która ewoluowała wraz 
z zawartością. Skandynawski minimalizm zastąpił 
w tym wydaniu dotychczasowe klasyczne grafiki.

Skandynawistyczne Koło Naukowe pod swoją obecną 
nazwą obchodzi w tym roku jubileusz pięciolecia dzia-
łalności. Niebagatelny jest przy tym fakt, iż w tym sa-
mym czasie przypada jubileusz 650-lecia naszej Alma 
Mater, a także 40-lecia Zakładu Filologii Szwedzkiej. 

Od czasu ukazania się poprzedniego numeru Zeszytów 
zrealizowaliśmy kilka ważnych projektów, m.in. złożyli-
śmy wizytę studyjną w Ambasadzie Szwecji w Warsza-
wie i gościliśmy na Dniach Szwedzkich na Uniwersytecie 
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im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kontynuujemy 
też naszą tradycję „Wieczoru Bellmana” – spotkania 
z poezją szwedzkiego skalda Carla Michaela Bellmana, 
a na naszych pokazach filmowych pojawiają się coraz 
to nowe twarze. Od roku z powodzeniem realizujemy 
również projekt „SKON o książkach”, w ramach którego 
członkowie Koła recenzują najnowsze wydania literatu-
ry skandynawskiej pojawiające się na rynku polskim. 
W naszych projektach nieustannie wspierają nas Rada 
Kół Naukowych, Wydział Filologiczny UJ, Instytut Filo-
logii Germańskiej UJ, Fundacja Studentów i Absolwen-
tów UJ „Bratniak” oraz Instytut Szwedzki, za co z tego 
miejsca serdecznie dziękuję. 

Michalina Paździerko
Przewodnicząca SKON UJ

Koordynator projektu
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Agata Anna Teperek

Dlaczego list zostaje w skrzynce?
Analiza postaci Krystyny Linde  
z Domu lalki Henryka Ibsena 

1. NA DRUGIM PLANIE...

Naturalistyczny dramat o tematyce społeczno-obyczajowej1 

Dom lalki (Et dukkehjem) opublikowany w 1879 roku okazał się 
pierwszym międzynarodowym sukcesem Henryka Ibsena. 
Prowokacyjne zakończenie, w którym Nora opuszcza męża 
i dzieci, aby odkryć własne „ja” i stać się wreszcie „praw-
dzi-wym człowiekiem”, wzbudziło ożywioną dyskusję o roli 
kobiet w społeczeństwie, a przede wszystkim w małżeń-
stwie. Co znamienne, debatowano nie tylko w Norwegii, 
lecz w całej Europie, a nawet na świecie, gdyż budzące się 
wówczas ruchy feministyczne uznały Norę za przykład  
kobiety wyzwolonej2. To, co przypadło do gustu ruchom 

1 Tematykę społeczno-obyczajową mają dramaty naturalistyczne 
pisane przez Ibsena od połowy lat 70. XIX w., które krytykują ówcze-
sną sytuacje społeczną, poruszając istotne problemy, takie jak mo-
ralność drobnomieszczańska czy pozycja kobiet. Zob. E. Beyer, H. 
Beyer, Norsk litteratur. Historie, Oslo 1970, s. 186. O rozwoju dramatu 
naturalistycznego i jego Ibsenowskiej odmianie zob. G. Matuszek, 
Skandynawski naturalizm psychoanalityczny. Przybysz z daleka. Henryk 
Ibsen, [w:] tejże, Naturalistyczne dramaty, Kraków 2008, s. 49–88.
2 S. von Schnurbein, Makronen und Fleischbrühe. Ökonomien des Hun-
gers bei Henrik Ibsen und August Strindberg, [w:] Das große nordische Ora-
kel. Henrik Ibsen als Leitbild der Moderne, red. H. Anz, Berlin 2009, s. 181.
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postępowym, spotkało się jednak z ostrą krytyką grup 
konserwatywnych. W ich odczuciu dramat ten był amoralny 
i naruszał powszechnie przyjęte zasady3.

Wbrew tradycji interpretacyjnej, która koncentruje się 
przede wszystkim na Norze i jej rozwoju od „lalki” do 
świadomej jednostki ludzkiej4, oraz nowszym badaniom 
zajmującym się maskaradą, teatrem w teatrze i szansa-
mi Nory na realizację własnych planów5, w poniższym 
artykule przesunięto środek ciężkości na postać Kry-
styny Linde. Jest ona interesująca nie tylko ze wzglę-
du na swoją sytuację życiową – diametralnie inną niż 
ta, w której znajduje się Nora – lecz również dlatego, że 
pełni istotną funkcję w kontekście całej sztuki. To wła-
śnie jej postępowanie prowadzi do ujawnienia prawdy, 
a w konsekwencji do porzucenia przez główną bohater-
kę rodziny. Co więcej, istnieją pewne przesłanki, wyni-
kające z Ibsenowskiego stylu konstruowania dramatów, 
by przyjrzeć się tej postaci bliżej. Krystyna Linde, tak jak 
mąż Nory, Torwald Helmer, występuje w trzech z dwu-
nastu kluczowych scen. Tylko Nora pojawia się częściej, 
choć teoretycznie to właśnie relacje między małżonkami 
są w sztuce najważniejsze. Z analizy wszystkich siedem-
dziesięciu siedmiu scen wynika, że: 
3 Z powodu „niemoralnego” zakończenia nie chciano wystawiać 
sztuki w kilku konserwatywnych teatrach niemieckich. Aby uniknąć 
skandalu, stworzono alternatywną wersję ostatniej sceny – Nora de-
cyduje się w niej pozostać z mężem ze względu na dzieci. Początkowo 
napisał ją niemiecki tłumacz Ibsena. Ostatecznie jednak autor zdecy-
dował się zrobić to samodzielnie. Zob. Erläuterungen und Dokumente. 
Henrik Ibsen, Nora (Ein Puppenheim), red. A Keel, Stuttgart 2004, s. 44.
4 Rozwój badań nad Domem lalki podsumowuje Joan Templeton. 
Zob. J. Templeton, The Poetry of Feminism, [w:] tejże, Ibsen’s Women, 
London 1997, s. 110–145.
5 B. Markussen, Et dukkehjem og rettskulturen, „Edda” 2006, nr 4, s. 355–356.

Agata Anna Teperek
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Nora pojawia się w nie mniej niż siedemdziesięciu sekwen-
cjach, Helmer w trzydziestu, pani Linde w dwudziestu je-
den, służąca w czternastu, Rank w dwunastu, Krogstad 
w sześciu, dzieci Helmerów w pięciu, niania w czterech, 
a posłaniec w dwóch6. 

W porównaniu do innych postaci drugoplanowych 
Krystyna wypowiada się dużo częściej, a jej słowa mają 
zdecydowanie większą moc sprawczą, czego spróbuję 
dowieść w tym artykule.

Jako nieoczekiwany gość pani Linde przybywa do Hel-
merów ze świata zewnętrznego, czym przypomina 
inne figury z przeszłości przewijające się przez twór-
czość Ibsena i zazwyczaj odgrywające w nich istotną 
rolę7. Dzięki nim czytelnik lub widz ma szansę po-
znać wcześniejsze losy głównych bohaterów, które ich 
ukształtowały oraz zdeterminowały aktualną sytuację. 
Pozostaje to z jednej strony w zgodzie z duchem epoki, 
gdyż pod wpływem darwinizmu wierzono, że charak-
ter i postępowanie jednostki mają związek z dziedzicz-
nością, pochodzeniem, wychowaniem i wcześniejszymi 
przeżyciami. Z drugiej strony, poznanie przeszłości bo-
haterów nabiera szczególnego znaczenia w dramatach 
analitycznych, w których przyczyna i zalążek tragedii 
poprzedzają rzeczywisty czas akcji. Krystyna pomaga 
więc zrozumieć, kim tak naprawdę jest Nora i co się wy-
darzyło w ciągu ostatnich kilku lat.

6 E. Törnqvist, The Drama Text, [w:] E. Törnqvist: Ibsen. A Doll‘s 
House. Plays in Production, London 1995, s. 20, [wszystkie cytowane 
fragmenty, oprócz tekstu dramatu, w tłumaczeniu autorki].
7 Np. w Podporach społeczeństwa jest to Lona, w Upiorach – Oswald, 
w Dzikiej kaczce – Gregers Werle, w Rosmersholm – rektor Kroll, 
w Heddzie Gabler – Eilert Lövborg, a w Gdy się zbudzimy spośród 
zmarłych (Zmartwychwstanie) – Irena.

Dlaczego list zostaje w skrzynce?
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Zdaniem Suzanne Brøgger i Asbjørna Aarsetha dokład-
nie taką samą rolę pełnią tu inne postaci drugoplano-
we, ukazujące jedynie różne strony charakteru głów-
nej bohaterki8. Jednak inni literaturoznawcy, jak John 
Northam i Egil Törnqvist, zauważają, że pani Linde 
stanowi ważną paralelę i punkt odniesienia w sztuce. 
Nabyła ona już doświadczenie, którego brak Norze, 
i podąża teraz w przeciwnym kierunku9. Z kolei Anna 
Westerståhl Stenport podkreśla, że gdy uwzględni się 
perspektywę społeczno-historyczną, to „bezdzietną 
wdowę panią Linde można po części postrzegać jako 
pracowity i samodzielny »model« alternatywny dla No-
ry”10. Właśnie taki sposób widzenia tej postaci rozwinę 
poniżej, zgodnie z hipotezą, że Krystyna nie była wcale 
świadomą „pomocnicą” Nory w procesie emancypacji, 
a jedynie pragnęła „poprawić” wedle własnego uznania 
jej związek oraz nauczyć ją pracowitości i samodziel-
ności, dzięki czemu Nora mogłaby stworzyć idealne 
małżeństwo.

2. KRYSTYNA LINDE – ŻYCIE I CHARAKTER

Pani Linde i Nora chodziły razem do szkoły, jednak 
nie widziały się przez ostatnie dziewięć czy dziesięć 
lat. Chociaż nazywają siebie przyjaciółkami, to przez 

8 Por. S. Brøgger, Nora og kvinnosaken, [w:] E. Horn, Ibsens kvinner, 
Oslo 2006, s. 84–93. Podobną opinię przedstawia A. Aarseth. 
Zob. A. Aarseth, Ibsens samtidsskuespiell. En studie i glasskapets 
dramaturgi, Oslo 1999, s. 69. 
9 J. Northam, A Doll’s House, [w:] tegoż, Ibsen’s Dramatic Method. 
A Study of the Prose Dramas, London 1953, s. 26–27; E. Törnqvist, 
The Drama Text, dz. cyt., s. 29–31.
10 A. Westerståhl Stenport, The Sexonomics of Et dukkehjem. Money, 
the Domestic Sphere and Prostitution, „Edda” 2006, nr 4, s. 342, 346.

Agata Anna Teperek
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ten czas nie napisały do siebie ani jednego listu i wie-
dzą teraz o sobie tylko tyle, ile udało im się przeczy-
tać w gazetach lub dowiedzieć z zasłyszanych plotek. 
W międzyczasie Krystyna wyszła za mąż za starszego, 
bogatego mężczyznę i przed trzema laty owdowiała. 
Nigdy nie kochała swojego męża, czego była w pełni 
świadoma od samego początku związku i co zdecydo-
wanie odróżnia ją od przyjaciółki. Poślubiła go wyłącz-
nie dla pieniędzy, by – jak twierdzi – wesprzeć chorą 
matkę i dwójkę małych braci. Z konieczności niesienia 
pomocy innym, zerwała ze swoją prawdziwą miłością, 
Nilsem Krogstadem. Po latach wyjaśnia ukochanemu 
swoją decyzję w następujący sposób:

Nie mogłam postąpić inaczej... Musiałam z panem ze-
rwać... Było to moim obowiązkiem... Wyrwać z pańskiego 
serca to, co pan czuł dla mnie (...) Miałam chorą matkę 
i dwóch małych braciszków. Nie mogłam czekać na pana 
– nie miał pan żadnych widoków na przyszłość11. 

Krystyna mówi o obowiązkach względem rodziny. To 
one sprawiły, że nie miała żadnych wątpliwości, co zro-
bić, i była przekonana o słuszności swojego postępowa-
nia. Analizując przytoczony powyżej fragment, Leif K. 
Roksund podkreśla, że „zarówno ona [pani Linde], jak 
i Ibsen uważają ten schemat [postępowania] za odświęt-
ną formę prostytucji”12. Postawa Krystyny nie jest jed-
nak aż tak jednoznaczna, jak przedstawia to Roksund, 
gdyż w żadnym wypadku nie potępia ona swojego 

11 H. Ibsen, Dom lalki, tłum. z niem. J. Frühling, [w:] tegoż, Dramaty, 
Poznań 1977, s. 68.
12 K.L. Roksund, Et dukkehjem, [w:] tegoż, Ibsen og Eros, Skien 2002, s. 171.

Dlaczego list zostaje w skrzynce?
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zachowania, wręcz przeciwnie – szczyci się nim13. Po-
święcenie się dla dobra innych w jej mniemaniu uszla-
chetnia i uświęca ją, nadając cech niemalże męczeńskich 
(podobnie zresztą myśli o sobie Nora). Jednocześnie 
Krystyna wierzy, że cierpienie w nieudanym małżeń-
stwie daje jej przewagę nad beztrosko żyjącą przyjaciół-
ką, co podkreśla w rozmowie:

Pani Linde: (…) jestem dumna i szczęśliwa, że dane mi było 
zgotować matce beztroską starość.

Nora: Jesteś również dumna z tego, co zrobiłaś dla 
swych braci.

Pani Linde: Zdaje się, że mam do tego prawo14.

Mimo wszystko pod powłoką dumy dostrzec można 
ziarnko goryczy i żalu. „Nie miałam wtedy innego wybo-
ru”15 twierdzi pani Linde, a w rozmowie z Krogsta-dem 
przyznaje, że często zastanawia się, jak potoczyłyby się 
jej losy, gdyby wówczas zdecydowała się wyjść właśnie 
za niego. Zdaje sobie sprawę, że zniszczyła własne życie, 
lecz, co istotne, ponosi ona także odpowiedzialność za nie-
szczęście i degenerację ukochanego. W szczerej rozmowie 
z Krystyną Krogstad wyznaje: „Kiedy utraciłem panią, 
miałem uczucie, że grunt zapadł mi się pod nogami (...) te-
raz jestem bezradnym rozbitkiem”16. Mężczyzna znalazł 
się na marginesie społeczeństwa i chwyta się wszelkich 
sposobów, by znów „wypłynąć na powierzchnię”.
13 Warto zwrócić tu uwagę, że Nora także jest dumna z siebie, ale 
jej czyn w przeciwieństwie do postępowania Krystyny był niele-
galny i musiał być utrzymywany w tajemnicy. Ten fakt mógł rów-
nież wpłynąć na nastawienie i odczucia Krystyny.
14 H. Ibsen, dz. cyt., s. 23.
15 Tamże, s. 69.
16 Tamże, s. 68.

Agata Anna Teperek
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Krystyna pragnie wynagrodzić Krogstadowi popełnio-
ny w młodości błąd. Zgodne jest to z jej światopoglą-
dem i wyjawionym w rozmowie z doktorem Rankiem 
przekonaniem: „Przecież chorzy potrzebują chyba 
przede wszystkim pomocy”17. Rank odpowiada jej na 
to słowami: „Otóż to właśnie. Pod wpływem takich po-
glądów społeczeństwo zmienia się w szpital”18. W za-
chowaniu Krystyny, w stawianiu dobra bliskich ponad 
własne oraz w jej gotowości do ofiarowywania się dla 
innych dostrzec można wiele elementów chrześcijań-
skich. Brian Johnston pisze o Krystynie, że „chrześci-
jański (lub galilejski) aspekt jej charakteru (poza imie-
niem) jest widoczny w jej osobistej historii: poświęcenia 
własnego szczęścia (i szczęścia jej ukochanego) w imię 
obowiązków względem innych”19. Ten wymiar jej mo-
ralności zostaje dodatkowo wzmo-cniony po śmierci 
męża, który nic jej po sobie nie zostawił – ani pieniędzy, 
ani dzieci, jak podsumowuje: „żadnej troski, żadnych 
wspomnień, którymi bym mogła żyć”20. Fakt, że nie ma 
za co żyć i musi pracować, ma jednak dla niej drugo-
rzędne znaczenie. To, co naprawdę sprawia jej ból, to 
samotność i brak kogoś, dla kogo mogłaby się poświę-
cać. Gdy zmarła jej matka, a bracia dorośli, mogła (i mu-
siała) wreszcie zacząć troszczyć się o samą siebie. Kry-
styna znalazła się w zupełnie nowej sytuacji. Wtedy też 
poczuła, że jej egzystencja nie ma już żadnego sensu, 
o czym opowiada Norze:

17 Tamże, s. 25.
18 Tamże, s. 25.
19 B. Johnston, A Doll House, or „The Fortunate Fall”, [w:] tegoż, Text 
and Supertext in Ibsen‘s Drama, University Park, PA 1989, s. 147.
20 H. Ibsen, dz. cyt., s. 14.

Dlaczego list zostaje w skrzynce?
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Pani Linde: (...) musiałam zajmować się drobnym handlem, 
udzielać lekcji, robić, co się dało. Ostatnie trzy lata były 
dla mnie jednym długim dniem roboczym. Teraz się to 
skończyło, moja biedna matka już mnie nie potrzebuje, 
umarła. Chłopcom również nie muszę pomagać, pracują 
i sami zarabiają na życie.

Nora: Musisz mieć uczucie ulgi, Krystyno.

Pani Linde: Nie, Noro. Tylko uczucie niewypowiedzianej 
pustki. Nie mieć nikogo, komu by można poświęcić życie...21.

Z tego też powodu logiczne wydaje się jej oświadczenie: 

Pracować tylko dla siebie – cóż to za satysfakcja? Chciała-
bym znaleźć kogoś, dla kogo warto by było pracować...22. 

Byle znów poczuć się komuś niezbędną, Krystyna go-
towa jest nawet dzielić życie z wypchniętym na margi-
nes społeczeństwa Krogstadem. Swoje uczucia określa 
następująco: „Potrzebny mi jest ktoś, dla kogo mogła-
bym żyć, a dzieciom pańskim potrzebna jest matka. 
Oboje jesteśmy sobie potrzebni”23. Krogstad podchodzi 
do jej propozycji najpierw dość ostrożnie i podejrzli-
wie24, twierdząc, że to „egzaltowana szlachetność, wiel-
koduszne kobiece pragnienie ofiary”25. Potem jednak 
dostrzega w tym szansę na poprawę swojej reputacji 
i stania się innym człowiekiem, dlatego ostatecznie de-
cyduje się ponownie związać z Krystyną.
21 Tamże, s. 17.
22 Tamże, s. 69–70.
23 Tamże, s. 70.
24 Toril Moi twierdzi, że przyczyną jego reakcji było to, że „czysta 
i gotowa do samopoświęcenia kobieta była popularnym stereoty-
pem w czasach, gdy Ibsen pisał Dom lalki”. Zob. T. Moi, „Først og 
fremst et menneske”. Idealisme, kjønn og teater i Et dukkehem, [w:] tej-
że, Ibsens modernisme, Oslo 2006, s. 328.
25 H. Ibsen, dz. cyt., s. 70.
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Wydaje się, że rola kobiety mającej wpływ na życie in-
nych odpowiada Krystynie. Chętnie ofiarowuje się dla 
najbliższych, co daje jej poczucie przynależności do ja-
kiejś grupy, powód do dumy oraz radość. Nie potrafi 
ona bowiem funkcjonować, myśląc tylko o sobie i reali-
zując wyłącznie własne cele. Sytuacja, w której nadarza 
się taka sposobność, przeraża ją.

Co więcej, by pomóc innym Krystyna jest w stanie 
w imię wyższych racji nie tylko poświęcić własne do-
bro, lecz również szczęście najbliższych. Ta cecha cha-
rakteru determinuje także jej stosunek do Nory. Utyli-
tarność oraz silna, wewnętrzna potrzeba bycia komuś 
matką wpływają na sposób, w jaki Krystyna postrzega 
młodszą przyjaciółkę – ta jest dla niej raczej dzieckiem 
niż równorzędną partnerką. 

2.1 Stosunek Krystyny do życia i Nory

Podczas spotkania po latach Krystyna odnosi wrażenie, 
że Nora jest wciąż małą dziewczynką, bezkrytycznie za-
patrzoną w męża, którego kocha tak, jak niegdyś zwy-
kła kochać ojca. Widzi ją jako beztroskie dziecko, które 
nie ma żadnych prawdziwych problemów, bo zawsze 
dostaje to, czego chce. Taka opinia wynika po części 
z wciąż żywych wspomnień z dzieciństwa. Ponieważ 
kobiety nie widziały się przez lata, Krystyna postrzega 
Norę przez pryzmat przeszłości. W rezultacie nie zwra-
ca uwagi na to, jak wiele się zmieniło. Brak kontaktu 
sprawił, że kobiety, mimo okazywanej sobie serdeczno-
ści, stały się sobie obce.

Dlaczego list zostaje w skrzynce?
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Innym czynnikiem mającym wpływ na stosunek Krysty-
ny do Nory jest fakt, że przynależą one do dwóch różnych 
„rzeczywistości”. Jako wdowa, pani Linde ma w społe-
czeństwie zupełnie inne prawa26. Dzięki nabytemu do-
świadczeniu zawodowemu oraz wyrobionej pozycji spo-
łecznej zna lepiej życie i ludzi, podczas gdy Nora nie ma 
o nich najmniejszego pojęcia27. W związku z tym można 
uznać Krystynę za niemal równorzędnego członka świa-
ta mężczyzn, do którego Nora nie ma dostępu. O niższej 
pozycji Nory świadczy choćby sposób nazywania postaci. 
Po analizie ich opisu Törnqvist stwierdza:

Jedna z kobiet, pani Linde, może formalnie być włączana 
do tej samej kategorii co mężczyźni [przed nazwiskiem 
podaje się jej rolę społeczeną; przyp. aut.], ale sposób ty-
tułowania jej wskazuje po prostu na to, że jest – lub, jak 
w tym przypadku – była zamężna28.

Zdaniem Törnqvista pozycja pani Linde jako żony jest 
taka sama jak Nory. Prawdą jest, że rzeczownik „pani” 
wskazuje na fakt zamążpójścia, jednak w przypadku 
Nory używane jest samo imię, nie nazwisko. Zalicza-
na jest ona niemalże do dzieci. Krystyna zaś jako „pani 
26 O pozycji kobiet w XIX-wiecznej Norwegi pisze m.in. Vidgis 
Ystad w eseju Ibsens kvinner: „Społeczna pozycja kobiet w Euro-
pie czasów wiktoriańskich wyraźnie się różniła od tej mężczyzn. 
Zwłaszcza kobiety z mieszczaństwa były przygotowywane do 
spędzenia życia w domu zarówno przez prawodawstwo, jak i tzw. 
»praktykę i zwyczaj«. Kobietom nie przysługiwało prawo do wyż-
szego wykształcenia ani swobodnego wyboru zawodu, a w Nor-
wegii aż do zmiany prawa w 1888 r. zamężne kobiety były do-
datkowo zależne ekonomicznie i podlegały mężom jako swoim 
opiekunom”. Zob. V. Ystad, Ibsens kvinner, [w:] E. Horn, dz. cyt., 
s. 48. Więcej o norweskim prawie w porównaniu do innych państw 
w kontekście tego dramatu zob. B. Markussen, dz. cyt., s. 354–343.
27 J. Northam, dz. cyt., s. 27.
28 E. Törnqvist, The Drama Text, dz. cyt., s. 16.
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Linde” należy do osób dorosłych, co też przekreśla znak 
równości między obiema kobietami.
Nikomu też nie przychodzi na myśl, by traktować Kry-
stynę jak lalkę. Wręcz przeciwnie, jest ona zmuszona 
pracować i troszczyć się sama o siebie. Otrzymuje posa-
dę w banku, gdzie będzie współpracować z Helmerem. 
O to stanowisko, piastowane dotychczas przez mężczy-
znę, starali się również inni, lecz nikogo nie dziwi, że 
zajmie je kobieta. Dowodzi to, że Krystyna może rów-
nie dobrze wykonywać taką samą pracę jak mężczyzna, 
co więcej, pod tym względem społeczeństwo traktuje 
ją jako równą mężczyznom. Zupełnie inaczej niż Norę.
Należy także wspomnieć o różnicy wieku między 
przyjaciółkami, która upodabnia Krystynę do męskich 
bohaterów dramatu29. Nora (pomijając dzieci) jest naj
-młodsza w towarzystwie, co, jak zauważa Törnqvist, 
może wiązać się z pewnymi zależnościami psycho-
lo-gicznymi30. Odnosi się to zarówno do związku 
Helmera z Norą, jak i stosunków miedzy kobietami. 
Krystyna wchodzi niemal automatycznie w rolę mat-
ki31 zamiast być prawdziwą przyjaciółką pani domu. 
Głaszcze Norę po głowie, szyje dla niej sukienki (jak 
dla lalki) i doradza jej, gdy ta znajdzie się w niebez-
pieczeństwie. Gotowa jest nawet wstawiać się za nią 
u Krogstada. Na tę nierówną relację zwraca uwagę 
29 Tamże, s. 17.
30 Tamże.
31 Znaczenie Helmera dla Nory daje się porównać ze znaczeniem, 
jakie miał dla niej ojciec, dlatego można powiedzieć, że jej miłość 
do męża jest rodzajem projekcji miłości do ojca – swego rodzaju 
przedłużeniem kompleksu Elektry. Wynika to m.in. z wzorców, 
jakie Nora dostała w dzieciństwie, oraz różnicy wieku między 
małżonkami. Por. E. Törnqvist, The Drama Text, dz. cyt., s. 17.
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sama Nora, wypominając pani Linde, że zachowuje się 
dokładnie jak Helmer:

Pani Linde: Oj, Noro, Noro, jak widzę, nie spoważniałaś 
od tego czasu. Kiedyś byłyśmy razem w szkole, już wtedy 
lubiłaś trwonić pieniądze, byłaś rozrzutnicą!

Nora: Torwald twierdzi, że nie zmieniło się to i teraz. (gro-
zi jej palcem) Ale Nora nie jest taka niemądra, jak przy-
puszczacie32.

Svend Christiansen uznaje ten fragment za dowód na 
to, że opisywana w dramacie relacja dorosły – dziecko 
nie odnosi się wyłącznie do Helmera i jego żony:

Relacja dorosły – dziecko, która nabiera wyrazu, gdy Nora 
łamie zakaz i bez mrugnięcia okiem zapewnia o swojej 
niewinności, zostaje dodatkowo potwierdzona przez nią, 
gdy jej stara przyjaciółka, Krystyna Linde, strofując ją na-
śladuje Helmera33.

Przykładem na to, że Krystyna przypomina czasem 
Torwalda, jest również dzielona przez nich opinia na temat 
stosunku Nory do pieniędzy – oboje zarzucają jej rozrzut-
ność, w czym ma być, rzekomo, podobna swojemu ojcu34.

Zawsze, gdy pani Linde radzi coś przyjaciółce, powołuje 
się na swoje doświadczenie i wiek. Ma to gwarantować 
jej nieomylność i prawo do mówienia Norze, co będzie 
dla niej najlepsze. Nie pozwala jej na samodzielne decy-
dowanie o sobie i nie słucha żadnej argumentacji, lecz 
mówi dokładnie, jak Nora powinna postępować:

32 H. Ibsen, dz. cyt., s. 15.
33 S. Christiansen, Turgenev? [w:] S. Christiansen, Henrik Ibsen og 
teatrets konventioner, Köpenhamn 1983, s. 101.
34 E. Törnqvist, The Drama Text, dz. cyt., s. 32.
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Jesteś ciągle jeszcze dzieckiem pod niektórymi względa-
mi, moja droga! Będąc starszą od ciebie, mam nieco więcej 
doświadczenia. Otóż chciałabym ci powiedzieć: powinnaś 
zakończyć tę historię z doktorem Rankiem35.

Pokazuje to, że bliska jest Krystynie moralność drob-
nomieszczańska, którą mimo własnych przykrych do-
świadczeń do pewnego stopnia reprezentuje.

Nora z kolei potrafi doskonale przystosować się do sy-
tuacji i nie robi jej różnicy, czy „podlega” Helmerowi, 
czy Krystynie; rolę dziecka chętnie odgrywa przed 
obojgiem. Jak twierdzi Christiansen, jest ona świadoma 
oczekiwań społecznych i świetnie nauczyła się je speł-
niać. Do tego robi to w pełni dobrowolnie:

Jej postępowanie – wkładanie Rankowi i pani Linde maka-
roników do ust i to, że następnie przydziela sobie „jeden, 
najwyżej dwa”, jest nawykiem, który wyraźnie przypomi-
na te praktykowane wobec dzieci. Nora naprawdę sprawia 
wrażenie, jakby zaakceptowała przydzieloną jej rolę, rolę 
dziecka-lalki Torwalda Helmera; nawet jej sprzeciw, nawet 
jej protesty przeciw temu, przynależą do roli36.

Także Vidgis Ystad zaznacza, że Nora sama przyw-
działa maskę lalki, ponieważ zdaje sobie sprawę, że 
tego oczekuje od niej mąż i społeczeństwo37. Można 
więc założyć, że również pani Linde, jako część społe-
czeństwa i osoba bliska światu mężczyzn, chce widzieć 
w przyjaciółce bezbronne dziecko, co skłania Norę do 
odgrywania tej roli także przed nią.

35 H. Ibsen, dz. cyt., s. 45.
36 S. Christiansen, dz. cyt., s. 103.
37 V. Ystad, dz. cyt., s. 49.
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Po przyjrzeniu się bliżej relacjom łączącym przyjaciółki 
nie dziwią już tak bardzo kategoryczne nalegania Kry-
styny, by Helmer poznał prawdę o fałszerstwie. Nie jest 
to jednak akt solidarności z Norą ani chęć zdemasko-
wania obłudy Torwalda. Wręcz przeciwnie, pani Linde 
wydaje się trzymać jego stronę i chce, by ten dowiedział 
się o wszystkim. Nie rozumie motywacji Nory, która 
postępuje zgodnie z własną intuicją, a nie konwencjami 
społecznymi zarówno wtedy, gdy popełniała przestęp-
stwo, jak i kiedy utrzymuje ten fakt w tajemnicy przed 
mężem. Krystyna chce zakończyć błazenadę młodszej 
przyjaciółki, ponieważ zna zasady obowiązujące w spo-
łeczeństwie i sama w dużej mierze się ich trzyma. Pod-
czas rozmowy z Norą o doktorze Ranku mówi: „Jakże 
tak dobrze wychowany pan może być taki niedelikat-
ny?”38. Stwierdza również, że „żona nie może zaciągnąć 
pożyczki bez zgody męża”39 i strofuje Norę za zrobienie 
czegoś bez wiedzy Torwalda. Dowiedziawszy się praw-
dy o fałszerstwie, Krystyna krzyczy przerażona: „Noro! 
Na miłość boską...”40 i radzi przyjaciółce z pełnym prze-
konaniem, aby jak najszybciej opowiedziała o wszyst-
kim mężowi. Można się domyślać, że chce, by ten pomógł 
żonie wybrnąć z kłopotów. Zakładając bowiem, że Nora 
poznaje „prawdę” o swoim mężu, ale Krogstad mimo 
wszystko nie ustępuje pod wpływem próśb Krystyny, 
to Helmerowie nadal znajdują się w trudnej sytuacji. 
Pani Linde wie równie dobrze jak Helmer czy Krogstad, 
jakie konsekwencje prawne może pociągnąć za sobą 
czyn Nory i dlatego jej działania mają także wymiar 

38 H. Ibsen, dz. cyt., s. 45.
39 Tamże, s. 20.
40 Tamże, s. 61.
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prewencyjny – ich celem jest wzmóc czujność Helmera 
i uniemożliwić Norze popełnienie kolejnego głupstwa. 
Innymi słowy, intencją Krystyny nie jest emancypacja 
Nory, lecz ujawnienie tajemnicy utrudniającej stworze-
nie idealnego związku opierającego się na prawdzie. 
Jednocześnie postać ta przekracza granice zarysowanej 
w sztuce dychotomii między tym, co męskie – uwa-
runkowane kulturowo – a tym, co żeńskie – intuicyjne 
i naturalne41. Pani Linde, która wciąż odczuwa potrzebę 
matkowania innym, zatraciła część kobiecych instynk-
tów. Osłabły one z biegiem czasu i zostały zastąpione 
normami społecznymi, typowymi, rzekomo, dla świa-
ta mężczyzn42. Udało się jej więc połączyć silny, nieza-
spokojony instynkt macierzyński z władzą nad innymi 
i samodzielnością. W rezultacie stała się człowiekiem 
kultury, a nie natury, i znajduje się teraz gdzieś pomię-
dzy biegunem męskim i żeńskim. Co najważniejsze, jest 
to w pełni akceptowane i legitymizowane społecznie.

O byciu „gdzieś pomiędzy” świadczy również pozycja 
Krystyny w nowym związku. Nie jest ona tradycyjną 
panią domu, lecz zachowuje swoją pracę, zarabia i staje 
się żywicielką rodziny. Dlatego opinia Northama, ja-
koby pani Linde szukała w rodzinie bezpieczeństwa 
i ucieczki od świata biznesu43, wydaje się chybiona. 

41 Por. E. Törnqvist, Prologue: Background, [w:] tegoż, dz. cyt., s. 8. 
Anna Westerståhl Stenport wskazuje też inny podział: „Męski i żeński 
są przyporządkowane sobie jako przeciwieństwa, również jeśli chodzi 
o produktywność i konsumpcyjność”. Zob. A. Westerståhl Stenport, 
dz. cyt., s. 342. Tę granicę także przekracza pani Linde dzięki swojej 
pracy, nawet wtedy, gdy ponownie wiąże się Krogstadem.
42 To, co instynktowne i naturalne, zastąpiono częściowo tym, co 
chrześcijańskie i drobnomieszczańskie.
43 J. Northam, dz. cyt., s. 27.

Dlaczego list zostaje w skrzynce?



23

W nowym związku to ona dominuje, skupiając w ręku 
męskie domeny, co podkreśla między innymi Stefanie 
von Schnurbein:

Model pozytywnego rodzicielstwa zarysowywany przez ten 
dramat jest też ostatecznie ukształtowany przez przejęcie 
kobiecej moralności opiekuńczej przez Krogstada i przez 
przejęcie męskiej działalności zawodowej przez panią Linde44.

Co więcej, porównanie Krogstada z Helmerem poz-wa-
la zauważyć, że dzieci są szczególnie ważne dla tego 
pierwszego. Często o nich wspomina i ubiega się o pra-
cę właśnie ze względu na nie45. Ma on więc cechy ucho-
dzące za typowo kobiece, przez co świetnie uzupełnia-
ją się z Krystyną i tworzą parę prawie idealną – każdy 
z nich robi to, co mu najbardziej pasuje i w czym się 
realizuje, nie zważając na przypisywane ich płciom role 
społeczne. Zdaniem Brøgger „cud” (det vidunderlige), 
o którym mówi Nora, zostaje urzeczywistniony właśnie 
w związku Krystyny z Krogstadem, a więc w związku 
osób, „które przeszły tak dużo złego, pozostawiając 
wszelkie troski i rozczarowania za sobą”46. Na tym też 
ma polegać według Brøgger paradoks tej sztuki.

3. DLACZEGO LIST ZOSTAJE W SKRZYNCE?

Po rozmowie, w której dochodzi do przebaczenia i za-
pada decyzja o rozpoczęciu wszystkiego od nowa, Kry-
styna prosi Krogstada o nieodbieranie listu od Helmera. 
Chce, by ten miał możliwość zapoznania się z jego tre-
ścią, co argumentuje w następujący sposób:

44 S. von Schnurbein, dz. cyt., s. 187.
45 K. Roksund, dz. cyt., s. 171.
46 S. Brøgger, dz. cyt., s. 93.
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Pani Linde: Nie, Krogstad, pan nie powinien domagać się 
zwrotu listu!

Krogstad: Czyż nie po to wezwała mnie pani tutaj?

Pani Linde: Tak, w pierwszej chwili, nim ochłonęłam ze 
strachu. Ale upłynęło przeszło dwadzieścia cztery godziny 
i w ciągu tego czasu napatrzyłam się w tym domu na rzeczy  
najbardziej nieprawdopodobne. Helmer powinien dowie-
dzieć się o wszystkim; ta nieszczęsna tajemnica musi wyjść 
na jaw, musi dojść między nimi do szczerej, otwartej rozmowy.  
To niemożliwe, żeby to ukrywanie, te wybiegi trwały 
wiecznie47.

To wyjaśnienie zawiera kilka interesujących kwestii. 
Po pierwsze, pani Linde podkreśla, iż Helmer musi do-
wiedzieć się o wszystkim. Była zresztą tego zdania od 
samego początku i usilnie namawiała Norę do otwartej 
rozmowy z mężem. Gdy Nora zwierzyła się jej ze swo-
ich problemów i powierzyła tajemnicę, Krystyna pytała 
kilkakrotnie, czy Helmer na pewno o niczym nie wie 
i kiedy Nora zamierza mu w końcu powiedzieć o po-
życzce. Nie rozumiała ona kompletnie, dlaczego przyja-
ciółka chowa to w tajemnicy przed mężem. Dlatego też 
można wątpić, czy rzeczywiście, jak twierdzi Törnqvist, 
„wiedząc o tym, co to znaczy pozostawać w nieszczęśli-
wym małżeństwie (...) pani Linde pragnie pomóc Norze 
wyrwać się z takiego [nieszczęśliwego związku]”48. 
Trudno bowiem nieszczęśliwe małżeństwo Krystyny, 
na które zdecydowała się z pełną świadomością, po-
równywać do małżeństwa Nory, która czuje się szczę-
śliwa, nawet jeśli patrząc z zewnątrz, jest to szczęście 
lalki. Aldo Keel zaznacza, że „małżeństwo Helmerów 

47 H. Ibsen, dz. cyt., s. 71.
48 E. Törnqvist, The Drama Text, dz. cyt., s. 31.
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zawarto nie z pobudek finansowych, lecz ze względu na 
napięcie erotyczne i marzenie o wspólnym szczęściu”49. 
Nora i Torwald żyli razem w swego rodzaju iluzji, która 
dawała im zarówno siłę, jak i ochotę do życia.

Ponadto w rozmowie z Krogstadem pani Linde nie 
wspomina w ogóle o Norze. Jej imię nie pada tam ani 
razu, co można uznać za dowód, że celem Krystyny 
jest, by Helmer poznał prawdę o swojej żonie, a nie Nora 
o mężu. Właśnie on ma decydować o ważnych spra-
wach, i gdy pojawia się kłopot, należy zawsze zwracać 
się do niego. Dowodzi to też, że w oczach pani Linde 
Nora jest niesamodzielna i dziecinna, a więc dokładnie 
taka, jaką widzi ją jej mąż.

Oczywiście słowa Krystyny dają się też tłumaczyć w ten 
sposób, iż mówiąc o „tej nieszczęsnej tajemnicy”, ma ona 
na myśli złudne wyobrażenie Nory o mężu i ich wspól-
nym życiu. Byłaby to jednak nad wyraz metaforyczna 
wypowiedź, zdecydowanie odmienna od tych, które 
padają z ust Krystyny w tekście sztuki. Nie zwykła ona 
bowiem używać języka metaforycznego i doszukiwać 
się „drugiego dna” w wypowiedziach innych. Zresztą 
kieruje swoją wypowiedź do Krogstada, który nie zna 
dobrze Nory ani jej stosunków z mężem, i dlatego jedy-
ną tajemnicą Helmerów, o której wie, jest ta, związana 
z pożyczką i fałszerstwem.

Bardziej prawdopodobne jest więc to, że Krystyna dąży 
do przywrócenia ładu w małżeństwie przyjaciółki, 
zgodnie w patriarchalnymi zasadami obowiązującymi 
w społeczeństwie, a nie do wywołania jakiejś rewolucji 
49 A. Keel, Nora, [w:] Interpretationen Ibsens Dramen, red. U. Englert, 
Stuttgart 2005, s. 78.
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obyczajowej. Dla pani Linde „to ukrywanie, te wybie-
gi”, z którymi należy skończyć jak najszybciej, to przede 
wszystkim desperackie próby przyjaciółki ukrywania 
prawdy przed Helmerem i życia w kłamstwie tak dłu-
go, jak tylko będzie to możliwe.

Krystyna wspomina wprawdzie, że nie podobają jej się 
stosunki panujące w domu Nory, lecz po głębszej ana-
lizie wydarzeń, których była świadkiem, łatwo można 
zauważyć, że miała – w przeciwieństwie do czytelni-
ka bądź widza – kontakt przede wszystkim z Norą, 
i małżeństwo poznała z jej „niedojrzałej” perspektywy. 
Młodsza przyjaciółka zapewnia ją o bezgranicznej mi-
łości męża, który gotów jest zrobić dla niej wszystko. 
W każdej scenie, w której Torwald spotyka panią Linde, 
ta może się naocznie przekonać o jego miłości, uległości 
i troskliwości. To na życzenie Nory Krystyna zostaje za-
trudniona w banku, a listy leżą w skrzynce całą dobę. 
Nawet gdy Krystyna spotyka Helmera i Norę razem, 
zawsze ktoś jeszcze im towarzyszy, nie ma więc szansy 
porozmawiać z Torwaldem w cztery oczy ani przyjrzeć 
się bliżej jego osobistym relacjom z żoną. 

Krystyna wspomina w rozmowie z Krogstadem o ostat-
nich dwudziestu czterech godzinach, które spędziła 
u Helmerów. Jest to okres mniej więcej od szaleńczego 
tańca, którym Nora chce wymóc na Torwaldzie obiet-
nicę, że tego dnia nie zajrzy już do skrzynki. Na wieść 
o nieobecności Krogstada, Nora popada w kompletną 
rezygnację i, czekając na cud, rozważa możliwość popeł-
nienia samobójstwa. Biorąc pod uwagę cały pobyt Kry-
styny w Christianii, zachowanie Nory wielokrotnie wy-
woływało u niej protesty. Pani Linde nie może zaś wiele 
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zarzucić Helmerowi, ponieważ wie o nim zbyt mało, a jej 
informacje pochodzą z niepewnego i stronniczego źródła.

W tekście znajduje się wiele dowodów na to, że pani Lin-
de nie rozumie postępowania Nory i potępia je, ponieważ 
na jej miejscu zachowałaby się zupełnie inaczej. Prawda 
o fałszerstwie zaskakuje ją, gdyż nie spodziewała się cze-
goś takiego po dziecinnej Norze. Przeżyty przez nią szok 
może tłumaczyć, dlaczego ta orędowniczka wyjawienia 
prawdy proponuje najpierw rozwiązanie spełniające 
oczekiwania przyjaciółki, czyli chce poprosić Krogstada 
o zabranie listu, co pozwoliłoby zachować całą sprawę 
w tajemnicy.

Z czasem jednak Krystyna wraca do swojego sposobu 
myślenia – Helmer powinien dowiedzieć się o wszystkim. 
Bez konsultacji z Norą podejmuje decyzję o wyjawieniu 
mu całej prawdy. Tak jak niegdyś poświęciła własne szczę-
ście, a tym samym szczęście Krogstada, tak teraz decyduje 
się poświęcić „złudne” szczęście Nory (i Torwalda). W ten 
sposób chce uwolnić rodzinę Helmerów od kłamstw – 
Torwald będzie mógł obronić żonę i pozna jej prawdziwe 
oblicze, co w przyszłości doprowadzi do stworzenia 
idealnego związku opartego na szczerości.

Podobny rodzaj oczyszczenia przeszedł związek Kry-
styny z Krogstadem. Jak zauważa Rudolf Denk: „ta dru-
ga para ma niektóre elementy maskarady już za sobą”50. 
Prawda pozwoliła im zacząć nowe życie, co musiało 
dodatkowo utwierdzić Krystynę w przekonaniu, że jej 
poglądy są słuszne. Pani Linde wydaje się wierzyć, że:
50 R. Denk, Ibsens dramaturgische Konzepte und theatraliche 
Konstruktionen. Vom Puppenhaus in Nora zu den Raumvision in Bau-
meister Solness, [w:] H. Anz, dz. cyt., s. 131.
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Oboje [Nora i Helmer] potrzebują doznać szoku, by wydo-
rośleć, więc sztuka nie jest o ucieczce żony z opresyjnego 
małżeństwa, lecz o konieczności zburzenia złudnej wizji 
życia podzielanej zarówno przez męża, jak i żonę51.

Co więcej, jak dodaje Brian Johnston: 

Związek Krystyny z Krogstadem jest związkiem chrześci-
jańskim lub galilejskim, opartym na poświęceniu same-go 
siebie i wzajemnym przebaczeniu; i to jest to, do czego 
Krystyna próbuje bezskutecznie nakłonić Helmerów52.

Planując udoskonalić małżeństwo przyjaciółki w imię idei, 
Krystyna nie bierze pod uwagę, że związek Nory może 
różnić się od jej własnego. Dlatego jej działania doprowa-
dzają ostatecznie do rozpadu małżeństwa Helmerów.

4. POSUMOWANIE

W momencie gdy Nora zamyka za sobą drzwi, jej życie 
zaczyna się na nowo. Jak sama mówi, chce lepiej poznać 
samą siebie i społeczeństwo. Informuje męża, iż na-
stępnego dnia Krystyna przyjdzie po jej rzeczy. Jednak 
przyjaciółka nie wie jeszcze nic o decyzji Nory i wcale 
– czego dowodzi moja analiza tej postaci – się jej nie spo-
dziewa. Znając norweskie realia, z pewnością zda sobie 
szybko sprawę z nikłych szans przyjaciółki na wyjście 
z roli lalki. Zwłaszcza że sama pani Linde jeszcze nie tak 
dawno potrzebowała pomocy innych53 i dlatego zwróciła 
się do Helmerów. Postępowanie Nory jest być może he-
roiczne – zarówno w chwili, gdy popełnia przestępstwo, 
by ratować męża, jak i wtedy, gdy opuszcza dom – lecz 

51 B. Johnston, dz. cyt., s. 143.
52 Tamże, s. 157.
53 A. Westerståhl Stenport, dz. cyt., s. 346.
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nie jest ono racjonalne i trudno sobie wyobrazić, aby 
zrównoważona Krystyna, która mówi o sobie „twarda, 
surowa szkoła życia nauczyła mnie kierować się rozsąd-
kiem”54 zaakceptowała tę decyzję i wspierała przyjaciół-
kę w jej postanowieniu.

Pani Linde, żywiąca względem Nory matczyne uczu-
cia, nie chce posłać jej do tej samej szkoły życia, którą 
sama zmuszona była przejść. Zachowanie młodszej 
przyjaciółki stoi zresztą w sprzeczności z chrześcijań-
ską moralnością Krystyny. Nora porzuca męża i dzieci, 
aby znaleźć szczęście i cieszyć się nim w pojedynkę. Jak 
podkreśla Johnston, „Nora nie podąża za przykładem 
Krystyny, nie opuszcza domu lalki, by poświęcić się dla 
innych. Jej dużo bardziej egoistyczną i bezwzględną 
decyzją jest odrodzenie się w prawdzie”55. Natomiast 
życiowym celem pani Linde, która nigdy nie stawiała 
swoich potrzeb na pierwszym miejscu, jest nieustanne 
ofiarowywanie się dla dobra najbliższych. 

Dość zuchwałe działanie Krystyny i jej pewność, że to 
będzie najlepsze rozwiązanie dla Nory, opiera się na 
błędnych przesłankach i założeniu, że zna ona małżeń-
stwo przyjaciółki lepiej niż sama Nora. Pod tym wzglę-
dem pani Linde przypomina inną postać z dramatów 
Ibsena, która także pragnie pomóc przyjaciołom wyjść 
z kłamstwa i stworzyć idealny związek. Mowa tu o Gre-
gersie Werlem56, bohaterze Dzikiej kaczki (Vildanden, 1884), 
którego działania również doprowadzają do tragedii 
54 H. Ibsen, dz. cyt., s. 69.
55 B. Johnston, dz. cyt., s. 163.
56 Co ciekawe, drugoplanowej postaci Gregersa poświęca się dużo 
więcej miejsca w interpretacjach Dzikiej kaczki, niż ma to miejsce 
w wypadku Krystyny Linde.
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rodzinnej. Pewne podobieństwa odnaleźć można także 
pomiędzy postaciami Nory i Hjalmara, który porzuca 
rodzinę, gdy zostaje poddane w wątpliwość jego ojco-
stwo oraz gdy pada podejrzenie, że jego żona jest kimś 
innym, niż mu się wydawało. Z uwagi na powtarzające 
się w twórczości Ibsena motywy ciekawe byłoby porów-
nanie obu dramatów pod kątem koncepcji niesienia po-
mocy innym i postulatu stworzenia idealnego związku.

W powyższym artykule pokazałam, że pani Linde jest 
postacią ciekawą, która może uchodzić nawet za kontro-
wersyjną. Nie da się jej, ani tym bardziej jej zachowania, 
ocenić jednoznacznie. Także jej znaczenie dla przemiany 
oraz emocjonalnego rozwoju Nory daje się tłumaczyć na 
wiele różnych sposobów. Mam nadzieję, że udało mi się 
zakwestionować twierdzenie, że rola Krystyny ograni-
cza się do pomocy w zrozumieniu charakteru Nory i do 
odkrycia starej tajemnicy. Każda postać w dramacie ma 
swoją własną osobowość, co powinno uwzględnić się 
w dalszych badaniach, poświęcając więcej uwagi posta-
ciom drugoplanowym.

Abstrakt
Uppsatsen „Varför lämnas brevet kvar i brevlådan? En analys 
av Kristine Linde, en gestalt i Henrik Ibsens Et dukkehjem” 
fokuserar, i motsats till en stor del av samhällsdramats 
tolkningar, på en biperson som spelar en viktig roll för hela 
pjäsens utveckling. Fru Linde hör till Ibsens oväntade gäster 
som demonstrerar och demaskerar vem huvudpersonen 
verkligen är. Dessutom bidrar hon väsentligt till att den 
gömda sanningen avslöjas. För att hjälpa Nora arrangerar hon 
ett möte med sin före detta älskare Krogstad. Först tänker 
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hon be honom om att ta tillbaka det brev som han har lämnat 
i Helmers brevlåda, men i det avgörande momentet ändrar 
hon dock sin avsikt. Brevet lämnas kvar, Helmer får därmed 
veta om sin hustrus lån och Nora flyttar hemifrån. Var detta 
Kristines mål eller har hon misstagit sig angående Helmers 
familj och dess potential att skapa ett perfekt förhållande? 
Genom att granska Kristines liv, karaktär, situation och 
förhållande till Nora samt omvärlden i en närläsning av pjäsen, 
så kommer hennes motiv att upptäcktas och analyseras. 
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Ewa Konieczna

„Z jednej strony (…) głęboko szwedzki  
– pozostaje równocześnie 

europejskim poetą…” 
– czyli uniwersalizm i szwedzkość poezji 
Tomasa Tranströmera z lat 1954–1989

WSTĘP

„Z jednej strony (…) głęboko szwedzki – pozostaje rów-
nocześnie europejskim poetą…”1 – oto słowa, które 
oddają temat mojej pracy. Istnieje bowiem pewien fe-
nomen twórczości Tranströmera – jest to poezja na tyle 
pełna, że każdy odnajduje w niej coś dla siebie. Tomas 
Tranströmer jest poetą, który trudne kwestie tłumaczy 
w sposób nad wyraz prosty, te błahe zaś przedstawić 
potrafi niebagatelnie. Także wtedy, gdy pisze o tym, 
co dotyczy jego kraju, czyni to jak Szwed i nie-Szwed 
jednocześnie.

Celem tej pracy będzie analiza twórczości Tranströmera 
do roku 1989 pod kątem zagadnień, które choć wydają się 
szwedzkie, stają się uniwersalne, oraz takich, które choć 
uznawane są za uniwersalne, w Szwecji nie są zbyt po-
pularne. Badania takie muszą oczywiście być w jakimś 

1 J. Baran, Srebro w lombardzie, [w:] T. Tranströmer, Muzeum motyli, 
Kraków 1994, s. 49.
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stopniu subiektywne, odbieranie poezji wszakże polega 
na doświadczeniu indywidualnym. Praca będzie mieć 
jednak charakter jak najbardziej poglądowy, niezależny 
od osobistych opinii.

Pojęciem zarówno szwedzkim, jak i uniwersalnym, 
może być choćby muzyka – tak ceniona w Skandynawii 
i obecna w jej kulturze od najdawniejszych czasów, która 
w wierszach Tranströmera jawi się jako nieodłączny ele-
ment życia, istniejący w każdym miejscu i przybierający 
różne postacie. Także natura, którą opisuje poeta, mimo 
iż w swych krajobrazach zdaje się głęboko skandynaw-
ska, dociera do każdego czytelnika i przekonuje do siebie.

Tomas Tranströmer porusza także inny temat tak czę-
sto przez ludzkość podejmowany. Sięga po tematykę 
religijną – niepopularną i rzadką w jego zsekulary-
zowanej ojczyźnie – i opisuje ją w sposób naturalny, 
niewymuszony.

W niniejszej pracy pragnę poruszyć powyższe kwestie 
i dokonać próby dotarcia do odpowiedzi na pytanie, na 
ile uniwersalna, a na ile głęboko szwedzka jest twór-
czość Tomasa Tranströmera.

1. „POEZJA SILNIE ZWIĄZANA Z PEJZAŻEM SZWEDZKIM” – 
CZYLI O NATURZE W LIRYCE TRANSTRÖMERA

 1.1 O wodzie, morzu i statkach

Leonard Neuger w swojej książce Z perspektywy tłumacza. 
Szkice o poezji szwedzkiej opisuje problemy, jakie pojawić 
się mogą przy tłumaczeniu poezji Tranströmera. Jednym 
z nich okazuje się kwestia geograficzno-topograficzna, 
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bowiem poeta w swych wierszach wielokrotnie odwo-
łuje się do krajobrazów typowo szwedzkich.

Od początku, od 17 wierszy, jest to poezja silnie związana 
z pejzażem szwedzkim; powiedzmy dokładniej: z archipe-
lagiem sztokholmskim. Jest to skupisko ok. 25 000 wysp 
u wejścia do Sztokholmu, niezwykle malowniczych, na 
skalnym, szkierowym podłożu. To tam rozgrywa się „ak-
cja” wielu wierszy Tranströmera. (…) Mało tego: Bałtyk 
(nb. po szwedzku jest on jedynie „wschodnim jeziorem”) 
nie jest tylko miejscem na mapie. Dla poety, dla bohate-
rów lirycznych jego wierszy to najbliższa ojczyzna, miej-
sce pracy, świat zadomowiony, i to od wieków2.

W twórczości Tranströmera faktycznie wielokrotnie 
pojawia się archipelag sztokholmski, jak również mo-
rze i statki. Nie jest to najpewniej powodowane jedynie 
typowym dla Szwedów przywiązaniem do natury, ale 
także postacią dziadka poety: „Dziadek Carl Helmer 
Westerberg urodził się w 1860 roku. Był pilotem stat-
ków i moim bliskim przyjacielem, o 71 lat ode mnie 
starszym”3. Być może dlatego właśnie autor tak często 
powraca w symbolice do morza – samą osobę dziadka 
przywołuje kilkakrotnie – choćby w pierwszym wier-
szu z tomiku Morza Bałtyckie. Pisze tam:

Dziadek był świeżo upieczonym pilotem morskim. W ka-
lendarzu 
notował statki, które przeprowadził –
nazwy, porty docelowe, zanurzenie.
(…) Wyprowadzał je na Bałtyk przez cudowny labirynt 
wysepek i wód4.

2 L. Neuger, Z perpektywy tłumacza. Szkice o poezji szwedzkiej, 
Kraków 1997, s. 132–133.
3 T. Tranströmer, Muzeum motyli, dz. cyt., s. 4.
4 Tenże, Morza Bałtyckie I, tłum. M. Wasilewska-Chmura, [w:]  
Wiersze i proza 1954–2004, Kraków 2012, s. 207–208.
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Autor, pełen podziwu dla dziadka, w dalszej części 
wiersza pisze o nim: „(Czyżby cały labirynt miał w gło-
wie?)”5. Sam statek zaś staje się miejscem znanym, 
bliskim – „a wonie unosiły się niczym z kuchni”6 – 
niemalże domem.

Podmiot liryczny w twórczości Tranströmera nie boi 
się wody – nawet tej, która przeciętnego człowieka 
w jakimś stopniu przeraża. O sztormie pisze spokojnie 
i bez obaw:

Północny sztorm. Wtedy gdy dojrzewają
kiście jarzębiny. Kto czuwa nocą, słyszy
jak gwiazdozbiory stąpają w przegrodach stajni wysoko 
ponad drzewem7.

Obraz, który przedstawia czytelnikowi autor, jest nie-
malże statyczny, brak mu dynamiki typowej dla opisów 
żywiołów, wyróżnia się spokojem, który wynika naj-
pewniej z zaufania i przywiązania. Tezę tę potwierdza 
także inny utwór z tomiku 17 wierszy – Epilog. W nim 
właśnie poeta porównuje Szwecję do wciągniętego na 
ląd statku, morze zaś staje się azylem dla ludzi nim po-
dróżujących . To wodę zatem uznaje Tranströmer za 
bezpieczną – nie jest dla niego groźnym żywiołem, lecz 
miejscem, którego oczekuje po przełomie („Uwalnia się 
w końcu dźwięk dud!/Dźwięk dud kroczy niosąc/wy-
bawienie. Procesja. Las w marszu!/U dziobu statku kipi 
i kłębi się ciemność/lądy i wody wędrują. A umarli/co 
zeszli pod pokład są z nami/razem w drodze: podróż 

5 Tamże.
6 Tamże.
7 Tenże, Sztorm, tłum. L. Neuger, [w:] Wiersze i proza…, s. 13.
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morska, wyprawa/która nie jest ucieczką, lecz azylem”8). 
Tomas Tranströmer niejednokrotnie używa obrazów 
związanych z morzem jako symboli. W utworze Z góry 
łodzie symbolizują na przykład ludzkie życia. Same 
mówią o sobie: „Jesteśmy lunatycy. Dryfujące księży-
ce”9, co świadczy o chęci ukazania przez Tranströme-
ra zagubienia człowieka podążającego w rozproszeniu 
za modami, a równocześnie w poszukiwaniu wolności. 
Wspomina o tym, iż kiedyś widział zgodność ludzkich 
dążeń, lecz nie jest to stan obecny – „Teraz jesteśmy roz-
proszone. W niczyim orszaku”10. W ten właśnie sposób 
ukazuje niekompatybilność ludzkich dążeń: z jednej 
strony pragnienie wolności, z drugiej zaś – bezwiedne 
podążanie z prądem i zagubienie, jakie za tym idzie.  

1.2 O florze i faunie

Poeta od dzieciństwa interesował się przyrodą, o czym 
pisze we wspomnieniach:

Wielu uczestniczyło w polowaniu na owady. Okoliczne 
dzieci nauczyły się wołać na alarm, gdy tylko zobaczyły 
jakieś robactwo, które mogło być interesujące. „Zwie-
rząąąąąątko!” obijało się echem po wsi, podczas gdy ja 
biegłem jak oszalały z cedzakiem. (…) Ma się rozumieć, nie 
miałem żadnych estetycznych punktów widzenia na moje 
zdobycze – to przecież była Nauka – ale przyswoiłem 
sobie wiele doznań Piękna, nie wiedząc o tym. Porusza-
łem się w wielkim misterium. Dowiedziałem się, że zie-
mia żyje, że istnieje nieskończenie wielki świat pełzający 

8 Tenże, Epilog, tłum. M. Wasilewska-Chmura, [w:] Wiersze 
i proza…, s. 48.
9 Tenże, Z góry, tłum. M. Wasilewska-Chmura, [w:] Wiersze i proza…,  
s. 108.
10 Tamże.
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i latający, który żyje swoim życiem; świat, którego nic 
a nic nie obchodzimy. Ułamek ułamka tego świata złapa-
łem i przyszpiliłem w moich pudełkach, które mam do dzi-
siaj. Ukryte gdzieś mini muzeum, którego istnienia rzadko 
jestem świadom. Ale ono tam siedzi, to robactwo. Jakby 
czekało swojego czasu11.

Tego „czasu” w twórczości Tranströmera się doczekało 
– wspomina on bowiem bardzo często tak owady, jak 
i ptaki, różne gatunki zwierząt i drzew. Gdzieś „ze-
wsząd i znikąd dobiega (…) granie/jakby świerszczy 
sierpniowych. Niczym chrząszcz/wbity w szparę, 
drzemie tutaj nocą/uśmiercony wędrowiec torfowi-
sk”12, dalej pojawia się grota nietoperzy, w innym miej-
scu „(…) skrzydła rozpościerają się/do odpoczynku 
rybołowa nad rwącą wodą”13 lub „(…) starzec otworzy 
okno drżącą ręką/i wypuści puchacza”14. Pojawiają się 
także mewy, których obecność w twórczości autora 
zdaje się oczywista, zważywszy na jego przywiązanie 
do morza. Choć dla polskiego czytelnika znajomość 
poszczególnych gatunków mew wydaje się nieco oso-
bliwa, w Szwecji nie jest jednak szczególnym fenome-
nem. Tranströmer przywołuje tak mewę morską, jak 
i srebrzystą czy mewę siewkę, licząc najwyraźniej na 
wiedzę biologiczną czytelnika.

Autor wspomina oczywiście także o gatunkach stwo-
rzeń innego rodzaju. Bardzo ciepło wyraża się na przy-
kład o winniczku, nazywając go „siostrą ślimakiem”. 

11 Tenże, Muzeum motyli, dz. cyt., s. 11.
12 Tenże, Elegia, [w:] Wiersze i proza…, dz. cyt., s. 42.
13 Tenże, *** (Przebudzenie jest skokiem spadochronowym ze snu), [w:] 
Wiersze i proza…, s. 9.
14 Tenże, Szwedzkie domy na odludziu, [w:] Wiersze i proza…, s. 55.
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W jego zachowaniu zauważa podobieństwo do własnych 
czynów:

Siostra winniczek
stoi w trawie niemal bez ruchu, wciąga czułki
i wysuwa, zakłócenia i niepewność…
Jakże przypomina mnie w tych poszukiwaniach!15

Zachwyt nad przyrodą w poezji Tranströmera nie obej-
muje oczywiście jedynie fauny – poeta wielokrotnie 
opowiada o florze, niekiedy zachwycając się jej pięknem, 
innym razem używając jej jako metafory życia, świata, 
człowieka. Daje tym samym do zrozumienia jak bliskie są 
sobie światy człowieka i natury. Kiedy poeta pisze o przy-
rodzie, można określić to wręcz jako zdumienie. W swojej 
twórczości bardzo ceni naturę, co pokazuje choćby utwór, 
w którym drzewo przedstawia jako twór rodem z nieba, 
swoisty łącznik pomiędzy niebem a ziemią:

Spójrz na to szare drzewo. Niebo spłynęło
W ziemię poprzez jego włókna –
został tylko zmarszczony obłok gdy
ziemia już wypiła. Skradziony kosmos
skręcił się w plecionkę korzeni, przędą się
w zieleń. (…)16

„Szare drzewo” okazuje się bardzo niezwykłe w swej 
zwyczajności. W innym miejscu poeta pisze z kolei:

Majaczy proste, nieruchome w jasne noce
Czekając jak my chwili 
Gdy w powietrzu rozkwitną płatki śniegu17.

15 Tenże, Morza Bałtyckie V, [w:] Wiersze i proza…, s. 219.
16 Tenże, Powiązania, [w:] Wiersze i proza…,s. 27.
17 Tenże, Drzewo i niebo, [w:] Wiersze i proza…, s. 94.
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Tranströmer ukazuje tutaj bliskość człowieka i natury, 
sugeruje, iż człowiek i przyroda podlegają tym samym 
prawom. Jego poezja pełna jest personifikacji natury, 
jakby pragnął zatrzeć granicę pomiędzy ludzkim świa-
tem odczuwania a przyrodą.

1.3 „Pochłonięci pracą, nagle, zaczynamy dziko 
tęsknić do dzikiej zieleni”18, czyli o przewadze natury 
nad cywilizacją

Wybitni polscy poeci są najczęściej poetami miasta, kul-
tury. Natura bywa u nich jakże często sztuczną dekora-
cją, atrapą, tłem bez życia. U Tomasa natomiast zachwyca 
w  wierszach symbioza świata natury i kultury, języka abs-
trakcji i języka przyrodniczo-morskiego. Tu, na miejscu, zo-
baczyłem, skąd się to bierze. Cała Szwecja w porównaniu 
ze zdewastowaną ekologicznie Polską jest jednym wielkim 
ogrodem. Oto cywilizacja żyje na wiarę z naturą i jest to 
bardzo udany mariaż; las anten telewizji satelitarnej w au-
tentycznym lesie. Skupione i bardzo intensywnie nasycone 
ciszą wiersze Tomasa – mogły powstać właśnie tu19.

Te słowa Józefa Barana ukazują jak głęboko szwedzkie 
jest podejście autora do przyrody.

Autor wielokrotnie uświadamia czytelnikowi, iż natura 
jest lepsza od ludzi. Parafrazując słowa Ewangelii we-
dług Świętego Mateusza, Tranströmer o słowiku pisze: 
„Byłem w więzieniu i odwiedził mnie. Byłem chory 
i odwiedził mnie”20. O sobie zaś pisze dalej: „Wtedy nie 
zauważyłem go, dopiero teraz”21 – sam zatem przyznaje 

18 Tenże, Na peryferiach pracy, [w:] Wiersze i proza…, s. 150.
19 J. Baran, dz. cyt., s. 49.
20 T. Tranströmer, Słowik w Badelundzie, [w:] Wiersze i proza…, s. 307.
21 Tamże.
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się, iż bywał nieczuły na tę przyrodę. W innych miejscach 
docenia ją natomiast, stawiając wielokrotnie ponad 
tym, co wykonane ludzką ręką. W utworze Szwedzkie 
domy na odludziu wbrew tytułowi opisuje właściwie je-
dynie przyrodę, a dom, który się pojawia, jest „jakby 
bez śladów życia”22. Tym, czym podmiot liryczny zdaje 
się przejmować znacznie bardziej, jest miejsce, „gdzie 
próchnica w binoklach/z żywicy wczytuje się/w pro-
tokół korników”23. Także Czesław Miłosz w Wypisach 
z ksiąg użytecznych przyznaje rację postawie autora z  
utworu 7 marca 1979 – on też uważa, iż język przyrody 
jest doskonalszy niż ten, którym posługuje się człowiek, 
docenia jednak trud poety, pisząc:

Obawiać się można, że wobec przyrody umiemy zdoby-
wać się na umysłowe konstrukcje niewiele mające wspól-
nego z jej sposobem działań. Ale stara metafora: „czytać 
księgę natury”, jest zbyt dostojna, żeby całkowicie 
odmawiać jej sensu24.

Tranströmer rzeczywiście stara się wyczytać z owej 
„księgi natury” jak najwięcej, czerpiąc z piękna przyro-
dy i przeciwstawiając ją współczesnej cywilizacji. To, co 
sztucznie stworzone, jest niebezpieczne.

Ludzki sposób patrzenia jest zatem niepełny, ograni-
czony, a wytwory cywilizacji są bardziej niebezpieczne 
niż natura. To właśnie przyroda, a nie wytwór ludzkiej 
ręki, jest pięknem: „Szedłem wzdłuż antypoetyckiego 
muru./Die Mauer. Nie zaglądać./Chce otoczyć nasze 

22 Tenże, Szwedzkie domy na odludziu, [w:] Wiersze i proza…, s. 55.
23 Tamże.
24 Cz. Miłosz, Wypisy z ksiąg użytecznych, Kraków 2000, s. 50.
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dorosłe życie/w mieście rutyny, pejzażu rutyny”25 – oto, 
jaka jest cywilizacja – pragnie ograniczyć człowieka 
i przytłoczyć go. Zupełnie inaczej ukazana jest w tym 
samym wierszu przyroda: „Fioletowe pnie ze wszyst-
kich stron./Wisiał tam stary dowcip/równie piękny 
jak okręt wotywny”26.

Jest w tej przyrodzie jakaś tajemnica, swoiste sacrum:

Robi się ciemno, prawie nic nie widać.
Tam, na mchu, leżą kamienie.
Jeden z kamieni jest drogocenny.
Potrafi przemienić wszystko
potrafi sprawić, że mrok zabłyśnie.
Jest wyłącznikiem prądu dla całego kraju.
Wszystko od niego zależy.
Zobaczyć go, dotknąć…27

Drzemie zatem w naturze szczególna siła. Poezję 
Tomasa Tranströmera wyróżnia „świadomość ekolo-
giczna i świadomość alienacji człowieka w nowym, 
stworzonym przez niego środowisku”28, jak określa 
to Czesław Miłosz, odnosząc się do utworu Przedmie-
ście (w  tłum. M. Wasilewskiej-Chmury – Peryferie), 
gdzie Tranströmer opisuje „(…) miejsce pośrednie, 
martwy punkt, ni wieś, ni miasto”29. To tam właśnie 
„rozrzucone betonowe rury chłepcą światło zimnymi ję-
zykami. Warsztaty samochodowe założone w dawnych 
25 T. Tranströmer, Hommages, [w:] Wiersze i proza…, s. 137.
26 Tamże.
27 Tenże, Zagłębiając się, [w:] Wiersze i proza…, dz. cyt., s. 192–193.
28 Cz. Miłosz, dz. cyt., s. 160.
29 T. Tranströmer, Przedmieście, [w:] C. Miłosz, Wypisy z ksiąg uży-
tecznych, Kraków 2000, s. 160.
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stajniach./Kamienie rzucają cień tak ostry jak kamienie 
na powierzchni księżyca”30. Autor niechętnie przyglą-
da się temu obrazowi, porównuje go do ziemi nabytej 
za biblijne judaszowe srebrniki. Zauważa, że „pochło-
nięci pracą, nagle/zaczynamy dziko tęsknić do dzikiej 
zieleni,/do samej Głuszy, którą przenika jedynie/wątła 
cywilizacja przewodów telefonicznych”31. Człowiek po-
trzebuje zatem przyrody – we współczesnym, rozwija-
jącym się świecie tęskni do tego, co naturalne. Świadczy 
to o wyraźnej przewadze świata przyrody nad światem 
ludzkiej cywilizacji.

Potęgę natury u Tranströmera znakomicie podsumo-
wują słowa Leonarda Neugera:

Powiedzmy więc tak: to, co zbiorowe, społeczeństwa, 
państwa, ustroje, ideologie, recepty na szczęście po-
wszechne i zwyczajne bytowanie – to wszystko napiera 
na świat azylu, na świat-schronienie indywiduum. W sze-
rokiej perspektywie, a taką poeta przyjmuje, są to drobne 
epizody, nieistotne wybryki – które wchłonie i przemie-
sza Natura, siły wegetatywne, ziemia. I znów kiedyś… 
staną się zamazanymi sygnałami dla archeologa32.

To natura zatem jest prawdziwą siłą, w niej drzemie 
potęga, której ludzka ręka nie jest w stanie przemóc, to 
natura ostatecznie „dyktuje warunki”, którym człowiek 
musi się poddać, natura wszakże „wchłonie i przemie-
sza” to, co człowiek zdołał swoją ręką stworzyć.

Twórczość Tranströmera pełna jest podziwu dla świata 
natury, nie tylko dla jej piękna, ale także dla jej potęgi. 

30 Tamże.
31 Tamże.
32 L. Neuger, dz. cyt., s. 135.
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Jest to sacrum, tajemnicze i w swej tajemnicy piękne, 
do końca nieodkryte przez człowieka. Świat ludzki bo-
wiem podlega naturze, nie zaś na odwrót.

2. „LECZ MUZYKA POZOSTAŁA”33

Kolejnym tematem, do którego Tranströmer powraca 
wielokrotnie w swoich wierszach, jest muzyka. Bardzo 
często posługuje się nomenklaturą muzyczną i czyni to 
w sposób naturalny, uznając owe słowa za oczywiste 
i zrozumiałe dla każdego. Sam bardzo ceni tę dziedzinę 
sztuki, której niegdyś chciał się nawet w zupełności po-
święcić. Z czasem jednak jego sposób pisania o muzyce 
zmienia się – w początkowych etapach twórczości Tran-
strömer używa jej do odzwierciedlenia ludzkiej psychi-
ki czy natury, tymczasem w późniejszym okresie widać 
w jego tekstach refleksje nad muzyką samą w sobie34.

2.1 Muzyka w naturze

Poeta często opisuje przyrodę wraz z jej dźwiękami 
i odgłosami, niejednokrotnie określając je wprost jako 
muzykę. Odnajduje w nich prawdziwe ukojenie i spo-
kój, a niekiedy również dowód na gwałtowność natury: 
„Jak miedziane rogi/brzmią wygięte korzenie drzew 
a przerażone/liście idą w  rozsypkę”35, „Burza przykła-
da usta do domu/i dmie by wydobyć ton”36. W utworze 
Powolna muzyka Tranströmer snuje chwilowe refleksje 

33 T. Tranströmer, Morza Bałtyckie V, [w:] Wiersze i proza…, s. 218.
34 M. Wasilewska-Chmura, Przestrzeń intermedialna literatury i muzyki, 
Kraków 2011, s. 137.
35 T. Tranströmer, Pięć strof do Thoreau, [w:] Wiersze i proza…, s. 19.
36 Tenże, Noc zimowa, [w:] Wiersze i proza…, dz. cyt., s. 126.
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nad życiem człowieka: „Zbyt rzadko dochodzę do wody. 
A teraz tu jestem/wśród głazów o pogodnych plecach./
Głazów które powoli tyłem z fal wywędrowały”37, gdzie 
indziej zaś przedstawia naturę jako pełną dźwięków, 
muzykę samą w sobie: „Z zimowego mroku/wyrasta 
tremolo/ukrytych instrumentów. To tak jakby stać/pod 
wysoką lipą lata, z hukiem dziesięciu tysięcy/skrzydeł 
owadzich/ponad swoją głową”38.

2.2 Odgłosy miasta

W wierszach Tranströmera odnaleźć można także inną 
muzykę – muzykę miasta. Choć poeta pisze o niej 
znacznie rzadziej, słyszy niekiedy jej dźwięki.

Organy kończą grać i kościół zalega śmiertelna cisza ale 
tylko na parę sekund.
Wreszcie przenika słaby warkot ruchu ulicznego, tych 
większych organów.
Tak, otoczeni jesteśmy mamrotaniem ruchu ulicznego 
wędrującego wzdłuż murów katedry.
Tam przesuwa się świat zewnętrzny jak przezroczysty 
film z walczącymi cieniami w pianissimo.
(…) słyszę przejeżdżającą ciężarówkę która wprawia 
w drżenie te sześćsetletnie mury39.

Powyższy fragment jest zaledwie pretekstem do refleksji, 
którą Tranströmer rozwija w  dalszej części utworu – 
refleksji nad tym „niewzruszonym MOŻE”40 i ludzkim 
37 Tenże, Powolna muzyka, [w:] Wiersze i proza…, s. 165.
38 Tenże, W prującym dziobie statku jest spoczynek, [w:] Wiersze i pro-
za…, s. 29.
39 Tenże, Krótka pauza w koncercie organowym, [w:] Wiersze i proza…, 
s. 267.
40 Tamże, s. 268.
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życiem w ogóle. Poszczególne dźwięki, które opisuje po-
eta w tym wierszu, są ze sobą paralelne, co tworzy wra-
żenie harmonii na różnych poziomach rzeczywistości. 

W innym utworze przedstawia hałasy uliczne wręcz 
serdecznie, dlatego pisze:

I tak aż do świtu, gdy przyjeżdżali śmieciarze
Hałasując metalowymi kubłami na dole –
Szare łagodne dzwony podwórza
Kołyszące mnie do snu41.

Tutaj z kolei dźwięki stają się dla podmiotu ukojeniem 
po nocy pełnej strachu i niepewności, której towarzy-
szyły także obrazy rodem z myśli ludzi psychicznie 
chorych. Po takiej nocy, cichej zapewne, lecz w tej ciszy 
przerażającej, to odgłosy codzienności przynoszą spo-
kój, za którym tęskni.

2.3 Muzyka jako źródło spokoju i siły

Leonard Neuger pisze o roli muzyki u Tranströmera 
następująco:

Przychylność świata… trwałość. Do tego dąży Tranströmer 
wbrew archeologicznym horoskopom, są takie chwile, kiedy 
odnajduje tę przychylność. Przede wszystkim w muzyce42.

Wówczas jest ona zazwyczaj przeciwwagą do napierają-
cego zewsząd świata cywilizacji. I tak, gdy opisuje Nowy 
Jork, gdzie „ciała skulone w półśnie w wagonach metra, 
rwących do przodu katakumbach”43, podkreśla, że ma 

41 Tenże, Wspomnienie zimy 1947, [w:] Wiersze i proza…, dz. cyt., s. 237.
42 L. Neuger, dz. cyt., s. 135.
43 T. Tranströmer, Schubertiana, [w:] Wiersze i proza…, s. 241.
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również tę pewność, „(…) że tam właśnie teraz/w ja-
kimś pokoju ktoś gra Schuberta i że dla kogoś te tony 
są/bardziej rzeczywiste od czegokolwiek innego”44. 
W tym samym utworze pisze również o metafizycznej 
sile muzyki:

A przecież to wszystko niegodne jest naszego zaufania.
Pięć smyczków mówi że możemy zaufać czemuś innemu.
Czemu? Czemuś innemu, i to one podprowadzają nas 
kawałek w tamtą stronę45.

Muzyka naprowadza nas zatem na ślad tajemnicy, od-
krywa jej cząstkę. Jest bardzo blisko tego, co nieodkry-
walne i objawia nam to poprzez „uparte nucenie”, które 
odzywa się gdzieś wewnątrz nas.

Nie każdy w tej muzyce się odnajduje, nie każdy zro-
zumie jej sens – nie ten na pewno, kto wierzy w potęgę 
świata współczesnego, w którym człowiek nie dąży do 
głębi. Życie wymaga bowiem starania. Muzyka niesie za 
sobą konkretną wartość, ma swój sens. Dźwięki wnoszą 
ze sobą naturalny spokój. W utworze Allegro – zapewne 
jednym z najbardziej znanych wierszy Tranströmera – 
poeta pisze: „Gram Haydna po czarnym dniu/i czuję 
zwykłe ciepło w dłoniach”46. Dźwięki nie niosą jednak 
ze sobą jedynie owego błogiego spokoju, niosą także 
myśli, które odkrywają przed człowiekiem głębię, po-
trafią natchnąć nadzieją: „Dźwięk mówi że wolność 
istnieje/i że ktoś nie płaci cesarzowi podatku.(...)/Wzno-
szę haydnowską flagę – to znaczy:/«Nie poddajemy 

44 Tamże.
45 Tamże, s. 243.
46 Tenże, Allegro, [w:] Wiersze i proza…, s. 123.
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się. Ale pragniemy pokoju»”47. Muzyka niesie ze sobą 
zatem także głęboko ludzkie wartości, wiarę w ideę; 
nie jest pustym dźwiękiem, lecz nawołującym głosem. 
W tym widać jej siłę – nie jest destrukcyjna, lecz trwa-
ła, choć tak krucha zarazem. Jest wartością samą w so-
bie. Świetnie podsumowuje to metafora zawarta w tym 
samym utworze:

Muzyka jest szklanym domem na zboczu
Gdzie lecą kamienie, toczą się kamienie.
I przetaczają się kamienie
Lecz każda szyba pozostaje cała48.

Dlatego też autor czuje, że podlega sile muzyki, związa-
ny z nią na stałe zdaje się tworzyć z dźwiękami jedność:

Muzyka. A ja jestem uwięziony
W jej gobelinie, ze
Wzniesionymi ramionami – podobny do figurki
Z jarmarcznego straganu49.

2.4 Cisza

W bezruchu las, w bezruchu tafla wody
I dłoń orchidei co wychyla się z ziemi.
Po drugiej stronie, za tym szlakiem wodnym
Lecz w tym samym odbiciu – Statek
Który chmura ulotnie zawiesza w przestrzeni.
A woda u jego dziobu całkiem nieruchoma,
Pogrążona w ciszy. A jednak wiatr szaleje!50

47 Tamże.
48 Tamże.
49 Tenże, Poranek i wjazd, [w:] Wiersze i proza…, s. 28.
50 Tenże, Elegia, [w:] Wiersze i proza…, s. 41.
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Oto prawdziwe zjawisko twórczości Tranströmera – 
wszechobecna cisza, która sama w sobie jest także muzyką. 
Czytając wiersze poety, można wielokrotnie odnieść wra-
żenie, iż  pomimo wszystkich słów użytych w utworze, 
pozostaje on cichy, spokojny jak nienaruszona tafla wody. 
Z ciszą łączy się także spokój i bezruch. Kiedy autor mówi 
o szalejącym wietrze, brzmi to jak gdyby sam dziwił się 
temu, co ujrzał. Słowa te faktycznie prowadzą do dyna-
micznego fragmentu, ale już chwilę później „cisza dzwoni 
jak budzik./Nagły przeciąg i łopot firanki./Aż dobiega od-
głos drzwi zatrzaskiwanych/daleko, w innym roku”51. To 
właśnie ciszę Tranströmer określa w utworze Elegia jako 
stan, w którym odkrywa siebie.

Niemal połowa muzyki jest tutaj jak woń
Żywicy otula świerki zranione od burzy.
(...) I nagle dana jest łaska ufności. Zostawić
Przebranie swojego ja – tu na tym brzegu
Gdzie fala bije i odpływa, bije
I odpływa52.

Cisza nie ma w sobie wartości destrukcyjnych – wręcz 
przeciwnie, zdaje się leczyć to, co ludzie naruszyli swo-
im działaniem, jak w utworze Siła odśrodkowa, w którym 
cisza przynosi spokój do miejsca zniszczonego przez 
człowieka i naprawia je. Jest w owej ciszy niesamowita 
potęga, autor przedstawia ją w tym wierszu wręcz jako 
„dach świata” – ceni jej ochronną funkcję, ma świado-
mość, iż owa „niema połowa muzyki” jest człowiekowi 
naprawdę niezbędna.

51 Tamże, s.42.
52 Tamże, s. 44–45.
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Cisza w twórczości Tranströmera zdaje się być gdzieś 
poza światem dźwięków – niekiedy oznacza bezdź-
więczny stan, innym zaś razem autor odnajduje ją choć-
by w  brzmieniu kościelnych dzwonów; to ona bowiem 
jest ich następstwem, naturalnym przedłużeniem i dla-
tego podmiot liryczny tak bardzo jej pragnie. W ciszy 
też wielokrotnie wydarzają się rzeczy szczególne:

Dopiero po północy pustoszeją ulice.
Nareszcie niebieskie wszystkie biura.
Tam w przestworzach
Kłusuje w ciszy lśniący i czarny,
Niedostrzegalny i nieokiełznany,
Uwolniony od jeźdźca:
Nowy gwiazdozbiór – daję mu imię „Koń”53.

Dopiero gdy nastaje upragniona cisza, można doświad-
czać czegoś nowego i niecodziennego. W poezji Tran-
strömera odkryć można zatem potęgę ciszy, wielokrot-
nie łączonej także z naturą. Dlatego też autor tak ciepło 
pisze o niej w Pięciu strofach do Thoreau:

I znowu ktoś opuścił krąg żarłocznych głazów
Tego ciężkiego miasta. Niezmącenie słona
Jest woda która wzbiera się wokół głowy prawdziwego uchodźcy.
Nieśpiesznym wirem wzniosła się cisza aż tutaj
Ze środka ziemi, aby zapuścić korzenie
I rosnąć, i obfitą koroną ocieniać jego nagrzane schody54.

53 Tenże, Caprichos, [w:] Wiersze i proza…, s. 61.
54 Tenże, Pięć strof do Thoreau, [w:] Wiersze i proza…, s. 19.
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3. METAFIZYKA I SENS EGZYSTENCJI

W poezji Tranströmera bardzo często pojawia się tematy-
ka metafizyczno-egzystencjalna, która być może współ-
cześnie nie ma zbyt wiele wspólnego z kulturą szwedz-
ką, wciąż jednak pozostaje zagadnieniem powszechnym, 
dotykającym prędzej czy później niemal każdego czło-
wieka. Jak pisze Magdalena Wasilewska-Chmura:

Poezja Tomasa Tranströmera mieści się w szeroko rozu-
mianym nurcie metafizycznym. U jej podstaw leży głębo-
kie przeświadczenie, że zmysłowo dostępna rzeczywistość 
jest tylko zewnętrzną warstwą uniwersalnego porządku 
świata, który objawia się człowiekowi w epifanicznych 
momentach. To przeżycie mistyczne, niezwiązane z okre-
ślonym wyznaniem – przekraczanie granic czasu, prze-
strzeni i indywidualnej podmiotowości55.

Autor pisze wielokrotnie o Bogu, prawdzie i jej poszuki-
waniu, nadziei, celu i śmierci. Są to tematy wykraczają-
ce prawdopodobnie poza sferę codziennych rozmyślań 
części współczesnych ludzi (choćby w zsekularyzowa-
nej Szwecji), lecz wciąż przejmujące. Trudno wszakże, 
nawet w dzisiejszym świecie, odpowiadać na pytania 
o te kwestie słowami „nie mam zdania”. Tranströmer 
przez swoją twórczość prowokuje czytelnika do reflek-
sji nad sensem życia, podejmując wielokrotnie także te-
mat śmierci, widziany z jego perspektywy dość szcze-
gólnie – nie jako coś nagłego, lecz raczej jako łagodne 
przejście z jednej rzeczywistości w drugą.

55 M. Wasilewska-Chmura, dz. cyt., s. 136.
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3.1 Śmierć

W tomie Morza Bałtyckie autor opisuje śmierć swojej 
babci: „Pamiętam ją. Tuliłem się do niej/a w chwili 
śmierci (przejścia?) przesłała mi myśl/tak że ja – 
pięciolatek – zrozumiałem, co się stało/pół godziny 
zanim zadzwonili”56. Świadczy to o pewnej duchowej 
wrażliwości, która rozwijała się w poecie już od naj-
młodszych lat, a także o jego stosunku do śmierci jako 
zjawiska naturalnego, niebudzącego przerażenia, choć 
wciąż tajemniczego. Już jako młody poeta Tranströmer 
stawia pewne pytania o naturę śmierci:

Przebudzenie jest skokiem spadochronowym ze snu.
(…) W pierwszych godzinach dnia świadomość może ogarnąć 
świat
jak dłoń chwytająca ogrzany słońcem kamień.
Podróżny stoi pod drzewem. Czy,
po tym spadaniu przez wir śmierci,
ogromne światło rozwinie się ponad jego głową?57

W swojej twórczości poeta zdaje się udzielać odpowiedzi, 
choć czyni to subtelnie; nie narzuca swojego zdania, pre-
zentuje jedynie pewność, jaka rodzi się w nim samym. 
Autor przyznaje, iż życie po śmierci jest zależne od tego na 
ziemi, a ludzkie wybory i uczynki zabiorą głos we właści-
wym czasie. Świetnie puentuje tę kwestię utwór Kamienie:

Kamienie rzucone przez nas słyszę
jak przejrzyste, spadają po latach. W dolinie
lecą z wrzaskiem

56 T. Tranströmer, Morza Bałtyckie V, [w:] Wiersze i proza…, s. 221.
57 Tenże, *** (Przebudzenie jest skokiem spadochronowym...), [w:] Wier-
sze i proza…, s. 9–10.

Ewa Konieczna



53

pochopne postępki
ze szczytu na szczyt drzewa, milkną
w powietrzu rzadszym niż w teraźniejszości, spływają
lotem jaskółek ze szczytu
na szczyt skały aż sięgną
ostatnich dolin leżących na granicy bytu. Tam spadają
wszystkie nasze uczynki
przejrzyste
na dno nie inne 
niż my sami58.

Czyny zatem niosą za sobą konsekwencje, pozosta-
wiają ślad, który zauważymy być może dopiero „na 
granicy bytu”.

O tym, że w rzeczywistości po śmierci nie jest u Tran-
strömera statycznie, mówi także utwór Ulotka, kończący 
się słowami: „My żywe gwoździe powbijane w społe-
czeństwo!/Pewnego dnia oderwiemy się od wszystkie-
go,/Poczujemy powiew śmierci pod skrzydłami/i bę-
dziemy łagodniejsi i drapieżniejsi niż dzisiaj”59.

Poeta porusza także temat zmarłych. Podmiot liryczny 
utożsamia się z nimi często bardziej niż z żyjącymi, wy-
stępuje w ich imieniu: „Podsłuchany horyzont. Chcą coś 
powiedzieć, ci zmarli./Palą, ale nie jedzą, nie oddychają 
ale zachowali głos./Będę spieszył ulicami jako jeden 
z nich”60. Być może to on sam jest tym głosem? Gdzie in-
dziej pisze: „Lecz słyszała w szumie również coś innego, 
całkiem jak ja, jesteśmy spokrewnieni./(Idziemy ramię 
w ramię. Ona nie żyje od trzydziestu lat)./Szumi na tak 
58 Tenże, Kamienie, [w:] Wiersze i proza…, dz. cyt., s. 26.
59 Tenże, Ulotka, [w:] Wiersze i proza…, s. 313.
60 Tenże, Głęboko w Europie, [w:] Wiersze i proza…, s. 312.
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i na nie, nieporozumienia i porozumienia./Szumi troje 
zdrowych dzieci, jedno w sanatorium dla gruźlików, 
dwoje zmarłych”61. Stawia zmarłych i żyjących na rów-
ni, jak gdyby istnieli tak samo, jedynie w innych świa-
tach, pomiędzy którymi istnieje jakieś połączenie; gra-
nica jest niewyraźna, płynna, a „pośrodku życia bywa 
że śmierć przychodzi:/bierze miarę z człowieka. O tej 
wizycie/zapomina się, życie trwa. Lecz garnitur/szyje 
się cichcem”62.

3.2 Poszukiwanie

Tranströmer w swej twórczości wciąż do czegoś dąży – 
szuka lub o szukaniu pisze, choć ma świadomość ogro-
mu swej niewiedzy („Wyglądamy prawie na szczęśli-
wych w słońcu, wykrwawiając się z ran o których nic 
nie wiemy”63). Kilkakrotnie powraca w swej twórczości 
do współczesnego poszukiwania, subtelnie przekazując 
także swój pogląd na sprawę. „Nad światem idzie poważ-
niejsza burza./Przykłada usta do naszych dusz/i dmie 
by wydobyć ton. Boimy się/że burza wydmie nas do pu-
sta”64 – według poety człowiek boi się, lecz wcale przed 
burzą się nie chroni, bowiem ta „(…) ma ręce dziecinne, 
i skrzydła”65. Gdzie indziej zaś pisze, iż nawet w czasie 
odpoczynku człowiek współczesny nie ogląda już praw-
dziwego nieba – znajduje się ono zawsze w cieniu cywi-
lizacji, która nie daje o sobie zapomnieć, człowiek zaś jest 
zagubiony w pędzie do kariery, w wyścigu szczurów.
61 Tenże, Morza Bałtyckie II, [w:] Wiersze i proza…, s. 209.
62 Tenże, Czarne widokówki, [w:] Wiersze i proza…, s. 287.
63 Tenże, Ulice w Szanghaju, [w:] Wiersze i proza…, s. 311.
64 Tenże, Noc zimowa, [w:] Wiersze i proza…, s. 127.
65 Tamże.
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Sam poeta jednak różni się od ludzi wokół i pisze 
o sobie: „A wieczorem przybijam jak statek/z wygaszo-
nymi światłami, oddalony w sam raz/od rzeczywisto-
ści, gdy załoga/zabawia się w parkach tam na lądzie”66. 
W jednym z utworów przywołuje także postać Niko-
dema – faryzeusza opisanego w Ewangelii według 
Świętego. Jana, który wyraźnie chciał dociec prawdy. 
Jak pisze Leonard Neuger:

Jednak na marginesie rzeczywistości, jakby poza obsza-
rem naoczności istnieje sfera z natury rzeczy niejasna, 
zagmatwana, skłócona; sfera snu, marzenia, szaleństwa. 
Archeolog staje się teraz somnambulikiem, po omacku 
i przez sen tropiącym Prawdę67.

Poeta faktycznie stara się dociec owej prawdy, choć 
dzieje się to często na pograniczu jawy i snu, tak jak 
w utworze W delcie Nilu: „I przyszedł sen. Że płynie 
statkiem./W szarej wodzie powstał wir/i przemówił 
głos: «Jest ktoś dobry./Jest ktoś, kto widzi wszystko bez 
nienawiści»”68. Wierzy on w te słowa, ufa, że istnieje 
postać nieskończenie dobra, po stronie której mógłby 
się opowiedzieć. W tym wszystkim jednak pozostaje 
świadomość, że człowiek nie jest doskonały, a jego 
człowieczeństwo wciąż się dopełnia, dlatego nie ma nic 
złego w tym, iż nie czuje się gotowy.

 
 
 
 
66 Tenże, Szczyty, [w:] Wiersze i proza…, s. 136.
67 L. Neuger, dz. cyt, s. 136.
68 T. Tranströmer, W delcie Nilu, [w:] Wiersze i proza…, s. 118.
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3.3 Bóg

Jaki natomiast jest sam Bóg w twórczości Tranströmera? 
Nie jest z pewnością dominujący – jedynie pojawia się 
w życiu człowieka, a ludzkie ścieżki nieczęsto splatają się 
z Jego drogą: „Lecz jest On także niezmienny/i dlatego 
rzadko tutaj widywany./Szlaki procesji przecina uko-
sem”69. Bóg jawi się raczej jako cichy sygnał, który mówi 
o Prawdzie, ale nie narzuca jej człowiekowi, dlatego też 
często bywa ignorowany. Opisując szwedzki krajobraz, 
autor wieńczy utwór słowami: „Pozwól im poczuć bez 
lęku/ukryte skrzydła/i energię Boga/ciasno zwinię-
tą w mroku”70, jak gdyby zdawał sobie sprawę z tego, 
że nie zauważa się Boga, który jest Prawdą i źródłem 
ufności. Podmiot liryczny w twórczości Tranströmera 
stara się doceniać Boga – jest w tym wiele szacunku, ale 
też i ciepła; a ponadto serdeczna w swej istocie ufność.

Bóg u Tranströmera jest równie naturalny jak śmierć 
lub jak ludzkie poszukiwania, wręcz oczywisty. Stosu-
nek poety do wiary zdaje się bardzo ciepły i intymny, 
wyabstrahowany od religijnych ograniczeń. Autor ma 
świadomość, że to nie budynek, a sam człowiek jest do-
mem wiary; pragnie ją pielęgnować, a równocześnie 
widzi, jak niewielu ludzi się tego podejmuje.

ZAKOŃCZENIE

Nie sposób opisać wszystkiego, co odnaleźć można 
w utworach Tomasa Tranströmera, nie sposób także 
podjąć wszystkich tematów, które w jego twórczości 

69 Tenże, Epilog, [w:] Wiersze i proza…, dz. cyt., s. 49.
70 Tenże, Szwedzkie domy na odludziu, [w:] Wiersze i proza…, s. 56.
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kojarzą się z kulturą Szwecji oraz tych, które uznajemy 
za uniwersalne. Mam jednak nadzieję, że powyższa 
praca przybliżyła choć trochę wybrane przeze mnie 
zagadnienia poruszane w jego twórczości.

Poezja Tranströmera jest bardzo szwedzka, gdy bada 
się ją od strony stosunku do natury. Szacunek i zami-
łowanie, z jakimi autor opisuje świat zwierząt i roślin, 
są godne podziwu i bardzo szwedzkie. Jest to wszak-
że kraj bardzo w swojej przyrodzie rozkochany. Jednak 
sposób, w jaki Tranströmer opisuje naturę, jest szczegól-
ny, niezwykle głęboki, jakby artysta chciał powiedzieć, 
że natura ma duszę, która dochodzi do głosu albo przy-
najmniej jest na równi z człowiekiem. Poeta oddaje hołd 
naturze, która ma władzę znacznie większą niż on sam.

Do muzyki poeta podchodzi natomiast bardziej euro-
pejsko: docenia klasyków, ich utwory stają się dla niego 
inspiracją. Sama muzyka jest mu niezmiernie bliska 
jako nieodłączna wręcz część życia, radość i wolność. 
Także cisza odgrywa w jego wierszach ogromną rolę, 
podmiot pragnie jej i do niej dąży; cisza jest celem, ale 
jest też drogą do dalszego celu – do  Prawdy. Prawda 
zaś jest pojęciem najmniej związanym ze szwedzką 
kulturą spośród wszystkich, które poruszyłam w tej 
pracy. Jest pełna metafizycznej jedności świata, harmo-
nii i wiary, realnym celem ludzkiego życia, który poeta 
ma nadzieję odkryć. Zaskakująco prostolinijny w egzy-
stencjalnych refleksjach dociera do głębin duchowości, 
wręcz doświadcza epifanii. Wiara opisywana w po-
ezji Tranströmera jest stabilna i pewna, nie zmienia się 
z błahych powodów, lecz trwa.
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Powyższa praca z pewnością nie wyczerpuje wszystkich 
aspektów twórczości Tranströmera, być może jednak 
stanie się przyczynkiem do zapoznania się bliżej z tą 
odmienną, ale bardzo ciepłą poezją. Jak to określił Józef 
Baran, „wiersze nie są odpowiedziami, lecz pytaniami 
o tajemnicę bytu. Są niewyczerpalne, tzn. każdy czy-
tający może coś innego w nich znaleźć: wieloznaczne 
i fascynujące w nastroju”71.

Abstrakt

Denna undersökning beskriver Tomas Tranströmers 
författarskap. Tranströmer är en av de mest kända svenska 
poeterna och Nobelpristagare. Undersökningen behandlar 
tre områden av hans poesi: naturen, musiken samt meningen 
med människans existens och metafysiken. I undersökningen 
försöker jag svara på frågan om i vilken utsträckning 
Tranströmers poesi är svensk och i vilken är den snarare 
universell.

Naturen tas upp, eftersom den är viktigt för svenskar som 
försöker leva ekologisk och i harmoni med naturens värld. 
Musiken, eftersom den är något som enar människor världen 
runt och spelar en stor roll i Tranströmers poesi. Metafysiken 
och existensen, eftersom olika människor från olika kulturer 
ställer sig samma existentiella frågor och försöker skapa 
något svar som kunde vara giltigt för alla. De tre ämnena gör 
hans poesi till något mycket universellt. Fenomenet med hans 
skapande är att läsaren samtidigt finner både det svenska och 
osvenska där.

71 J. Baran, dz. cyt. s. 14

Ewa Konieczna
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„Z jednej strony (...) głęboko szwedzki...”



Agnieszka Maria Proszewska

Arnego Næssa amor Dei intellectualis
– miłość do Boga czy umiłowanie Natury?

Natura jest nieskończenie  
podzielonym Bogiem.

Friedrich Schiller

Dla jednych „najszlachetniejszy i najbardziej godny 
miłości z wielkich filozofów” – dla innych wróg rzeczy 
ustanowionych mocą prawa. Dla jednych bohater walki 
o wolność i autonomię myślenia – dla innych najwięk-
szy heretyk XVII wieku, obrońca samego diabła. Kim 
tak naprawdę był Baruch Spinoza, czym była jego filo-
zofia? Głosem „naturalnego” rozumu, wiarą w logiczną 
prostotę porządku i harmonii, haniebną prowokacją…? 
Arne Næss, jeden z najsłynniejszych filozofów norwe-
skich XX wieku i jednocześnie wnikliwy interpretator 
Spinozy, odpowiada jednoznacznie – inspiracją. 

Szerzej znany jako rzecznik filozofii ekologii głębokiej 
i twórca ekozofii, Næss to myśliciel nieustający w reflek-
sji nad światem, życiem i naturą. Jego zdaniem spełnie-
nie i „bogate życie” człowieka wiąże się jednoznacznie 
z odkryciem i poznaniem należnego sobie miejsca obok 
Boga, w przyrodzie. Za fundament swojego myślenia 
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o świecie przyjął istnienie jednej, niepodzielnej sub-
stancji Deus sive Natura („Bóg lub Natura”) Spinozy, czy-
niąc go tym samym – już na zawsze – patronem swoich 
filozoficznych idei.

1. TŁO I PERSPEKTYWY BADAWCZE

Dorobek filozoficzny Arnego Næssa już od dłuższego 
czasu stanowi temat chętnie podejmowany w środowi-
sku akademickim. Głównymi ośrodkami naukowymi 
prowadzącymi badania nad spuścizną wielkiego Nor-
wega są oczywiście uniwersytety w Bergen i Oslo, gdzie 
Næss stawiał swoje pierwsze kroki jako filozof. Mimo 
licznych publikacji opisujących życie i twórczość filozofa 
problematyka powiązań na linii Næss – Spinoza wciąż 
wydaje się nie zostawać jednak wyczerpana1.

Niniejszy tekst jest tylko częścią szerzej zakrojonego 
projektu badawczego, któremu poświęciłam ostatnie 
dwa lata2. Za punkt wyjścia przyjmując teorię recepcji 
oraz filozoficzną hermeneutykę, podjęłam się anali-
zy wpływów Barucha Spinozy, a zwłaszcza jego myśli 
etycznej, na koncepcje Arnego Næssa w późniejszym 
okresie jego filozoficznej twórczości. Okres ten obejmuje 
głównie teksty napisane po 1975 roku.

1 Jedynym autorem, który zdaje się podejmować tę tematykę, jest 
norweski filozof związany z Uniwersytetem w Bergen, Espen 
Gamlund. Jednak i on robi to w stopniu mocno ograniczonym, 
zajmując się wyłącznie krytyką jednej ze Spinozjańskich katego-
rii. Zob. E. Gamlund, Living Under The Guidance Of Reason: Arne 
Naess’s Interpretation of Spinoza.
2 Projekt badawczy, którego zwieńczenie stanowić ma praca magi-
sterska, realizowany jest na Uniwersytecie Jagiellońskim pod opieką 
merytoryczną dr. hab. Piotra de Bończa Bukowskiego.
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Wspomniany projekt badawczy, którego zwieńczenie 
stanowić ma praca magisterska, to pogłębione studium 
nad recepcją myśli Spinozy w ekozofii Næssa. Podejmuję 
w nim wiele kwestii, które ze względu na ogranicze-
nia formalne nie mogły znaleźć się w niniejszej pracy. 
Celem artykułu nie jest jednak systematyczny wykład 
filozofii, lecz zwrócenie uwagi Czytelnika na ciekawy, 
aczkolwiek wciąż jeszcze niezbadany obszar studiów 
nad dorobkiem tego wielkiego Norwega.

Niniejszy tekst obejmuje zarys sylwetki naukowej nor-
weskiego myśliciela, wstępny przegląd historii jego 
powiązań z siedemnastowiecznym filozofem holender-
skim, a także analizę jednej z najważniejszych Spinoz-
jańskich kategorii oraz kamienia węgielnego jego myśli 
etycznej – amor Dei intellectualis (intelektualna, rozumie-
jąca miłość do Boga) – i jej interpretację na gruncie kon-
cepcji ekozoficznej Arnego Næssa.

2. ŻYCIE I SYLWETKA NAUKOWA ARNEGO NÆSSA

Arne Næss urodził się 27 stycznia 1912 roku w Bergen. 
Już od najmłodszych lat darzył niezwykłym szacun-
kiem przyrodę, a zwłaszcza góry, dokąd wracał całe ży-
cie, najpierw jako student, potem już jako emerytowany 
profesor i filozof. Tam też zrodziła się jego wyjątkowa 
doktryna ekozoficzna, która w miarę upływu czasu za-
częła oddziaływać na innych myślicieli, zapewniając 
Næssowi trwałe miejsce w historii nurtów ekologicznych. 

Już u początków swojej kariery akademickiej Næss wiele 
podróżował. Studiując w Oslo, Paryżu oraz Wiedniu, 
odebrał gruntowne wykształcenie w zakresie filozofii, 
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psychologii, matematyki i astronomii. W 1933 roku 
obronił dwie prace magisterskie – jedną poruszającą 
problematykę koncepcji prawdy oraz drugą o podsta-
wowych prawach psychologicznych warunkujących 
zachowania zwierząt. Trzy lata później światło dzienne 
ujrzała również jego rozprawa doktorska Erkenntnis 
und wissenschaftliches Verhalten na temat epistemologii 
poznania naukowego. Podczas swojego dwuletniego 
(1934–1935) pobytu w Wiedniu uczestniczył w działal-
ności Koła Wiedeńskiego - grupy naukowców, matema-
tyków i filozofów zebranych wokół Moritza Schlicka – co 
później, podczas rozmowy z Davidem Rothenbergiem, 
skomentował w następujący sposób:

(...) I would not say I „fit in”. They believed in things I didn’t 
believe in. They believed that most philosophical problems 
are pseudoproblems that could be analyzed and solved by 
examining inconsistencies in language. And that I absolu-
tely refused because I was interested in nature, and I didn’t 
think that any of the original problems from Thales had 
been solved3.

Wkrótce zajął się również krytyką reprezentowanej 
przez Koło Wiedeńskie doktryny empiryzmu, ale jego 
tekst formułujący te obiekcje – Wie fördert man heute 
die empirische Bewegung? Eine Auseinandersetzung mit 
dem Empirismus von Otto Neurath und Rudolph Carnap 
– został opublikowany dopiero kilka lat później, 
w 1956 roku w Oslo4.

 

3 D. Rothenberg, Is it Painful to Think? Conversations with Arne Næss, 
Minneapolis 1992, s. 25.
4 Por. F. Stadler, Arne Næss – Dogmas and Problems of Empiricism, [w:] 
The Vienna Circle in the Nordic Countries, Vienna 2010, s. 11.
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W wieku dwudziestu siedem lat (1939 r.) Næss został 
mianowany profesorem filozofii na Uniwersytecie 
w Oslo i pełnił tę zaszczytną funkcję aż do przejścia na 
emeryturę w 1970 roku. W chwili objęcia stanowiska był 
najmłodszym profesorem filozofii w historii Norwegii.

W latach 1938–1939 przebywał w Berkeley, gdzie prowa-
dził badania empiryczne na temat warunkowań beha-
wioralnych, obserwując zachowania szczurów. W tych 
też okolicznościach zastała go wieść o otrzymanym tytule 
profesorskim – nie skłoniło to jednak Næssa do opuszcze-
nia Kalifornii. „Moje szczury nauczyły mnie tyle samo co 
Platon”5 – powie później w jednym z wywiadów.

Podczas II wojny światowej był czynnie zaangażowa-
ny w norweski ruch oporu – chronił studentów przed 
deportacją, agitował przeciwko okupantom. W tym 
czasie znajdował się pod silnym wpływem koncepcji 
„niestosowania przemocy” Mahatmy Gandhiego. Idea 
ta uwidoczniła się później w jego rozumieniu relacji 
człowiek – przyroda oraz spoczęła u podstaw systemu 
etycznego. Niedługo potem, w roku 1945, objął kierow-
nictwo projektu UNESCO w sprawie konfliktu na linii 
Wschód – Zachód6 i tym samym zapisał się na kar-
tach historii jako działacz międzynarodowego ruchu 
na rzecz pokoju, długo zanim zasłynął jako założyciel 
i rzecznik ruchu ekologicznego.

Kiedy Næss zakończył swoją profesurę w Oslo (1970 r.), 
mógł nareszcie poświęcić więcej czasu pracy na rzecz 
ochrony środowiska. Po przejściu na emeryturę zaczął 

5 D. Rothenberg, dz. cyt., s. 48 [tłum. własne autorki].
6 Por. F. Stadler, dz. cyt., s. 12.
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podróżować po całym świecie jako visiting professor (od-
wiedził m.in. Wiedeń w 1984 r.) oraz zajął się tworzeniem 
zrębów nowej filozofii ekologicznej – ekozofii. W latach 
kolejnych, po 1991 roku, kontynuował swoje niezwy-
kle produktywne życie intelektualne w Centrum Stu-
diów na rzecz Środowiska i Rozwoju (Senter for Utviling 
og Miljø) na Uniwersytecie w Oslo7. Zmarł 12 stycznia 
2009 roku w Oslo. 

Arne Næss był laureatem licznych nagród, w tym 
Nagrody Akademii Szwedzkiej w 1996 roku oraz 
Nagrody Rady Nordyckiej w dziedzinie ochrony śro-
dowiska w 2002 roku. W 2005 roku otrzymał również 
prestiżowy Order św. Olafa za „nieustającą dziewięćdzie-
sięciodwuletnią pracę na rzecz ludzkości i przyrody”8.

Filozoficzny i naukowy dorobek Arnego Næssa można 
podzielić na dwie części: z początku jego zainteresowa-
nia oscylowały na granicach semantyki i filozofii nauki, 
aby w końcu przekształcić się w to, co do dzisiaj znane 
jest nam jako ekozofia.

Jego największym dziełem z zakresu filozofii języka jest 
książka En del elementære logiske emner (po szwedzku wy-
dana jako Empirisk semantik), która została opublikowana 
w 1947 roku i przez lata stanowiła obowiązkową lekturę 
dla studentów filozofii na norweskich uniwersytetach.

Ściśle związane z semantyką były również jego rozwa-
żania nad filozofią nauki i epistemologią, którym po-
święcił się po 1950 roku. Næss był wtedy pod silnym 

7 Więcej szczegółów na stronie: www.sum.uio.no.
8 Zob. S. Odensåker, Arne Naess, [online] http://web.comhem.se/~ 
u13115096/Ideologierna/Filosofer/naess.html [dostęp: 26.07.2013].
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wpływem podejścia pozytywistycznego, w którym 
jedyną prawdziwą wiedzą jest wiedza naukowa, a jej 
zdobycie możliwe jest tylko dzięki pozytywnej weryfi-
kacji teorii za pomocą empirycznej metody naukowej. 
Dopiero po 1960 roku zaczął reprezentować bardziej 
pluralistyczną wizję wiedzy.

Dziś Næss jest najszerzej znany jako twórca ekozofii. 
Jego najsłynniejsze dzieła – Ekologi, samhälle och livsstil 
oraz Livsfilosofi, w których przedstawia założenia swojej 
„głębokiej” filozofii ekologicznej, etyki oraz filozofii ży-
cia, wciąż znajdują się na skandynawskich listach best-
sellerów. To pochwała emocji, pluralizmu, nieskończo-
nej złożoności świata, a także natury, która zawsze była 
dla Næssa niezwykle ważna.

Etyka środowiskowa nie stanowiła jednak tematyki 
zupełnie dotychczas zaniedbywanej. Już pod koniec 
XIX wieku pojawiały się głosy, że człowiek ma 
niemal całkowicie negatywny wpływ na otaczający 
go świat i przyrodę. W okresie wzrostu industrializa-
cji, w 1962 roku, wpływowa amerykańska biolog Rachel 
Carson wydała książkę Silent Spring, w której dokonała 
analizy i ostrej oceny negatywnego wpływu człowieka, 
a dokładniej wytwarzanych przezeń chemikaliów, na 
organizmy żywe. Carson stała się wkrótce ikoną ruchu 
ekologicznego, otrzymując liczne nagrody i wyróżnie-
nia, nawet po śmierci. Næss określił jej książkę jako 
jedno z fundamentalnych źródeł swojej filozofii ekolo-
gicznej. Ekozofia to dla Næssa prawdziwa, indywidu-
alna samorealizacja (realizacja przeznaczenia) każdego 
człowieka, zwierzęcia oraz rośliny. To poznanie wła-
snego miejsca w przyrodzie, dążenie do wykorzystania 
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właściwego sobie potencjału oraz zgodne z nim życie 
i postępowanie. To mądrość pozwalająca wszystkim 
organizmom na szczęśliwe i harmonijne współistnienie 
na ziemi.

Arne Næss był prawdziwym humanistą, nieustannie 
rozdartym między miłością do przyrody a pragnie-
niem poszukiwania prawdy i wiedzy. Dużą część ży-
cia poświęcił nauce, podróżując po świecie i zgłębiając 
tajniki filozofii języka, logiki, semantyki i psychoanali-
zy, by u jego schyłku zaszyć się w swoim jedynym tak 
naprawdę prawdziwym domu – Tvergastein, najwy-
żej usytuowanej hytcie w Norwegii. Tam dojrzewała 
jego idea ekozofii, kształtowana pod silnym wpły-
wem m.in. myśli etycznej Spinozy oraz pacyficznego 
manifestu Gandhiego.

Næss jest autorem licznych książek i artykułów na 
temat filozofii, ekologii oraz logiki – wiele z nich 
znalazło się na listach bestsellerów bądź pełni rolę 
podręczników akademickich.

3. DWÓCH LUDZI – JEDNA FILOZOFIA

„Który z filozofów z przeszłości zasługuje na miano 
wielkiego?” – pyta Næss w Deep Ecology of Wisdom. 
Na odpowiedź nie musimy długo czekać:

One indicator is that of being rediscovered and highly ap-
preciated by successive generations of philosophers in dif-
ferent cultures. Another indicator is the persistent richness 
and diversity of interpretations of their texts9.

9 A. Næss, Deep Ecology of Wisdom, [w:] Selected Works of Arne Næss, 
red. H. Glasser, A. Drengson, Dordrecht 2005, s. 397.
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Już od setek lat dzieła Spinozy są badane i interpreto-
wane przez filozofów, poetów i naukowców. Do tych 
najbardziej znanych należałoby zaliczyć chociażby 
dziewiętnastowieczne interpretacje Goethego czy 
Hegla. W wieku XX tematykę tę podjął również Arne 
Næss, patrząc na życie i twórczość Spinozy nie z per-
spektywy historyka, lecz jako filozofa życia. „Studia 
nad życiem i czasami Spinozy są kluczowym składni-
kiem każdej pogłębionej analizy materiału tekstowego, 
jednak zważywszy na moje potrzeby, mogą one stano-
wić najwyżej jedno z niezbędnych do tego narzędzi”10 
– twierdzi w jednym ze swoich późniejszych tekstów.

Pierwsze spotkanie Næssa z myślą Spinozy nastąpiło, 
kiedy w wieku szesnastu lat, jeszcze jako uczeń 
gimnazjum w Riis, czytywał po łacinie Etykę w porządku 
geometrycznym dowiedzioną. Styl holenderskiego filozofa, 
nawiązujący bezpośrednio do metody dedukcyjnej, był 
jednym z elementów, które zainteresowały młodego 
Næssa. Metoda ta okazała się dla niego szczególnie 
ważna, gdy później zaczął rozwijać swój system norm 
etycznych.

(...) Strict systematization of Spinoza’s formulations in the 
Ethics – for example, sentences as „…means the same 
as…” – can only be an instrument, a methodological tech-
nique, but my background is such that I find it natural to 
work systematically11.

Swoją filozofię rozumu i emocji opiera Næss przede 
wszystkim na Spinozjańskiej teorii afektów. Afektem na-
zywa Spinoza pobudzenie ciała, które wpływa dodatnio 

10 Tamże, s. 399.
11 Tamże, s. 397.
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lub ujemnie zarówno na moc tegoż ciała, jak również 
ideę tego pobudzenia. Afekt to doznanie zmysłowe, ale 
też jego świadomość – to aspekty tego samego wydarze-
nia, rozpatrywane równolegle odpowiednio w dwóch 
atrybutach: rozciągłości oraz myślenia. Ten siedemna-
stowieczny holenderski filozof był zdania, że człowiek 
osiąga spełnienie tylko wtedy, gdy jego życiu towarzy-
szą pozytywne emocje, tj. radość czy szczęście. Emocje 
negatywne, jak zazdrość czy nienawiść, mają natomiast 
działanie wręcz odwrotne, osłabiające zarówno ciało, 
jak i ducha. Næss w swojej twórczości szczególnie wiele 
uwagi poświęcił uczuciom aktywnym, pozytywnym, jak 
np. radość (hilaritas).

Spinoza inspirował Næssa również w jego życiu prywat-
nym. „Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że przez 
dużą część kariery naukowej Næssa Spinoza zawsze 
«czaił się» gdzieś w tle i kształtował sposób jego my-
ślenia w wielu dziedzinach”12 – mówi Espen Gamlund, 
norweski filozof młodego pokolenia, również zajmujący 
się etyką środowiskową.

Baruch Spinoza, mimo że został mianowany na rabina 
i zdobył wykształcenie talmudyczne u wielkiego uczone-
go Saula Levi Morteira, zaczął w końcu oddalać się od or-
todoksji. W wieku dwudziestu trzech lat został ostatecz-
nie wykluczony ze społeczności żydowskiej z powodu 
krytyki Biblii. Był prawdziwym wolnomyślicielem i Næs-
sowi imponował sposób, w jaki Spinozie – nawet mimo 
licznych prześladowań – wciąż udawało się prowadzić 
życie filozofa w cichym odosobnieniu z dala od ludzi.

12 E. Gamlund, Living Under The Guidance Of Reason: Arne Naess’s In-
terpretation of Spinoza, Inquiry, Bergen 2011, s. 4 [tłum. własne autorki].
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Tym, co przyciągało Næssa do Spinozy, był jego ideał 
niezależności, materialnej prostoty i bezpieczeństwa. 
Uzasadnione jest przypuszczenie, że to właśnie od niego 
czerpał inspirację podczas organizacji swojego własne-
go życia. Mam tu na myśli słynny slogan norweskiego 
filozofa: „bogate życie za pomocą prostych środków” 
(ett rikt liv med enkla medel), które zgodnie z doktryną 
głębokiej ekologii znaczy tyle, co traktowanie życia jako 
celu samego w sobie, jako najwyższego dobra oraz jego 
celebrację w oderwaniu od materialnych dóbr i wygód. 
To motto miało stanowić najważniejszą zasadę życia 
Næssa. Swoje „bogate życie za pomocą prostych środ-
ków” prowadził w hytcie Tvergastein w górach, gdzie 
spędził dziesięć lat, studiując pisma filozoficzne, pisząc 
i rozmyślając. To tutaj, w otoczeniu przyrody, Næss ni-
gdy nie odczuwał samotności. „Góra niczym wyjątko-
we miejsce, niczym dom, niczym symbol, z duszą, ni-
czym człowiek (...)”13 – napisze wkrótce w książce Det 
gode lange livs far. Hallingskarvet sett fra Tvergastein.

Jak zostało już wspomniane, Næss był żywo zaintere-
sowany Spinozjańską koncepcją wolności i szczęścia. 
Zdaniem holenderskiego myśliciela, rozumu i uczuć nie 
sposób radykalnie rozdzielić – tak emocje, jak i umysł 
angażują całe ciało człowieka. Næss był pod wrażeniem 
tego, w jaki sposób Spinoza – dzięki podejściu holistycz-
nemu, obejmującemu zarówno głęboką wiarę w rozum, 
jak i w głębokie uczucie – projektuje człowieka jako 
nierozerwalną całość, całkowicie zrywając z dualistycz-
ną tradycją kartezjańską. Sam był zdania, że sztucznie 
tworzona przepaść między człowiekiem a resztą świata, 
13 A. Næss, Det gode lange livs far. Hallingskarvet sett fra Tvergastein, 
Oslo1999, s. 7.
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pozostawiony przez Kartezjusza konflikt na linii pod-
miot – przedmiot, muszą zostać przezwyciężone. Temu 
właśnie poświęcił dużą część swojego życia, tworząc 
zręby filozofii ekologii głębokiej.

Ze Spinozjańską teorią afektów, a zwłaszcza z emocjami 
pozytywnymi, związana jest również jego koncepcja 
ludzkiej wolności. Næss, interpretując myśl Spinozy 
twierdzi, że człowiek nie rodzi się wolny – w tym celu 
przebyć musi długą, wymagającą treningu i poświęce-
nia drogę. W swoim tekście Through Spinoza to Mahayana 
Buddhism or through Mahayana Buddhism to Spinoza, 
Norweg prezentuje „wewnątrzświatową” (thisworldly) 
interpretację tej myśli, według której ludzka wolność 
i – co za tym idzie – szczęście najlepiej realizowane 
są w aktywnym życiu społecznym, w otoczeniu ludzi 
i przyrody. Stanowisko to przeciwstawia poglądowi 
reprezentowanemu przez Jona Wetlesena, emeryto-
wanego profesora filozofii na Uniwersytecie w Oslo, 
który w swojej książce The Sage and the Way: Spinoza’s 
Ethics of Freedom również podejmuje tę tematykę. Wet-
lesen proponuje zupełnie inny, „pozaświatowy” (other-
worldly) sposób odczytania Spinozjańskiej koncepcji 
– prawdziwą wolność widzi on w duchowym życiu 
kontemplacyjnym, w oderwaniu od ludzi i natury.

Tylko człowiek wolny zdolny jest do odczuwania 
szczęścia ( felicitas). Dla Spinozy szczęście znaczy tyle, 
co spokój umysłu (acquiescentia in se ipso), wiążący 
się z uczuciem radości (hilaritas) i błogosławieństwa 
(beatitudo), oraz intelektualna14, rozumiejąca, racjonalna 
14 Łaciński termin intelligere, od którego pochodzi przymiotnik, znaczy 
tyle co „rozumieć”. Określenie „intelektualna” znaczy więc w tym kon-
tekście: rozumiejąca, świadoma, związana z rozumem, racjonalna.
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miłość do Boga (amor intellectualis Dei). To ostatnie po-
stanowił Næss uczynić podstawą również swojej kon-
cepcji ekozoficznej.

4. AMOR DEI INTELLECTUALIS – FUNDAMENT EKOLOGICZ-
NEJ MYŚLI ETYCZNEJ ARNEGO NÆSSA

„W Etyce Spinozy znaleźć można pojęcia, które oka-
zują się niezwykle pomocne, gdy próbuję wyrazić 
podstawowe idee, które motywują aktywizm środo-
wiskowy niektórych z nas”15 – pisze Næss w jednym 
ze swoich tekstów dotyczących źródeł swoich inspira-
cji. Jedno z pojęć – amor Dei intellectualis – okazało się 
szczególnie ważne dla koncepcji filozofii przyrody oraz 
ekologicznej etyki Næssa.

Baruch Spinoza postrzegał matematykę jako ideał dla 
wszelkiej naukowej metodologii. W ten sam sposób pró-
bował uprawiać i filozofię – „w sposób geometryczny”, 
jako dowiedlną z abstrakcyjnych definicji. Reprezen-
tował silny racjonalizm, pogląd, według którego do-
świadczeniu zmysłowemu brakuje pewności i wartości 
poznawczej, a wszystkie wydarzenia traktuje się jako 
logiczną, deterministyczną konieczność. Myślenie racjo-
nalne było dla Spinozy zarówno obowiązkiem, jak i naj-
wyższym dobrem – nauka była dla niego niczym religia.

W jego życiu nigdy nie zabrakło jednak miejsca dla 
Boga. Cała filozoficzna myśl Spinozy wypływała z głę-
bokiej religijności, która ostatecznie przerodziła się 
w tajemniczą, intelektualną miłość. Dla tego siedemna-
stowiecznego myśliciela to właśnie amor Dei intellectualis 
15 A. Næss, Spinoza and Gandhi as Inspiration for Deep Ecology, [w:] 
Selected Works of Arne Næss, dz. cyt., s. 400.

Arne Næssa amor Dei intellectualis



73

(intelektualna, racjonalna miłość do Boga) oraz spoglą-
danie na życie sub specie aeternitatis (z punktu widze-
nia wieczności) stanowić miały główny cel egzystencji 
każdego człowieka.

Miłość do Boga odgrywa bardzo ważną rolę w Ety-
ce. Pomimo dużego szacunku dla systemu Spinozy, 
Næss dość sceptycznie wypowiada się na temat próby 
„przemycenia” teologii na grunt tak racjonalnego sys-
temu. Według norweskiego filozofa to właśnie ten za-
bieg sprawił, że kategoria amor Dei intellectualis napoty-
ka tak wiele różnych – często zupełnie niezwiązanych 
z religią – interpretacji.

Næss postanawia odnieść się w swojej analizie do 
interpretacji Harry’ego Austryna Wolfsona, inspi-
rowanej myślą Tomasza z Akwinu i Leo Hebraeusa.  
Pisze on mianowicie:

A model classification of love in which intellectual love is 
included is given by Thomas Aquinas. He distinguishes be-
tween (a) natural love (amor naturalis) which exists even in 
inanimate objects, (b) sensitive or animal love (amor sen-
sitivus animalis), and (c) intellectual, rational, spiritual love 
(amor intellectualis, rationalis, spiritualis). It is this classifi-
cation of Thomas Aquinas which seems to be the origin of 
Leo Hebraeus’ three-fold classification of love into natural, 
sensitive and rational and voluntary (naturale, sensitivo, et 
rationale volontario). The last kind of love is also called by 
him mental love (l’amore mentale), or, as in Thomas Aquinas, 
intellectual love (l’amore intellettivo, intellettuale)16.

Warto dodać, że Næss, mówiąc o amor Dei intellectualis, 
przez Dei rozumie „Boga jako nie-nieskończonego” 
(Deus non quaternus infinitus), o którym Spinoza pisze 
16 H.A. Wolfson, The Philosophy of Spinoza, New York 1958, s. 303–304.
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w części V swojej Etyki i który stanowić ma skończo-
ne modi nieskończonej boskiej substancji – świat ciał 
i dusz, świat Natury. Zdaniem Norwega przez amor Dei 
intellectualis autor Etyki rozumiał uwielbienie i podziw 
dla świata i jego harmonii.

Nasze skłonności i wyczucie moralne, nasze poczucie 
piękna i instynkty religijne, wszystkie są siłami służebny-
mi, pomagają zdolności rozumowania dojść do najwyż-
szych osiągnięć. To tutaj przejawia się moralna strona 
naszej natury, ta tajemnicza konsekracja wewnętrzna, 
którą tak często podkreślał Spinoza pod nazwą Amor 
Intellectualis17.

– pisze w Pismach filozoficznych Albert Einstein, znany 
w świecie naukowym ze swoich licznych nawiązań do 
myśli Spinozy. 

Istnieje przynajmniej jedna hermeneutycznie uzasadnio-
na interpretacja, w której rozumiejąca miłość Boga (…) jest 
skierowana do indywidualnych, skończonych istot18.

– pisze Næss w jednym ze swoich artykułów. Głównym 
argumentem skłaniającym go ku takiemu odczytaniu 
Etyki jest fakt, że w samej treści tekstu nie znajduje nic, 
co pozwalałoby mu przypuszczać, iż Bóg manifestuje 
swoją naturę w sposób inny niż przez istniejące orga-
nizmy żywe.

Spinozjański Deus sive Natura to jedyna istniejąca 
substancja. Mówi nam o tym już sama definicja: „Przez 
Boga rozumiem byt nieskończony bezwzględnie, to 
znaczy substancję składającą się z nieskończenie wielu 
atrybutów, z których każdy wyraża istotę wieczną 
17 A. Einstein, Pisma filozoficzne, Warszawa 2001, s. 354–355.
18 A. Næss, Spinoza and Gandhi as Inspiration for Deep Ecology…, s. 401.

Arne Næssa amor Dei intellectualis



75

i nieskończoną”19, czego konsekwencją jest twierdzenie 
mówiące o tym, że oprócz Boga żadna substancja nie 
ma możliwości zaistnienia. Spinoza twierdzi również, 
że istnienie Boga wypływa z jego natury, a z definicji 
VIII wiemy, że jest On także ze swej natury wieczny 
(„Przez wieczność rozumiem samo istnienie, o ile się je 
pojmuje jako wynikające w sposób konieczny z samej 
definicji rzeczy wiecznej”20). Owej wieczności nie nale-
ży jednak mylić z trwaniem – wieczność to samo istnie-
nie, jest pozaczasowe.

Bóg jako substancja nieskończona, pozaczasowa, mani-
festuje się przez swoje skończone modi21 – indywidualne 
byty. Modus definiowany jest przez Spinozę jako „(…) 
pobudzenie substancji, czyli to, co jest w czymś innym, 
przez co też jest pojmowane”22. Choć modi powstają 
z pobudzenia substancji, nie należy przypuszczać, ja-
koby ich wzajemny stosunek był stosunkiem całości do 
części – modi nie są częściami nieskończonej substancji, 
a substancja nie jest zbiorem modi.

Konsekwencją powyższego jest utożsamienie Boga 
z przyrodą, jak to w swoich rozważaniach na temat 
Etyki czyni Næss. Wniosek ten nasuwa mu się już jako 
konsekwencja tezy o nieskończoności Boga – jeżeli bo-
wiem Bóg byłby różny od przyrody, nie mógłby być 
nieskończony. Zgodne z boską immanencją jest również 
19 B. Spinoza, Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona, 
tłum. I. Myślicki, Warszawa 1954, cz. 1, def. VI.
20 Tamże, def. VIII.
21 Między substancją a skończonymi modi znajdują się jeszcze 
swego rodzaju „ogniwa pośredniczące” – modi nieskończone. 
Zob. tamże.
22 Tamże, def. V.
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twierdzenie, jakoby wszelkie aktualnie istniejące byty 
brały udział w urzeczywistnianiu i manifestacji nie-
skończonej mocy Boga. Moc ta jest nierównomiernie 
rozdystrybuowana między istoty żywe, z których 
najbardziej hojnie obdarzony został człowiek. Nor-
weg zauważa, że ta nierównomierność w połączeniu 
z twierdzeniem o ekwiwalencji między otrzymaną 
mocą a posiadanymi prawami tworzy niebezpiecz-
ną dla radykalnej etyki środowiskowej mieszankę. 
Wynika z niej bowiem, jakoby człowiek – z powodu 
przydzielonego wysokiego poziomu mocy – miał posia-
dać prawa większe od innych istot.

Wszystkie te analizy skłaniają ostatecznie Næssa do 
wniosku o klasyfikacji amor Dei intellectualis jako miłości 
skierowanej do skończonych, indywidualnych bytów 
ziemskich. W tym sensie Bóg jako natura naturans jest 
niczym innym jak pojęciem wyrażającym tę właśnie 
nierównomierność dystrybucji mocy twórczej, manife-
stowanej przez konkretne byty. I właśnie ta moc spra-
wia, że uzasadnione staje się użycie wobec nich terminu 
„organizmy żywe” (co właściwie wiąże się bezpośred-
nio ze Spinozjańską doktryną panpsychizmu). Jakkol-
wiek Spinoza utożsamia natura naturans z natura naturata 
(natura naturans jako taka nie może istnieć w oderwaniu 
od natura naturata), pamiętać należy, że to ta pierwsza 
stanowi przyczynę sprawczą drugiej – Bóg, będąc toż-
samy z przyrodą, jest jednocześnie przyczyną sprawczą 
jej istnienia. Istota rzeczy wytworzonych przez Boga 
nie obejmuje jednak istnienia, nie mogą więc być one 
przyczyną samych siebie.
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Termin Deus (Bóg) ma według Næssa w tekście Etyki 
dwie funkcje. Pierwszą jest wskazanie na nieskończo-
ną, niepodzielną całość o nieskończonej mocy twór-
czej, istniejącą poza czasem – Boga. Druga to ukazanie 
różnorodności i wielości skończonych, żywych organi-
zmów, manifestujących się jako części większej całości 
– Natury. Mimo odmiennych konotacji (sensów) deno-
tacja (znaczenie) obu tych pojęć jest dokładnie ta sama. 
„A przynajmniej jest to jedna z możliwości pojmowa-
nia i odczuwania tego, co sugeruje tekst Etyki”23 – dość 
asekuracyjne pisze pod koniec swoich rozważań Næss.

Zdaniem Arnego Næssa ci, którzy tworzą i popierają 
ruch ekologii głębokiej, są – niemal z definicji – moty-
wowani przez liczne przesłanki zarówno natury filozo-
ficznej, jak i religijnej. Przesłanki te dają świadomość, że 
każdy żywy organizm ma swoją wewnętrzną wartość, 
stanowiąc dobro samo w sobie. Sensowna w związku 
z tym staje się również troska o te istoty – dla nich sa-
mych jako istot kreatywnych, obdarzonych mocą twór-
czą, istniejących razem z nami w Bogu lub w Naturze. 

5. ZAKOŃCZENIE

Arne Næss to jeden z najsłynniejszych myślicieli nor-
weskich, pionier w nurcie ekologii głębokiej, twórca 
i rzecznik ekozofii. To filozof, który nie budował wiel-
kich filozoficznych systemów – większą wartość sta-
nowiło dla niego samo życie, otaczająca go przyroda, 
ludzie. Prawdopodobnie dlatego to właśnie w osobie 
Spinozy odnalazł inspirację, której szukał całe życie. 
Był przykładem myśliciela zafascynowanego pięknem 
23 A. Næss, Spinoza and Gandhi as Inspiration for Deep Ecology..., s. 404.
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przyrody, jednak postawę, którą wyrażał w kategoriach 
amor Dei intellectualis rozumiał szerzej – była to dla nie-
go bowiem najwyższa forma umiłowania Natury, która 
jest realnym Bogiem.

Abstrakt
Arne Dekke Eide Næss föddes den 27 januari 1912 i Bergen 
som det fjärde, oväntade barnet och efter ett långt och 
framgångsrikt liv avled han stilla 2009 som 1900-talets mest 
kände norske filosof. Han var en av de viktigaste offentliga 
personerna i Norge och under hans sista år blev han känd över 
hela världen som en pionjär inom den ekologiska rörelsen. 
I sin filosofiska verksamhet blev han influerad i synnerhet 
av den holländske filosofen Baruch Spinozas (1632–1677) 
tankar om etik och indiern Mahatma Gandhis (1869–1948) 
tankar om icke-våld. 

Denna artikel, där jag främst koncentrerar mig på Arne Næss 
senare verk (1975– ), är tänkt som en undersökning av Baruch 
Spinozas inflytande på Næss livs- och naturfilosofi, samt 
hans etik och värdeteori. Jag sätter en av Spinozas viktigaste 
kategorier, amor Dei intellectualis („den intellektuella kärleken 
till Gud”), i fokus och försöker presentera Næss unika tolkning 
av begreppet.
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Jacek Modrzejewski

Olof Palme
– wstęp do biografii politycznej

1. ZAMIAST WSTĘPU

„Zabójstwo przez lata przesłaniało obraz człowieka” – 
takie zdanie pada na początku filmu Palme w reżyserii 
Maud Nycander i Kristiny Lindström. Bez wątpienia 
odzwierciedla ono typowe podejście do byłego pre-
miera Szwecji, Olofa Palmego, o którym do dziś mówi 
się głównie w kontekście jego niewyjaśnionej śmierci 
i trwającego już dwadzieścia osiem lat śledztwa. Wydaje 
się, że więcej uwagi poświęcono nieporadnym działa-
niom sztokholmskiej policji i szwedzkiego państwa niż 
dorobkowi jednego z najwybitniejszych skandynaw-
skich polityków XX wieku.

Niniejszy tekst ma na celu ukazanie, że Olof Palme był 
postacią wielowymiarową, a jego biografia nie powinna 
być sprowadzona jedynie do faktu, że został zamordo-
wany przez nieznanego sprawcę.

Warto wspomnieć, że historia Szwecji zna inne 
przypadki morderstw dokonanych na politykach i przy-
wódcach, między innymi na Karolu VII, Karolu XII 
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i Gustawie III1. Dwaj ostatni, podobnie jak Palme, zginęli 
w nie do końca jasnych okolicznościach. We wrześniu 
2003 roku w sztokholmskim domu handlowym zamor-
dowana została również minister Anna Lindh.

2. KRÓTKI OPIS SYSTEMU POLITYCZNEGO SZWECJI

Królestwo Szwecji jest monarchią parlamentarną2, gło-
wą państwa – a ściślej jego szefem (statschef) – jest król3, 
którego kompetencje są ograniczone. Najważniejszą 
rolę odgrywa premier (statsminister) powoływany przez 
Riksdag. Przewodniczący parlamentu (talman) po kon-
sultacjach z przewodniczącymi partii wyznacza kandy-
data, który po zaakceptowaniu przez parlamentarzy-
stów kompletuje skład swojego rządu (regering).

Jedną z cech charakterystycznych dla Szwecji czasów 
Palmego była duża stabilność – XX wiek to okres silnej 
dominacji Partii Socjaldemokratycznej (SAP, S) i dłu-
goletnich rządów Pera Albina Hanssona, Tage Erlan-
dera i Olofa Palmego. Co ciekawe, zmiany na stanowi-
sku premiera nie zawsze były w Szwecji bezpośrednio 
związane z wyborami parlamentarnymi – zdarzało się, 
że stanowiły po prostu efekt wewnętrznej przemiany 

1 A. Kersten, Historia Szwecji, Wrocław 1973, s. 65, 286;  
P. Englund, Om Karl XII:s död och andra mord, [w:] tegoż,  
Förflutenhetens landskap. Historiska essäer, Stockholm 2004, s. 
129–151; R. Castleden, Morderstwa polityczne, spiski, tajne zmo-
wy, Warszawa 2009, s. 95–99.
2 M. Grzybowski, Systemy konstytucyjne państw skandynaw-
skich, Warszawa 2010, s. 26.
3 Zgodnie z reformą Aktu o sukcesji podstawowym kryterium 
przy dziedziczeniu tronu jest obecnie kolejność urodzenia, a nie 
płeć potomka – warto o tym wspomnieć dlatego, że w świetle no-
wych przepisów następczynią tronu jest księżniczka Wiktoria.
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w partii rządzącej. Palme zastąpił Erlandera, gdy ten po-
stanowił odejść na emeryturę, a nie w wyniku decyzji 
wyborców, skądinąd przez lata akceptujących domina-
cję socjaldemokratów.

Stabilizacji z pewnością sprzyjała bardzo korzystna dla re-
gionu powojenna koniunktura, która umożliwiła stworze-
nie i utrzymanie tzw. szwedzkiego modelu państwa dobro-
bytu. Sytuacja stała się bardziej labilna na przełomie lat 80. 
i 90., kiedy w Szwecji pojawiły się nowe ugrupowania poli-
tyczne – doszło do gruntownej zmiany sytuacji międzyna-
rodowej i znacznie pogorszyły się warunki ekonomiczne.

3. POCZĄTKI KARIERY 

Sven Olof Joachim Palme urodził się 30 stycznia 
1927 roku w zamożnej rodzinie – jego ojciec był właści-
cielem towarzystwa ubezpieczeniowego Thule, a matka 
wywodziła się z bałtyckiej szlachty4. Państwo Palme 
mieszkali w sztokholmskiej dzielnicy Östermalm, trady-
cyjnie będącej siedliskiem bogaczy o konserwatywnych 
poglądach. Dla tego środowiska późniejszy socjaldemo-
kratyczny zapał Olofa był czymś tak niezrozumiałym, 
że polityka nazywano nawet „zdrajcą klasowym”5.  
4 Jak wspominał Palme w 1977 r. w programie telewizyjnym Gäst 
hos Hagge, nieszwedzkie pochodzenie jego matki uwrażliwiło go na 
problemy, z którymi borykają się na co dzień imigranci w Szwecji 
– był świadomy, że ze Szwedami nie jest łatwo żyć w jednym kraju 
(„Vi svenskar är inte alls lätta att leva samman med”). Zob. http://
www.youtube.com/watch?v=recvB-Wu94Y [data dostępu: luty 2014].
5 Z drugiej strony, sztokholmski akcent mógł ułatwiać funkcjo-
nowanie w życiu publicznym, szczególnie w świetle ówczesnej 
restrykcyjnej polityki wobec dialektów, które starano się wytępić, 
dążąc do popularyzacji zestandaryzowanego rikssvenska. War-
to wspomnieć, że Tage Erlander mówił z manierą typową dla 
Värmlandii i nie przeszkodziło mu to być premierem przez 23 lata.
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Palme wyniósł ze szkoły i z domu imponujące zdolności 
językowe – mówił biegle po angielsku, francusku i nie-
miecku, posługiwał się także hiszpańskim i rosyjskim.

Przyszły premier Szwecji ukształtował swój światopo-
gląd w czasach studenckich, szczególnie w czasie nauki 
w Kenyon College w amerykańskim Ohio. Palme był 
ponoć bliski podjęcia decyzji o pozostaniu w Ameryce 
i tylko zdecydowany opór jego rodziny skłonił go do 
powrotu do Szwecji6. Po zakończeniu studiów w Ohio 
nie wrócił jednak od razu do ojczyzny, lecz najpierw 
przejechał Stany Zjednoczone wzdłuż i wszerz, co po-
zwoliło mu dobrze poznać amerykańskie realia – często 
potem odwoływał się do doświadczeń z tej podróży, 
która miała otworzyć mu oczy na biedę i nierówno-
ści społeczne dotykające obywateli kapitalistycznego 
giganta. Podobne doświadczenia zdobył także w czasie 
podróży po Azji.

Po powrocie do ojczyzny Palme nadal był zaanga-
żowany w działania na arenie międzynarodowej – 
uczestniczył w spotkaniach studentów z całego świata. 
Na jednym z nich, w Pradze, poznał młodą dziewczynę, 
którą prześladował czechosłowacki reżim. Młody Olof 
Palme postanowił jej pomóc, dlatego w 1949 roku zawarł 
z nią fikcyjne małżeństwo, dzięki czemu mogła opuścić 
kraj. Fałszywi nowożeńcy po wyjeździe z komunistycz-
nej Czechosłowacji mieszkali oddzielnie i rozwiedli się 
w Szwecji trzy lata po ślubie7.
6 C. Mosey, Cruel Awakening. Sweden and the Killing of Olof 
Palme, New York 1991, s. 73.
7 K. Eklund, Sveriges statsministrar under 100 år: Olof Palme, Stock-
holm 2010, s. 18; E. Åsard, Det dunkelt tänkta. Konspirationsteorier om 
morden på John F. Kennedy och Olof Palme, Stockholm 2006, s. 148.
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Jak wspominał później Palme, duży wpływ miał na 
niego premier Tage Erlander, z którym współpraco-
wał od 1952 roku. Pomagał mu w pisaniu przemówień, 
a później także uczestniczył w wewnętrznych naradach 
oraz podróżach i spotkaniach międzynarodowych. 
Jednym z pierwszych tego typu doświadczeń była po-
moc przy organizowanym w Szwecji spotkaniu Ericha 
Ollenhauera z Clementem Attleem, gdy Palme pełnił 
rolę tłumacza.

W 1957 roku Palme został nominowany przez Erlandera 
do pierwszej izby Riksdagu8, został także sekretarzem 
premiera. Nie był jednak zbyt popularny – nazywano go 
„cieniem Erlandera”, a obu polityków „świętym Bernar-
dem i jego terierem” albo „tym dużym i tym małym”9.

Kolejnym etapem w karierze młodego polityka była 
nominacja w 1963 roku na stanowisko ministra bez 
teki (konsultativt statsråd), które tradycyjnie piasto-
wali niezależni prawnicy, mający strzec porządku 

8 Riksdag wówczas składał się z dwóch izb – w wyborach bezpo-
średnich wybierani byli tylko deputowani do drugiej izby. Nale-
żący do pierwszej byli nominowani na szczeblu lokalnym przez 
landstingi albo rady miast – o tym, kto zasiadał w pierwszej izbie 
decydowały więc układy sił w poszczególnych regionach, gdzie 
z zasady przeważali socjaldemokraci. Rolą Erlandera było przeko-
nanie polityków z Jönköping do przyjęcia kandydatury młodego, 
nieznanego człowieka ze Sztokholmu. 
N. Stjernquist, From Bicameralism to Unicameralism: The Democratic 
Riksdag, 1921–1986, [w:] The Riksdag: A History of the Swedish 
Parliament, red. M. Metcalf, Stockholm 1987, s. 226, 233–234; 
J.P.C. Carey, A.G. Carey, Swedish Politics in the Late Nineteen-Sixties: 
Dynamic Stability, „Political Science Quarterly” (1969), nr 3, s. 461, 477; 
E.M. Immergut, The Swedish Constitution and Social Democratic 
Power: Measuring the Mechanical Effect of a Political Institution, „Scan-
dinavian Political Studies” (2002), nr 3, s. 245–246.
9 C. Mosey, dz. cyt., s. 85.
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konstytucyjnego i monitorować działania władzy wy-
konawczej10. Dziennik „Dagens Nyheter” określił to 
jako „formalne potwierdzenie wpływów, jakie [Palme] 
już posiadał”11. Awans Palmego zbiegł się w czasie z za-
chodzącą w partii zmianą pokoleniową.

Olof Palme starał się wieść przykładne życie przed-
stawiciela nowej klasy średniej – w 1956 roku ożenił 
się z Lisbet Beck-Friis i wkrótce został ojcem. Miesz-
kał w Vällingby, nowej dzielnicy w zachodnim Sztok-
holmie, będącej realizacją urbanistycznego projektu 
„Miasto ABC” (ABC-staden: arbete, bostad, centrum – 
odpowiednio: praca, mieszkanie, centrum). Dopiero 
pod koniec swojego życia przeprowadził się do miesz-
kania w kamienicy na Starym Mieście (Gamla stan)12.

4. OD MINISTRA KOMUNIKACJI DO PREMIERA

W 1965 roku Olof Palme niespodziewanie objął funk-
cję ministra komunikacji – warto przypomnieć, że 
młody polityk został mianowany na to stanowisko 
tuż po kontrowersyjnej wypowiedzi na temat woj-
ny w Wietnamie (ten wątek jest rozwinięty w części 
pracy dotyczącej stosunków międzynarodowych)13. 
Kierowanie tym resortem było wówczas wyjątko-
wym wyzwaniem ze względu na plan zmiany ruchu 
drogowego na prawostronny. Decyzja została podję-
ta niejako wbrew woli społeczeństwa, które zagłoso-
wało przeciw reformie w referendum w 1955 roku.  

10  K. Östberg, I takt med tiden. Olof Palme 1927–1969, Stockholm 2010, s. 232.
11 Tamże, s. 233.
12 Tamże, s. 133–136.
13 Tamże, s. 236.
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Mimo obaw i kasandrycznych wizji zwolenników po-
zostania przy ruchu lewostronnym14, akcję pod nazwą 
Dagen H (Dzień H – skrót od Högertrafik – ruch pra-
wostronny) udało się przeprowadzić bez większych 
problemów i 3 września 1967 roku Szwecja dołączyła do 
krajów, w których obowiązuje ruch prawostronny.

Jeszcze we wrześniu 1967 roku Palme zmienił resort na 
ministerstwo oświaty, nazywające się wówczas ecklesia-
stikdepartementet, które odpowiadało również za kultu-
rę i media. Nowy minister postanowił zmienić nazwę 
na utbildningsdepartementet – departament kształcenia. 
Nota bene jednym z efektów działań Palmego jest pro-
gram nauczania dla dorosłych komvux15.

Początek pracy w ministerstwie kształcenia nie był pro-
sty. 9 października 1967 roku na ekrany szwedzkich 
kin wszedł film Vilgota Sjömana Jag är nyfiken – en film 
i gult16. Palme pojawił się w nim, udzielając wywiadu. 
Problem nie tkwił w jego treści, lecz w zawartości całego 
filmu, w którym względnie poważnym wypowiedziom 
przedstawiciela rządu szwedzkiego towarzyszyły sceny 
ukazujące pary odbywające stosunek seksualny. Obraz, 
zapewne nie do końca zgodnie z intencją reżysera, 
wzbudził niezdrowe zainteresowanie jako porrfilm, film 

14 Przykładem takiego drogowego konserwatyzmu może być po-
stawa pana Malmberga, bohatera norwesko-szwedzkiego filmu 
Historie kuchenne (Salmer fra kjøkkenet/Psalmer från köket, reż. B. Hamer, 
Norwegia–Szwecja 2003), który żali się, że od razu po wjechaniu 
do Norwegii i zmianie strony drogi robi mu się niedobrze – stara 
się jednak trzymać na tyle blisko lewej strony, na ile to możliwe.
15 C. Isaksson, Palme privat. I skuggan av Erlander, Stockholm 1995, s. 88.
16 Tytuł polski: Jestem ciekawa – w kolorze żółtym, znany również 
jako Nyfiken gul; rok później pojawiła się druga, niebieska część 
dyptyku – kolory miały nawiązywać do barw szwedzkiej flagi.
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pornograficzny, również poza granicami kraju, przczy-
niając się do umocnienia wizerunku Szwecji znanej nie 
tyle z imponującego wzrostu gospodarczego, co raczej 
z luźnego podejścia do seksu.

Sprawa związana z filmem Nyfiken gul wpisuje się w szer-
szy kontekst wydarzeń roku 1968, które również dotarły 
na Półwysep Skandynawski, przybierając jednak nieco 
odmienną formę. W Europie Zachodniej bowiem duża 
część protestujących miała skrajnie lewicowe poglądy, 
a radykalni działacze dokonywali ataków terrorystycz-
nych. Na zachodzie Europy istotną rolę odgrywały rów-
nież wojenne doświadczenia poprzedniego pokolenia, 
które siłą rzeczy były zgoła odmienne w całej Skandyna-
wii. Część wystąpień w Szwecji miała związek z tęsknotą 
za tradycją, którą przeciwstawiano przemianom dokona-
nym w kraju przez sossar, socjaldemokratów. Istotnym ele-
mentem były także ruchy solidarnościowe, zorientowane 
na sprawy międzynarodowe, głównie dotyczące pokoju 
na świecie i problemów krajów trzeciego świata.

W tym czasie dokonała się również gruntowna zmiana 
w języku za sprawą tzw. du-reformen – przejścia od uprzej-
mej formy zaimka osobowego ni na bardziej bezpośred-
nią du, stosowaną wobec wszystkich niezależnie od wieku 
czy grupy społecznej. Reforma dotknęła też sfery mediów 
i polityki. Podobnie jak w krajach Europy Zachodniej, 
w maju 1968 roku doszło do wielu protestów studenckich, 
i to Olof Palme był mediatorem i wysłannikiem rządu17.

17 K. Östberg, Sweden and the Long ‘1968’: Break or Continuity?, „Scandi-
navian Journal of History” (2008), nr 4, s. 339–352; T.E. Jørgensen, The 
Scandinavian 1968 in a European Perspective, „Scandinavian Journal of 
History” (2008), nr 4, s. 326–338; M. Mörner, The Swedish Model: Histor-
ical Perspectives, „Scandinavian Journal of History” (1989), nr 4, s. 264.
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5. PREMIER OLOF PALME

W kwietniu 1969 roku do Sztokholmu przyjechała 
gwiazda brytyjskiego i amerykańskiego dziennikarstwa, 
David Frost, któremu minister Palme udzielił telewizyjne-
go wywiadu. Jednym z wątków tej interesującej rozmowy 
była mająca nastąpić zmiana na stanowisku premiera:

David Frost: Kto będzie według pana nowym premie-
rem Szwecji?

Olof Palme: Nie wiem, to zależy od decyzji kongresu 
partyjnego we wrześniu. Nie wiem.

DF: Jakie są najważniejsze cechy, jakie powinien mieć 
premier Szwecji?

OP: Po pierwsze, powinien cieszyć się zaufaniem swojej 
partii politycznej i zespołu, który wokół siebie tworzy. 
Aspekt zespołowy jest bardzo istotny, wydaje mi się, że 
w waszej anglosaskiej tradycji prezydent albo premier 
są liderami, w Szwecji premier jest członkiem zespołu 
[is one of the team]. Najważniejsze jest efektywne bycie 
częścią tego zespołu, a nie bycie ponad nim.

DF: Słyszałem, że pan Sträng18 mógłby być premierem – 
czy posiada on te cechy?

OP: Tak. Z pewnością.

DF: Jest pan w stanie wymienić jeszcze kogoś, kto 
mógłby być premierem?

OP: Trudno powiedzieć, nie można oceniać kogoś, 
dopóki nie pełni danego stanowiska. Na pewno są też 
inni kandydaci, ale oni raczej nie mają takiego doświad-
czenia [jak Sträng].

DF: Oczywiście mam podstawy domniemywać, że pan, 
tak jak każdy polityk, chciałby zostać premierem?

18 Gunnar Sträng (1906–1992), socjaldemokratyczny polityk, członek 
rządu w latach 1945–1976, minister finansów w latach 1955–1976.

Olof Palme



90

OP: Nie… To też element anglosaskiej tradycji – nie 
mam takiej chęci.

DF: Gdzie pana ambicja? (śmiech)

OP: To jest różnica systemowa, gdzie prezydent albo 
premier mają bardzo specyficzną pozycję… Nie mam ta-
kiego życzenia, jestem bardzo zadowolony z bycia człon-
kiem zespołu.

DF: Każdy, kto działa w polityce, robi to nie ze względu 
na to, że jest tyranem z obsesją na punkcie władzy, ale 
dlatego, że gdy już jest się w polityce, ma się ambicje, 
aby być najważniejszym. Zupełnie tak jak architekci – 
każdy chciałby zostać najlepszym architektem.

OP: Tak, ale jeśli jest się znakomitą osobistością telewi-
zyjną, nie oznacza to od razu, że chce się zostać dyrek-
torem BBC. Być może byłby pan zadowolony…

DF: Obawiałbym się obniżki pensji…

OP: Jeśli jest się w polityce, chce się władzy [power], jest 
ona jedyną szansą zrobienia czegoś19. 

Ten krótki fragment wywiadu pokazuje, jakie było 
podejście Palmego do pogłosek mówiących, że ma 
wkrótce zastąpić Erlandera oraz jak rozumie pozycję 
premiera w szwedzkim systemie politycznym. Jak 
wspominał później w programie Gäst hos Hagge, bycie 
ministrem i premierem to dwie zupełnie inne sprawy – 
minister ma swój departament i odpowiada za pewien 
wycinek działań politycznych, premier natomiast ma 
rozwiązywać problemy wszystkich resortów.

Wrześniowy kongres partyjny zadecydował, że następcą 
Tage Erlandera na stanowisku przewodniczącego 

19 Zapis wywiadu dostępny w internecie: http://www.youtube.
com/watch?v=yLfBDHsfMPI [data dostępu: luty 2014], tłum. autora.
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Partii Socjaldemokratycznej zostanie Olof Palme. Nie-
jako oczywiste było, że analogiczna zmiana nastąpi 
również na stanowisku premiera Szwecji – formalnie 
do zmian w kierownictwie partii i rządu doszło 
14 października 1969 roku. Początek kadencji nowego 
szefa rządu nie był prosty – pod koniec roku doszło 
do strajków w kopalniach na północy kraju, najpierw 
w zakładach w Svappavaara, potem również w Kirunie 
i Malmberget, a także w innych gałęziach przemysłu. 
Wystąpienia położyły kres Saltsjöbadsandan (duchowi 
Saltsjöbaden), konsensusowi wypracowanemu w latach 
trzydziestych przez Landsorganisationen (Konfederację 
Związków Zawodowych) i Svenska Arbetsgivareföreningen 
(Szwedzki Związek Pracodawców)20.

Po zmianach ustrojowych w 1970 roku odbyły się 
pierwsze wybory do Riksdagu. Zniesiony został 
bikameralizm – od tej pory szwedzki parlament składa 
się tylko z jednej izby w całości wybieranej w wyborach 
bezpośrednich. Czas kadencji skrócony został z czte-
rech do trzech lat (od 1994 roku kadencja Riksdagu zno-
wu trwa cztery lata). Socjaldemokraci otrzymali w tych 
wyborach 45,3% głosów, które pozwoliły im na uzyska-
nie 163 z 350 mandatów w parlamencie – procentowo 
był to najgorszy wynik od 1956 roku21. Dzięki cichemu 
poparciu komunistów możliwe było utworzenie rządu 
mniejszościowego.
20 Isaksson, dz. cyt., s. 161.
21 Historisk statistik över valåren 1910–2006. Procentuell fördelning av gil-
tiga valsedlar efter parti och typ av val, [online] http://www.scb.se/sv_/
Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Demokrati/Allmanna-val/All-
manna-val-valresultat-/12268/2014A01/Historisk-valstatistik/Hi-
storisk-statistik-over-valaren-1910-2006-Procentuell-fordelning-av-
giltiga-valsedlar-efter-parti-och-typ-av-val [data dostępu: luty 2014].
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Przed dosyć trudnym i nietypowym zadaniem Olof 
Palme stanął w sierpniu 1973 roku, kiedy to doszło do 
napadu na bank przy Norrmalmstorg w Sztokholmie. 
Wzięto wówczas zakładników, a jeden z porywaczy za-
żądał kontaktu z premierem i chciał z nim negocjować. 
Następnego dnia do Palmego zatelefonowała jedna z za-
kładniczek i wyraziła głębokie niezadowolenie z jego 
niezdecydowanej postawy. Wydarzenie to wzbudziło 
duże zainteresowanie opinii publicznej i było transmi-
towane przez media22. Nota bene właśnie po tym zda-
rzeniu ukuto termin syndrom sztokholmski, oznaczający 
odczuwanie przez ofiary sympatii wobec porywaczy 
i solidarności z nimi.

16 września 1973 roku w Szwecji miały miejsce wybory 
parlamentarne – odbyły się one w cieniu śmierci króla 
Gustawa VI Adolfa, zmarłego 15 września. Nie odbiło 
się to na frekwencji, która utrzymała się na tradycyjnie 
wysokim poziomie. Interesujące były jednak wyniki 
głosowania – oba bloki partyjne otrzymały równo po 
175 mandatów. Ta kadencja przeszła do historii jako  
lotteririksdagen (Riksdag Loteryjny) ze względu na 
sposób podejmowania decyzji – przy równej liczbie 
głosów następowało losowanie. O wysokiej kulturze 
politycznej może świadczyć fakt, że przez trzy lata 
rozstrzygnięcie tego typu było konieczne jedynie przy 
152 sprawach, czyli 6,6% głosowań (proporcje w wyni-
kach rozkładały się względnie równo)23. Opozycja do-
magała się dymisji rządu Palmego, ale skuteczne prze-
prowadzenie wniosku o wotum nieufności wymagało 
22 K. Östberg, När vinden vände. Olof Palme 1969–1986, Stockholm 
2010, s. 79–82.
23 N. Stjernquist, From Bicameralism..., [w:] The Riksdag..., s. 279–280.
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uzyskania większości głosów, co było niemożliwe przy 
ówczesnym układzie sił.

W latach 70. XX wieku w Szwecji zaczęło być zauwa-
żalne niezadowolenie z powodu wysokich podatków, 
które dotykały również dobrze zarabiających artystów. 
W 1976 roku podczas próby przedstawienia w Teatrze 
Dramatycznym w Sztokholmie reżyser Ingmar Berg-
man został aresztowany w związku z oskarżeniem 
o oszustwa podatkowe. Wybitny szwedzki twórca zo-
stał ostatecznie oczyszczony z zarzutów – poczuł się 
jednak na tyle urażony całą sytuacją, że postanowił 
wyemigrować. Swój sprzeciw wobec wysokich podat-
ków postanowiła wyrazić również Astrid Lindgren. 
Na łamach dziennika „Expressen” opublikowała saty-
ryczną bajkę Pomperipossa o autorce książek dla dzieci, 
która była zadowolona z życia w kraju z podatkami na 
poziomie 80% do czasu, kiedy dowidziała się, że musi 
zapłacić podatek dochodowy w wysokości… 102%24.

W tym okresie dochodziło do poważnych zmian w za-
chowaniu elektoratu, który stawał się coraz mniej lojalny 
– do historii przeszedł fenomen głosowania klasowego 
(można się zastanawiać, czy nie stało się tak ze względu 
na sam zanik tradycyjnie rozumianych klas). Tym sa-
mym rosło znaczenie takich osobistości jak Palme, zdol-
nych do przeciągnięcia na swoją stronę nowych grup 
wyborców. Według badań opinii publicznej z lat 70. 
Szwedzi negatywnie oceniali politykę podatkową. Jed-
nak tym, co zadecydowało o historycznej porażce so-
cjaldemokratów w 1976 roku, był rozrost biurokracji, 

24 Tekst dostępny na stronie: http://www.expressen.se/noje/pom-
peripossa-i-monismanien [data dostępu: luty 2014].
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a także podejście do gorąco wówczas dyskutowanej 
kwestii energetyki jądrowej25.

Wrzesień 1976 roku był trudnym okresem w historii 
szwedzkich socjaldemokratów – po czterdziestu czte-
rech latach właściwie samodzielnych rządów zostali 
zmuszeni do przejścia do opozycji. Do władzy doszła 
prawicowa koalicja z Thorbjörnem Fälldinem jako pre-
mierem. Palme zdawał się niespecjalnie przejęty wy-
borczą porażką – miał powiedzieć do jednego ze swoich 
współpracowników: „Teraz jesteśmy poza establish-
mentem i jesteśmy w opozycji, będzie fajnie”26. Bardziej 
dotknęły go przykrości, które napotkali w szkole jego 
synowie – ośmioletni Mattias był gnębiony, naśmiewa-
no się z niego i mówiono, że jego ojciec wreszcie został 
ukarany. Olof Palme i socjaldemokraci powrócili try-
umfalnie do władzy w roku 1982, gotowi, jak to wów-
czas ujmowali, do podniesienia kraju z ruin, do których 
doprowadziły rządy prawicy.

6. PALME A JEGO WIZERUNEK

Jak wcześniej wspominano, polityka w latach 70. 
XX wieku przechodziła gruntowne przemiany, wyni-
kające również z rosnącego znaczenia mediów. Polityk 
nie był już autorem rozwlekłych polemik publikowa-
nych w prasie codziennej, ale bohaterem reżyserowane-
go programu telewizyjnego.

Olof Palme umiał się odnaleźć w zmieniającym się 
świecie m.in. dzięki talentowi krasomówczemu. Udało 
25 O. Petersson, The 1976 Election: New Trends in the Swedish Electorate, 
„Scandinavian Political Studies” (1978), nr 2/3, s. 110, 113–119.
26 C. Mosey, dz. cyt., s. 126.
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mu się wprowadzić do języka polityki swoje określenia, 
np. Politik är att vilja, w wolnym tłumaczeniu: „Polityka 
to znaczy chcieć”. Z jednej strony potrafił budować po-
rywające przemówienia, z drugiej zaś bywał oskarżany 
o nadużywanie przenikliwych złośliwości i nadmierne 
zaostrzenie języka debaty politycznej.

Palme był świadomy swoich słabości, które dotyczyły 
przede wszystkim jego wyglądu, miał dystans do kary-
katur przedstawiających go jako szpakowate monstrum 
z wielkim nosem. Już na początku działalności poli-
tycznej zadbał o wygląd swoich zębów, które mogłyby 
obniżyć jego popularność – po operacji dentystycznej 
zyskał iście hollywoodzki uśmiech. Podczas przemó-
wień nie tylko gestykulował, ale także, co nie uchodziło 
uwadze kamerzystów, energicznie poruszał nogami, 
zasłanianymi zwykle przez mównicę. Palme sam ze 
śmiechem wspominał w programie Gäst hos Hagge, że 
kiedyś przyszło mu przemawiać przy przezroczystej 
mównicy i wszyscy mogli obserwować ruchy jego nóg.

7. ZAANGAŻOWANIE ZAGRANICZNE PALMEGO

Jedną z podstawowych sfer działania Olofa Palmego 
była polityka międzynarodowa – angażował się w nią 
jeszcze za czasów ministerialnych. Młody minister bez 
teki, krytykując amerykańską inwazję w Wietnamie, 
powiedział w 1965 roku w Gävle: „Iluzją jest przeko-
nanie, że można osiągnąć sprawiedliwość społeczną 
środkami militarnymi”27. Krytyka polityki USA mogła 

27 Zob. S. Andersson, Olof Palme och Vietnamfrågan 1965–1983, [on-
line] http://www.olofpalme.org/ingangar/tema/vietnam/ [data 
dostępu: luty 2013].
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stawiać pod znakiem zapytania politykę neutralności, 
wypowiedzi Palmego miały jednak poparcie premiera 
Erlandera oraz ministra spraw zagranicznych, Torstena 
Nilssona – oni sami nie mogli sobie pozwolić na takie 
przemówienia, w przeciwieństwie do teoretycznie mało 
znaczącego ministra28. Sam Palme twierdził później, że 
Szwecja jako kraj neutralny była wręcz zobowiązana do 
zabiegania o prawa małych państw.

W lutym 1968 roku Olof Palme udał się wraz z pro-
moskiewskim ambasadorem Wietnamu Północnego, 
Nguyenem Thi Chanhem, na marsz poparcia dla Wiet-
namu. Waszyngton zareagował chłodno, wzywając do 
kraju ambasadora Williama Heatha, który zresztą po 
krótkim czasie powrócił do Sztokholmu. Dyplomata 
już na lotnisku spotkał się z nieprzyjaznym przyję-
ciem, później wielokrotnie grożono mu śmiercią. Palme 
spotkał się z równie nieprzyjemnymi reakcjami, gdy 
pojechał do USA, aby odebrać doktorat honoris causa 
na swojej dawnej uczelni29.

Bodaj najpoważniejszy kryzys w stosunkach szwedzko-
-amerykańskich nastąpił pod koniec 1972 roku. 22 grud-
nia Palme już jako premier wygłosił orędzie, w którym 
bombardowania Hanoi porównywał do Babiego Jaru, 
Katynia i Treblinki. Tym razem reakcja USA była ostrzej-
sza – ambasador został odwołany na dłuższy czas, nie 
dopuszczono do mianowania nowego ambasadora 

28 K. Östberg, I takt med tiden…, s. 273; F. Logevall, The Swedish-American 
Conflict over Vietnam, „Diplomatic History” (1993), nr 3, s. 428.
29 M. Nilsson, Science as propaganda: Swedish scientists and the 
co-production of American hegemony in Sweden during the cold war, 
1953–68; „European Review of History: Revue europeenne 
d’histoire” (2012), nr 2, s. 279; C. Mosey, dz. cyt., s. 111.
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Szwecji w Waszyngtonie. Sytuacja unormowała się do-
piero po dwóch latach30. Znaczna poprawa nastąpiła 
kilka lat później – w 1979 roku wiceprezydent Mondale 
przyznał: „Wy mieliście rację, to my się myliliśmy”31.

Krytyka ze strony Olofa Palmego nie dotyczyła jedynie 
polityki Stanów Zjednoczonych – w 1979 nie szczędził 
on cierpkich słów Sowietom po interwencji w Afgani-
stanie. Krytycznie odniósł się także do wprowadzenia 
w Polsce stanu wojennego w 1981 roku32.

Palme starał się wpływać na politykę międzynaro-
dową, również będąc w opozycji – na początku lat 80. 
zaangażował się on w tworzenie międzynarodowej 
Niezależnej Komisji ds. Demilitaryzacji i Bezpieczeń-
stwa, zwanej Komisją Palmego (Palmekommissionen), 
która zyskała miano „realistycznej metody osiągania 
utopijnych celów”33.

Zagraniczne zaangażowanie bywało jednak komento-
wane ironicznie, np. poprzez tytuł artykułu prasowego: 
Palme odwiedza Szwecję34.

30 M. Nilsson, dz. cyt., s. 279; K. Östberg, I takt med tiden…, s. 303–307.
31 J. Eliasson, Olof Palme och utrikespolitiken, [w:] Politikern Olof Palme, 
red. E. Åsard, Stockholm 2002, s. 172.
32 L. Derfler, The Fall and Rise of Political Leaders. Olof Palme, Olusegun 
Obasanjo and Indira Gandhi, New York 2011, s. 49; C. Mosey, dz. cyt., 
s. 148.
33 L. Killander, Palmekommissionen: „Realistisk metod att nå utopiska 
mål”, „Internationella Studier” (1982), nr 4, s. 27–28.
34 L Derfler, dz. cyt., s. 49.
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8. ŚMIERĆ35

Chwilą, która zmieniła historię Szwecji, był zimowy 
wieczór 28 lutego 1986 roku. Atmosferę kolejnych dni 
dobrze oddają dwa fragmenty wierszy, opublikowa-
nych 2 marca na łamach „Aftonbladet”: „to, co nie mogło 
się stać / nie tutaj / nie teraz / nie w naszym kraju”, 
„w Szwecji łatwo jest zabić premiera / który wraca do 
domu z kina / na zwyczajnej ulicy w zwyczajnym mie-
ście / nie ma strażników, którzy rzucą się pomiędzy”36.

Olof Palme udał się wraz z żoną oraz synem Mårtenem 
i jego dziewczyną na wieczorny seans w kinie Grand. 
Premier nie poinformował funkcjonariuszy Säpo (policji 
bezpieczeństwa) o swoich planach, chociaż teoretycz-
nie powinien to zrobić37. Kino leżało w odległości kilku 
stacji metra od mieszkania na Gamla stan – mimo to 
Palme z żoną zdecydowali się na powrót piechotą. Przy 
35 Faktografia oparta głównie na oficjalnych dokumentach państwo-
wych, szczególnie: Juristkommissionens rapport om händelserna efter mor-
det på statsminister Olof Palme, Del 1, Statens offentliga utredningar 1987:14 
Justitiedepartamentet, Stockholm 1987; Juristkommissionens rapport om 
händelserna efter mordet på statsminister Olof Palme, Del 2, Statens offentli-
ga utredningar 1987:72 Justitiedepartamentet, Stockholm 1987; Brottsutred-
ningen efter mordet på statsminister Olof Palme. Granskningkommissionens 
betänkande. Statens offentliga utredningar 1999:88, Stockholm 1999.
36 Två reaktioner natten till lördag, „Aftonbladet” (2.03.1986), s. 4 
[tłum. własne].
37 D. Hansén, The Crisis Management of the Murder of Olof Palme: 
A Cognitive-Institutional Analysis, Stockholm 2003, s. 31; E. Åsard, 
Det dunkelt tänkta..., s. 153. Premier mógł się poruszać bez asysty 
funkcjonariuszy jedynie w tzw. złotym trójkącie między miesz-
kaniem na Gamla stan, Riksdagiem i siedzibą rządu – pałacem 
Rosenbad. Premier zachowywał się czasem dość niefrasobliwie – 
Åsard przywołuje historię, kiedy Palme wraz z funkcjonariusza-
mi Säpo jechał samochodem na lotnisko Arlanda. W pechowym 
pojeździe pękła opona, której wymiana zajmowała strażnikom 
dużo czasu. Palme nie mógł czekać, zabrał więc swój bagaż i poje-
chał okazją, nie zważając na funkcjonariuszy.
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skrzyżowaniu z Tunnelgatan nieznany mężczyzna od-
dał o godzinie 23:21 dwa strzały – jeden z nich śmier-
telnie ranił Olofa Palmego, trafiając go między łopatki, 
i uszkodził jego kręgosłup, aortę oraz tchawicę, drugi 
zaś lekko ranił żonę38.

W ciągu kilku minut na miejsce zdarzenia przyjechała 
policja i pogotowie ratunkowe. Około 23:30 ustalono, kto 
jest ofiarą. Rannych odwieziono do szpitala Sabbatsberg. 
W tym samym czasie dziennikarze zaczęli nieoficjalnie 
informować o zdarzeniu sekretarza prasowego kancelarii 
rządu, Kjella Lindströma, oraz funkcjonariuszy Säpo39.

W szeregach policji oraz służb bezpieczeństwa zapano-
wał zupełny chaos. Przed północą informacja dotarła 
do podsekretarza stanu w kancelarii rządu Ulfa Dahl-
stena, który przekazał potwierdzoną wiadomość Lind-
strömowi i Ingvarowi Carlssonowi. W godzinach noc-
nych odbyło się nadzwyczajne posiedzenie rządu oraz 
pierwsza konferencja prasowa. Około godziny jedena-
stej do Sztokholmu przyleciał przewodniczący Riksda-
gu, który jako jedyny był uprawniony do rozwiązania 
rządu w związku ze śmiercią premiera – ministrowie 
mieli pełnić swoje funkcje do czasu wyboru nowego 
składu. Dopiero o godzinie 12:00 odbyła się pierwsza 
konferencja prasowa policji.

O godzinie 00.06 lekarze stwierdzili zgon Olofa Pal-
mego. Pierwsza depesza informacyjna „Olof Palme nie 
żyje” została nadana o godzinie 00:20. Szwedzkie radio 
poinformowało o tym słuchaczy o godzinie 01:10.
38 C. Mosey, dz. cyt., s. 11.
39 G. Wall, Mordgåtan Olof Palme. Makten, lögnerna och tystnaden, 
Sundbyberg 2010, s. 18–19; C. Mosey, dz. cyt., s. 164.
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Śledztwo od samego początku prowadzone było źle – nie 
zabezpieczono podstawowych dowodów w sprawie, nie 
zamknięto żadnych ulic w Sztokholmie, nie przeprowa-
dzono kontroli pojazdów opuszczających miasto. Sytu-
ację dodatkowo komplikował fakt, że do zabójstwa do-
szło w ostatni weekend ferii zimowych i główni dowódcy 
szwedzkiej oraz sztokholmskiej policji byli na urlopach40.

Z perspektywy czasu można zauważyć, że śledztwo 
stało się symbolem nieporadności szwedzkiej policji 
i całego wymiaru sprawiedliwości – w 1989 roku na karę 
dożywocia skazano Christera Petterssona, wskazanego 
jako sprawcę przez żonę Palmego. Sąd apelacyjny Svea 
uchylił jednak ten wyrok, wskazując w uzasadnieniu 
uchybienia proceduralne i brak dowodu obciążającego 
oskarżonego41.

Wokół nierozwiązanej sprawy narosła niezliczona 
ilość teorii spiskowych – za śmierć Palmego miały 
odpowiadać: szwedzka policja, CIA, scjentolodzy albo 
bliżej niesprecyzowani sprawcy związani z Irakiem, 
Iranem, Izraelem czy RPA. Pojawiła się nawet teoria, 
że Palme sam ukartował swoje zabójstwo, jak w fabule 
filmu Ofiarowanie Andrieja Tarkowskiego42.

9. REAKCJE PO ŚMIERCI

Śmierć polityka tego kalibru musiała wstrząsnąć opinią 
publiczną, zarówno w Szwecji, jak i poza jej granicami. 
Naród na co dzień niezbyt skory do wyrażania emocji 
40 D. Hansén, dz. cyt., s. 38. 
41 H.T. Klami, Mordet på Olof Palme. En bevisteoretisk analys, Uppsala 
1990, s. 50–51, 66–71.
42 L. Krantz, Ett verkligt drama, Stockholm 1987, s. 218–227.
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tak intensywnie oddawał cześć zamordowanemu, że 
chodnik w miejscu zbrodni zapadł się kilkanaście cen-
tymetrów pod ciężarem róż, zdjęć i innych przedmio-
tów upamiętniających premiera43. Elementem spaja-
jącym naród w trudnych chwilach było długie stanie 
w kolejkach do ksiąg kondolencyjnych.

Obok oczywistych wyrazów żalu pojawiły się także 
zgoła odmienne reakcje: w modnych lokalach święto-
wano śmierć Palmego, jak np. w Operabaren, gdzie ktoś 
postanowił postawić szampana wszystkim gościom. 
W barze tamtej nocy bawiła się między innymi szwedz-
ka aktorka, Claire Wikholm, która opowiedziała póź-
niej autorkom filmu Palme, że gdy spytała mężczyznę, 
dlaczego funduje wszystkim szampana, usłyszała 
w odpowiedzi: „Przecież to się rozumie samo przez się, 
mamy dziś wielki dzień! Olof Palme został zamordo-
wany!”. Z zadowoleniem informację o śmierci przyjął 
także pewien duchowny, który miał publicznie powie-
dzieć: „Cieszę się, że Palme w końcu nie żyje. Sam po-
winienem był mu to zrobić, mam nadzieję, że będzie się 
smażył w piekle!”44.

Co zrozumiałe, media w tych dniach były pełne wspo-
mnień i słów pochwały wobec Palmego – to właśnie 
wtedy zaczęto go wymieniać jako czwartego ojca na-
rodu, landsfadera, obok Hjalmara Brantinga, Pera Albina 
Hanssona i Tage Erlandera. Palme często nazywany 
był również gołąbkiem pokoju ( fredsduva). Pojawiły się 
porównania z innymi zamordowanymi politykami, 

43 C. Mosey, dz. cyt., s. 13.
44 I. Lyshag, Prästen som är glad för att Palme mördats, „Aftonbladet” 
(12.03.1986), s. 32.
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szczególnie z Johnem F. Kennedym – ironią losu jest, 
że to właśnie Palme był jednym z członków delegacji 
na pogrzebie amerykańskiego prezydenta45 oraz to, że 
jedną z kilku mów na pogrzebie Palmego wygłosiła za-
mordowana w 2003 roku Anna Lindh .

5 marca rada miejska Sztokholmu jednogłośnie zadecy-
dowała o zmianie nazwy odcinka Tunnelgatan na ulicę 
Olofa Palmego (Olof Palmes gata)46. 10 marca cała Szwecja 
zatrzymała się na minutę w celu uczczenia pamięci za-
mordowanego premiera – poprzednim razem uhonoro-
wano tak zmarłego w 1961 roku w tajemniczych oko-
licznościach Daga Hammarskjölda.

Dużym wyzwaniem dla władz była organizacja po-
grzebu, zaplanowanego na 15 marca. Na uroczystość 
przyjechało ponad 1700 oficjalnych gości. Szacuje się, 
że niemal pół miliona osób pożegnało premiera na spe-
cjalnie wydłużonej w tym celu trasie konduktu47. Siłą 
rzeczy, tego dnia w Sztokholmie doszło do wielu spo-
tkań na szczycie, również przedstawicieli zwaśnionych 
państw: premiera ZSRR Nikołaja Ryżkowa i sekreta-
rza stanu USA George’a Shultza, kanclerza RFN Hel-
muta Kohla i Przewodniczącego Rady Państwa NRD 
Ericha Honeckera.

W Szwecji nie ogłoszono żałoby narodowej, ponieważ, 
jak argumentował Ingvar Carlsson, nie było potrzeby jej 
45 R. Eyerman, The Cultural Sociology of Political Assassination. From 
MLK and RFK to Fortuyn and Van Gogh, Nowy Jork 2011, s. 5.
46 M. Brännström, ‘Olof Palmes gata’, „Aftonbladet” (6.03.1986), s. 12; Tun-
nelgatan blir Olof Palmes gata, „Dagens Nyheter” (6.03.1986), s. 6; M. Eh-
renkrona, Här får Stockholm Olof Palmes gata, „Expressen” (6.03.1986), s. 9.
47 C. Mosey, dz. cyt., s. 20, 27; L.-O. Berglund, Så här kan du följa be-
gravningen, „Aftonbladet” (14.03.1986), s. 24–25.

Jacek Modrzejewski



103

formalizowania w społeczeństwie. Warto wspomnieć, 
że żałobę wprowadziły przede wszystkim kraje Trze-
ciego Świata takie jak Kuba, Nikaragua, Sri Lanka, Tan-
zania, Wietnam czy Zambia. Wielotysięczne pochody 
ku czci Palmego przeszły ulicami Kopenhagi i Oslo48.

Jedną z reakcji społeczeństwa, niejako podsycaną przez 
media spekulujące na temat tego, kto stał za zabójstwem, 
była rosnąca wrogość wobec imigrantów – przede 
wszystkim Kurdów, ale również osób pochodzących 
z Jugosławii i innych krajów49. Z drugiej strony, w tym 
okresie w aglomeracji sztokholmskiej zanotowano spa-
dek liczby popełnionych przestępstw50.

10. SZWECJA BEZ PALMEGO

Ze względu na niedostateczne postępy śledztwa, z dzi-
siejszego punktu widzenia wydarzeniem symbolicznie 
zamykającym kwestię śmierci Olofa Palmego stał się 
jego pogrzeb. Rana zadana szwedzkiemu modelowi 
powoli się zabliźniała – dzisiaj sprawa nie wzbudza 
większych emocji, poza wąską grupą tzw. privatspanare, 
hobbystycznie zajmujących się prowadzeniem śledztwa 
i poszukiwaniem sprawcy.

48 Landssorg, „Dagens Nyheter” (5.03.1986), s. 2; Sorgedag i Sri Lanka, 
„Dagens Nyheter” (6.03.1986), s. 7; E. Crona, 20000 i nordiskt sorgetåg, 
„Svenska Dagbladet” (6.03.1986), s. 8; 10 000 norrmän hedrade Palme, 
„Aftonbladet” (10.03.1986), s. 16.
49 G. Fälth, Orimligt att anklaga oss kurder, „Dagens Nyheter” 
(7.03.1986), s. 8; C. Ståhlberg, Många kurder skrämda, „Svenska 
Dagbladet” (7.03.1986), s. 8; A. Täpp, Förtvivlade jugoslaver ringer mig 
och gråter, „Aftonbladet” (8.03.1986), s. 12.
50 S. Pitkänen, ... och Stockholms undre värld hjälper till, „Aftonbladet” 
(9.03.1986), s. 9.
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Następcą Palmego na stanowisku premiera został 
Ingvar Carlsson, polityk sprawny i doświadczony, ale 
z pewnością nie tego formatu co poprzednik. Analizując 
losy Szwecji po roku 1986, można się zastanawiać, czy 
Olof Palme mógłby w którymś momencie zmienić bieg 
historii. Socjaldemokraci rządzili po jego śmierci w la-
tach 1986–1991 i 1994–2006. Głównymi wydarzeniami 
tego okresu była recesja z początku lat 90. i postęp w in-
tegracji europejskiej. Palme za swojego życia miał dość 
wstrzemięźliwy stosunek do politycznej integracji z Eu-
ropą Zachodnią. Jego stanowisko w dużej mierze było 
jednak definiowane przez sytuację międzynarodową, 
a nie powodowane niechęcią do integracji jako takiej – 
można więc założyć, że ze względu na zmianę sytuacji 
geopolitycznej Palme byłby w stanie zaakceptować wej-
ście Szwecji do Unii Europejskiej w 1995 roku.

Szansą dla Olofa Palmego na działanie na 
początku XXI wieku byłoby poskromienie kseno-
fobicznych nastrojów, którym przewodzi Jimmie 
Åkesson i jego ugrupowanie, Szwedzcy Demokraci 
(Sverigedemokraterna), głoszące ostre, antyimigranckie 
hasła. Okazuje się, że taka retoryka trafia do członków 
Konfederacji Związków Zawodowych (co szósty jego 
członek popiera SD51), będącego tradycyjnie bazą elek-
toratu socjaldemokratycznego. Być może Palme byłby 
skłonny przekonać niezadowolonych z masowej imi-
gracji szwedzkich robotników?

51 P. Einarsson, Var sjätte LO-medlem föredrar Sverigedemokra-
terna, „SVT Nyheter” (8.02.2013), [online] http://www.svt.se/ny-
heter/sverige/sd-starkt-framat-i-lo-leden [data dostępu: luty 2013]; 
LO-medlemmar stödjer SD, „Dagens Nyheter” (26.03.2013), s. 13.
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We wspominanym wcześniej programie telewizyjnym 
Gäst hos Hagge prowadzący pyta Palmego, czy wyobraża 
on sobie siebie kilkanaście lat później jako siedzącego 
w wygodnym fotelu landsfadera, osiemdziesięcioośmio-
latka cenionego przez cały naród (tak jak wówczas po-
strzegano Erlandera). Palme wzdryga się i mówi, że 
nie myśli o przyszłości, bo może być to zgubne – zna 
wystarczająco dużo skompromitowanych „żyjących 
pomników” i nie chce zostać kolejnym. Jak twierdzi, 
lepiej skupić się na działaniu.

11. ZAKOŃCZENIE

W lutym 2014 roku od śmierci Palmego minęło dwa-
dzieścia osiem lat – można bezpiecznie założyć, że 
w Sztokholmie mieszka co najmniej jedno pokolenie, 
dla którego dawno zamordowany premier jest postacią 
znaną tylko z podręcznika historii.

Przytoczone powyżej fakty potwierdzają tezę, że Olof 
Palme był jednym z najwybitniejszych szwedzkich po-
lityków i przyczynił się nie tylko do rozwiązania spraw 
czysto przyziemnych i praktycznych, jak ruch pra-
wostronny czy system szkół komvux, ale także był jed-
nym z twórców niezwykłej pozycji Szwecji w czasach 
zimnej wojny. Nawet najbardziej zagorzali przeciwnicy 
polityczni Palmego przyznają, że po jego śmierci na 
szwedzkiej scenie politycznej nie pojawiła się żadna 
postać jego formatu.

Wśród najbardziej wpływowych szwedzkich polity-
ków można wyróżnić po 1986 roku Ingvara Carlssona, 
Görana Perssona, Fredrika Reinfeldta oraz przede 
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wszystkim Carla Bildta, który był premierem Szwecji 
w latach 1991–1994, a od 2006 roku jest ministrem spraw 
zagranicznych w rządzie Fredrika Reinfeldta. Bildt 
przypomina Palmego swoją aktywnością poza grani-
cami Szwecji; był pierwszym Wysokim Przedstawicie-
lem ONZ dla Bośni i Hercegowiny (pełnił tę funkcję 
w latach 1995–1997). Obecnie jest jednym z polityków 
najbardziej zaangażowanych w unijny projekt Partner-
stwa Wschodniego. 

Wydaje się, że dostępne materiały dotyczące Olofa Pal-
mego – takie jak często cytowane książki autorstwa 
Kjella Östberga czy wspominany film Palme – nie 
wyczerpują tematu, nie poruszają wszystkich intere-
sujących wątków i są często utrzymane w tonie apolo-
getycznym. Osoba badająca śledztwo znajdzie bogatą 
bibliografię, natomiast zainteresowani samą polityką 
Palmego będą mieli znacznie mniejszy wybór pozycji. 

Reasumując, można założyć, że Olof Palme rzeczywi-
ście był kimś więcej niż tylko zamordowanym premie-
rem Szwecji. Śmiertelne rany zadane Palmemu nie były 
jednak śmiertelnymi ranami dla kraju, który – mimo 
zmiany sytuacji międzynarodowej – nadal pozostaje 
jednym z najbogatszych i najważniejszych w Europie.

***
Niniejszy tekst jest skróconą i zmodyfikowaną wersją pra-
cy licencjackiej pt. Olof Palme. Zabójstwo i konsekwencje 
społeczno-polityczne, napisanej pod kierunkiem dr. Daniela 
Przastka i zrecenzowanej przez dr. Błażeja Pobożego, która 
została obroniona przez autora w lipcu 2013 roku w Instytu-
cie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
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Abstrakt
„Mordet har i decennier överskuggat bilden av människan”. 
Med meningen börjar Maud Nycander och Kristina Lindström 
sin nya film om Olof Palme. Oavsett det visar filmen 
huvudsakligen statsministerns liv och politiska verksamhet 
utan att fokusera sig på hans tragiska död. Det finns ändå 
en stor brist på kunskap om Palme.Nästan alla är medvetna 
att Olof Palme var Sveriges statsminister och att han blev 
skjuten på öppen gata en februarikväll 1986. De flesta vet 
att gärningsmannen ännu har inte funnits och det är inte 
sannolikt att utredningen kommer lyckas. Olof Palme var en 
av de viktigaste skandinaviska politikerna under 1900-talet. 
Artikelns utgångspunkt är således att han inte bör betraktas 
som „den där mannen som mördats på Sveavägen“ utan 
som en viktig del av den politiska scenen i Sverige. Artikeln 
sammanfattar Palmes politiska gärningar och grundläggande 
händelser i svensk politisk historia, samt redovisar information 
om Palmemordet, Palmeutredningen och reaktionerna efter 
mordet, både i Sverige och utomlands. Artikeln kan vara en 
introduktion till en djupare studie av Olof Palme och svensk 
historia samt andra politiska mord.
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Agnieszka Joanna Legutko

Europejski wymiar polityki 
zagranicznej Islandii 

– ujęcie geopolityczne, gospodarcze 
i społeczne

Polityka zagraniczna, szczególnie w wymiarze europej-
skim, była dla Islandii niezwykle istotna już od począt-
ków jej państwowości. Czy kolejnym krokiem powinno 
być wstąpienie Islandii do Unii Europejskiej i stanie 
się równorzędnym partnerem w obecnym układzie sił 
w Europie, czy może nadal bardziej korzystne dla tego 
małego państwa jest utrzymanie europejskiego kierun-
ku polityki zagranicznej w obecnym kształcie?

Islandia jest państwem, które dało początek nowożytnej 
demokracji. To właśnie tam, na równinie Thingvellir, na 
południu Islandii po raz pierwszy w 930 roku zwołano 
zgromadzenie wolnych mieszkańców, czyli pierwszy 
nowożytny parlament (Alþingi). Ze względu na swoje 
położenie geopolityczne kraj ten od zawsze stanowił 
pomost miedzy Europą a Ameryką Północną. Po odzy-
skaniu niepodległości Islandia zaczęła się stawać ma-
łym i neutralnym liderem wśród wysokorozwiniętych 
państw świata1.

1 Zob. A. Evans, Islandia. Przewodnik turystyczny National Geo-
graphic, Warszawa 2009, s. 10.
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Kraj ten przez stulecia był rządzony przez władców 
Norwegii, a po zawarciu unii kalmarskiej w 1397 roku 
przeszedł pod panowanie Królestwa Danii, przez co nie 
mógł prowadzić swobodnej polityki międzynarodowej. 
Sytuacja zaczęła się zmieniać po I wojnie światowej. 
W 1919 roku Islandia stała się suwerennym królestwem 
połączonym unią personalną z Danią, po czym nastą-
piły wybory parlamentarne i przedstawicielem rządu 
został Jón Magnússon – pierwszy premier Islandii. Pań-
stwo nadal jednak nie prowadziło niezależnej polityki 
międzynarodowej. Nastąpiło to dopiero po uzyskaniu 
pełnej niepodległości w 1944 roku.

Islandia zaistniała na arenie międzynarodowej w latach 
osiemdziesiątych XX wieku, kiedy prezydentem zo-
stała Vigdís Finnbogadóttir, pierwsza kobieta na tym 
stanowisku na świecie. W 1986 roku Islandia stała się 
miejscem spotkania dwóch światowych przywódców – 
Michaiła Gorbaczowa i Ronalda Reagana i, jak z dumą 
mówią Islandczycy, tutaj poczyniono pierwszy krok 
do zakończenia zimnej wojny (chociaż w rzeczywisto-
ści nie doszło do żadnych ustaleń, to sam symboliczny 
gest spotkania obydwu przywódców był niewątpliwie 
krokiem naprzód).

1. ISLANDIA VS ŚWIAT - POLITYKA ZAGRANICZNA ISLANDII

Kierunki polityki zagranicznej Islandii można po-
dzielić na trzy filary2. Pierwszym i najważniejszym 
z nich jest filar europejski. Skupia się na największych 

2 E. Bergmann, Iceland and the EEA 1994–2011, [online] http://www.
europautredningen.no/wp-content/uploads/2011/04/Rap7-is-
land.pdf [data data dostępu u: 23.04.2014], s. 8.
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umowach międzynarodowych dotyczących handlu, 
kładąc nacisk na współpracę w ramach EFTA i EOG. 
Subfilarem kierunku europejskiego jest współpraca 
państw nordyckich. Z powodu oczywistych powią-
zań historyczno-terytorialnych i kulturowych, Islandia 
działa w wielu organizacjach skupiających państwa 
nordyckie (Norwegię, Danię wraz z Grenlandią i Wy-
spami Owczymi, Szwecję, Finlandię i właśnie Islandię), 
m.in. w Radzie Nordyckiej, Funduszu Nordyckim czy 
Nordic House.

Drugi z filarów stanowi region atlantycki. Islandia jest 
członkiem Paktu Północnoatlantyckiego od 1949 roku 
i stroną umów obronnych ze Stanami Zjednoczonymi 
od 1951, kiedy w Keflavíku powstała baza wojskowa. 
Zaowocowało to bliskimi, dwustronnymi relacjami 
z USA w kwestiach obrony i szerzej polityki między-
narodowej3. Kierunek europejski jest zorientowany bar-
dziej na współpracę w zakresie gospodarczym i umo-
wy handlowe, podczas gdy kierunek atlantycki kładzie 
największy nacisk na kwestię obronności. W związku 
z zamknięciem w 2006 roku bazy wojskowej w Ke-
flavíku kierunek atlantycki polityki zagranicznej Islan-
dii stracił częściowo na znaczeniu, a rząd Islandii zaczął 
zwracać się coraz bardziej w stronę państw nordyckich 
oraz pozostałych państw europejskich również w spra-
wach obronności.

Ostatnim, trzecim filarem są relacje z pozostałymi re-
gionami świata i organizacjami międzynarodowymi, 
z których najważniejszymi są Organizacja Narodów 
Zjednoczonych (ONZ) i Światowa Organizacja Handlu 
3 Tamże, s. 8.
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(WTO). W związku z ożywioną dyskusją na temat ob-
szaru arktycznego i włączania się do dyskusji państw 
nie tylko z regionu, ale również najbogatszych gospo-
darek świata, co pokazuje niedawne rozszerzenie Rady 
Arktycznej o stałych obserwatorów w maju 2013 roku 
Islandia zaczyna nawiązywać bliższe kontakty z krajami 
Azji, w tym Chinami i Indiami4.

2. MIEJSCE ISLANDII W EUROPIE

Debata o miejscu Islandii w Europie i świecie rozpo-
częła się tuż po odzyskaniu przez państwo niepodle-
głości, jednak Islandczycy długo próbowali je znaleźć. 
W 1957 roku, gdy Wspólnota Europejska podpisywała 
Traktaty Rzymskie, Islandia nie uczestniczyła w poli-
tyce europejskiej w tym wymiarze. Sytuacja zmieniła 
się dopiero pod koniec 1957 roku, gdy państwa Euro-
py Zachodniej zaczęły rozważać powstanie nowego, 
wspólnego forum dotyczącego handlu z sześcioma pań-
stwami Wspólnoty Europejskiej (EEC) oraz członkami 
Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej 
(OEEC), do których należała Islandia5. Po nieudanych 
próbach negocjacji pod wodzą rządu Wielkiej Brytanii 
utworzono w 1960 roku Europejską Organizację Wolne-
go Handlu (EFTA), w której skład wchodziły: Austria, 
Dania, Wielka Brytania, Norwegia Szwecja, Szwajcaria 
i Portugalia. Islandia początkowo nie wstąpiła do orga-
nizacji w związku z modelem gospodarczym państwa. 

4 R.O. Grimsson, Mowa na otwarcie konferencji „Climate Change 
in the Northern Territories. Sharing Experiences and Exploring 
New Methods”, Akureyri 2013.
5 A.K. Eliassen, S.M. Marion, E. Bergmann, The Study of the EU from 
the Outside, Háskólinn á Bifröst, 2012, s. 383.
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Gospodarka Islandii była oparta głównie na produkcji 
żywności – przemyśle rybnym i rolnictwie. Głównym 
interesem w handlu międzynarodowym, wiodącym 
do dnia dzisiejszego, było utrzymanie i zabezpieczenie 
produkcji i rynków zbytu w Europie, ze szczególnym 
uwzględnieniem Wielkiej Brytanii.

Początkowo Islandia chciała przystąpić do EEC, o zmia-
nie decyzji zadecydowało jednak weto Charlesa de 
Gaulle’a wobec przystąpienia Wielkiej Brytanii6. W kon-
sekwencji Islandia zaczęła starać się o członkostwo 
w EFTA i od 1970 roku jest częścią tej organizacji.

Wstąpienie do EFTA uważa się za realne rozpoczęcie 
procesu europeizacji Islandii, który trwa do dziś. Po 
przystąpieniu do organizacji gospodarka islandzka 
szybko zaadaptowała się do zmian, co wpłynęło z kolei 
na ogromny rozwój i poprawę stanu gospodarki. Spa-
dły ceny importowanych towarów, uzyskano łatwiejszy 
data dostępu do rynków europejskich. Z drugiej strony 
gospodarka odczuła wzrastającą konkurencję spowo-
dowaną otwarciem własnego rynku na wytwórców 
europejskich, przez co niektóre gałęzie przemysłu, np. 
przemysł meblowy, ucierpiały7.

W 1972 roku Islandia, jak inni członkowie EFTA, pod-
pisała umowę o wolnym handlu ze Wspólnotą Europej-
ską (EC), co wpłynęło pozytywnie na rozwój relacji biz-
nesowych pomiędzy Islandią a członkami EC, a także 
na handel zagraniczny. Jednak presja Wspólnoty Euro-
pejskiej na dalszą integrację w zakresie gospodarczym 

6 Tamże. s. 386.
7 E. Bergmann, dz. cyt., s. 9.
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była znacząca. Po podpisaniu Jednolitego Aktu Euro-
pejskiego w 1986 roku wzrastały obawy, iż rozbieżność 
rozwojowa EFTA i EC będzie nieuchronnie się rozsze-
rzać, aż w końcu głos EFTA będzie niesłyszalny.

Kolejnym przełomowym wydarzeniem dla polityki eu-
ropejskiej była porywająca mowa przewodniczącego 
Komisji Europejskiej Jacques’a Delorsa w styczniu 
1989 roku, kiedy to w Parlamencie Europejskim zapro-
ponował stworzenie nowej organizacji – EOG. Umo-
wa o utworzeniu EOG została podpisana w Portugalii 
w maju 1992 roku i weszła w życie 1 stycznia 1994 roku. 
EOG jest organizacją znacznie bardziej rozbudowaną, 
która zajmuje się wieloma dziedzinami. Oprócz umowy 
gospodarczej podjęto też działania na rzecz współpra-
cy edukacyjnej, naukowej, kulturowej, środowiskowej 
czy transportowej. Zharmonizowano zasady dotyczą-
ce zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska (tzw. HSE), 
wspólne dyrektywy na temat subsydiów rządowych 
i konkurencji. Członkowie EOG nie mogą natomiast nie-
zależnie wprowadzać zmian w przepływie dóbr, usług 
i kapitału czy wprowadzać ustaw i regulacji prawnych 
dyskryminujących obywateli Unii Europejskiej. Islan-
dia, podobnie jak Norwegia, przystąpiła do EOG z wy-
łączeniem zasad dotyczących rybołówstwa i rolnictwa.

3. ISLANDIA A UNIA EUROPEJSKA

Wielu naukowców i polityków stawia sobie pytanie, 
dlaczego Islandia nie wykonała kolejnego kroku i nie 
przystąpiła do Unii Europejskiej. Eiríkur Bergmann 
podkreśla, iż dzięki wysokiemu stopniowi zintegro-
wania z rynkami europejskimi poprzez współpracę 
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w EFTA i EOG, Islandia spełnia większość warunków, 
by przystąpić do negocjacji swojej pozycji w strukturach 
Unii Europejskiej. Niektórzy mówią nawet, iż Islandia 
jest de facto członkiem UE8 w związku ze spełnianiem 
warunków EOG i członkostwem w Nordyckiej Unii 
Paszportowej i Strefie Schengen.

W literaturze eksperci rozróżniają trzy okresy współ-
czesnej islandzkiej integracji z Europą9. Pierwszy okres 
przypada na lata 1968–1969, czyli czas debaty na temat 
członkostwa EFTA, kolejny na lata 1989–1993 (debata 
nad przystąpieniem do EOG). Ostatni okres dotyczy ak-
cesji do UE, a rozpoczął się w latach 2000–2003, lecz na-
dal jest obecny w dyskursie politycznym i społecznym.

Powodów, dla których Islandia przez długi czas opierała 
się członkostwu w UE, a po rozpaczliwym ruchu akcesji 
podczas krachu finansowego w 2008 roku i rozpoczęciu 
negocjacji w 2009 roku zawiesiła większość zabiegów 
w tym kierunku, jest bardzo wiele. Jeden z czołowych 
badaczy integracji Islandii z UE Baldur Þórhallsson wy-
mienia kilka czynników wpływających na tę sytuacje. 
Podkreśla obawę o znaczenie Islandii jako małego pań-
stwa (small state), szczególne stosunki Islandii ze Stana-
mi Zjednoczonymi, wojny dorszowe, izolację geogra-
ficzną, islandzki system wyborczy, który jest korzystny 
dla obszarów wiejskich (rural areas), bliskie związki elit 
politycznych z rybołówstwem oraz islandzki patrio-
tyzm przechodzący w swoisty nacjonalizm10.
8 E. Bergmann, dz. cyt., s. 5.
9 Tenże, Sense of Sovereignty: how national sentiments have influenced 
Iceland’s European policy, Reykjavík 2009, s. 206.
10 Por. B. Þórhallsson, Towards a New Theoretical Approach in Iceland 
and the European Integration: on the Edge, London–New York 2004.
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3.1 Dlaczego Islandia opiera się członkostwu w UE?

• Suwerenność

Najważniejszym czynnikiem, który wstrzymuje Islan-
dię przed wejściem w struktury UE, jest kwestia su-
werenności państwa i nacjonalizm, który występuje 
tutaj jako zjawisko pozytywne (w języku polskim odpo-
wiednikiem będzie nie nacjonalizm, lecz patriotyzm). 
Od XIII wieku Islandia była rządzona przez obcych 
władców – najpierw przez królów Norwegii, później 
królów duńskich. Już podczas debaty nad wstąpieniem 
do EFTA pojawiły się ostre głosy sprzeciwu w parla-
mencie, podkreślające, iż jest to oddanie suwerenności 
państwa w obce ręce. Jeden z najgorętszych przeciwni-
ków EFTA Tómas Arnarson mówił wtedy:

Naród islandzki jest niepodważalnie odrębny pośród 
innych narodów, również tych, które są już członkami 
EFTA. Jedynym naturalnym wynikiem tej sytuacji i relacji 
z EFTA jest, iż owa niepodważalna odrębność będzie 
tam podkreślona. 

Unikatowość Islandczyków jako nacji powinna być – 
zdaniem Arnarssona – chroniona, jeżeli chodzi o współ-
pracę międzynarodową11. 

Idea suwerenności i odrębności narodowej na Islandii 
kształtowała się inaczej niż w państwach Europy Za-
chodniej. Pogląd ten rodził się w okresie od lat trzy-
dziestych do pięćdziesiątych XIX wieku12. Islandczycy 
wierzą na przykład, że ich walka o niepodległość była 

11 E. Bergmann E., dz. cyt., s. 9.
12 B. Hermansson, Understanding nationalism: Studies on Icelandic 
nationalism 1800–2000. Stockholm 2005, s. 250.

Agnieszka Joanna Legutko



120

odseparowana od innych międzynarodowych ruchów 
w tym czasie. Większy nacisk kładziono na odrębność 
narodu niż na wolność czy odrębność jednostki. Island-
czykom zależało raczej na suwerenności i formalnej kon-
troli spraw wewnętrznych niż na kreowaniu nowej wizji 
społeczeństwa i ról społecznych13. To unikatowe pojęcie 
suwerenności wywodzi się z mitu, który przywodzi 
na myśl polskie podanie o sarmatyzmie. Mit islandzki 
kreuje ideę złotego wieku na Islandii w okresie od po-
czątków osadnictwa w 874 roku aż do lat dwudziestych 
XIII wieku, kiedy wybuchła krwawa wojna domowa, 
na skutek której w 1262 roku władzę na Islandii przejął 
król Norwegii i nastąpiły ciemne dni braku suweren-
ności14. Islandzki nacjonalizm (patriotyzm) był zbudo-
wany na romantycznej idei naturalności i czystości oraz 
specjalnej odrębności nacji. Idea ta była pożywką całego 
ruchu niepodległościowego na Islandii w XIX wieku15. 
Po uzyskaniu suwerenności w 1919 roku i odzyskaniu 
pełnej niepodległości w 1944 roku idea walki niepodle-
głościowej nie była już podnoszona, ale przerodziła się 
jednak w koncept niegasnącej walki o naród islandzki. 
Rozumienie islandzkiego nacjonalizmu w taki sposób 
ma decydujący wpływ na obecny dyskurs polityczny. 
Obawa przed utratą suwerenności i odrębności jest na-
dal ważnym wyjaśnieniem zachowawczego stosunku 
przystępowania do organizacji międzynarodowych.16. 
Wielu polityków porównuje podpisanie umów z EFTA, 
13 G. Halfdanarson, Islenska Thjódrikid: uppruni og endimork, 
Reykjavík 2004.
14 B. Hermansson, dz. cyt., s. 83.
15 E. Bergmann, On the Edge. Iceland`s National Discourse and 
European Project, Bifröst 2011.
16 E. Bergmann, The sense of Sovereignity…, s. 211.
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potem EOG i proces akcesyjny Islandii do EU do tzw. 
Starego Traktatu (gamli sáttmáli) podpisanego z Norwe-
gią w 1262 roku oraz wprowadzenia absolutyzmu przez 
Danię w 1662 roku, co służyć ma za przestrogę.

Ważną częścią tego argumentu jest fakt, iż Islandia 
jest zaliczana do tzw. małych państw. Istnieje więc po-
wszechna obawa o zatracenie głosu i jego odrębności 
w wielkiej organizacji międzynarodowej i w biurokra-
tycznych strukturach UE.

• Współpraca regionalna

Kolejnym argumentem przeciwko akcesji do UE jest 
również sprawa przynależności do państw nordyckich. 
Patrząc na tę grupę regionalną, widzimy pewną rezerwę 
wobec wstępowania do organizacji międzynarodowych, 
szczególnie w kwestii bliskiej integracji europejskiej. Da-
nia po wystąpieniu z EFTA w 1973 roku zdecydowała się 
wstąpić w szeregi Unii Europejskiej. W kilka lat po za-
kończeniu zimnej wojny, dokładnie w roku 1995, Szwe-
cja i Finlandia opuściły EFTA i stały się członkami UE. 
W tym samym roku w referendum Norwegia odrzuciła 
po raz drugi możliwość przystąpienia do struktur Unii. 
Finlandia jako jedyne państwo nordyckie zdecydowała 
się przyjąć wspólną walutę – euro. Państwa nordyckie 
pochwalić się mogą świetną współpracą regionalną17, 
poczynając od Rady Nordyckiej i Nordyckiej Rady Mi-
nistrów, przez instytucje kulturalne po wiele wspólnych 
funduszy przeznaczonych na edukację.

17 Zob. O.R. Grímsson, Speech by the President of Iceland Opening of Par-
liament, [online] http://www.forseti.is/media/PDF/2013_06_06_
Thingsetning_enska.pdf [data dostępu: 8.09.2013].
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Prezydent Islandii Ólafur Ragnar Grímsson w mowie 
otwierającej posiedzenie parlamentu powiedział:

Powinniśmy się cieszyć z powodu naszej pozycji, jeżeli 
chodzi o współpracę międzynarodową, która jest teraz 
silniejsza niż kiedykolwiek: jesteśmy skoligaceni poprzez 
sojusze i programy z naszymi najbliższymi sąsiadami, ale 
także wszystkimi wiodącymi krajami świata18.

• Rybołówstwo

Kolejnym elementem wstrzymującym Islandię przed 
wstąpieniem w szeregi Unii Europejskiej jest czynnik 
rybołówstwa i przemysłu rybnego. Opozycja wobec 
Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej (CFP) 
jest jedną z największych przeszkód w debacie nad 
możliwym członkostwem. Już od początków XIX wieku 
Islandia toczyła wojny dorszowe z Wielką Brytanią, 
kiedy to brytyjskie trawlery parowe zaczęły połowy na 
bogatych łowiskach u wybrzeży Islandii. Początkowo 
Islandczycy, jako duńska kolonia stająca przeciw królo-
wej mórz i oceanów – Wielkiej Brytanii, nie mogli wiele 
zrobić. Sytuacja zmieniła się po odzyskaniu niepodle-
głości. W 1952 roku Islandia przesunęła granice poło-
wów z trzymilowego pasu terytorialnego wokół wyspy 
ustanowionego przez Wielką Brytanię do czterech mil. 
W odpowiedzi Brytyjczycy uniemożliwiali przybijanie 
islandzkim kutrom do portów oraz sprzedawanie ryb 
w Hull, Grimsby, Fleetwood i Aberdeen19. Był to ogrom-
ny cios dla Islandii, choć do gry wkroczyło ZSSR z pro-
pozycją wymiany ryb na ropę naftową i inne towary. 
Pomimo wielu zwrotów w tym konflikcie i powolnych 
18 Tamże, s. 2.
19 A. Evans, dz. cyt., s.24.
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zmian w prawie międzynarodowym w 1976 roku 
Wielka Brytania musiała się poddać i uznać dwustumi-
lową strefę wokół wyspy. Zwycięstwo małych kutrów 
rybackich nad wielkimi trawlerami brytyjskimi jest 
ogromnym powodem do dumy wśród Islandczyków, 
co wzmaga powszechną niechęć do otworzenia możli-
wości połowów dla obcych jednostek, przez co także do 
członkostwa w UE.

Należy wziąć pod uwagę unikatową pozycję przemy-
słu rybnego dla Islandii, który jest głównym filarem 
gospodarki tego kraju. Niektórzy badacze i politycy 
wskazują, że istnieje możliwość renegocjacji zasad przy-
stąpienia do Wspólnoty; podają tu przykłady Szwecji 
i Finlandii, dla których wprowadzone zostały specjalne 
klauzule dotyczące farm arktycznych, czyli obszarów 
powyżej sześćdziesiątego drugiego stopnia geograficz-
nego, lub też wybrane regiony Danii o specjalnych pra-
wach20. Bjarni Magnusson wskazuje, że nierozważanie 
członkostwa z powodu CFP bez próby negocjacji z UE 
byłoby błędem21.

3.2 Za czy przeciw?

W dyskursie politycznym szczególnie w latach 
2008 i 2009 po raz kolejny podniesiono temat człon-
kostwa w Unii Europejskiej. Warto przyjrzeć się par-
tiom politycznym i ich opiniom na temat akcesji. Od 
momentu uzyskania niepodległości w życiu politycz-
nym dominują cztery partie. Centrolewicowa partia 

20 E. Bergmann, The study of the EU…, s. 297.
21 M. Bjarnason, The Iceland’s Position at the Beginning of the 21st 
Century, Amsterdam 2010, s. 247.
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Sojusz (Samfylkingin–Jafnaðarmannaflokkur Íslands, xS), 
utworzona w 2000 roku z dwóch poprzednich partii: 
Partii Socjaldemokratycznej oraz Związku Ludowego 
(Alþýðubandalagið), jest jedyną ciągle opowiadającą 
się za członkostwem i prowadzącą pozytywna kam-
panię na rzecz UE. Centrolewicowa Partia Niepod-
ległości (Sjálfstæðisflokkurinn, xD), do niedawna naj-
bardziej wpływowa partia w islandzkiej polityce, 
popierała uczestnictwo Islandii w EFTA i EOG, ale opo-
wiada się przeciw UE. Lewicowa Ruch Zieloni–Lewica 
(Vinstrihreyfingin-grænt frambo, xV), stworzona również 
w 2000 roku jako odłam Związku Ludowego, jest prze-
ciwko dalszej integracji europejskiej. Partia Postępu 
(Framsóknarflokkurinn, xB) nie ma jednoznacznego sta-
nowiska wobec kwestii europejskiej22.

Wstąpienie w struktury Unii Europejskiej oznaczałoby 
również złamanie islandzkiej konstytucji, która zabra-
nia państwu poddawania suwerenności jakiejkolwiek 
strukturze zagranicznej23. 

22 E. Bergmann, Iceland…, dz. cyt. s. 6.
23 Tamże, s. 11.
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Rysunek 1. Partie polityczne Islandii i ich nastawienie wobec UE 
[opracowanie własne].

Scena polityczna i społeczeństwo zostało rozdarte na 
dwa obozy w kwestii członkostwa w Unii Europejskiej. 
Pierwszy, No Camp, kładzie nacisk na dziedzictwo na-
rodowe Islandii i niepowtarzalna kulturę. Podkreśla, 
że Islandczycy powinni kontynuować rozwój dobre-
go społeczeństwa i mocnej ekonomii na własną rękę. 
Uważa, że utrata suwerenności i samostanowienia 
na rzecz Brukseli byłaby ogromnym krokiem wstecz. 
Używa argumentu, iż Islandia byłaby zamknięta 
w wielkim, nieproduktywnym bloku handlowym 
i uwięziona w niedemokratycznej biurokracji. Były pre-
mier David Oddsson opisał UE jako jeden z najbardziej 
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niedemokratycznych, biurokratycznych tworów, jakie 
człowiek kiedykolwiek stworzył24. Lider Ruchu Zieloni-
-Lewica Steingrímur J. Sigfússon uznaje argument su-
werenności za kluczowy: „(…) członkostwo oznaczałoby 
zanikającą niepodległość, i suwerenność, a także utratę 
odrębności”25. Podczas debaty w 2009 roku po krachu 
finansowym na Islandii Pétur Blöndal z Partii Niepod-
ległości powiedział: „Członkostwo Islandii w UE na 
powrót [odnosząc się do Starego Traktatu z 1262 roku 
i rządów Danii na Islandii] stworzyłoby biedną prowin-
cję o małej populacji w wielkim europejskim superpań-
stwie”26. Inny członek parlamentu, Ásmundur Einar 
Dadason (xV), stwierdził: 

Nowa walka o suwerenność sprawia, iż Jón Sigurdsson 
[główny Islandzki bohater w walce niepodległościowej 
w XIX wieku] będzie się przewracał w grobie, jeśli sprawa 
akcesji do UE zacznie nabierać tempa27.

Prezydent Islandii podczas otwarcia sesji parlamentu 
w czerwcu 2013 roku powiedział:

Ogromna większość nowo wybranego parlamentu jest 
związana obietnicą, że Islandia pozostanie poza Unią 
Europejską i kwestia ta będzie skierowana w ręce oby-
wateli. Cztery lata temu, kiedy wielka niewiadoma stała 
nad naszą gospodarką i gospodarką świata zachodniego, 
wydawało się naturalne, że parlament widział atrakcyj-
ność rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Unią Europej-
ska, szczególnie w kwestii waluty euro, która wydawała 
się spoczywać na solidnych fundamentach. Jednakże 
dzisiaj żyjemy w innej rzeczywistości. Nikt nie wie, jak 

24 E. Bergmann, On the Edge…, s. 112.
25 S.J. Sigfusson, Speech in the Parliament 125, lp B 614, Reykjavík 2000.
26 E. Bergmann, The Sense of Sovereignity…, dz. cyt., s. 218.
27 A.E. Dadasson Speech in the Parliment 137, lp 38, Reykjavík 2009.
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Unia Europejska może dalej się rozwinąć i czy strefa euro 
pochyli się ku większej recesji niż gospodarki północnej 
Europy, Ameryki i Azji28.

Po drugiej stronie konfliktu stoi Yes side, czyli zwolen-
nicy członkostwa Islandii w Unii Europejskiej. Wielu 
członków używa również argumentu suwerenności, 
niektórzy parlamentarzyści także odnoszą się do Jóna 
Sigurdssona, mówiąc, iż członkostwo byłoby raczej ro-
dzajem ochrony niż krokiem wstecz wobec niepodle-
głości, a nawet wzmocniłoby islandzką suwerenność29. 
Bryndis Hlödversdóttir (xS) opisała sytuacje w EOG jako 
niedemokratyczną – „Nie mamy wpływu na tworzenie 
lub kreowanie praw, które obligatoryjnie przyjmujemy 
i zatwierdzamy na podstawie umowy EOG, a formalne 
weto parlamentarne nie jest używane”30. Z polityczne-
go punktu widzenia członkostwo zwiększyłoby moż-
liwości wpływu Islandii na sposób, w jaki prawo UE 
jest formułowane i przegłosowywane. Obecnie Islandia 
jako członek EOG jest zobowiązana do inkorporacji pra-
wa tworzonego w UE do prawa narodowego bez moż-
liwości zmian w procesie legislacyjnym31. Zwolennicy 
starają się znaleźć powiązanie między walką o suwe-
renność państwa a członkostwem w UE, używając ar-
gumentu ekonomicznego postępu, a także twierdząc, iż 
Islandia zyskałaby więcej suwerenności, która została 
częściowo zatracona przez umowę EOG.

Zwolennicy UE twierdzą, iż Islandia do tej pory wpro-
wadziła większość jej zasad, przez co po przyjęciu 
28 R.O. Grimsson, dz. cyt., s. 2.
29 E. Bergmann, On the Edge…, s. 313.
30 B. Hlodversdottir, Speech in the Parliment 127, lp B 346, Reykjavík 1992.
31 M. Bjarnason, dz. cyt., s. 247.
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pełnego członkostwa niewiele zostałoby zmienione. 
Z drugiej strony, przeciwnicy twierdzą, że Islandia zo-
stałaby zalana nowymi prawami i regulacjami. Najlep-
szym przykładem, przytoczonym przez Bergmanna, są 
wypowiedzi dwóch ministrów spraw zagranicznych. 
Halldór Ásgrímsson twierdził, że poprzez uczestnic-
two w EOG i Schengen Islandia wprowadziła do tej 
pory ponad 80% unijnych legislacji. Dwa lata później, 
w 2005 roku, Davíd Oddsson, nowy Minister Spraw 
Zagranicznych, powiedział, że liczba ta wynosi tylko 
6,5%. Tak wielka różnicę trudno byłoby wytłumaczyć 
nagłą zmianą przepisów zarówno UE, jak i EOG32.

Wprowadzone Wprowadzone 
w większości

Niewprowadzone

1. Swobodny  
przepływ towarów

12. Bezpieczeństwo 
żywności, polityka 
weterynaryjna 

11. Rozwój obszarów 
wiejskich i rolniczych

2. Swobodny prze-
pływ pracowników

14. Polityka  
transportowa

13. Rybołówstwo

3. Prawo do zrze-
szania i wolność 
otrzymywania 
świadczeń

15. Energia 16. Opodatkowanie

4. Swobodny  
przepływ kapitału

18. Statystyki 17. Polityka ekono-
miczna i monetarna

5. Publiczne  
zaopatrzenie

19. Polityka socjalna 
i zatrudnienie

22. Polityka regio-
nalna i koordynacja 
instrumentów  
strukturalnych

6. Prawo firm 20. Przedsiębior-
czość i przemysł

29. Unia celna

32 Por. E. Bergmann, On the Edge…, s. 316.

Europejski wymiar polityki zagranicznej Islandii



129

7. Prawo własności 
intelektualnej

21. Sieci transeuro-
pejskie

30. Stosunki  
zagraniczne

8. Polityka  
konkurencji

23. Prawa podsta-
wowe i sądowe

31. Polityka zagra-
niczna, bezpieczeń-
stwo i obronność

9. Obsługa  
finansowa

24. Sprawiedliwość, 
wolność i bezpie-
czeństwo

32. Kontrola  
finansowa

10. Społeczeństwo 
informacyjne i media

27. Środowisko 33. Zabezpieczenie 
finansowe i budżetowe

25. Nauka i badania 28. Ochrona zdro-
wia i konsumenta

34. Instytucjonalizacja

26. Edukacja i kultura  35. Inne

Tabela 1. Obszary niezbędnych zmian w prawie krajowym w przy-
padku akcesji do UE z zaznaczeniem obszarów już wprowadzonych 
i częściowo wprowadzonych na Islandii przez uczestnictwo w EOG 
i Schengen (numeracja dziedzin odpowiada liście obszarów wyzna-
czanych przez UE w przypadku akcesji państwa)33.

4. KRYZYS JAKO KATALIZATOR DECYZJI O AKCESJI DO UE

Kłopoty zwiastujące kryzys na Islandii pojawiły się 
już w 2003 roku podczas budowy huty aluminium 
w Reyðarfjörður. Inwestycja ta równa była 1/3 PKB 
Islandii i wpłynęła na znaczny wzrost deficytu obrotów 
bieżących. W tym samym roku nastąpiła również pry-
watyzacja trzech największych banków państwowych 
(Landsbankinn, Glitnir i Kaupþing banki). Rozpoczęły 
one zakrojoną na szeroką skalę ekspansję międzyna-
rodową. Zabezpieczeniem wielu z nich była inwesty-
cja w papiery wartościowe i fundusze w USA. W roku 
2004 aktywa banków stanowiły 100% PKB Islandii, 

33 Zob. E. Bergmann, Iceland…, s. 13.
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w 2007 już 923%34. Banki były narażone na niekorzystne 
tendencje na rynkach międzynarodowych. Manipula-
cja stopami procentowymi przy jednoczesnym braku 
kontroli sektora bankowego i wewnętrznych nieprawi-
dłowościach sprawiły, iż system bankowy Islandii był 
bańką, która prędzej czy później musiała pęknąć. Ostat-
nią przyczyną wybuchu kryzysu było obniżenie podat-
ków w 2007 roku. Spowodowało to wzrost wynagro-
dzeń, przez co gospodarstwa domowe zyskały wolne 
środki. Nastąpiła zwiększona konsumpcja, wywołana 
została presja inflacyjna, a wzrost obrotów bieżących 
osiągnął 25% PKB.

W tym samym czasie nastąpiło pogorszenie sytuacji 
na rynkach międzynarodowych oraz problem ICE-
SAVE – gałęzi Landsbankinn proponującej wysokie 
stopy procentowe dla klientów w Wielkiej Brytanii 
i Holandii. W 2008 roku stało się jasne, że banki nie są 
w stanie finansować zobowiązań krótkoterminowych.  
W październiku ogłoszono nacjonalizację banku Glitnir. 
Aby ratować sytuację, w przeciągu kolejnych dwóch 
tygodni to samo stało się z Landsbankinn i Kaupþing.  
9 października pojawił się ostatni, najgorszy sygnał.  
Islandzka giełda została zamknięta na pięć dni. Po po-
nownym otwarciu, 14 października spadek indeksu 
ICEX15 wynosił 70%35.

 

34 M.Gudmundsson, The Financial Crisis in Iceland [raport Central-
nego Banku Islandii, maj 2011], [online] http://www.sedlabanki.
is/lisalib/getfile.aspx?itemid=8715 [data dostępu: 23.04.2014]
35 Trading economics, Icelandic Stock Market, [online] http://
www.tradingeconomics.com/iceland/stock-market [data dostępu: 
23.04.2014]
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Pojawiło się wiele propozycji działań zapobiegawczych 
na wypadek kolejnego kryzysu, m.in. przyjęcie innej 
waluty (dolara kanadyjskiego lub euro bez członko-
stwa w UE). Kryzys ożywił na nowo także dyskusję 
o potrzebie członkostwa Islandii w UE. Rząd, na któ-
rego czele stała premier Jóhanna Sigurdardottir (Partia 
Socjaldemokratyczna), zgłosił wniosek akcesyjny do UE.  
28 maja 2009 roku Minister Spraw Zagranicznych Oskar 
Skarphedinsson złożył w parlamencie propozycję przy-
jęcia rezolucji uprawniającej do akcesji do UE. 16 czerw-
ca 2009 roku parlament zagłosował pozytywnie za apli-
kacją do UE. 23 czerwca Minister Spraw Zagranicznych 
złożył oficjalny wniosek na ręce Carla Bildta, przewod-
niczącego Rady UE, mówiąc: „To historyczny dzień dla 
Islandii po latach dyskusji i debaty. Widzimy [akcesję] 
jako kolejny, logiczny krok w naszej drodze do Europy, 
z którą współpracowaliśmy przez długi okres”36. For-
malne negocjacje zostały rozpoczęte 27 lipca 2010 roku37.

5. CZŁONKOSTWO W UE Z PERSPEKTYWY EKONOMICZNEJ

Tabela poniżej wskazuje koszty dla państwa islandz-
kiego wynikłe z członkostwa w UE. Przy założeniu 
negocjacji dotyczących wspólnej polityki rybołów-
stwa, na której Islandia może stracić najwięcej, całko-
wity koszt dla skarbu państwa wynosiłby 0,25% PKB. 
Zyski dla gospodarki i struktury budżetowej byłyby 
nieporównywalnie większe niż wydatki. Jeżeli Islandia 
36 Oś czasu negocjacji Islandia – UE: Timeline of Events from 2009, [on-
line] http://www.eu.mfa.is/negotiations/timeline/ [data dostępu: 
9.09.2013].
37 Zob. Raport Komitetu Spraw Zagranicznych, [online] http://www.
eu.mfa.is/media/MFA_pdf/Foreign-Affairs-Committee-report.
pdf [data dostępu: 9.09.2013].
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zdecydowałaby się natomiast przyjąć euro zamiast wła-
snej waluty, to w okresie około 10–20 lat PKB Islandii 
byłoby około 6,6% wyższe niż w wypadku pozostania 
poza UE. Jeżeli natomiast nie udałoby się wynegocjo-
wać odstępstw od CFP, w długim okresie członkostwo 
prowadziłoby do strat, prawdopodobnie przyćmiewając 
tym samym wiele innych zysków z członkostwa. Z go-
spodarczego punktu widzenia państwo islandzkie 
musiałoby ponieść wydatki, aby zasilać wspólny bu-
dżet UE i wysyłać więcej niż dostawałoby z powrotem 
w subsydiach. Ta różnica musiałaby być finansowana 
z podniesionych podatków pośrednich i bezpośred-
nich, co miałoby negatywny efekt na stymulację gospo-
darki i wzrost gospodarczy.

Z drugiej strony, unia monetarna miałaby duży wpływ 
na wzrost handlu, bardziej efektywną produkcję 
i mniejszą dyskryminację cenową38.

Przy tworzeniu bilansu kosztów i korzyści pojawia się 
też kwestia Wspólnej Polityki Rolnej (CAP) wobec spe-
cyficznej polityki rolnej Islandii. Rolnictwo na Islandii 
jest dofinansowywane i subsydiowane na dużą skalę 
przez rząd, inaczej prowadzenie gospodarstwa na tej 
ciężkiej do uprawy ziemi, zagrożonej raz po raz kata-
strofami naturalnymi takimi jak powodzie lodowcowe 
czy erupcje wulkanów, byłoby nierentowne. Sprawia to, 
iż ceny żywności są bardzo wysokie i istnieją restryk-
cyjne zasady celne i ilościowe na import produktów 
spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem wa-
rzyw, owoców, produktów mięsnych i nabiału. Po wstą-
pieniu do UE wzrosłaby wolność wymiany na rynku 
38 M. Bjarnason, dz. cyt., s.245.
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produktów spożywczych. Spowodowałoby to nie tyl-
ko spadek cen żywności na Islandii, ale w dłuższym 
okresie także perspektywę zatrudnienia farmerów na 
bardziej dochodowych stanowiskach. Średnia produk-
tywność islandzkiego farmera przez wiele dekad była 
poniżej średniej społecznej produktywności, więc – jak 
pisze Magnusson – byłoby rozsądnym przypuszczać, że 
mogliby oni znaleźć lepsze zatrudnienie39.

Z drugiej jednak strony, takie kalkulacje sprowadzone 
do rozsądnych przypuszczeń mogą okazać się błędne, 
jeśli popatrzy się na rynek pracy w latach po krachu 
finansowym, kiedy to część społeczeństwa straciła za-
trudnienie w związku z redukcjami etatów, a coraz 
więcej osób przenosi się do aglomeracji Reykjavíku 
w poszukiwaniu pracy, gdyż ciężko jest ją znaleźć w in-
nych regionach kraju ze względu na specyfikę urbani-
zacji Islandii. Obserwować możemy również rosnący 
problem bezrobocia w Reykjanesbær w związku z za-
mknięciem bazy wojskowej USA w Keflavíku, która od 
lat pięćdziesiątych XX wieku do 2006 roku stanowiła 
główne miejsce zatrudnienia większości mieszkańców 
tego regionu.

Jeżeli Islandii nie udałoby się wynegocjować korzyst-
nych warunków w CFP, rząd Islandii musiałby przy-
gotować się na większe wydatki niż zakłada tabela, ale 
patrząc z perspektywy zmian dla całości społeczeń-
stwa, korzyści nadal przewyższałyby koszty40. Islandia 
musiałaby wpłacać do wspólnej kasy więcej, niż otrzy-
mywałaby z powrotem w formie dopłat i subsydiów,  
39 Tamże, s. 246.
40 Tamże, s. 246.
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ale zmiany w gospodarce islandzkiej, takie jak obniże-
nie cen żywności, reforma rolna czy przystąpienie do 
Unii Gospodarczo-Walutowej (EMU), z punktu widze-
nia rachunku ekonomicznego przewyższają dodatkowe  
wydatki państwa.

 Korzyści Koszty
Finanse państwa  0,25%
Unia Celna nieznaczne  
EMU 5%  
Wspólna polityka rolna 1,25%–2,5%  
Wspólna polityka ry-
bołówstwa minimalne 0,00%–3%

Inne efekty, BIZ i spe-
cjalizacja nieznaczne nieznaczne

Całkowite korzyści 
i koszty 6,25%–7,5% 0,25%–3,25%

Średnie teoretyczne 
korzyści z pominię-
ciem kosztów

(6,25% + 7,5%)/2 - (0,25% + 3,25%)/2 
= 5,1%

Możliwe korzyści 
i koszty na podstawie 
opinii politycznych

(6,25% + 7,5%)/2 = 6,9% 0,25%

RAZEM 6,9% korzyści - 0,25% kosztów 
= korzyści na poziomie 6,6% PKB

Tabela 2. Oczekiwane całkowite zyski i koszty dla członkostwa 
Islandii w UE w ujęciu makroekonomicznym jako procent PKB41.

Gospodarka Islandii zaczęła odradzać się po krachu 
gospodarczym z 2008 roku w dużej mierze dzięki uży-
ciu instrumentów ekonomicznych, których zastoso-
wanie nie byłoby możliwe, gdyby była ona członkiem 
41 Tamże, s. 244.
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Unii Europejskiej (m.in. dewaluacja korony i obniżenie 
stóp procentowych). Wpłynęło to korzystnie na eks-
port; dzięki niższemu kursowi korony islandzkiej im-
portowanie produktów islandzkich stało się bardziej 
opłacalne. Islandia stała się także popularną destynacją 
turystyczną, przez co rynek usług w tej dziedzinie stał 
się ważnym filarem gospodarki islandzkiej.

27 kwietnia 2013 roku na Islandii odbyły się wybory 
parlamentarne, w których zwyciężyły Partia Postępu 
i Partia Niepodległości. W maju tego samego roku 
koalicja rządząca ogłosiła, że wszelkie rozmowy na te-
mat akcesji do UE zostaną wstrzymane do momentu 
przeprowadzenia referendum, w którym obywatele 
będą mogli zadecydować o dalszym losie negocjacji. 
W lipcu premier Islandii Sigmundur Gunnlaugsson 
poinformował w Brukseli, że nowo wybrany rząd chce 
przyhamować negocjacje i posłuchać głosu obywateli.

Decyzja o dacie referendum jeszcze nie zapadła. Kolejne 
kroki w tym procesie to (…) raporty, które zostaną 
przedstawione w parlamencie jesienią, a potem dyskusja, 
która z tego wyniknie42.

Sprawa członkostwa w Unii Europejskiej nie jest już jed-
nak od pewnego czasu tematem numer jeden w mediach 
i dyskusjach społecznych. Wydaje się, że w związku 
z wyjściem z kryzysu i zmianie partii rządzącej islandz-
kie członkostwo w UE zostanie odsunięte na dalszy plan.

42 People will decide on EU membership, says Iceland PM, „Euronews” 
(16.07.2013), [online] http://www.euronews.com/2013/07/16/peo-
ple-will-decide-on-eu-membership-says-iceland-pm [data dostępu: 
9.09.2013].
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Islandia często nazywana jest pomostem pomiędzy 
Ameryką Północną a Europą. Nie ulega jednak wątpli-
wości, że w tak niedługim czasie po odzyskaniu pełnej 
niepodległości i możliwości prowadzenia suwerennej 
polityki zagranicznej Islandia nadal szuka swojego miej-
sca w procesie integracji europejskiej i podlega ciągłemu 
procesowi europeizacji. Bliskie związki państw nordyc-
kich i szeroko zakrojona współpraca w regionie z jednej 
strony dają możliwość rozwoju i bezpieczeństwa na 
wielu płaszczyznach, z drugiej jednak mogą wpływać 
na spowolnienie procesów integracyjnych z Europą jako 
całością, w tym z Unią Europejską. Islandia na nowo, jak 
to miało już parokrotnie miejsce w historii, staje się waż-
nym partnerem współpracy międzynarodowej. Podczas 
II wojny światowej stanowiła strategiczny punkt dla baz 
aliantów na Oceanie Atlantyckim, miała wpływ na zimną 
wojnę poprzez organizację szczytu Gorbaczow – Reagan. 
Obecnie staje się ważnym graczem w regionie Arktyki 
poprzez udział w badaniach naukowych, organizację 
konferencji i zabiegi dyplomatyczne. Wydaje się, że je-
żeli trend topnienia lodu morskiego w Arktyce zostanie 
utrzymany, a społeczność międzynarodowa zezwoli na 
przepływ statków Północną Linią Transportową, Islan-
dia zyska nowe znaczenie jako punkt na trasie Azja–
Ameryka, udostępniając porty i infrastrukturę dla 
żeglugi tranzytowej. Pomimo niewielkich rozmiarów 
i odseparowania od pozostałych państw, priorytety 
polityki zagranicznej Islandii, szczególnie w wymiarze 
europejskim, ulegają zmianom, a kraj ten nadal szuka 
najlepszego rozwiązania w zapewnieniu sobie korzyst-
nej pozycji na arenie międzynarodowej, nie tracąc jed-
nocześnie poczucia suwerenności.
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Abstrakt
Eftirfarandi grein miðar að því að fara í saumana á umræðunni 
um utanríkisstefnu Íslands sem snýr að Evrópu. Greinin byrjar 
á að kynna sögu Íslenska ríkisins og ýmsa stjórnmálafræðilega 
atburði sem hafa haft áhrif á núverandi stöðu Íslands, bæði í 
landafræðilegri og pólitískri merkingu. Hinar þrjár meginhliðar 
af íslenskri utanríkisstefnu verða ræddar, en mestu áhersluna 
leggur höfundur á það sem tengist Evrópu. Sérstaklega verður 
farið í Evrópuvæðingu Íslands síðan Íslendingar gengu að 
EFTA-samstarfinu og undirrituðu EES-samninginn. Málefni 
sem snúa að mögulegri inngöngu Íslands í Evrópusambandið 
eru kynnt í víðu samhengi og nokkur möguleg svör gefin 
fyrir því hvers vegna Íslendingar kjósa að taka ekki fullan 
þátt í evrópusamstarfi þrátt fyrir að vera komnir langt á leið 
í gegnum EFTA og EES. Málefni líkt og Smáþjóðastefna, 
þörfin fyrir sjálfstætt ríki og einstök gerð af föðurlandsást í 
íslenskri menningu, svæðisbundið samstarf milli norrænna 
ríkja og áhyggjur af mikilvægustu auðlind fyrir efnahag 
íslendinga - fiskinn, eru greind með uppgötvanir íslenskra 
rannsakenda að leiðarljósi. Ákvörðun íslenskra stjórnvalda að 
byrja aðildarviðræður við ESB eftir hrunið 2008 er útskýrð frá 
efnahagslegu, politísku og félagslegu sjónarmiði. Greinin sýnir 
viðhorft gagnvart aðild að ESB í gegnum stjórnmálaflokka 
á Alþingi, og hvernig margir breyttu afstöðu sinni í kjölfar 
hrunsins. Að lokum spáir greinin fyrir um mögulegan 
fjárhagslegan kostnað og ávinning fyrir Ísland af því að verða 
meðlimur í ESB.
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Wojciech Lieder

Odkrycie norweskich złóż  
ropy naftowej i gazu ziemnego  

w 1969 roku 
Polityczne implikacje

Niepodważalną rolę w budowaniu norweskiego modelu 
państwa opiekuńczego odegrało odkrycie i eksploatacja 
złóż ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Jakie posunię-
cia musieli implementować Norwegowie, aby w pełni 
wykorzystać potencjał złóż tych surowców? Co niesie za 
sobą nagły rozwój jednej gałęzi przemysłu i jak wpływa 
na gospodarkę? Jak konstruktywnie wykorzystać tak 
gigantyczny kapitał?

Pierwsze wzmianki na temat istnienia i możliwości 
wydobycia surowców energetycznych z szelfu konty-
nentalnego pojawiły się już w latach pięćdziesiątych 
XX wieku, ale podchodzono do tej kwestii sceptycznie. 
List Norweskiego Instytutu Geologicznego do Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych Norwegii z 1958 roku 
brzmiał: „Szanse odkrycia złóż ropy naftowej lub gazu 
ziemnego na szelfie kontynentalnym mogą być przece-
nione”. Rok później koncerny Esso i Shell oznajmiły, iż 
odkryły złoża gazu ziemnego u wybrzeży Groningen 
(Holandia). Uwaga wielkich koncernów naftowych 
skupiła się na Morzu Północnym. Początkowo badania 
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objęły jedynie okolice nadmorskie Holandii, Niemiec 
i Danii, ale w 1962 roku koncerny Phillips Petroleum 
oraz Mobil zaczęły coraz bardziej interesować się nor-
weskim szelfem kontynentalnym (NCS – Norwegian 
Continental Shelf)1.

Pomimo dominacji wielkich koncernów pięciu francu-
skim firmom udało się w 1963 roku namówić do współ-
pracy dużą norweską firmę Norsk Hydro2 (dotychczas 
specjalizującą się w przemyśle metalurgicznym oraz 
chemicznym) do kooperacji w celu poszukiwania i roz-
dysponowywania potencjalnych złóż. 

W 1966 roku koncern Phillips Petroleum sprowadził 
z USA platformę Ocean Traveler3. Pierwsze odwierty 
w NCS zaczęto 19 lipca za pomocą platformy Ocean 
Viking. Wczesnym rankiem, 30 sierpnia 1969 roku, na-
stąpił przełom.  Ocean Viking dotarł do, jak się później 
okazało, ogromnego złoża. Oszacowanie jego wielkości 
zajęło geologom amerykańskiej firmy Phillips Petro-
leum kilkadziesiąt dni. Wreszcie, 23 grudnia 1969 roku, 
1 Opracowane na podstawie: Four decades of Norway’s oil indu-
stry, [online] http://www.statoil.com/en/About/History/Oil-
norway40 years/Pages/default.aspx [data dostępu: 11.12.2013].
2 Duży w tym udział miał ówczesny kierownik działu badawczego 
firmy Norsk Hydro, Johan B. Holte, nazywany dziś „dynamicz-
nym i wizjonerskim przywódcą”. Przyczynił się do unowocze-
śnienia firmy i zaangażowania jej w przemysł petrochemiczny. Był 
dyrektorem zarządzającym firmą w latach 1967–1977. Zob. A dy-
namic and visionary leader, [online] http://www.hydro.com/en/
About-Hydro/Our-history/1946---1977/1967-A-dynamic-and-vi-
sionary-leader/ [data dostępu: 11.12.2013].
3 Wybudowana w Stanach Zjednoczonych platforma wiertnicza, 
która docelowo miała służyć w Zatoce Meksykańskiej. W wyniku 
niedostosowania konstrukcyjnego do realiów klimatycznych Mo-
rza Północnego pojawiła się konieczność zbudowania nowej plat-
formy, nazwanej dumnie Ocean Viking.

Wojciech Lieder



142

podając oficjalną informację, zrobiono chyba największą 
i najmilszą niespodziankę świąteczną, jaką społeczeń-
stwo każdego kraju chciałoby otrzymać. Wiadomość ta 
była nie lada zaskoczeniem, gdyż wiele lat poszukiwań 
nie dawało dotychczas żadnych wymiernych efektów. 
Pierwsze odkryte złoża nazwano Ekofisk.

W latach siedemdziesiątych XX wieku nastąpiła cała 
seria nowych odkryć, z których najważniejsze to od-
krycie złoża gazu Frigg przez francuską firmę Elf (dziś 
Total) i odnalezienie gigantycznych pokładów ropy 
naftowej Statfjord przez amerykańską firmę Mobil4. 

JAK ZAROBIĆ NA ROPIE? 

Zaraz po otrząśnięciu się z szoku, jakim był fakt 
odkrycia surowców energetycznych, norweski parla-
ment (Storting) wprowadził szereg decyzji, mających na 
celu zabezpieczenie interesów państwa norweskiego 
w tej kwestii.

W 1970 roku rząd powołał komitet, który miał się zająć 
przygotowaniem stosownych ustaw. Za najważniejsze 
cele uznano stworzenie scentralizowanych funkcji ste-
rowania (stosownych organów administracji centralnej) 
oraz zarysowanie podstawowych funkcji administra-
cyjnych i biznesowych przyszłego organu.

W dniu 14 lipca 1972 roku Storting przyjął jednogłośnie 
ustawę tworzącą Norweski Dyrektoriat Naftowy (OL – 
Oljedirektoratet) oraz Den norske stats oljeselskap (Statoil).

4 E. Helle, Norway as an oil producer, [online] http://www.reisen-
ett.no/norway/facts/economy/oil_producer.html [data dostępu: 
11.12.2013].
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Norweski Dyrektoriat Naftowy jest ciałem administra-
cyjnym, którego funkcją jest doradzanie rządowi nor-
weskiemu. Raporty ze swej działalności składa do Mi-
nisterstwa Ropy Naftowej i Energii (MPE). Siedziba OL 
znajduje się w Stavanger. Obecnie Dyrektoriat zatrudnia 
niewiele ponad dwieście osób.

Celem nadrzędnym działalności OL jest wypracowywa-
nie jak największych profitów dla społeczeństwa norwe-
skiego, wynikających z zarządzania złożami surowców 
energetycznych, w oparciu o bezpieczne administrowa-
nie i ochronę środowiska. Do zadań OL należy również:

• doradzanie Ministerstwu Ropy Naftowej i Energii,

• prowadzenie badań i gromadzenie danych na temat 
norweskiego szelfu kontynentalnego,

• kompleksowe monitorowanie działań w zakresie wy-
dobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na terytorium 
Norwegii,

• dbanie o bezpieczeństwo dostaw,

• sprawdzanie poprawności prowadzenia audytów po-
miaru i pobieranie opłat odpodmiotów korzystających 
ze złóż surowców5.

Drugą, równie ważną instytucją, powstałą 14 lipca 
1972 roku, był Statoil. Działalność tej firmy jest urzeczy-
wistnieniem założeń komisji, przygotowującej ustawę 
z 1972 roku, odnośnie stworzenia organu zajmującego 

5 Opracowano na podstawie: History of Norwegian Petroleum Direc-
torate, [online] http://www.npd.no/en/About-us/Organisation/
History/ [data dostępu: 11.12.2013].
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się stricte biznesowym podejściem do realiów zarzą-
dzania bogactwami naturalnymi. Statoil otrzymał pra-
wo do uzyskiwania minimum 50% udziału w każdej 
licencji produkcyjnej. Zasada została później zmienio-
na w ten sposób, że Storting może ocenić, czy poziom 
udziału państwa, w zależności od okoliczności, powi-
nien być niższy czy wyższy.

Koncern Statoil specjalizuje się zarówno w wydoby-
ciu ropy naftowej, jak i w jej sprzedaży. Statoil Fuel 
& Retail jest czołową skandynawską firmą, która pro-
wadzi detaliczną sprzedaż paliw oraz prowadzi skle-
py typu convenience na stacjach paliw. Firma posiada 
sieć 2300 stacji paliw w krajach skandynawskich (Nor-
wegia, Szwecja, Dania), w Polsce, w krajach bałtyckich 
(Litwa, Łotwa i Estonia) oraz w Rosji i zatrudnia blisko 
dwadzieścia tysięcy pracowników. Jej oferta obejmuje 
również paliwo lotnicze, żeglugowe, olej opałowy, oleje 
i smary. W Europie firma posiada dwanaście terminali 
paliwowych, czterysta cystern i pięćdziesiąt baz paliw 
w ośmiu krajach. Statoil Fuel & Retail dostarcza paliwo 
lotnicze do osiemdziesięciu pięciu lotnisk w dziewięciu 
krajach, produkuje i sprzedaje siedemset pięćdziesiąt 
różnych olejów i smarów. Jest notowana na giełdzie 
w Oslo oraz w Nowym Jorku6.

W 1989 roku rząd Norwegii utworzył reprezentujący 
interesy kraju Gazowy Komitet Negocjacyjny (GFU), 
w którego skład wchodziły początkowo trzy norweskie 
firmy: Statoil, Norsk Hydro i Saga Petroleum. Wsku-
tek żądań Unii Europejskiej, a także ze względu na 

6 Zob. http://www.statoil.pl/pl_PL/pg1332347474915/ar1334081624 
366/O_SFR_ASA.htm0l [data dostępu: 11.12.2013].

Odkrycie norweskich złóż ropy naftowej...



145

zmieniającą się sytuację na rynkach energii w Europie, 
doszło do rozwiązania GFU. W związku z tym wszel-
kie nowe kontrakty są uzgadniane dwustronnie, bez-
pośrednio między odbiorcą a dostawcą gazu, będącym 
najczęściej współwłaścicielem danego złoża gazowego. 
Niezależnie od tych zmian władze rządowe Norwegii 
pozostały instancją, która będzie decydować o zawiera-
niu kontraktów oraz o ich realizacji7.

Norwegia sukcesywnie podpisywała umowy na do-
starczanie gazu ziemnego do odbiorców w dziesięciu 
krajach Europy: Niemczech, Holandii, Belgii, Austrii, 
Francji, Włoszech, Hiszpanii, Czechach, Wielkiej Bry-
tanii i Polsce. Sprzedaż oparto niemal całkowicie na 
kontraktach długoterminowych, zawieranych na okres 
15–20 lat, w których obowiązuje klauzula „bierz lub płać” 
(take-or-pay)8. Ceny norweskiego gazu za każdym razem 
negocjowane są z odbiorcą w oparciu o zasadę warto-
ści rynkowej. Oznacza to, że cena gazu musi być kon-
kurencyjna w stosunku do alternatywnych nośników 
energii w danym segmencie rynku. W zależności od 
jego struktury i cen innych nośników energii ceny 
gazu ziemnego mogą się różnić. Są one indeksowane 

7 Norwegia – gazowy spichlerz Europy [dodatek reklamowy],  
„Rzeczpospolita” (17.09.2002), [online] http://geoland.pl/doda-
tek/energia-xxxii/norwegia-gazowy-spichlerz-europy [data do-
stępu: 11.12.2013].
8 Kontrakt take-or-pay – kontrakt zawarty w formule take-or-pay ozna-
cza konieczność systematycznego odbioru umownie określonych ilości 
np. gazu pod rygorem płacenia kar. Umowa taka nie przewiduje moż-
liwości zagospodarowania ewentualnych nadwyżek odebranego gazu, 
np. w przypadku gwałtownego spadku zapotrzebowania, poprzez jego 
reeksport lub odsprzedaż. Definicja za: Kontrakt take-or-pay, [online] 
http://slownik.cire.pl/st,19,121,me,0,0,0,0,0,pojecia-polskie.ht-
ml?p_id=516&j_id=1 [data dostępu: 11.12.2013].
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na ogół na produktach ropy naftowej, głównie na ole-
jach opałowych, ale możliwy jest również inny rodzaj 
indeksowania9. 

OD PRZYBYTKU GŁOWA NIE BOLI? STRACH PRZED 
„CHOROBĄ HOLENDERSKĄ”

Bez wątpienia każde państwo chciałoby mieć w obrębie 
swojego terytorium pokaźne złoża ropy naftowej i gazu 
ziemnego. Można śmiało stwierdzić, że wynalazek, 
jakim był silnik spalinowy, zrewolucjonizował świat. 
Wykorzystano go jako napęd dla pojazdów, które stając 
się coraz powszechniejsze (głównie za sprawą „rewo-
lucji Forda”10) wywierały największy wpływ na kształt 
procesów urbanizacyjnych (systemy dróg i autostrad, 
których rozmiary warunkują stopień rozwoju gospo-
darki, stały się „układami krwionośnymi” państw).

W społeczeństwie i wśród polityków zapanowała eufo-
ria. Natomiast ostrożnie podchodzili do perspektywy 
wydobycia surowców i skutków ich sprzedaży pragma-
tyczni ekonomiści. Dlaczego? Najczęściej wskazywano 
na to, co zdarzyło się w podobnych okolicznościach 
w Hiszpanii i Holandii.

Wielkie odkrycia geograficzne oraz polityka Karola V 
i Filipa II doprowadziły Hiszpanię w XVI wieku do szczy-
tu potęgi. Hiszpania próbowała za wszelką cenę samo-
dzielnie kontrolować nowy rynek amerykański, który 
9 Norwegia – gazowy…, dz. cyt.
10 Henry Ford – właściciel fabryk samochodów sygnowanych 
jego nazwiskiem. Jako pierwszy przedsiębiorca zaczął taśmowo 
produkować pojazdy. Masowa produkcja pozwoliła na sprzedaż 
większej liczby aut po niższej cenie, dzięki czemu na zakup m.in. 
słynnego Forda T mogło sobie pozwolić coraz więcej osób.
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pozwalał jej pomnażać własne bogactwa i wydawać 
ogromne sumy na wojsko utrzymywane dzięki spro-
wadzanym z Ameryki metalom szlachetnym. Złoto 
i srebro zza oceanu stały się w tym okresie rzeczywiście 
podporą hiszpańskiego giganta. Odsunęło to jednak 
tylko w czasie straszne konsekwencje błędnej polityki, 
uniemożliwiającej podźwignięcie gospodarcze kraju 
z powodu wymagań, jakie stawiały bezowocne woj-
ny. Polityka zagraniczna obciążała finanse państwa, 
a ponadto zmuszała władców do podejmowania kosz-
townych i nieopłacalnych na dłuższą metę rozwiązań 
mających pokryć bieżące zobowiązania finansowe. 
Dramatyczne i nieodwracalne skutki tej polityki ujaw-
niły się z całą mocą w XVII wieku11. Do fatalnej sytuacji 
hiszpańskiej gospodarki przyczyniło się też obniżenie 
poziomu przyrostu demograficznego, który ostatecz-
nie zatrzymał się około 1580 roku. Późniejsze epidemie 
i głód spowodowały, że liczba ludności Hiszpanii na-
gle spadła. Na przykład epidemie z lat 1596–1602 i 1647–
1652 zabrały razem ponad milion istnień. Utrzymujące 
się kryzysy (szczególnie te z lat 1605–1607, 1615–1616, 
1630–1631 i 1647) spowodowały klęski głodu, a te z kolei 
spadek odporności na choroby. Hiszpania wykrwawiała 
się także wskutek kolonizacji terytoriów zamorskich12.

Wzrost ilości metali szlachetnych na rynku hiszpańskim 
przyczynił się początkowo do dynamicznego rozwoju. 
Jednak już po paru latach sprawił, że inflacja zaczęła 
przybierać ogromne rozmiary. Na domiar złego towary 
sprowadzane z Ameryki były konkurencyjne do pro-
dukowanych w samej Hiszpanii. Wobec tego bardziej 
11 M. Ruiz, Zarys dziejów Hiszpanii nowożytnej, Poznań 2003, s. 55.
12 S. Barton, Historia Hiszpanii, Warszawa 2011, s. 169–170.
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opłacało się importować gotowe wyroby i płacić za nie 
nadwyżkami metali szlachetnych, niż wspierać rodzi-
mą gospodarkę. Z wyżej wymienionych powodów go-
spodarka tego państwa w następnych dziesięcioleciach 
borykała się z poważnymi problemami.

O ile przykład Hiszpanii mógł się wydawać przypad-
kiem „dawnym”, nieprzystającym do realiów społeczno-
-ekonomicznych lat siedemdziesiątych XX wieku, o tyle 
wydarzenia mające miejsce w Holandii bardzo dobrze 
odzwierciedlały obawy norweskich ekonomistów. 
W 1959 roku odkryto pokaźne złoża gazu ziemnego 
u wybrzeży Groningen (północna Holandia). Detek-
cja surowca pociągnęła za sobą szereg zdarzeń, które 
w swoim dziele pt. Globalizacja opisuje Joseph E. Stiglitz. 

W istocie dopływ środków pieniężnych może czasami 
hamować rozwój za pośrednictwem mechanizmu na-
zywanego „chorobą holenderską”. Polega ona na tym, 
że dopływ kapitału prowadzi do aprecjacji waluty, co 
sprawia, iż import staje się tańszy, a eksport droższy. 
Nazwa pochodzi od doświadczeń Holandii po odkry-
ciu gazu ziemnego na Morzu Północnym. Sprzedaż 
gazu podniosła wartość waluty holenderskiej, poważ-
nie szkodząc innym gałęziom eksportowym tego kraju. 
Był to niełatwy, ale rozwiązywalny problem dla Holan-
dii, natomiast dla krajów rozwijających się może on być 
szczególnie trudny do przezwyciężenia13. 

Jak można zauważyć, odkrycie tak cennych surowców 
nie niesie ze sobą jedynie obietnic przyszłego dobroby-
tu. Jak pokazały losy Hiszpanii i Holandii konieczne 

13 J. E. Stiglitz, Globalizacja, Warszawa 2004, s. 77.
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jest racjonalne działanie ekspertów. Tak też postąpili 
Norwegowie, którzy nie „zachłysnęli się” perspektywą 
zarobienia petrokoron. Słuszna polityka ówczesnych 
władz oraz czynniki zewnętrzne przyczyniły się do 
opuszczenia przez Norwegię niechlubnych, czołowych 
lokat w rankingu najbiedniejszych państw Europy.  
Co takiego wydarzyło się w latach siedemdziesiątych 
XX wieku i jak wpłynęło na losy tego nordyckiego kraju? 
Jak to możliwe, że najlepszym, co mogło się przydarzyć 
Norwegom w tym czasie, był pierwszy, poważny, glo-
balny kryzys ekonomiczny po II wojnie światowej?

KRYZYS PALIWOWY W 1973 ROKU

Powojenny rozwój gospodarczy, trwający nieustannie 
przez dwadzieścia pięć lat, spowodowany był głównie ko-
niecznością odbudowy zniszczeń wojennych i idącą za tym 
koniunkturą. Ówczesny porządek w gospodarce świa-
towej opierał się głównie na systemie z Bretton Woods14,  
14 System z Bretton Woods – międzynarodowy system walutowy 
stworzony na konferencji (1–22 lipca 1944 r.) walutowo-finansowej 
ONZ w Bretton Woods (USA); powołano Międzynarodowy Fun-
dusz Walutowy oraz Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju. 
Głównymi zadaniami Międzynarodowego Funduszu Walutowego 
(MFW) były: popieranie międzynarodowej współpracy walutowej, 
stabilizowanie kursów walut, stworzenie wielostronnego systemu 
płatności i rozliczeń. System walutowy oparto na parytecie dolara 
amerykańskiego (wcześniej – od końca XIX wieku do wybuchu 
I wojny światowej – funkcjonował system oparty na wymienialności 
banknotów na złoto). Natomiast Międzynarodowy Bank Odnowy 
i Rozwoju (Bank Światowy) pełnił funkcję długoterminowego 
pożyczkodawcy (na preferencyjnych warunkach) dla najbardziej 
potrzebujących krajów członkowskich. Wszystkie te instrumenty 
wyżej wymienionych organizacji miały na celu odbudowę zniszczeń 
wojennych i wzrost gospodarczy, demograficzny, technologiczny 
państw zrzeszonych. Definicja za: Bretton Woods system, [online] 
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3880620/bretton-woods-system.
html [data dostępu: 26.04.2012].
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a koniunktura napędzana była dzięki niskim cenom su-
rowców strategicznych (ropa naftowa i gaz ziemny). W sa-
mej Norwegii okres ten charakteryzował się stabilnymi 
rządami i sukcesywnym wzrostem standardu życia.

Niebezpieczeństwo wystąpienia globalnego kryzysu 
ekonomiści dostrzegali już w początkach lat sześćdzie-
siątych. Po zakończeniu II wojny światowej gospodarka 
amerykańska dysponowała ogromną przewagą pro-
dukcyjną, techniczną i technologiczną. Początkowo 
odpowiadał temu stan rezerw płatniczych oraz dodat-
nie saldo bilansu płatniczego USA. W latach pięćdzie-
siątych trendy te uległy jednak odwróceniu. Wzrastała 
ekonomiczna rola Europy Zachodniej, rosły amerykań-
skie wydatki związane z militarną obecnością Stanów 
Zjednoczonych w wielu regionach świata, szczególnie 
zaś pochłaniała fundusze wojna wietnamska. Ponadto 
budżet ponosił koszty rozbudowy programów socjal-
nych. Pojawił się i narastał deficyt bilansu płatniczego, 
pokrywany malejącymi zapasami złota. Krótkotermi-
nowe zadłużenie USA już w 1960 roku przekroczyło po-
ziom rezerw. Powołanie Międzynarodowego Funduszu 
Złota („złotego poolu”) tylko przejściowo ustabilizowało 
sytuację, a samo porozumienie rozpadło się w 1968 roku. 
Już w 1965 roku Charles de Gaulle wystąpił z kryty-
ką systemu złoto-dolarowego, natomiast Bank Francji 
7 stycznia tego samego roku ogłosił decyzję o wymia-
nie rezerw dolarowych na złoto w celu doprowadzenia 
do załamania się kursu dolara na giełdach walutowych. 
Fala zaburzeń na rynkach walutowych rozpoczęła się 
w 1967 roku. Zapoczątkowała ją dewaluacja brytyjskiego 
funta. Jesienią 1968 roku zagrożony został kurs franka 
francuskiego, a wiosną 1969 roku ruszyła fala spekulacji 
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wokół marki RFN („gorąca wiosna 1969 roku”). Po przej-
ściowym upłynnieniu marki nastąpiła jej rewaluacja, 
frank francuski natomiast musiał ulec dewaluacji15.

System Bretton Woods do 1971 roku utrzymywał 
zewnętrzną wymienialność dolara. Polegało to na tym, 
że waluty państw sygnatariuszy były wymieniane po 
stałym kursie na dolary amerykańskie. W tamtejszym 
układzie sygnatariusz mógł poprosić o wymianę do-
larów na złoto. Sytuacja uległa zmianie 15 sierpnia 
1971 roku, kiedy to prezydent Richard Nixon w swo-
im przemówieniu oznajmił: „Musimy bronić pozycji 
amerykańskiego dolara, gdyż jest walutowym filarem 
całego świata”16.

Światowa gospodarka zatrzęsła się w posadach, gdy 
decyzją prezydenta Richarda Nixona dolar – jedyna 
międzynarodowa waluta – przestał być wymienialny 
na złoto. To wydarzenie przeszło do historii pod nazwą 
„szoku Nixona”17. Od tej chwili państwa mogły dowol-
nie kierować kursami walut.

Drugim filarem powojennego porządku były niskie 
ceny surowców energetycznych, strategicznych dla 
gospodarek państw.

 

15 A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc, Najnowsza historia świata, t. 2 (1963–
1979), Kraków 2003, s. 128–129.
16 Pełna treść przemówienia Prezydenta Richarda Nixona 
z 15.08.1971 roku dostępna w internecie: http://www.youtube.
com/watch?v=iRzr1QU6K1o [data dostępu: 11.12.2013].
17 O. Górzyński, Dzień, w którym umarł pieniądz, „Rzeczpospolita” 
(16.08.2011), [online] http://www.rp.pl/artykul/702243.html [data 
dostępu: 11.12.2013].
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Dominujące w tym czasie na rynku naftowym i gazo-
wym firmy: British Petroleum (Wielka Brytania), Exxon 
(USA), GulfOil (USA), Mobil (USA), Royal Dutch Shell 
(Wielka Brytania, Holandia), Standard Oil of Califor-
nia (USA) oraz Texaco (USA) określane zbiorczo mia-
nem „Siedmiu Sióstr” (Seven Sisters) wiodły prym na 
świecie od 1928 roku. Właśnie w tym roku, na prze-
łomie sierpnia i września, w szkockiej miejscowości 
Achnacarry podpisano porozumienie mające na celu 
złagodzić konkurencję między przedsiębiorstwami. 
W praktyce była to klasyczna zmowa cenowa na po-
ziomie ponadnarodowym. Aż do lat sześćdziesiątych 
XX wieku nie powstał żaden inny kartel mogący kon-
kurować z „Siedmioma Siostrami”.

Zwrot nastąpił w 1960 roku, w dniach 10–14 września, 
kiedy to w Bagdadzie powołano do życia Organizację 
Krajów Eksportujących Ropę Naftową (Organization of 
the Petroleum Exporting Countries – OPEC). Krajami 
założycielskimi były: Irak, Iran, Kuwejt, Arabia Sau-
dyjska i Wenezuela. Później do OPEC dołączyły inne 
kraje: Katar (od 1961 r.), Indonezja (1962 r. – od stycznia 
2009 r. zawieszona w prawach członka), Libia (od 1962 r.),  
Zjednoczone Emiraty Arabskie (od 1967 r.), Algieria (od 
1969 r.), Nigeria (od 1971 r.), Ekwador (od 1973 r. – zawie-
szony w prawach członka od grudnia 1992 r. do paź-
dziernika 2007 r.), Angola (od 2007 r.) i Gabon (w latach 
1975–1994). Przez pierwsze pięć lat, od chwili założenia, 
siedziba OPEC mieściła się w Genewie. We wrześniu 
1965 roku siedzibę przeniesiono do Wiednia18. Według 
informacji na oficjalnej stronie internetowej organizacji: 
18 Brief History of OPEC, [online] http://www.opec.org/opec_web/
en/about_us/24.htm [data dostępu: 11.12.2013].
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Celem OPEC jest koordynowanie i ujednolicenie polityki 
państw członkowskich w celu zapewnienia uczciwych 
i stabilnych cen dla producentów ropy naftowej; 
wydajne, ekonomiczne i regularne dostawy ropy naftowej 
dla odbiorców19.

Bez wątpienia OPEC posiada cechy kartelu. Kraje człon-
kowskie widzą siebie jednak zupełnie inaczej. Uważają, 
że pełnią funkcję rynkowego stabilizatora, strażnika 
porządku na światowym rynku ropy i gwaranta bez-
pieczeństwa energetycznego. Gdyby takie „zmawianie 
się” dotyczyło firm, a nie państw, w każdym kraju go-
spodarki rynkowej byłoby ścigane z całą surowością 
prawa. Zmowy kartelowe należą bowiem do najcięż-
szych przestępstw gospodarczych. Jednak państw re-
guły te nie dotyczą. Zwłaszcza tych, które mają ropę20.

Państwa OPEC w 1970 roku dysponowały około 70% zna-
nych zasobów ropy i reprezentowały 50% światowego 
wydobycia21. Amerykańska rola w historii ropy skończyła 
się w 1971 roku, kiedy wzrost światowego popytu osta-
tecznie pożarł nadmiar mocy produkcyjnych przemysłu 
naftowego Stanów Zjednoczonych. W tym momencie 
amerykańska niezależność energetyczna dobiegła końca. 
Punkt ciężkości, jeśli chodzi o dyktowanie cen, przeniósł 
się gwałtownie najpierw w stronę kilku dużych producen-
tów z Bliskiego Wschodu, a następnie na zglobalizowane 
siły rynkowe, których nikt nie był w stanie kontrolować22.
19 Tamże.
20 A. Grzeszczak, Grupa trzymająca ropę „Polityka” (01.02.2011), [on-
line], http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1512388,1, 
dwa-oblicza-opec.read [data dostępu: 11.12.2013].
21 A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc, dz. cyt.., s. 131.
22 A. Greenspan, Era zawirowań. Krok w nowy wiek, Warszawa 2008, 
s. 496.
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Symboliczną datą wprowadzenia pierwszych znaczą-
cych podwyżek cen ropy naftowej na rynku świato-
wym oraz końca powojennego beztroskiego dobrobytu 
stał się październik 1973 roku23. W wyniku konfliktu 
izraelsko-arabskiego (tzw. wojna Jom Kippur, 6–20 paź-
dziernika 1973 r.) państwa arabskie wprowadziły em-
bargo na dostawy ropy dla państw popierających Izrael 
(trwało to do 18 marca 1974 r.) oraz zdecydowały się 
stopniowo redukować jej wydobycie (co miesiąc o 5%). 
16 października 1973 roku cena ropy wzrosła o 70%.  
1 stycznia 1974 roku ceny ropy wzrosły o dalsze 128%. 
Ogółem skumulowany wzrost cen sięgnął aż 358%.  
Gospodarki państw sprowadzających ropę naftową nie 
były w stanie dostatecznie szybko wypracować odpo-
wiednich rezerw finansowych na pokrycie wzrostu cen 
albo też w krótkim czasie ograniczyć zużycia tego su-
rowca. Eksporterzy zaś nie mogli wchłonąć zbyt dużych 
nadwyżek handlowych przez import dóbr inwestycyj-
nych i konsumpcyjnych24.

Wydarzenia z 1973 roku wywołały wieloletni kryzys. 
Wiele krajów popadło w recesję. W przypadku idei pań-
stwa opiekuńczego koniecznym stało się zrewidowanie 
podejścia do możliwości jego dalszego wdrażania. Od 
lat siedemdziesiątych XX wieku w krajach takich jak 
Szwecja, USA, Dania, Niemcy, Francja i Wielka Bryta-
nia zaczęto liberalizować dotychczasowe stanowiska 
względem zwiększania liczby świadczeń socjalnych.

23 Data jest jedynie symboliczna, gdyż OPEC pierwsze znaczące 
podwyżki cen ropy naftowej wprowadził już w czerwcu 1970 r. Na-
stępne miały miejsce 1 kwietnia (o 5,8%) oraz 1 czerwca (o 11,9%) 
w 1973 r. Zob. A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc, dz. cyt., s. 131.
24 Tamże, s. 131–132.
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Lata siedemdziesiąte XX wieku wiązały się z niemalże 
rewolucyjnymi zmianami realiów gospodarczych na 
świecie. Upadł system Bretton Woods, dotychczas nie-
zachwianą pozycję „Siedmiu Sióstr” zajęła OPEC. Na 
przestrzeni dziejów skutkiem kryzysów, wojen, rewo-
lucji zawsze było pojawienie się nowego ładu. Jedni na 
tym tracili, inni zyskiwali. Nie inaczej było i w tym 
przypadku. Jak w tych realiach odnalazła się Norwegia? 
Jaki wpływ na gospodarkę Norwegii miały wydarzenia 
na świecie w tamtym czasie?

GDZIE DWÓCH (BOGATYCH) SIĘ BIJE, TAM TRZECI 
(BIEDNIEJSZY) KORZYSTA

Norwegia była w czasie „szoku naftowego” 1973 roku 
jednym z krajów, który mógł nie tylko krótkotermi-
nowo uzyskać znaczne profity ze sprzedaży niedaw-
no odkrytych surowców energetycznych, ale zmienić 
na wiele lat status swojego kraju na arenie międzyna-
rodowej. Z takiego założenia wychodziła większość 
polityków w Norwegii. Stąd powstanie Norweskiego 
Dyrektoriatu Naftowego (OL) i koncernu Statoil w 1972 
roku. Sukcesywnie odkrywano złoża ropy i gazu (m.in. 
Statfjord i Troll).

Kryzys wymusił na rządzie szybkie i zdecydowane 
działania. Kilka lat po kryzysie rząd norweski, przy po-
mocy Statoilu, znacjonalizował wszystkie złoża.

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych, szybko zbu-
dowanymi rurociągami, gaz norweski dopływał do 
Wielkiej Brytanii, Danii i RFN. Inwestycje finansowane 
były jako wspólne przedsięwzięcie krajów nordyckich. 
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W 1974 roku Norwegia zadeklarowała, że eksploatacja 
złóż gazu i ropy na Morzu Północnym będzie odpowia-
dała interesom energetyczno-surowcowym pozostałych 
krajów regionu. W tym samym czasie Skandynawowie 
doszli do porozumienia i opracowali w latach 1976–1977 
konkretne formy współpracy inwestycyjno-technicznej, 
aby móc skutecznie eksploatować pokłady ropy naf-
towej na szelfie kontynentalnym północnej Norwegii 
(w tej dziedzinie współpraca norwesko-szwedzka była 
szczególnie efektywna). Umowy dotyczyły również 
rozwoju przemysłu petrochemicznego i energetycz-
nego. W 1978 roku Norwegia i Szwecja zawarły dwu-
dziestoletni układ o dostawie norweskiej ropy i gazu 
do Szwecji w zamian za drewno oraz celulozę. Obydwa 
kraje utworzyły koncern Volvo Petroleum (z połącze-
nia Svenska AB Volvo i Norsk Volvo), aby skuteczniej, 
w sensie technologiczno-kapitałowym, wydobywać 
ropę na szelfie norweskim i przesyłać ją rurociągami do 
Szwecji25. Doniosłe znaczenie dla norweskiego przemy-
słu gazowego miało odkrycie olbrzymiego złoża gazu 
ziemnego Troll na początku lat osiemdziesiątych. Jego 
zasoby, oszacowane na około 1400 miliardów metrów 
sześciennych gazu, stworzyły podstawę do wprowa-
dzenia nowego rodzaju kontraktów, w których roczne 
dostawy miały określoną, stałą wielkość i jakość przez 
cały okres trwania umowy. Nawet jeżeli źródłem do-
staw były mniejsze złoża, Troll mógł służyć jako zabez-
pieczenie. Ten rodzaj kontraktów zapewnił eksporterom 
gazu większą elastyczność, a odbiorcom większe bez-
pieczeństwo jego dostaw. Pierwsze umowy podpisano 

25 B. Piotrowski, Integracja Skandynawii. Od Rady Nordyckiej do wspól-
noty europejskiej, Poznań 2006, s. 86–87.
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w 1986 roku. Odbiorcy w Niemczech, Francji, Holandii, 
Belgii, Austrii i Hiszpanii zobowiązali się, że zakupią 
w ciągu trzydziestu lat około miliard metrów sześcien-
nych gazu. Pierwsze dostawy nastąpiły w 1993 roku. 
Zagospodarowywanie złoża Troll jest jedną z najwięk-
szych inwestycji norweskiego przemysłu gazowniczego. 
Jej koszty osiągnęły 35,5 miliarda koron norweskich, 
tj. około czterech miliardów USD. Inwestycję tę stano-
wią: pięciusetmetrowej wysokości platforma, odwier-
ty, rurociągi oraz instalacja do obróbki gazu ziemnego 
(oczyszczanie i osuszanie) na lądzie26.

Lata siedemdziesiąte XX wieku okazały się przełomo-
wym dziesięcioleciem dla Norwegii. Odkrycie złóż 
surowców energetycznych, upadek systemu Bretton 
Woods, kryzys naftowy w 1973 roku – zbiegłszy się 
w tym samym czasie – przyczyniły się do dynamicz-
nego rozwoju gospodarczego tego skandynawskiego 
kraju. Wzrost cen ropy naftowej na rynku światowym 
spowodował zwiększenie opłacalności wydobycia jej 
nawet z dna morskiego (większość eksploatowanych 
surowców energetycznych wydobywana jest z dna Mo-
rza Północnego). Dzięki słusznej polityce ówczesnych 
władz Norwegia stała się stabilnym, wiarygodnym, 
uczciwym kontrahentem w regionie. Sprawny, znacjo-
nalizowany system zarządzania wydobyciem (stwo-
rzenie państwowych firm wydobywczych i organów 
administracyjnych – Statoil, Norsk Hydro, OL, GFU, 
system koncesji wydobywczych dla zagranicznych 
przedsiębiorstw) sprawiły, że do budżetu państwa na-
pływać zaczęły ogromne sumy. Jak je spożytkowano? 
Jak przyczyniły się one do poprawy życia obywateli?
26 Norwegia – gazowy… dz. cyt.
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Po wielu latach dyskusji o sposobie spożytkowania pie-
niędzy w 1990 roku Norwegowie doszli do wniosku, że 
najlepszym rozwiązaniem będzie stworzenie Państwo-
wego Rządowego Funduszu Ropy, który ostatecznie 
został założony w 1990 roku, kiedy w gospodarce nor-
weskiej pojawiły się strukturalne i perspektywicznie 
trwałe nadwyżki dochodów netto z sektora ropy i gazu. 
Fundusz ten miał za zadanie służyć jako narzędzie 
długookresowe norweskiej polityki fiskalnej poprzez 
systematyczne gromadzenie i zarządzanie skumulowa-
nymi dochodami netto z tego sektora oraz powstającymi 
z tego tytułu dochodami finansowymi. Celem podkre-
ślenia społecznego charakteru środków gromadzonych 
na funduszu norweski parlament zmienił w 2005 roku 
jego nazwę na Norweski Rządowy Fundusz Emerytalny 
(Oljefondet). Fundusz ten posiada dwa główne zadania. 
Po pierwsze, ma służyć jako zabezpieczenie budżetu 
państwa przed łagodnymi, krótkoterminowymi zmia-
nami w dochodach z eksportu ropy i gazu. Dzięki temu 
norweska gospodarka ma być silniejsza i elastyczniej-
sza oraz tworzyć większe pole manewru w zakresie 
polityki gospodarczej. Po drugie, powinien być narzę-
dziem do radzenia sobie z przyszłymi wyzwaniami 
finansowymi, związanymi ze starzeniem się ludności 
i zakładanym w przyszłości spadkiem dochodów z eks-
portu ropy i gazu. Jest on sposobem zachowania i prze-
kazania bogactwa narodowego przyszłym pokoleniom. 
Jest swego rodzaju metodą przemyślanej i konsekwent-
nej transformacji tego bogactwa z formy surowcowej 
w kapitałową27. Obecnie ilość środków zgromadzonych 
27 B. Jeliński, Skandynawski model społecznej gospodarki rynkowej, [on-
line] http://www.pte.pl/250_starsze_pozycje.html [data dostępu: 
11.12.2013].
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w ramach Oljefondet wynosi  5 247 717 634 213 NOK 
(stan z 10 kwietnia 2014 r.)28. Zasoby finansowe wyko-
rzystywane są do inwestowania i tym samym powięk-
szania puli Oljefondet. Kapitał zainwestowany jest 
obecnie w takie firmy jak: Shell, Nestle, BP, Vodafone, 
Telefonica, Novartis. Wśród polskich spółek, których 
akcje posiadają Norwegowie, znajdują się m.in.: Orlen, 
Agora, Asseco, Cersanit, Enea, Grupa Lotos, Netia, 
Polnord, PGNiG, TP, Wawel29.

ZAKOŃCZENIE

Odzyskana w 1905 roku niepodległość umożliwiła 
Norwegom samostanowienie. W latach trzydziestych 
XX wieku zaczęto debatować nad sposobami wyjścia 
z wielkiego kryzysu. W okresie tym największe popar-
cie uzyskał plan Norweskiej Partii Pracy zakładający 
budowę państwa dobrobytu. Plany te na sześć lat po-
krzyżowała II wojna światowa. Niespotykany wcześniej 
wzrost koniunktury znacząco przyczynił się do imple-
mentacji welferyzmu w tym nordyckim państwie. Nor-
wegia, w odróżnieniu od większości krajów, w wyni-
ku kryzysu naftowego w 1973 roku nie odrzuciła idei 
państwa dobrobytu. Wręcz przeciwnie, wcześniejsze 
odkrycie złóż gazu ziemnego oraz ropy naftowej i bu-
dowa silnej pozycji Norwegii na rynku surowców ener-
getycznych ustabilizowały welferyzm w tym kraju.

 
28 Aktualne saldo Funduszu dostępne online: http://www.oljefon-
det.no/#/forside/.
29 Całość akcji poszczególnych przedsiębiorstw w poszczególnych 
krajach dostępna online: http://www.nbim.no/en/Investments/
holdings-/holdings-and-voting/ [data dostępu: 11.12.2013].
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Bez wątpienia Norwegia jest dziś państwem dobrobytu. 
Wysoki standard życia obywateli, bezpieczeństwo eko-
nomiczne, płynność finansowa kraju są wynikami 
sprawnego i rozsądnego zarządzania. Komu przypisać 
te sukcesy? Czyja to zasługa? Czy Norwegowie mieli 
swojego Roosevelta, Bismarcka, Myrdala? Nie, wyjąt-
kowość welferyzmu norweskiego polegała na znikomej 
liczbie indywidualności w procesie implementacji mo-
delu państwa dobrobytu. Dlatego twórców norweskiej 
potęgi gospodarczej i sprawiedliwości społecznej upa-
truje się w całości norweskich elit.

Norwegowie żyją w kraju powszechnej szczęśliwości. 
Niemal każdego stać na samochód, nikt nie musi się 
bać o emeryturę (zabezpieczają ją środki gromadzone 
w Norweskim Rządowym Funduszu Emerytalnym), 
kraj wolny jest od zagrożeń naturalnych. Dodatkowo, 
jak na teren leżący blisko bieguna, wcale nie jest tam 
przesadnie zimno.

Czy istnieje konkretny punkt zwrotny, od którego moż-
na mówić o Norwegii w kategorii państwa dobrobytu? 
Odpowiedź na to pytanie jest tak samo złożona, jak 
odpowiedź na pytanie o początki samej państwowości 
norweskiej. Dobrobyt jest rzeczą względną, zależącą 
od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. 
Złoża ropy naftowej  i gazu ziemnego często określa-
ne są mianem „wygranej na loterii”. Można by w takim 
razie uznać rok 1969 za chwilę wylosowania fortuny. 
Jednakże byt Norwegów poprawiał się już w latach 
1945–1965. Wskazanie konkretnego wydarzenia, kon-
kretnej chwili, będącej początkiem budowy państwa 
dobrobytu, jest zatem niemożliwe.
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Abstrakt

„Det var på den tiden jag gick omkring och svalt i Kristiania, 
denna förunderliga stad som ingen lämnar utan att få mär-
ken av den...”. Med denna beskrivning av den norska huvud-
staden i slutet av artonhundratalet började den framstående 
norske författaren och nobelpristagaren Knut Hamsun sin ro-
man Sult. Romanen är en djupgående analys av det mänskliga 
psyket under hunger och kampen för tillvaron i dåtidens 
Oslo. Författaren betraktas i dag som en föregångare till de 
modernistiska trenderna i den psykologiska romanen. Sult är 
ett exempel på en sådan psykologisk roman. Hamsuns verk 
handlar till största delen om de svåra levnadsförhållandena 
för invånarna i det skandinaviska landet.

Redan före andra världskrigets utbrottet var hunger, 
fattigdom, hög frekvens av emigration (framför allt till USA) 
vanliga företeelser i Norge. Norge var ett av de fattigaste och 
minst utvecklade länderna i Europa. Sekvensen av händelser, 
fenomen och inre processer samt yttre faktorer har bidragit 
till landets utveckling. Resultatet blev att ordet fattigdom inte 
alls assoccieras med Norge fastän dessa två ord, Norge och 
fattigdom, ansågs vara synonymer förr i tiden. 

Idag anses Norge av många forskare vara ett av de bästa 
länderna för att leva i (detta bekräftas deponering av de 
toppbetyg, till exempel första plats i Human Development 
Index rangordningen under år 1995, 2000–2006 och 
2009–2012). Det väcker förståelig beundran.

Därför blir det rimligt att ställa frågan om de mekanismer 
och processer som möjliggjorde en snabb utveckling i Norge 
inom en generation och som ledde till att Norge toppar 
välståndsindex nuförtiden. 

Wojciech Lieder
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