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Abstrakt 

Bakalářská práce Norská válečná zkušenost – 65 let proměn její prezentace se zabývá vývojem 

interpretace druhé světové války v Norsku. Konkrétně usiluje na pozadí historiografického 

vývoje v západní Evropě o analýzu historiografie norské. Norská historiografie se od prvních 

poválečných let aţ do 80. let vyvíjela v rámci široce přijímaného konsenzu vnímajícího válku 

jako boj drtivé většiny Norů sjednocené v odboji proti cizímu nepříteli a omezené skupině 

kolaborantů. Nejprve se výzkum zabýval odbojem, od 70. let se začaly objevovat práce o 

kolaboraci. Historické publikace si udrţovaly černo-bílé vidění válečné zkušenosti aţ do 

přelomu 80. a 90. let, kdy se ve větší míře prosadila nová generace historiků snaţících se o 

syntézu tohoto pohledu a důraz na šedé zóny z období okupace. Práce dokazuje, ţe vývoj 

v Norsku je podobný vývoji v západní Evropě, je nicméně opoţděný. Výzkum se zabývá také 

reflektováním proměn interpretací v oblasti muzeí a školních učebnic a dochází k závěrům, ţe 

jak v muzejnictví, tak ve vzdělávání, se projevují protichůdné tendence historiografický vývoj 

respektovat, nebo naopak konzervovat prezentace starší a prověřené. 

 

Abstract 

Bachelor thesis Norwegian World War II Experience – 65 Years of Its Metamorphosis examines 

a development of an interpretation of the Second World War in Norway. It pursues to analyze 

the Norwegian historiography on the background of the evolution of the same phenomenon in 

the area of Western Europe. From the first post-war years until the end of 1980’s was the 

development of the Norwegian historiography confined to a generally accepted concensus 

which perceived the war as a struggle of the vast majority of Norwegians united in a resistance 

against foreign enemies and a limited group of their Norwegian henchmen. The field of the 

resistance was scrutinized primarily, then, in the 1970’s, first research on the issue of 

collaboration was made.  Nevertheless, the historical publications kept their black-and-white 

perspective of the war experience until the turn of 1980’s and 1990’s, when a new generation of 

historians broke into the research and since then it has been trying to achieve a synthesis of this 

dominant perspective. Moreover, this generation is focused on the grey zones of the occupation 



period. The thesis demonstrates that there have been striking similarities between the 

development in Norway and Western Europe, yet, the Norwegian historiography falls behind. 

Another area of interest is how have been these changes in the historiography reflected on both 

fields of museums and textbooks. It concludes that in both areas there have been present 

opposing tendencies – to respect the historiographical development and to conserve the old 

perception. 
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ÚVOD 
Lze drtivou většinu Norů během druhé světové války definovat jako společnost 

sjednocenou v odboji proti okupantům a kolaborantům, nebo se naopak jednalo o víceméně 

pasivní komunitu, jeţ pět let vyčkávala na své osvobození a která nepohrdala prací pro Němce? 

Případně, nachází se nejvěrohodnější obrázek Norska mezi lety 1940-45 někde uprostřed? 

Pokud by tyto otázky byly poloţeny v různých poválečných obdobích, tazatel by se dočkal 

různých odpovědí. Pohledy na norskou válečnou zkušenost se totiţ v důsledku společenských, 

vnitropolitických, geopolitických či ekonomických proměn v období od ukončení války do 

současnosti měnily a prosazovaly se odlišné interpretace. 

Předmětem mé bakalářské práce budou právě různé interpretace válečné zkušenosti. Trauma 

z okupace, která následovala po obsazení země, se stalo jedním ze základních motivů, se 

kterými se Norsko ve druhé polovině 20. století muselo potýkat. Podle M. Hrocha byla 

zkušenost německé okupace zásadním mezníkem mezi dvěma etapami moderních norských 

dějin.
1
 Důleţitost této zkušenosti dokládá i fakt, ţe v dubnu 1940 bylo relativně „mladé“ Norsko 

vtaţeno do války, tedy do situace, kterou od roku 1814 nepoznalo. Potřeba vyrovnat se s touto 

bolestivou zkušeností vyvolala silné tlaky, které vedly k hledání opory ve válečné zkušenosti při 

rekonstrukci země a obnově norské identity.
2
 Norsko však nebylo při vyrovnávání se se 

zkušeností druhé světové války osamocené. Obdobné procesy probíhaly snad ve všech zemích 

Evropy, nehledě na to, jestli se společnost musela vyrovnat s minulostí agresora, oběti, či 

neutrálního státu.  

Jak vypovídá projekt mé práce, původně jsem zamýšlel psát o norské rezistenci a jejím 

občanském rozměru. Postupně jsem ovšem v souladu s tvrzením norského historika H. S. 

Bokna, které zaznělo na konferenci Krigen om krigen (Válka o válku): „válečná historie je 

vzrušující, ale válka o historii je přinejmenším stejně vzrušující,“
3
 nasměroval svojí pozornost 

k problematice historiografie. Přesto je hned v úvodu nutné podotknout, ţe historiografie 

samotná je pouze jedním ze způsobů, jak se společnost vyrovnává se svojí minulostí. Svůj 

prostor tedy dostanou i roviny ostatní, například právně-politická nebo rovina kolektivní paměti 

norské společnosti.  

Ve své práci se ovšem zaměřím zejména na historiografickou rovinu vyrovnávání se 

s traumatickou zkušeností okupace. Konkrétně si poloţím otázky, jakým způsobem byl válečný 

                                                      
1
 HROCH, M., KADEČKOVÁ, H., BAKKE, E., Dějiny Norska, Praha: NLN, 2005, str. 204. 

2
 MAIER, C., A Victory Celebrated, Danish and Norwegian Celebrations of the Liberation, In: PAKIER, 

M., STRÅTH, B. (eds.), A European Memory?: Contested Histories and Politics of Remembrance, New 

York: Begrhahn Books, 2010, str. 147. 
3
 BOKN, H. S., Historien om krigen og krigen om historien, přístupné on-line: 

http://hifo.b.uib.no/2010/10/21/krigen-om-krigen/#more-754, ověřeno: 10. 05. 2011. 

http://hifo.b.uib.no/2010/10/21/krigen-om-krigen/#more-754
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konflikt interpretován a jaké byly k těmto interpretacím důvody. Kdo se podílel na vzniku 

těchto interpretací a jak k jejich prosazení došlo. Stejně tak, jaké byly důvody, ţe došlo 

k proměně jejich obsahu a jak tyto přechody probíhaly. Budu se tedy zabývat otázkou, jak by se 

odlišovala odpověď, kterou by hypotetický student dostal při úsilí o pochopení druhé světové 

války, pokud by se zeptal například v období těsně po válce, po několika letech, po několika 

desetiletích, případně dnes. Z metodologického hlediska se pokusím o analýzu vývoje norské 

historiografie s prvky komparace, jelikoţ mi půjde o zasazení evoluce v Norsku do perspektivy 

vývoje v západní Evropě. 

Důvody pro výběr tématu mám dva hlavní. Jednak to je můj zájem o region Skandinávie a 

jeho moderní dějiny, coţ je teritorium v českém prostředí z mého pohledu nezaslouţeně 

zanedbávané, jemuţ se nedostává v akademické, veřejné, případně ani v mediální sféře příliš 

velkého prostoru. Důvodem druhým je důleţitost historiografie, případně fenoménu 

vyrovnávání se s minulostí a zájmu o historii obecně, coţ podle mého mínění souvisí 

s potřebami společnosti hledat jakousi ideologickou oporu a definovat svojí identitu. Druhá 

světová válka jako konflikt, který neměl z perspektivy jednotlivých evropských států, 

perspektivy celoevropské ani celosvětové svým rozsahem, dopady a intenzitou obdobu, je pak 

při hledání identity současné společnosti jedním z nejčastějších témat. Stejně tak jsou odkazy na 

druhou světovou válku často pouţívány v rovině politické, například v souvislosti s vytvářením 

evropských integračních projektů.
4
 

Abych dokázal představit problematiku v její celistvosti a nedopustil se nepatřičného 

zjednodušení – jiţ takto jsem si vědom značného rozsahu, který ovšem podle mého mínění 

odpovídá rozsáhlosti tématu – rozhodl jsem se stať práce rozdělit do tří celků. V nich se 

postupně zaměřím na jednotlivé aspekty problematiky. V kapitole první provedu teoretický 

diskurs, v jehoţ rámci definuji termíny jako národ, národní myšlenka a vymezím roli historika 

při vytváření národní identity a fenoménu „velkého příběhu“. Zevrubně se budu soustředit také 

na problematiku vyrovnávání se s minulostí a její vztah k historiografii. Tato úvodní kapitola mi 

umoţní vytvořit jakési schéma vývoje historiografie v západní Evropě. 

Předmětem zájmu druhé kapitoly pak bude analýza norského vyrovnávání se s minulostí, 

konkrétně proměn prezentací druhé světové války v norské historiografii od roku 1945 do 

současnosti. Vzhledem k poměrně specifické válečné zkušenosti Norska – kde se na rozdíl od 

jiných evropských zemí poměrně brzy zdiskreditovala politická spolupráce s okupanty – došlo 

v norské společnosti k nebývale silnému prosazení konsenzu v tom, ţe drtivá většina obyvatel 

se podílela na odbojové činnosti. Tento konsenzus se stal natolik charakteristickým znakem 

                                                      
4
 BERGER, S., Remembering the Second World War in Western Europe, 1945-2005, In: PAKIER, M., 

STRÅTH, B. (eds.), A European Memory?: Contested Histories and Politics of Remembrance, New 

York: Begrhahn Books, 2010, str. 119. 



4 

 

norské historiografie, ţe jsem se rozhodl úvodní část druhé kapitoly věnovat právě jemu. Poté 

představím ve snaze zachovat srozumitelnost textu hlavní aktéry debat, kteří do norské 

historiografie přinesli uţívání termínů jako „historiografické období“, případně „generace 

historiků“. U historiků nejvýznamnějších pro jejich jasnější vymezení a zařazení uvedu do 

poznámky i biografická data. Teprve aţ v další části se přesunu k periodizaci vývoje a 

proměnám historiografie od národně-historické perspektivy, přes postupné prosazení 

revizionismu, aţ po úsilí zahrnout oba aspekty do jedné interpretace a věnovat se tzv. šedým 

zónám. 

Kapitola třetí se bude zabývat provázaností historiografie s ostatními oblastmi, které formují 

historické povědomí společnosti. Konkrétně se zaměřím na reflektování proměn interpretací 

v muzeu a učebnici. Nejprve provedu analýzu vývoje muzeí zabývajících se druhou světovou 

válkou a upozorním na dva přítomné trendy – zachovat oficiální linii „příběhu“, zpochybnit ji. 

Odpovím na otázku, jak se tyto trendy projevily v norském muzejnictví. Následně se přesunu 

k problematice školních učebnic a dalších vzdělávacích materiálů, kde porovnám učebnice z let 

osmdesátých s učebnicemi současnými a představím publikace vydané s přispěním 

veteránských a jiných organizací blízkých ministerstvu obrany. Stejně tak zanalyzuji jejich 

proměny.  

Vzhledem k teritoriálnímu vymezení je nutné provést i definici terminologickou. Ve většině 

prací pocházejících z této části Evropy, se rozlišují termíny „Sever“ (Norden) a „Skandinávie“ 

(Skandinavien) a z nich odvozených přídavných jmen „severský“ (nordisk) a „skandinávský“ 

(skandinavisk). Termínem „Sever“ se rozumí region v širším slova smyslu, který je moţné 

teritoriálně vymezit jakýmsi jádrem, tj. dnešním Norskem, Švédskem, Dánskem a Finskem, a 

periferními oblastmi jako jsou Island, Faerské ostrovy, Grónsko, norské ostrovy v Severním 

ledovém oceánu, ale také východní části Skandinávského poloostrova leţící v dnešním Rusku a 

bývalé švédské a dánské drţavy na jiţním a východním pobřeţí Baltského moře. Termín 

„Skandinávie“ má pak význam teritoriálně uţší, kdyţ obsahuje dnešní Norsko, Švédsko a 

Dánsko.
5
 Ve své práci budu nicméně pouţívat termíny „Sever“ a „Skandinávie“ jako synonyma. 

Při práci budu vzhledem k jejich důleţitosti často operovat s termíny „odboj“, „odpor“ a 

„rezistence“. Jsem si vědom rozdílného vnímání těchto třech termínů v českém prostředí. Pojmy 

„odboj“ a „odpor“ jsou poměrně jasně odděleny – pod pojmem „odboj“ se rozumí organizované 

aktivity, zatímco termínem „odpor“ spíše spontánní a individuální projevy nespokojenosti – 

                                                      
5
 MAIER, C., Making Memories: The Politics of Remembrance in Postwar Norway and Denmark, 

Firenze: European University Institute, 2007, str. 41, přístupné online: 

http://cadmus.eui.eu/handle/1814/6996, ověřeno: 07. 05. 2011. 

http://cadmus.eui.eu/handle/1814/6996
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vymezení termínu rezistence je pak diskutabilnější.
6
 V norském prostředí se ovšem diskuze nad 

problematikou „odboje“ vede ve zcela odlišné rovině. Na problematiku terminologie upozorňuje 

norský historik O. K. Grimnes. Ten tvrdí, ţe termín motstand (v angličtině resistance, 

v němčině Widerstand), během okupace samotné příliš rozšířený nebyl. Mnohem pouţívanější 

byl termín hjemmefronten (domácí fronta). Uţívání termínu „domácí fronta“ v sobě nese dva 

zajímavé aspekty. Jednak se tedy odbojáři jiţ od počátku své činnosti povaţovali za součást 

nějakého většího celku – bojujícího Norska – které se kromě domácího odboje skládalo i 

z odboje zahraničního nazývaného utefronten (zahraniční fronta). Druhým zajímavým znakem 

je jeho víceznačnost. Do jisté míry totiţ ignoruje rozdíly mezi organizovanými a spontánními 

akcemi. Kolektivní, více, či méně organizovaná činnost, která je prováděna se značným rizikem, 

byla tedy v Norsku velice těsně provázána s tzv. vlasteneckou společností. Tou se rozumí 

většina obyvatelstva, jeţ sice proti okupační moci vystupuje, ale zpíváním vlasteneckých písní, 

vyprávěním vtipů proti Quislingovi, stáním v tramvajích, případně bojkotem sportovních utkání, 

se nevystavuje přímému nebezpečí či ohroţení ţivota.
7
 Odbojáři se rekrutovali z vlastenecké 

společnosti, stejně tak se jisté segmenty vlastenecké společnosti někdy na určitou dobu zapojily 

do odbojové činnosti, aby se pak opět vrátily do klidové fáze.
8
 Právě kvůli tomuto velice 

těsnému propojení mezi organizovanými a neorganizovanými projevy nespokojenosti, chápu ve 

své práci pojmy „odboj“, „odpor“ a „rezistence“ jako synonyma. 

Obdobně se v textu často objeví termín „velký národní příběh“, respektive „velký příběh“. 

Rozhodl jsem se pro tento překlad, protoţe si myslím, ţe velmi dobře reprezentuje samotný účel 

a smysl tohoto fenoménu. Konkrétně mám na mysli propojení současnosti s minulostí na 

základě nějakých významných a často vznešených motivů. Zároveň termín „příběh“ nabízí i 

propojení do budoucnosti, ve smyslu pokračování něčeho, čeho společnost jako celek jiţ 

dosáhla. V anglických publikacích jsem se setkal s termínem master narrative, v němčině se 

pouţívá Meistererzählung a norští autoři operují s termíny masternarrativet, grunnfortellingen 

případně store fortellingen. 

Dalším problémem spojeným s terminologií jsou neexistující české ekvivalenty pro drtivou 

většinu norských pojmů a názvů, na které se v práci dostane. Překlady jsem tedy vytvořil sám 

na základě své znalosti norštiny, případně jsem jako mezikrok vyuţil přeci jen pouţívanějších 

překladů anglických. Vzhledem ke stylistické podobě textu ovšem nebudu zcela striktně 

                                                      
6
 Pro další informace o vymezení termínů odboj, odpor, rezistence v české historiografii srovnej: 

KOKOŠKA, S., Odboj, kolaborace, přizpůsobení… Několik poznámek k výzkumu české protektorátní 

společnosti, Soudobé dějiny, 2010, Iss. 1-2, str. 23-28. 
7
 GRIMNES, O. K., Norwegian Resistance and Postwar Politics, In: BOHN, R., ELVERT, J., (eds.), 

Kriegsende im Norden: vom heissen zum kalten Krieg, Stuttgart: Steiner, 1995, str. 173. 
8
 Tamtéţ, str. 174. 
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pouţívat buď pojmy české, nebo naopak norské. V některých situacích, kde to bude situace 

vyţadovat a dovolovat, se tedy můţe vyskytovat terminologie v obou jazycích. 

Ve druhé a třetí kapitole se budu zabývat mimo jiné i tím, ţe v interpretacích došlo 

k vynechání určitých problematických aspektů – boj Norů na straně nacistického Německa, 

ekonomická spolupráce s Třetí říší – na úkor „glorifikace“ odbojového hnutí. Budu tedy 

zkoumat poválečné vnímání válečné zkušenosti. Několikrát pouţiji termín „černo-bílé vidění“, 

kterým rozumím velké zjednodušení událostí mezi lety 1940-45, kdyţ všichni odbojáři byli 

popisováni jako „dobří“, zatímco všichni kolaboranti byli vnímáni jako „zlí“. Rád bych zde 

zmínil, ţe si plně uvědomuji nebezpečí, kterým se bojovníci proti nacismu svojí činností 

vystavovali, a jejich úsilí v ţádném případě nezpochybňuji. Nicméně je podle mého mínění 

důleţité odlišovat tuto rovinu – podvědomého vnímání, co bylo „špatné“, a co naopak „dobré“ – 

od úsilí objektivně popsat válečnou zkušenost v celé její sloţitosti. 
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ANALÝZA LITERATURY 
Zatímco bakalářskou práci jsem rozdělil do tří kapitol, analýzu literatury a pramenů 

provedu v částech pěti. První tři budou respektovat zvolenou strukturu stati, čtvrtá část se 

zaměří na zdroje, které nelze jasně přiřadit pouze k jedné ze tří hlavních kapitol, a závěrečná 

pasáţ se bude týkat pramenů. Pro první teoretickou část práce byla stěţejní publikace The 

Contested Nation – Ethnicity, Class, Religion and Gender in National Histories
9
 od historiků S. 

Bergera a C. Lorenze zabývající se formováním národní identity a jejími různými alternativami. 

K pochopení problematiky národa a vývoje nacionalismu bylo nutné prostudovat celou řadu 

publikací od nejvýznamnějších teoretiků nacionalismu, jako jsou například E. Hobsbawm
10

, 

E. Gellner
11

 a B. Anderson
12

. Velice vhodná byla také kniha A.-M. Thiessové Vytváření 

národních identit v Evropě 18. až 20. století
13

, která analyzuje průběh budování národních 

identit a soustředí se zejména na provázanost jednotlivých národotvorných procesů. 

Historiografický rámec a celkový vývoj procesu vyrovnávání se s minulostí jsem zpracoval 

především na základě dvou publikací. První z nich je The Vichy Syndrome: History and Memory 

in France since 1944
14

 od H. Roussoa, kde autor analyzuje procesy formující interpretaci 

konfliktu v poválečné Francii. Druhým zdrojem byla práce S. Bergera Remembering the Second 

World War in Western Europe, 1945-2005
15

 ze sborníku A European Memory?: Contested 

Histories and Politics of Remembrance, ve které je nastíněn vývoj v jednotlivých kategoriích 

západoevropských zemí – země „agresorské“, „obětní“ a neutrální. Velmi uţitečný byl také 

úvod stejného sborníku
16

 z pera M. Pakierové a B. Stråtha pojednávající o dynamice v procesu 

vyrovnávání se s minulostí a pozici historika v něm. Formování „velkého norského příběhu“ mi 

                                                      
9
 BERGER, S., LORENZ, C. (eds.), The Contested Nation – Ethnicity, Class, Religion and Gender in 

National Histories, New York: Palgrave Macmillan, 2008. 
10

 HOBSBAWM, E. J., Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality, Cambridge: 

Cambridge University Press, 1992. 
11

 GELLNER, E., Nacionalismus, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. 
12

 ANDERSON, B., Představy společenství, Úvahy o původu a šíření nacionalismu, Praha: Karolinum, 

2008. 
13

 THIESSOVÁ, A.-M., Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století, Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury, 2007. 
14

 ROUSSO, H., The Vichy Syndrome: History and Memory in France since 1944, Cambridge: Harvard 

University Press, 1991. 
15

 BERGER, S., Remembering the Second World War in Western Europe, 1945-2005, In: PAKIER, M., 

STRÅTH, B. (eds.), A European Memory?: Contested Histories and Politics of Remembrance, New 

York: Begrhahn Books, 2010. 
16

 PAKIER, M., STRÅTH, B., Introduction: A European Memory?, In: PAKIER, M., STRÅTH, B. 

(eds.), A European Memory?: Contested Histories and Politics of Remembrance, New York: Begrhahn 

Books, 2010. 
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přiblíţil norský historik O. S. Stugu ve svém příspěvku History and National Identity in 

Norway
17

 ze sborníku The Misuse of History. 

Jak jsem jiţ poznamenal, region severní Evropy stojí v českém prostředí poměrně stranou 

zájmu. Při hledání relevantní literatury pro kapitolu druhou jsem se tedy musel orientovat 

na severské země samotné. Situaci mi významně ulehčil roční pobyt na Uppsala Universitet ve 

Švédsku, kde jsem se kromě přístupu k celé řadě zdrojů týkajících se dějin Skandinávie a 

Norska zvládl naučit švédsky, coţ bylo vzhledem k psaní této bakalářské práce zcela klíčové. 

Švédština a norština jsou totiţ jazyky velice podobné. Při jistém zjednodušení a opomenutí 

faktické existence dvou norštin – bokmål a nynorsk – bych jejich příbuznost přirovnal ke dvojici 

čeština-slovenština, přičemţ norština je jazykem menším se všemi klady a zápory, které to 

přináší. Norové například rozumí švédštině mnohem lépe, neţ je tomu naopak. Se znalostí 

švédštiny mi tedy nedělaly větší problémy ani norské zdroje, bez kterých by především tuto 

analytickou kapitolu nebylo moţné vytvořit. Většinu těchto norských publikací jsem získal 

v Nasjonalbiblioteket v Oslu, případně v Muzeu norského odboje, které jsem během posledních 

dvou let navštívil. 

Jedním ze „základních kamenů“ kapitoly se staly studie historiků Ø. Sørensena Forskningen 

om krigen i Norge
18

 a O. K. Grimnese Historieskrivningen om okkupasjonen
19

 z přelomu 80. a 

90. let, jeţ mi umoţnily nahlédnout do problematiky norské historiografie. Tito dva autoři byli 

nejvýznamnějšími aktéry tzv. „norského Historikerstreitu“ na přelomu 80. a 90. let, během 

kterého se snad poprvé začalo veřejně debatovat o problematice odlišných generací historiků 

zabývajících se druhou světovou válkou. Norský „střet historiků“ byl jednoznačně inspirován 

vývojem v Německu v 80. letech, kde probíhala debata o tom, jestli lze ke zkušenosti 

s nacionálně-socialistickým reţimem přistupovat jako k jakémukoli jinému fenoménu 

v dějinách. Stejně tak se historikové zamýšleli nad tím, jak by se Němci měli vyrovnávat se 

svojí minulostí obecně.
20

 Zásadní význam pro mne měla také publikace I krigens kjølvann
21

 od 

politologa S. U. Larsena vydaná v roce 1999 a další z článků O. K. Grimnese Hvor står 

                                                      
17

 STUGU, O. S., History and National Identity in Norway, In: IGGERS, G., WIRTHE, L. (eds.), The 

Misuse of History: Symposium on „Facing Misuses of History“, Oslo, Norway, 28-30 June 1999, 

Strasbourg: Council of Europe Publ., 2000. 
18

 SØRENSEN, Ø., Forskningen om krigen i Norge: Tradisjonelle og nye perspektiver, Nytt Norsk 

Tidsskrift, 1989, Vol. 6, Iss. 1, str. 40-58. 
19

 GRIMNES, O. K., Historieskrivningen om okkupasjonen: Det nasjonale konsens-syndromets 

gjennomslagskraft, Nytt Norsk Tidsskrift, 1990, Vol. 7, Iss. 2, str. 108-121. 
20

 Tamtéţ, str. 113. 
21

 LARSEN, S. U. (eds.), I krigens kjølvann – Nye sider ved norsk krighistorie og etterkrigstid, Oslo: 

Universitetsforlaget, 1999. 
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okkupasjons-historien nå?
22

 z roku 2009. Tyto čtyři zdroje mi dohromady poslouţily jako 

základ pro periodizaci norské historiografie druhé světové války. 

Obohacení tohoto základu přinesl převáţně německy psaný sborník Vergangenheitspolitik 

und Erinnerungskulturen im Schatten des Zweiten Weltkriegs. Sborník je dalším důkazem toho, 

ţe cetrum zájmu o moderní severské dějiny leţí kromě Skandinávie samotné právě v německém 

prostředí. Relevantní pro mne byly především kapitoly od R. Hobsona Die weiβen Flecken in 

der norwegischen Geschichtsschreibung…
23

 a E. Lorenze Die Deportation der norwegischen 

Juden…
24

, které obdobně jako studie norského historika O.-B. Fureho Norsk 

okkupasjonshistorie. Konsensus, berøringsangst og tabuisering
25

 přispěly do diskuze 

o oblastech norskou historiografií opomíjených. Ze stejného důvodu byl přínosný také 

úvod sborníku napsaný triem autorů R. Bohnem, C. Cornelieβenem a K. C. Lammersem
26

. 

Dalším německy psaným textem, který mi značně pomohl pochopit propojení mezi politicko-

právní rovinou a historiografií při vyrovnávání se s minulostí byl článek S. Maerzové 

Landesverrat versus Widerstand: Stationen und Probleme der „Vergangenheitsbewältigung“ in 

Norwegen
27

. Komplexnost procesu, tentokrát ve vztahu historiografie-politika vzpomínání, ještě 

více doloţil ve své dizertační práci Making Memories: The Politics of Remembrance in Postwar 

Norway and Denmark
28

 historik C. Maier. Do skupiny mladých akademiků zabývajících se 

historiografií druhé světové války patří také Norka S. Corellová zkoumající ve své dizertační 

práci Krigens ettertid: Okkupasjonshistorien i norske historiebøker
29

 interpretace konfliktu ve 

třech významných norských historických publikacích.  

                                                      
22

 GRIMNES, O. K., Hvor står okkupasjonshistorien nå?, Nytt Norsk Tiddskrift, 2009, Iss. 3-4, str. 480-

488. 
23

 HOBSON, R., Die weiβen Flecken in der norwegischen Geschichtsschreibung über die deutsche 

Besatzung, In: BOHN, R., CORNELIβEN, C., LAMMERS, K. C., Vergangenheitspolitik und 

Erinnerungskulturen im Schatten des Zweiten Weltkriegs: Deutschland und Skandinavien seit 1945, 

Essen: Klartext Verlag, 2008. 
24

 LORENZ, E., Die Deportation der norwegischen Juden und ihre verspätete Aufarbeitung, In: BOHN, 

R., CORNELIβEN, C., LAMMERS, K. C., Vergangenheitspolitik und Erinnerungskulturen im Schatten 

des Zweiten Weltkriegs: Deutschland und Skandinavien seit 1945, Essen: Klartext Verlag, 2008. 
25

 FURE, O.-B., Norsk okkupasjonshistorie. Konsensus, berøringsangst og tabuisering, In: LARSEN, S. 

U. (eds.), I krigens kjølvann – Nye sider ved norsk krighistorie og etterkrigstid, Oslo: 

Universitetsforlaget, 1999. 
26

 BOHN, R., CORNELIβEN, C., LAMMERS, K. C., Vergangenheitspolitik und Erinnerungskulturen: 

Zu den langen Schatten des Zweiten Weltkriegs im europäischen Norden, In: BOHN, R., CORNELIβEN, 

C., LAMMERS, K. C., Vergangenheitspolitik und Erinnerungskulturen im Schatten des Zweiten 

Weltkriegs: Deutschland und Skandinavien seit 1945, Essen: Klartext Verlag, 2008. 
27

 MAERZ, S., Landesverrat versus Widerstand: Stationen und Probleme der 

„Vergangenheitsbewältigung“ in Norwegen, Nordeuropaforum – Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und 

Kultur, 2/2005, str. 1-26, přístupné online: http://edoc.hu-berlin.de/nordeuropaforum/2005-2/maerz-

susanne-43/XML/, ověřeno: 10. 05. 2011, pouţívané stránkování podle O. P. 
28

 MAIER, C., Making Memories: The Politics of Remembrance in Postwar Norway and Denmark, 

Firenze: European University Institute, 2007, přístupné online: http://cadmus.eui.eu/handle/1814/6996, 

ověřeno: 07. 05. 2011. 
29

 CORELL, S., Krigens ettertid: Okkupasjonshistorien i norske historiebøker, Oslo: Universitet i Oslo, 

2010. 

http://edoc.hu-berlin.de/nordeuropaforum/2005-2/maerz-susanne-43/XML/
http://edoc.hu-berlin.de/nordeuropaforum/2005-2/maerz-susanne-43/XML/
http://cadmus.eui.eu/handle/1814/6996
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Ve třetí, závěrečné kapitole práce jsem vycházel částečně z literatury sekundární, kdyţ jsem 

pro analýzu vývoje světových a norských muzeí vyuţil doposud nepublikovanou studii O. S. 

Stugu Exhibiting the War: Approaches to World War II in Museums and Exhibitions
30

, čímţ 

bych chtěl autorovi poděkovat za její poskytnutí, a jiţ zmíněnou dizertační práci C. Maiera. 

Pasáţ o středoškolských učebnicích jsem zpracoval s pomocí jiného doposud nepublikovaného 

dokumentu, a to Norge under den andre verdenskrig i “Kunnskapsløftets“ lærebøker…
31

 od 

H. Eikelanda analyzujícího obsah norských učebnic dějepisu. 

Další skupinu zdrojů, ze kterých jsem ve své práci vycházel, tvoří různorodá směs 

monografických a přehledových publikací. Rád bych upozornil zejména na knihu Nordens 

historia
32

 od švédského historika H. Gustafssona, která usiluje o přiblíţení nadnárodních dějin 

v regionu Skandinávie. Představuje tedy trend ve středoevropském kontextu zastoupený 

například knihou J. Křena Dvě století střední Evropy. Další přehledovou prací je publikace 

Dějiny Norska
33

 od autorského tria M. Hroch, H. Kadečková a E. Bakke, která je jednou z mála 

knih o moderních norských dějinách přístupných českému čtenáři neovládajícímu některý ze 

skandinávských jazyků. Historiografii druhé světové války se však nevěnuje. 

U monografií jsem se ještě více snaţil nalézt co nejnovější zdroje, které by nejlépe 

reflektovaly současný zájem o válečnou historii. Jmenoval bych zejména trojici fascinujících 

publikací, se kterou jsem se při práci setkal. První pochází od novinářky H. Aarnesové 

Tyskerjentene – Historiene vi aldri ble fortalt
34

 a zabývá se osudy norských ţen a dívek, které 

měly během války milostný vztah s německými vojáky. Druhou knihu – Vi sloss for Norge, 

Frontkjemper og motstandsmann – fiender i krig, venner i fred
35

 – napsal taktéţ novinář. A. 

Bryne v ní formou rozhovorů přibliţuje osudy bývalého odbojáře a norského dobrovolníka 

bojujícího v německé uniformě na východní frontě. Poslední knihou je monografie švédských 

historiků M. Tamelandera a N. Zetterlinga o německém útoku na Norsko a válce na jaře 1940 – 

Niende april. Nazitysklands invasjon av Norge
36

. 

                                                      
30

 STUGU, O. S., Exhibiting the War: Approaches to World War II in Museums and Exhibitions, článek 

vyjde v květnu 2011 jako součást sborníku: BJERG, H., LENZ, C., THORSTENSEN, E. (eds.), 

Historicizing the Uses of the Past: Scandinavian Perspectives on History Culture, Historical 

Consciousness and Didactics of History Related to World War II, pouţívané stránkování podle O. P. 
31

 EIKELAND, H., Norge under den andre verdenskrig i “Kunnskapsløftets“ lærebøker i historie for 

ungdomstrinnet og vidergående skole: en komparativ analyse, str. 1-17, doposud nepublikovaný 

dokument, pouţívané stránkování O. P. 
32

 GUSTAFSSON, H., Nordens historia – en europeisk region under 1200 år, Lund: Studentlitteratur, 

2007. 
33

 HROCH, M., KADEČKOVÁ, H., BAKKE, E., Dějiny Norska, Praha: NLN, 2005. 
34

 AARNES, H., Tyskerjentene – Historiene vi aldri ble fortalt, Oslo: Gyldendal, 2010. 
35

 BRYNE, A., Vi sloss for Norge, Frontkjemper og motstandsmann – fiender i krig, venner i fred, Oslo: 

Cappelen, 2008. 
36

 TAMELANDER, M., ZETTERLING, N., Niende april. Nazitysklands invasjon av Norge, 

Oslo: Spartacus Forlag AS, 2001. 
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Při práci na třetí kapitole jsem vycházel také z pramenů samotných. Vyuţivál jsem 

oficiálních webových prezentací jednotlivých muzeí a své osobní zkušenosti z návštěv těchto 

institucí – konkrétně Muzea norského odboje v dubnu 2010 a Centra pro studium holocaustu a 

náboţenských menšin v únoru 2011. Stejně tak bylo nedílnou součástí výzkumu i nahlédnutí do 

středoškolských učebnic, které mi bylo umoţněno v knihovně Universitetet i Oslo – týká se 

zejména učebnic z 80. let – a díky vstřícné spolupráci nakladatelství Det Norske Samlaget a 

Folk og Forsvar, které mi učebnice a materiály poskytly. 
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1. TEORETICKÁ VYMEZENÍ HISTORIOGRAFIE 
Pochopení norské válečné zkušenosti je moţné pouze v situaci, kdy si čtenář uvědomí, ţe ji 

není moţné omezit teritoriálně jenom na území Norského království a časově pouze roky 1940-

45. Jednotlivé střípky z mozaiky druhé světové války se totiţ nachází doslova po celém světě: 

v Londýně sídlila exilová vláda a král Haakon VII., do Washingtonu se odebrali někteří další 

členové královské rodiny, Leningrad obléhali norští dobrovolníci v uniformách SS, Stockholm 

slouţil jako přestupní stanice Norů usilujících o zapojení do protiněmeckého odboje a v Berlíně 

se snaţil Vidkun Quisling navázat spolupráci s Adolfem Hitlerem. Obdobně se při vymezení 

časovém musí zohlednit například sniţování výdajů na zbrojení v průběhu 30. let, které výrazně 

ovlivnilo průběh německé invaze, cenné bojové zkušenosti norských dobrovolníků získané ve 

finské armádě během zimní války, poválečné trestné tribunály s kolaboranty, případně 

vyhoštění norských ţen, které se během války provdaly za německé vojáky. 

Stejně obezřetně se musí přistoupit i k problematice odlišných interpretací druhé světové 

války, které se prosadily po skončení konfliktu. Aby nedošlo k vytrţení norské zkušenosti z 

procesu vyrovnávání se s minulostí v západní Evropě, povaţuji za nutné nejprve představit 

teoretický diskurz, od něhoţ se bude diskuze o prezentacích druhé světové války v Norsku 

odvíjet. Mým cílem v této kapitole bude představení dvou rámců – teoretického vymezení 

národa i národní myšlenky a problematiky vyrovnávání se s minulostí – v  nichţ je nutné mojí 

práci chápat. 

Abych se mohl zabývat interpretacemi válečné zkušenosti, musím také nastínit fenomén 

„velkého národního příběhu“, jehoţ je norská válečná zkušenost součástí. Kulturní historička 

A. Eriksenová, shrnuje význam válečné zkušenosti pro norskou identitu následovně: „Období 

války je důleţitá součást národní historie. Je to něco, co by měl kaţdý znát uţ jen proto, ţe je 

Norem.“
37

 Zároveň povaţuji za nutné zasadit „velký národní příběh“ do historického kontextu a 

představit jeho vývoj před tím, neţ se jeho součástí stala norská válečná zkušenost. S „velkým 

národním příběhem“ je taktéţ spojená problematika role historika při utváření národního 

vědomí, jenţ se spolupodílí na jeho vzniku. Tudíţ se podívám podrobněji i na tento fenomén, 

který ovšem nelze zcela oddělit od vyrovnávání se s minulostí obecně, které neprobíhá pouze 

v rovině historiografické, ale zasahuje i do ostatních oblastí ţivota společnosti.  

                                                      
37

 ERIKSEN, A., Det var noe annet under krigen: 2. verdenskrig i norsk kollektivtradisjon, Oslo: Pax 

Forlag, 1995, str. 4. 
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1. 1. VNÍMÁNÍ NÁRODA A NÁRODNÍ MYŠLENKY 
Velice uţitečnou definici aplikovatelnou na problematiku norského národa a jeho identity 

nabízí švédský teoretik etnicity S. Tägil. Ten tvrdí, ţe etnikum
38

 je skupina lidí ţijících na 

definovaném území a pociťujících jistou spřízněnost jak s tímto územím, tak i mezi sebou. Tito 

lidé pak disponují specifickou identitou, společnou historií, sdílí spolu do značného rozsahu i 

stejnou kulturu a ţijí spolu v komunitě, v jejímţ rámci spolu komunikují.
39

 Opakem této 

skupiny, kterou lze nazvat „my“, je skupina „oni“, proti které se z logiky věci skupina „my“ 

vymezuje. Zároveň je nutné podotknout, ţe definování určujících znaků pro oddělení skupin 

„my“ a „oni“ je poměrně sloţitou procedurou, kterou francouzská historička A.-M. Thiessová 

nazývá v kontextu vzájemné provázanosti jednotlivých národních hnutí v Evropě 18. a 19. 

století „velkou pokusnou dílnou“. Národní hnutí v jednotlivých zemích měla sice odlišné 

vstupní podmínky závislé například na době, kdy se národní myšlenka objevila, dynastickém 

uspořádání teritoria, případně převládajícím náboţenství, nicméně se při procesu samotném 

vzájemně ovlivňovala, doplňovala, inspirovala a stimulovala.
40

 Úkolem práce v „dílně“ byl 

výběr různých odlišností z oblastí politických, kulturních, ekonomických, společenských, 

případně historických. Hlavním cílem hledání těchto rozdílů bylo vytvoření, a hlavně přijetí, 

identity společností samotnou, jelikoţ bez rozdílů neexistuje k přijmutí identity důvod.
41

 

Při vědomí existence norského státu během zkoumaného období a přítomnosti dominantního 

etnika
42

  – Norů – lze tedy rozdíly mezi etnikem a národem opominout a Tägilovu definici 

aplikovat na národ. Pro pozdější analýzu role válečné zkušenosti na vytváření norské identity je 

pak podstatný důraz na společnou historii, sdílení stejné kultury a komunikování mezi sebou. 

Tento koncept je samozřejmě nutné chápat v jakémsi širším rámci, který se vztahuje 

k problematice nacionalismu, a to rámci modernistickém.
43

 Tento rámec je také klíčovým 

                                                      
38

 Přestoţe by se daly identifikovat podstatné rozdíly v definicích etnika a národa, není vzhledem 

k tématu a rozsahu práce moţné se těmito rozdíly ve větším rozsahu zabývat. Pro účel této práce je snad 

uţitečné podotknout, ţe pro definici obou termínů etnika a národa je důleţité jejich vymezování se vůči 

okolí a upozornit na to, ţe ne kaţdé etnikum se stává národem, stejně jako ţe ne kaţdý národ se skládá 

jen z jednoho etnika. TÄGIL, S., Ethnic and National Minorities in the Nordic Nation-Building Process: 

Theoretical and Conceptual Premises, In: TÄGIL, S. (eds.), Ethnicity and Nation Building in the Nordic 

World, London: Hurst, 1995, str. 9, 12-13. 
39

 Tamtéţ, str. 8. 
40

 Jako velice dobrý příklad vzájemného ovlivňování různých národních hnutí slouţí problematika 
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THIESSOVÁ, A.-M., str. 10-11, 96-101. 
41

 LORENZ, C., Representations of Identity: Ethnicity, Race, Class, Gender and Religion. An 

Introduction to Conceptual History, In: BERGER, S., LORENZ, C. (eds.), The Contested Nation – 

Ethnicity, Class, Religion and Gender in National Histories, New York: Palgrave Macmillan, 2008, str. 

25. 
42

 Kvůli cíli a rozsahu práce se nebudu zabývat Sámy, kteří nepochybně tvoří etnikum jiné. Pro další 

informace srovnej např. GUSTAFSSON, H., str. 306-307 a TÄGIL, S., str. 11, 20. 
43

 Opakem modernistického vnímání nacionalismu je primordialismus, který nacionalismus definuje jako 

fenomén starobylý. E. Gellner, sám stoupenec modernismu nazývá pátrání po starobylých odkazech a 

tradicích velice vtipně jako „hledáním pupku národa“. GELLNER, E., str. 117-118. 
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východiskem vnímání národa a národní identity, které pouţívám v této práci. Ačkoli mezi 

nejvýznamnějšími teoretiky nacionalismu existují rozdíly v chápání této myšlenky, shodují se 

v tom, ţe zásadním rysem modernistického rámce je, například v souladu s jedním z „klasiků 

nacionalismu“ E. J. Hobsbawmem, modernost národní myšlenky a ideje národa samotného.
44

 

A.-M. Thiessová povaţuje za moment zrození národa „okamţik, kdy hrstka lidí vyhlásí jeho 

existenci a začne ji dokazovat“.
45

 Jak trefně poznamenává E. Gellner, pro kterého je vznik 

nacionalismu přirozeným důsledkem daných společenských poměrů, čímţ vnáší do debaty 

o nacionalismu jistý sociologický vhled, onou hrstkou lidí jsou tzv. „národní buditelé“, kteří 

usilují o „probuzení“ komunity a „objevení“ národní identity.
46

  Velice přínosný postřeh přidává 

i M. Hroch, který u kaţdého národního hnutí definuje tři fáze – fáze objevování národní kultury, 

fáze vlastenecké aktivity a fáze masového hnutí.
47

 Do značné míry fascinujícím kontrastem u 

myšlenky národa je samotný fakt, ţe tento moderní koncept usilující o propojení současné 

reality s dobou dávno minulou je členy komunity přijímán do takové míry, ţe jeho modernost 

často neuznávají a národ vnímají jako věčný, tj. nadčasový.
48

 

Nyní je však nutné nastínit okolnosti, za kterých se národní myšlenka dokázala prosadit. 

Pro prosazení národní myšlenky je zapotřebí, aby komunita měla nějaké společné znaky. Jak 

jsem jiţ zmínil výše, těchto znaků můţe být celá řada. Například A. Smith rozlišuje mezi dvěma 

koncepty moderního národa. Zatímco jeden je definován občansko-teritoriálně a je pro něj 

důleţitý právní rozměr správy určitého teritoria, druhý koncept je spíše etnický a odkazuje na 

společný původ jednotlivých členů komunity.
49

 Teprve aţ ideologický a technologický pokrok 

umoţnily zdlouhavý proces prosazení národní identity aktivně ovlivňovat ve větší míře pomocí 

národní ideologie.
50

 Z mnoţství autorů a knih zabývajících se vlivem modernizace na 

nacionalismus bych rád zmínil teoretika nacionalismu W. Connora.
51

 Ten se zabývá zejména 

evolučním přenosem národní identity z elit na masy, který umoţnila aţ centralizovaná správa a 

vylepšení dopravní a informační infrastruktury. V tomto bodě se dá navázat B. Andersonem, 

jenţ klade důraz na existenci tisku a gramotnosti k šíření zmíněné národní ideologie.
52

 Faktorem 
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 HOBSBAWM, E. J., str. 14. 
45

 THIESSOVÁ, A.-M., str. 9. 
46

 GELLNER, E., str. 22. 
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 Cit. dle: THIESSOVÁ, A.-M., str. 131. 
48

 CONNOR, W., The Timelessness of Nations, Nations and Nationalism, 2004, Vol. 10, Issue 1-2, 

str. 45. 
49

 Cit. dle: CONNOR, W., str. 7. 
50

 TÄGIL, S., str. 9. 
51

 Pro W. Connora je národ: „Největší moţnou skupinu, která můţe být 

ovlivněna/vyburcována/stimulována/ mobilizována na základě [mýtu – pozn. O. P.] společné 

příbuznosti.“ CONNOR, W., str. 37. 
52

 B. Anderson definuje národ jako: „Politické společenství vytvořené v představách – jako společenství 

ze své podstaty ohraničené a zároveň suverénní. Jde pouze o představu proto, ţe příslušníci ani toho 

nejmenšího národa nikdy nepoznají většinu ostatních jeho příslušníků, nikdy se s nimi nesetkají a ani 

o nich neuslyší. Přesto v představách všech přeţívá obraz jejich sounáleţitosti.“ ANDERSON, B., str. 21-

22. 
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s tím přímo spojeným je role vzdělání při prosazování národního vědomí, protoţe ve škole „se 

učí nejen jazyk, dějiny a zeměpis daného národa, ale i jak být národní a myslet národně“.
53

 

Stejně tak se o formování národního vědomí na školách zmiňuje francouzský historik 

H. Rousso, který udává příklad pravidelných esejistických soutěţí mezi francouzskými školáky 

na téma odboje a deportací během druhé světové války.
54

 Výběrem tématiky odboje a deportací 

stát totiţ určuje, na jaká témata by se studenti měli převáţně zaměřit. Jedním z nejdůleţitějších 

nástrojů pro integraci společnosti se stává učebnice, která mnohdy předává stejný výklad 

několika generacím obyvatel státu. Aby však bylo spektrum instrumentů prosazení 

nacionalismu reprezentativnější, je nutné také zohlednit ideologické proměny vedoucí 

k rozkvětu vědních disciplín, jako jsou etnologie, folkloristika, archeologie a s tím spojený 

rozvoj muzeí.
55

 

1. 2. ROLE HISTORIKA A TZV. „VELKÝ NÁRODNÍ PŘÍBĚH“ 
Problematikou, kterou bych se chtěl kvůli její důleţitosti zabývat zevrubněji, je role 

historiků při vytváření národní ideologie, potaţmo zmíněného „velkého národního příběhu“. 

Britský historik a sociolog K. Kumar vymezuje tři základní dimenze důleţitosti historika pro 

nacionalismus: zaprvé historik dodává projektu národa potřebnou historickou základnu, je tedy 

aktivním tvůrcem nacionalismu, zadruhé je historik na základě své profesní znalosti zároveň i 

kritikem nacionálních poţadavků a zatřetí se historik také stává komentátorem, jeho rolí je tedy 

sledování samotného pozvolného vývoje národní myšlenky a jejího prosazení.
56

 Tyto tři roviny 

se musí při analýze vztahu historika a národní identity zohledňovat, nicméně je není moţné 

zcela od sebe oddělit, protoţe obsah národní myšlenky a její formování jsou na sobě přímo 

závislé.  

Zároveň je vhodné upozornit na dynamiku v exkluzivním postavení historika při 

vyrovnávání se s minulostí. Jak argumentují M. Pakierová a B. Stråth, profesionální historici jiţ 

nejsou zdaleka jedinými autoritami zabývajícími se minulostí. Naopak, především po skončení 

studené války došlo k mnohem aktivnějšímu zapojení politiků a médií a současný zájem o 

minulost má tedy akademickou, politickou, mediální i celospolečenskou dimenzi.
57

 Dobrým 

příkladem politické roviny vyrovnávání se s minulostí jsou snahy politiků o prosazení určitého 

pohledu na minulost zákonem. Jako protipól těchto snah vystupuje například hnutí 

francouzských historiků Liberté pour l’Histoire (Svoboda pro historii) v čele s P. Norou. Jako 
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 ROUSSO, H., str. 83. 
55

 ARONSSON, P., FULSÅS, N., HAAPALA, P., JENSEN, B. E., Nordic National Histories, In: 
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National Histories, New York: Palgrave Macmillan, 2008, str. 265. 
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 PAKIER, M., STRÅTH, B., str. 4-5. 
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do jisté míry absurdní ilustrace slouţí problematika vraţdění Arménů v Osmanské říši. Zatímco 

ve Švýcarsku je nezákonné popírat genocidu Arménů, v Turecku je nezákonné genocidu 

uznávat.
58

 Ani české prostředí není vůči tomuto procesu imunní, jak v poslední době ukázal 

senátní návrh zákona o tzv. třetím odboji a následná petice historiků.
59

 

Obdobně je nutné připomenout argument H. Roussoa, který upozorňuje na vývoj i v oblasti 

historiografie samotné, jelikoţ „smyslem současné historiografie uţ není legitimizovat, ale 

posunovat hranice poznání“.
60

 V západní Evropě je to způsobené zesílením komunikace uvnitř 

společnosti, větší dostupností informací, novým vnímáním fungování společnosti, či oslabením 

národního cítění v posledních desetiletích.
61

 

Přesto se však vrátím k roli historika při utváření národní myšlenky. Obsahem národní 

myšlenky se zabývá například norský historik O. S. Stugu. Ten si všímá právě práce historika a 

jeho rekonstrukce minulosti, jeţ společně s osobní zkušeností jedince spoluutváří identitu, 

kterou jedinec přijímá. Norští historikové, kteří „velký národní příběh“ vytvářeli, si byli jiţ 

několik desetiletí po nabytí nezávislosti na Dánsku a přijetí ústavy v roce 1814 vědomi své síly, 

kterou směřovali k posílení identifikace Norska s institucemi národního státu.
62

 Historik 

přistupuje ke své práci na oficiálním výkladu selektivně. Je to tedy právě on, kdo rozhoduje, co 

se do oficiálního výkladu dostane, a co naopak zůstane stranou. Slovy francouzského historika 

E. Renana: „Podstatou národa je to, ţe všichni jednotlivci musí mít hodně společného a je 

rovněţ nutné, aby toho všichni spoustu zapomněli.“
63

 Historikův výklad je pak vţdy závislý na 

kulturním prostředí, ve kterém historik působí.
64

 Zároveň však není moţné k vytváření „velkého 

národního příběhu“ přistupovat jako k jednoduchému procesu. Není to totiţ bezproblémový 

projekt určitého historika, který měl své prosazení od počátku jisté. Naopak je dobré dívat se na 

něj z různých perspektiv, třeba modernizační, demokratizující nebo autoritářské. Ačkoli kaţdá 

rovina klade důraz na jiný aspekt mobilizace, u všech tří jde o zapojení jednotlivých sloţek 

společnosti do „projektu“ národa.
65

 

Pro vhodné uchopení termínu „velký národní příběh“ pouţiji výklad nizozemského 

historika K. Thijse, který ho definuje jako: „Velký příběh spojující mytický původ skupiny…, 

                                                      
58

 PAKIER, M., STRÅTH, B., str. 10. 
59

 STANOVISKO HISTORIKŮ NEJNOVĚJŠÍCH DĚJIN K SENÁTNÍMU NÁVRHU ZÁKONA 

O ÚČASTNÍCÍCH PROTIKOMUNISTICKÉHO ODBOJE A ÚČASTNÍCÍCH ODPORU PROTI 

KOMUNISMU, stanovisko k senátnímu návrhu zákona, stejně tak odkaz na návrh samotný je moţné 

nalézt zde: http://www.zakonotretimodboji.cz/, ověřeno: 10. 05. 2011. 
60

 ROUSSO, H., str. 2. 
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definující její identitu, stejně jako identitu jejich nepřátel… a ospravedlňuje společenskou a 

politickou realitu, v jejichţ rámci je komunita organizována.“
66

 K. Thijs u problematiky 

„velkého národního příběhu“ upozorňuje na inherentní hierarchii
67

, kterou v sobě „příběh“ nese, 

a vnímá ho, jako jakýsi rámec, ze kterého jednotlivé komponenty šíření národní identity 

vychází. Příklady těchto komponentů mohou být historiografie, oficiální kultura vzpomínání, 

expozice muzeí, oslavy, výročí, pomníky, případně menší historické „příběhy“ lokálního 

charakteru. Zde se znovu hodí poznatky, které předkládají M. Pakierová a B. Stråth, konkrétně 

oslabující pozice historika ve prospěch důleţitosti kolektivní paměti
68

 společnosti v posledních 

letech.
69

 Zároveň je ovšem nutné vidět i proces opačný, tedy kromě výkladu minulosti, který se 

prosazuje v pracích historiků, politiků a novinářů, je i samotný „velký příběh“ objektem 

pozvolných proměn.
70

  

Pohled na třetí dimenzi, tedy na roli historika jako komentátora bych rád začal odkazem 

na S. Bergera a C. Lorenze, kteří vysvětlují příčiny prosazení se „velkého národního příběhu“ 

při procesu vytváření národa a tvrdí, ţe v otázce důleţitosti národní historie panovala shoda 

mezi společenskými elitami a historiky.
71

 Snahu o hledání odlišných znaků dobře ilustruje vývoj 

„velkého norského příběhu“, jehoţ cílem bylo zejména odlišení Norů od ostatních Seveřanů, 

především pak od Švédů a Dánů, kteří byli zobrazováni jako skupina „oni“.
72

 Vysvětlením 

hledání odlišností byla touha norských elit o vytvoření samostatného norského státu, 

nezávislého na Stockholmu, či Kodani. V regionu Skandinávie se vzhledem k relativně malým 

rozdílům mezi jednotlivými skupinami obyvatel nejvíce prosadilo vnímání rozdílů na základě 

odlišné historie.
73

 Norská historička S. Corellová upozorňuje, ţe: „norští akademičtí historikové 

vytvořili velice dlouhou tradici psaní ‚národních příběhů‘ pro širokou veřejnost.“
74

 „Norský 
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příběh“ prošel zejména pod vlivem nejvýznamnějších historiků druhé poloviny 19. století 

A. Munchem a E. Sarsem a první poloviny 20. století H. Kohtem a E. Bullem
75

 vývojem od 

vidění moderního Norska jako pokračovatele a dědice středověkého norského království, 

s důrazem na rolníky, povaţované za symbol svobody a rovnosti, kteří byli stavěni do 

protikladu k vlivům z ciziny,
76

 přes integraci nových skupin obyvatelstva do národního 

projektu, způsobenou modernizací země a vznikem dělnické třídy, aţ po sjednocenou a 

rovnostářskou norskou společnost.
77

 Tento „příběh“ byl při vytváření norské identity poměrně 

úspěšný, k čemu přispělo mimo jiné i zavedení historie jako vyučovacího předmětu uţ 

na základních školách během 90. let 19. století a prosazení prvků odkazující na národní 

tématiku a hrdost do dějepisných učebnic.
78

  

Potřeba odlišit Nory od ostatních a ukázat na výjimečnost norského národa však nepřestala 

ani po roce 1905, kdy došlo k vytvoření nezávislého norského státu. Ikonou, která se stala 

součástí „velkého norského příběhu“, byl polárník Fridtjof Nansen.
79

 Nansenovu reputaci 

postavenou nejen na jeho cestách do polárních oblastí, ale i organizováním humanitárních akcí 

po skončení první světové války,
80

 se snaţil později vyuţít i Vidkun Quisling, který byl tehdy 

jedním z jeho spolupracovníků. Quislingova snaha stylizovat se jako následník Nansenových 

aktivit svědčí o tom, jak si byl důleţitosti symbolů vědom i tento norský nacista.
81

 Odkazem na 

Quislinga jsem se ve sledování vývoje „velkého příběhu“ dostal aţ k období druhé světové 

války, které se stalo jeho velice významným, pokud ne dominantním, motivem. 

1. 3. PROBLEMATIKA VYROVNÁVÁNÍ SE S MINULOSTÍ 
Druhá světová válka jako konflikt obřích rozměrů poznamenal všechny evropské státy. 

Společnost v jednotlivých zemích – nehledě na to, jestli se jednalo o zemi, která válku zahájila, 

případně která bojovala proti nacismu a fašismu, nebo která zůstala během války neutrální – 

tedy stála po roce 1945 před úkolem se s tímto traumatickým záţitkem nějak vyrovnat.
82

 Velice 
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vhodný přístup k vyrovnávání se s minulostí předkládá německý historik P. Reichel. Ten uvádí 

na příkladu německého vyrovnávání se s nacistickou diktaturou čtyři základní roviny 

problematiky: (1) kolektivní paměť a kultura vzpomínání, (2) politicko-právní, (3) umělecká a 

(4) vědecká debata.
83

 Ačkoli je těţištěm mojí práce historiografie, v Reichlově vnímání tedy 

debata vědecká, je nutné vycházet z toho, ţe historiografii nelze zcela oddělit od společenských 

procesů, kterých je součástí. Norské vyrovnávání se s minulostí se tedy odráţí, obdobně jako 

v německém případě, v mnoha oborech lidské činnosti. Jak jsem jiţ zmínil výše, historik je 

velice důleţitým aktérem při utváření národní myšlenky, potaţmo identity, není však hráčem 

jediným. 

Analýzu vývoje v Norsku lze také zapojit do kontextu širšího, a to západoevropského. 

Poslouţí k tomu především práce dvou historiků – S. Bergera a H. Roussoa – pomocí kterých 

představím základní vodítka vyrovnávání se s bolestivou minulostí. Tato vodítka vytvoří jakousi 

strukturu, v rámci které se bude odvíjet analýza norské historiografie prezentovaná v následující 

kapitole. 

Zatímco S. Berger rozebírá vývoj vypořádávání se s válečnou minulostí v celé západní 

Evropě, H. Rousso se zabývá „kostlivci ve skříni“ (jevy spojenými s německou okupací), se 

kterými se musela vypořádat francouzská společnost po druhé světové válce. H. Rousso odlišuje 

čtyři různá období, jimiţ francouzské vnímání válečné zkušenosti prošlo.
84

 První fázi 

představují léta bezprostředně navazující na rok 1944 a končící aţ v polovině následujícího 

desetiletí, kdy se společnost vyrovnávala s následky války a kterou autor nazývá „smuteční 

fází“. Od poloviny let padesátých do začátku let sedmdesátých lze definovat období, ve kterém 

se zcela prosadilo vnímání války jako hrdinného odboje drtivé většiny francouzské společnosti 

sjednocené v odboji proti nepříteli. Toto vnímání umoţnilo zapomenout na negativní aspekty 

spojené s Vichystickou Francií a mnohonásobně zvýšit význam rezistence. Naopak v něm 

nezbylo místo na ostatní aspekty válečné zkušenosti, jakou byla např. kolaborace. K obdobnému 

vývoji došlo třeba v Belgii, kde byly „vzpomínky na druhou světovou válku… prezentovány ve 

stylu společného odboje celého belgického lidu proti barbarskému a brutálnímu cizímu 

nepříteli“.
85

 Otázkou kolaborace v jednotlivých zemích se sice zabývaly poválečné soudní 

tribunály, ve veřejné sféře se však tato problematika později příliš nepřipomínala a společenská 

diskuze se soustředila na témata, která národ tolik nerozdělovala.
86

 Paradoxem tohoto 

odbojového mýtu je ovšem sníţení důleţitosti přímých aktérů odbojového hnutí ve prospěch 

proklamované ideje, ţe národ se osvobodil jako celek. Ve Francii se o to zasadil především 
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prezident Ch. de Gaulle.
87

 Zájem o zdůrazňování zásluh rezistence jako jakési abstraktní ideje 

však měly i politické elity, které se rekrutovaly ve velké míře z okruhu de Gaullových 

spolupracovníků.
88

 S. Berger vnímá sice tato dvě časová období jako jeden celek, nicméně 

dochází ke stejnému závěru, totiţ, ţe se prosadily interpretace války, které stavěly na hrdinném 

odboji společnosti jako celku a vnímání národa jako oběti cizí agrese.
89

 

Tento stav „mlčení“ však nemohl vydrţet věčně a od 60. let docházelo k jeho 

zpochybňování. Potenciál, který v sobě traumatická válečná zkušenost skrývala, se promísil se 

studentskými revoltami 60. let, případně s procesy s nacisty jako byl Adolf Eichmann. Tyto 

události byly v západní Evropě samozřejmě reflektovány a vyrovnávání se s minulostí se 

zaměřilo na oblast holocaustu a kolaborace.
90

 Slovy H. Roussoa došlo na počátku 70. let k 

„rozbití zrcadla“
91

 a pozornost se začala soustředit na ne-hrdinnou, stinnou a do té doby 

nepopisovanou stránku okupace. Jako důsledek výzkumu kolaborace pak došlo ke zpochybnění 

doposud dominantních odbojářských a „obětních“ interpretací.
92

  Ve Francii se například 

zkoumala role vojáků SS pocházejících z oblasti Alsaska při vypálení vesnice Oradour-sur-

Glane, pro prosazení studia problematiky holocaustu mělo zase velice důleţitou roli vysílání 

amerického seriálu Holocaust na konci 70. let, které k ţidovské zkušenosti z druhé světové 

války nasměrovalo pozornost veřejnosti.
93

 Časem tedy došlo k tomu, ţe se ţidovská zkušenost, 

do té doby zastíněná interpretacemi národními, dostala do popředí zájmu. Ovšem i tato fáze, ve 

které se prosadily kritické pohledy na vlastní minulost, nakonec přešla k jakémusi vytváření 

mýtu a podle H. Roussoa byla vystřídána více nuancovaným pohledem na válečné události.
94

 

S. Berger také připouští jakýsi „návrat národních interpretací“, nicméně se uţ odstoupilo od 

černo-bílého vidění a prostor dostal mnohem komplexnější pohled na válečnou zkušenost 

s důrazem na doposud opomíjené aspekty, tzv. šedé zóny.
95
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2. INTERPRETACE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY V NORSKU 
Zkušenost druhé světové války vedla v Norsku k nárůstu síly nacionalismu a období mezi 

lety 1940-45 se stalo nedílnou součástí „velkého národního příběhu“. Historiografie se 

v prvních poválečných letech plně oddala výzkumu rezistence a obdobně jako v ostatních 

okupovaných zemích se prosadila vlastenecká interpretace válečných událostí.
96

 V norské 

historiografii se tato interpretace prosadila obzvlášť silně vzhledem k existenci konsenzu ve 

společnosti v tom, ţe drtivá většina populace stála během války na straně odbojového hnutí. 

Tento konsenzus vytvořil rámec, ze kterého jednotliví historikové vycházeli, a proto je na první 

pohled poměrně sloţité identifikovat v norské historiografii různé mezníky nebo 

historiografické školy.
97

 Obdobně jako v jiných západoevropských státech byla i zde potlačena 

zkušenost jednotlivců ve prospěch kolektivu. Zároveň došlo během prvních dvou desetiletí 

v zájmu poválečné rekonstrukce společnosti ke zredukování jistých aspektů válečné zkušenosti 

národa jako celku. S tím souvisí prosazení polarizovaného pohledu – na jedné straně stáli 

hrdinové a oběti, na straně druhé kolaboranti a nacisté. Společnost dospěla k jistému otevření se 

pro jiné interpretace aţ s časovým odstupem.
98

 

V následující kapitole se nejprve zaměřím na konsenzus samotný – představím předpoklady 

jeho vzniku a způsob, jakým byl udrţován při ţivotě – a aţ poté se pokusím identifikovat 

jednotlivé generace historiků, které se válečnou problematikou zabývaly. Bude mne zajímat, 

o jaké ţeny a muţe se jednalo, na jakých byli pozicích v rámci norské akademické komunity, a 

jaké byly výsledky jejich práce. Pro přehlednost jsem se rozhodl nejprve představit historiky a 

debaty, na kterých jsem periodizaci zaloţil. Aţ poté se přesunu k historiografii 

samotné a představím její vývoj od první poválečné generace, přes velmi pozvolné prosazení 

generace druhé, která se však proti svým předchůdcům tolik nevymezovala, aţ ke generaci třetí, 

jeţ usilovala – či stále usiluje – o překonání černo-bílého vidění válečné zkušenosti. 

2. 1. NORSKÝ KONSENZUS 
Norský politolog S. U. Larsen upozorňuje na to, ţe „političtí představitelé měli po roce 

1945 potřebu legitimizovat svoje kroky z období války a zároveň definovat, jaké jednání bylo 

správné, a jaké naopak špatné“.
99

 Pozice krále jako symbolu norské jednoty byla neotřesitelná i 

podle zpráv německé bezpečnostní policie uţ z podzimu 1940. „Král byl pro domácí odboj a 

časem i pro většinu obyvatelstva sjednocujícím symbolem, zatímco Quisling slouţil jako 
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symbol zrady. Král byl vnímán bíle, Vůdce černě. Nebyly tam ţádné barevné nuance. Černo-

bílé vidění bylo zcela dominantní.“
100

 Vláda však byla v jiné pozici. Její úsilí o legitimizování 

svého postavení bylo způsobeno především zmatečnou reakcí na německou invazi – dokazují to 

například vzpomínky Bjørna Østringa, v dubnu 1940 mobilizovaného vojáka, který se ráno 

v den invaze vracel se svou jednotkou vlakem do Osla: „Aţ k Lillestrømu (město vzdálených 

asi 20 km na severovýchod od Osla – pozn. O. P.) jsme si mysleli, ţe to jsou anglické invazní 

jednotky, proti kterým budeme bojovat.“
101

 – a zpochybnitelným rozhodnutím těsně před 

kapitulací v červnu 1940 opustit svojí vlast a usídlit se v londýnském exilu.
102

 Norsko muselo 

obdobně jako jiné relativně mladé národní státy „znovu nalézt samo sebe“.
103

 Interpretace války 

měla tedy velice významnou politickou funkci, kdyţ měla získat podporu pro poválečnou 

rekonstrukci země. Z toho vyplývá, ţe přístup k norské historiografii druhé světové války 

vyţaduje prozkoumání tzv. konsenzu ve společnosti v tom, ţe většina Norů byla během války 

sjednocená v odboji. Vzhledem k upevnění národní identity historiografie definovala „dobré 

jádro“, ze kterého vyloučila „…jak představitele norských nacistů, tak zástupce německé 

okupační moci, kterým byla přisouzena role těch ‚druhých‘“.
104

 Při pouţití norské terminologie 

tedy došlo k ostrému rozdělení společnosti do kategorií quislinger
105

 a jøssinger
106

. Snahou pak 

bylo vytvoření co největší komunity jøssingerů, jejímţ nejzářivějším symbolem se stal odboj a 

král Haakon VII. vnímaný jako sjednocující prvek domácího a zahraničního boje.
107

 

Ostré rozdělení společnosti však nevzniklo pouze psaním historických knih. Důleţitým 

aspektem bylo propojení prostředí historiků s politickou reprezentací. Podstatným krokem 

k jeho prosazení byly poválečné soudní tribunály (rettsoppgjøret), které „ve stylu ‚spravedlnosti 

vítězů‘ nad jistou skupinou spoluobčanů, zakonzervovaly rozdělení obyvatelstva na nacistické 

sympatizanty a odpůrce“.
108

 Přípravy na tyto procesy začaly jiţ v roce 1943, kdy exilová vláda 

vydala pokyny, jak se bude se zrádci po válce nakládat.
109

 Trestní řízení s 90 000 Nory bylo 

zahájeno v období bezprostředně navazujícím na osvobození, zhruba polovina z nich byla 

odsouzena k různým trestům – drtivá většina musela zaplatit pokutu, přišla na nějaký čas o svá 
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občanská práva, 17 000 jich bylo odsouzeno k trestu za mříţemi, 25 největších provinilců 

včetně Quislinga a jeho nejbliţších spolupracovníků bylo odsouzeno k trestu smrti
110

 a u 22 

z nich byl rozsudek následně i vykonán.
111

 Na vysokém čísle souzených se podepsalo 

přesvědčení, ţe uţ pouhé členství v Nasjonal Samlingu (norská nacistická strana, Národní 

sjednocení, dále také NS), nehledě na jeho důvody a činnost jednotlivce během okupace, bylo 

povaţováno za kolaboraci,
112

 k čemuţ v ţádné jiné okupované zemi nedošlo.
113

 Problematickým 

aspektem celých procesů tedy byla kolektivní vina všech členů NS na jedné straně a pouze zcela 

výjimečně potrestaná ekonomická kolaborace na straně druhé.
114

 H. Aarnesová k tomu nabízí 

vcelku logické vysvětlení: „Nebylo přeci moţné posadit na lavici obţalovaných značnou část 

norského národa.“
115

 Především princip kolektivní viny všech členů NS udělal norské poválečné 

tribunály v porovnání s ostatními západoevropskými zeměmi zcela unikátními. Historička 

K. Alnæsová uvádí poměrná čísla potrestaných: v Norsku bylo na 100 000 obyvatel odsouzeno 

633 lidí, ve Francii 94, v Dánsku 374 a v Nizozemsku 419.
116

 

Po soudních tribunálech, které definovaly, jaké činy byly během okupace „špatné“, se 

většina společnosti snadněji mohla identifikovat s pozitivními momenty z období okupace. 

Jelikoţ bylo nutné společnost znovu sjednotit, cesta ke „znárodnění a glorifikaci odboje“
117

 byla 

připravená. K síle prosazení konsenzu přispělo i to, ţe válečná zkušenost interpretovaná jako 

„boj dobra se zlem“ se stala velmi brzo nedílnou součástí „velkého příběhu“. Německá invaze, 

za jejímţ provedením stály důvody obranné – ochrana dodávek švédské ţelezné rudy proudících 

přes norský přístav Narvik
118

 – i útočné – plány na blokádu Britských ostrovů,
119

 byla chápána 

jako pokračování boje Norů za svoji svobodu a samostatnost, který se táhl jiţ od dob dánských a 

švédských. V roce 1940 tedy opět přišla rána „z venku“. Norové se proti ní sjednotili a bojovali 

                                                      
110

 ALNÆS, K., Historien om Norge, En ny arbiedsdag, Oslo: Gyldendal, 2002, str. 525. 
111

 Poměr mezi odsouzenými k trestu smrti a vykonanými popravami byl v Norsku 88 %, coţ je téměř 

nevyšší číslo z jednotlivých evropských zemí. Zcela nejvyšší číslo – 95 % – se udává pro oblast Čech, 

Moravy a Slezska, tedy „neslovenskou“ část Československa. Srov.: FROMMER, B., National 

Cleansing: Retribution Against Nazi Collaborators in Postwar Czechoslovakia, Cambridge: Cambridge 

University Press, 2005, str. 90-91. 
112

 MEARZ, S., str. 3. 
113

 MAIER, C., Making Memories…, str. 52. 
114

 Obdobně nevyváţený poměr mezi ekonomickou a politickou, případně ideologickou kolaborací je 

moţné nalézt i v Dánsku, kde odsouzených za ekonomickou spolupráci bylo „jen“ 8 % z celkového 

počtu. SØRENSEN, N. A., The Afterlife of the War Experience in Danish Political Culture, In: 

BOHN, R., CORNELIβEN, C., LAMMERS, K. C., Vergangenheitspolitik und Erinnerungskulturen im 

Schatten des Zweiten Weltkriegs: Deutschland und Skandinavien seit 1945, Essen: Klartext Verlag, 2008, 

str. 69. 
115

 AARNES, H., str. 125. 
116

 ALNÆS, K., str. 526-527. 
117

 MAIER, C., A Victory Celebrated…, str. 147 
118

 Švédská ţelezná ruda měla pro německé hospodářství velice významnou roli. Byla do Německa 

dováţena právě přes norský přístav Narvik, protoţe ten je na rozdíl od švédských přístavů v Botnickém 

zálivu celoročně nezamrzající. TAMELANDER, M., ZETTERLING, N., str. 21-22. 
119

 Tamtéţ, str. 22-23. 



24 

 

proti ní.
120

 Obdobně jako u dalších základních mezníků definujících norskou identitu – 1814, 

kdy byly přijata ústava a Norsko se stalo nezávislé na Dánsku, a 1905, kdy došlo k vyvázání 

Norska z unie se Švédskem a přenesením pravomocí nad zahraničně-politickými otázkami ze 

Stockholmu do Kristianie
121

 posílil i demokratický rozměr – se období mezi lety 1940 a 1945 

interpretovalo z perspektivy vzájemně se posilujících motivů boje za demokracii a za národ.
122

 

Toto propojení má své důsledky ve velice silném a pozitivně vnímaném národním cítění Norů 

dodnes.
123

 

Prosazení konsenzu mělo samozřejmě jistý základ v letech 1940-45. V obsazeném Norsku 

došlo v porovnání s jinými okupovanými zeměmi k velice brzkému zdiskreditování politické 

spolupráce místního obyvatelstva a politických elit s okupanty.
124

 Z čehoţ podle O. K. 

Grimnese vyplývá, ţe: „Od podzimu 1940 byla rezistence vnímána jako jediná legitimní, 

národní a politická moţnost.“
125

 Mohlo tedy dojít k situaci, kdy se odboj, vlastenecká společnost 

a tradiční politické a společenské elity propojily a vytvořily relativně silnou a homogenní 

národní komunitu, která v jiných okupovaných zemích nevznikla. Tyto vazby pak „…ovlivnily 

kolektivní paměť poválečné společnosti“.
126

 

Norové se tedy identifikovali s odbojovou činností, která byla během války zaměřena 

z drtivé většiny proti snahám Nasjonal Samlingu o národně socialistickou revoluci shora.
127

 

Norští nacisté se během války snaţili vyuţít všechny dostupné státní orgány a instituce jako 

nástroje k vytvoření masového hnutí, které by jejich vedoucí roli ve společnosti 

legitimizovalo.
128

 Kampaní snaţících se přeměnit Norsko na základě vůdcovského principu bylo 

mnoho a cílily do všech sfér občanského ţivota – na státní úředníky, policii, tisk, divadelní 
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soubory, nejvyšší soud, odbory, sportovní svazy, kněţí nebo učitele. Příkladem nacifikačních 

snah je pokus o proměnu univerzit, konkrétně pak největší Univerzity v Oslu (Universitetet i 

Oslo). Pod taktovkou ministra školství Ragnara Skanckeho, který byl přesvědčen o klíčové roli 

vzdělávacího systému pro záměry NS, především pak pro indoktrinaci mladých,
129

 se nacisté 

soustředili na odstranění před válkou zvoleného vedení školy a dosazení straně loajálních lidí.
130

 

Stejně tak se pokusili prosadit zvýhodnění členů strany při zkouškách, coţ však vedlo 

k protestním dopisům a stávkám vyučujících a studentů. Napětí mezi Nasjonal Samlingem 

na jedné straně a vyučujícími a studenty na straně druhé postupně narůstalo, aţ vyústilo 

v německou intervenci, zatýkání vyučujících i studentů a uzavření univerzity, které proběhlo 

v listopadu 1943.
131

 Charakteristickým znakem snah norských nacistů o proměnu společnosti 

byla jejich neúspěšnost, coţ dokládají časté intervence ze strany německých okupantů, kteří se 

obávali destabilizace situace ve společnosti.
132

 

Právě proto, ţe se snahou NS o národně socialistickou revoluci se setkali snad všichni 

Norové, existoval jakýsi reálný základ pro identifikování sebe sama s odbojovými aktivitami. 

Populární poválečné heslo znělo: společnost sice bojovala na různých frontách najednou, ale 

přínos všech v boji proti nenárodním silám byl stejný. „Samozřejmě se vědělo, ţe někteří 

bojovali, nebo trpěli více neţ jiní, ale zdůrazňování takových rozdílů by vrhalo špatné světlo na 

společnost jako celek.“
133

 Prezentovaný obrázek Norska jako země plné odbojářů ovšem zcela 

určitě realitě neodpovídal. Většina Norů sice okupaci neschvalovala, zároveň však došlo 

k rapidnímu nárůstu členů norské nacistické strany. NS měl do jara 1940 přibliţně 2 000 

členů
134

 a podle historičky J. S. Fureové byl „zcela bezvýznamnou politickou sektou“.
135

 Jiţ na 

podzim 1940 ovšem začal masivní nábor členů a postupný nárůst během následujících tří let 

vedl k početnímu vrcholu členství ve straně v listopadu 1943, kdy mělo stranickou legitimaci na 

43 400 Norů.
136

 Německá okupace s sebou také přinesla celou řadu pracovních příleţitostí. 

Norové se podíleli na stavbách letišť, opevnění a infrastruktury obecně. Důsledkem bylo, ţe 

nezaměstnanost, která ještě v roce 1939 činila 18 %, o dva roky později téměř neexistovala.
137

 

Norský průmysl, který byl během okupace odříznut od tradičních trhů ve Velké Británii, se 

poměrně logicky přeorientoval na Třetí říši. Udává se, ţe pro okupanty pracovalo 150-200 000 
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Norů, kteří tím přispěli k chodu německé válečné mašinérie.
138

 Nicméně je velice sloţité odlišit 

ekonomickou kolaboraci od práce nutné k zachování funkčnosti společnosti, čímţ naráţím 

na velice pestrou škálu fenoménů, kterou s sebou válečná zkušenost přinesla a jeţ zcela 

odporuje obrazu Norska jako jednotné společnosti – jen pro ilustraci tzv. frontkjempere 

(frontoví vojáci), coţ byli mladí Norové bojující v uniformách SS na východní frontě, případně 

tzv. tyskerjentene (německé dívky), výraz pouţívaný pro norské dívky, které měly během války 

vztah s německými vojáky. Na tyto aspekty se však vzhledem k převaţujícímu černo-bílému 

vnímání válečné zkušenosti a ve snaze o rychlou „normalizaci“ situace nedostalo.  

Konsenzus, s nímţ nesouhlasili z logiky věci členové NS, kteří ovšem velice dlouhou dobu 

zůstali zcela mimo veřejnou debatu, a zástupci komunistického hnutí, které bylo ponechaného 

v realitě studené války taktéţ stranou – se vryl hluboko do podvědomí norské společnosti a 

vytvořil jakýsi rámec, ze kterého velká většina historiků vycházela.
139

 Zároveň je nutné vidět i 

zpětnou vazbu, tedy to, ţe historikové sami tento konsenzus podporovali svým výzkumem a tím 

ho uchovávali při ţivotě. 

Vzhledem k tomu, ţe Norsko je velice malým státem, taktéţ akademická obec není 

komunitou příliš početnou. Ačkoli se vyskytli autoři, kteří pracovali samostatně,
140

 válečný 

výzkum v Norsku se podle C. Maiera téměř ztotoţnil s institucí Muzea norského odboje 

(Norges Hjemmefrontmuseet, dále také NHM), jeţ získala díky úzkým vazbám na válečné 

veterány, armádu a politiku obecně drtivou většinu archivních materiálů.
141

 NHM bylo otevřeno 

v květnu 1970 a kromě aktivit na poli muzejnictví (viz kapitola 3. 1. 1.) se stalo výzkumnou 

institucí, coţ dokazuje jeho personální propojení s Historickým ústavem Univerzity v Oslu 

(Historisk institutt) v osobě profesora M. Skodvina a celé řady dalších historiků,
142

 kteří sem 

byli přilákáni dostupností archivů a celou řadou grantů.
143

 Instituce tedy pro historiky slouţila 

jako jakési „gravitační centrum“ a jen velmi málo akademických prací vytvořili historikové, 

kteří nebyli alespoň částečně zapojení do jeho struktur.
144

 O propojení Muzea s politickou 

reprezentací svědčí činnost J. C. Haugeho, během války faktického lídra domácího odboje a po 

válce ministra obrany a spravedlnosti, který byl společně s válečnými veterány a odbojáři 
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nejaktivnější při zakládání Muzea a později dohlíţel na přístup jednotlivých historiků 

k archivním materiálům.
145

 

Dánský historik C. Bryld problematiku konsenzu panujícího mezi politiky, historiky, 

potaţmo norskou společenskou elitou, a veřejností shrnuje následovně: „…konsenzus norské 

společnosti v tom, ţe Norové [odbojem] vlastně sami přispěli k osvobození své země, přestoţe 

aţ příliš přehnaný, ovlivnil národní vědomí relativně mladého národního státu a přispěl tím 

k opětovnému vytvoření norské poválečné společnosti.“
146

 

2. 2. ČASOVÁ VYMEZENÍ NORSKÉ HISTORIOGRAFIE A GENERAČNÍ 

PROMĚNY 
Přestoţe dominance konsenzu zapříčinila evoluční vývoj norské historiografie bez větších 

předělů, zformovala ji tedy do podoby jakéhosi postupně se obohacujícího „klubka znalostí“, 

lze s pomocí historiků N. J. Ringdala
147

, Ø. Sørensena
148

, O. K. Grimnese
149

 a politologa S. U. 

Larsena
150

 odlišná období norské historiografie vysledovat.  

První tři autoři byli nejvýznamnějšími aktéry tzv. „norského Historikerstreitu“ na přelomu 

80. a 90. let, během kterého se snad poprvé začalo veřejně debatovat o problematice odlišných 

generací historiků zabývajících se druhou světovou válkou.
151

 Norský „střet historiků“ byl 

jednoznačně inspirován jiţ zmíněným Historikerstreitem v Německu v 80. letech. Tuto debatu 

do Norska přenesl na podzim roku 1987 Ø. Sørensen – v  té době, obdobně jako N. J. Ringdal, 

člen velice aktivní Asociace norských historiků (Norsk Historikerforening) – apelující na to, aby 
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se norský válečný výzkum začal více zabývat tabuizovanými tématy.
152

 Obdobně se následně 

vyjádřil N. J. Ringdal, který v novinovém rozhovoru zapochyboval nad dosavadním výzkumem 

druhé světové války v Norsku. Tvrdil, ţe se starší historikové od S. Steena
153

 

k M. Skodvinovi
154

 a jeho „ţákům“ (viz kapitola 2. 3.) nedokázali při své práci odpoutat od 

verdiktů poválečných tribunálů a nepřekonali „zdi“ odbojového hnutí.
155

 Dějištěm „souboje 

historiků“ se posléze stala další norská periodika a především časopis Nytt Norsk Tidsskrift 

(Nový norský časopis), ve kterém Ø. Sørensen a O. K. Grimnes na přelomu let 1989 a 1990 

debatu nad dosavadním válečným výzkumem shrnuli. V článcích byla také reflektována potřeba 

nástupu mladších akademiků. Tuto potřebu nastínil zejména O. K. Grimnes povaţovaný za 

nejvýraznějšího člena Výzkumné skupiny soudobé historie (Samtidshistorisk 

Forskningsgruppe) aktivní zejména na přelomu 60. a 70. let a jeden ze starších historiků, kteří 

byli v příspěvku Ø. Sørensena kritizováni. 

Právě periodizace historiografie, kterou představili tito dva akademici je základem členění, 

které v následující části představím. Dalším zdrojem je práce politologa S. U. Larsena – který 

v roce 1999 v předmluvě své knihy I krigens kjølvann (Ve víru války) dále rozpracoval různá 

období válečné historiografie aţ do konce devadesátých let.
156

 Vývojem historiografie, ale i 

posilováním důleţitosti fenoménu kultury vzpomínání a kolektivní paměti v posledním 

desetiletí
157

 se zabýval opět O. K. Grimnes ve svém příspěvku Hvor står okkupasjons-historien 

nå? (Kde se nachází současná okupační historie?) publikovaným v roce 2009 v jiţ zmíněném 

časopise Nytt Norsk Tidsskrift. 

2. 3. PIONÝRSKÁ GENERACE A TZV. „SKODVINOVA ŠKOLA“ 
Zkoumání první – pionýrské – generace válečných historiků je nutné začít u osoby Sverreho 

Steena a v období bezprostředně navazujícím na osvobození země, které je nazýváno „bolestivá 

léta“. S. Steen byl členem civilní vyšetřovací komise při trestných tribunálech, jeţ byly hlavním 

tématem prvního poválečného období. Charakteristickým znakem této doby byla podle 

S. U. Larsena touha norské společnosti po pěti letech cenzury a jednostranné propagandy vědět, 
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co se za války vlastně dělo.
158

 Toto úsilí po otevřenosti stálo za vznikem celé řady dokumentů, 

které poslouţily jako podklady pro soudní tribunály. Mnoho z nich však nebylo z různých 

politických důvodů publikováno – analýza členství v NS, proněmecké postoje důstojnického 

sboru norské armády, likvidace Norů ze strany odboje.
159

 První generace historiků tedy neměla 

volný přístup ke všem archivům a celkový společenský zájem do jisté míry upadl po roce 1949, 

kdy se norský parlament po prošetření legálnosti tribunálů přestal válečnou minulostí 

zabývat.
160

 

S. Steen byl velice zásadním aktérem při zakládání badatelského prostředí druhé světové 

války – Institutu pro norský historický výzkum (Institutt for norsk historisk forskning), který 

vznikl z iniciativy Norské vědecké rady (Norges allmennvitenskappelige forskningsråd) v roce 

1951.
161

 V rámci Institutu se v 50. letech prosadili mladí historikové, z nichţ je pozoruhodný 

především M. Skodvin, který se stal od 60. let osobností klíčovou. Kromě své akademické 

činnosti v Historickém ústavu Univerzity v Oslu se podílel na formování Muzea norského 

odboje. Ø. Sørensen nazývá jeho činnost a práci jeho ţáků jako „Skodvinovu školu“, případně 

„Skodvinovu tradici“.
162

 Ačkoli neměli volný přístup ke všem archivním materiálům, vyuţívali 

historikové svou osobní zkušenost, která však mohla způsobit celou řadu problémů. Ø. Sørensen 

dokonce nazývá výzkum norské válečné zkušenosti první generací historiků „hermeneutickým 

problémem par excellence“,
163

 jelikoţ historikové zde ve velké většině zastávají dvě role – 

jednak o druhé světové válce píší, stejně tak ji však sami proţili a mnozí z nich byli aktivní 

v odboji. Na tento problém upozorňuje i O. K. Grimnes, jenţ předkládá moţnou motivaci 

historika podřídit svůj výzkum tomu, aby svým dílem vytvořil „pomník, který můţe být, stejně 

jako vytesán z kamene, i sepsán v historické knize“.
164

 Právě osobní zkušenost historiků a 

převaţující orientace na empirický přístup k práci jsou poměrně zásadní pro porozumění 

oficiální interpretaci, tedy vnímání války jako období, kdy proti sobě stály dva tábory „přítel 

proti nepříteli, hrdina proti padouchovi“.
165

 Motivace k výzkumu však není tak podstatná jako 

kvalita publikace samotné.
166

 Sami autoři si svého černo-bílého přístupu byli do jisté míry 

vědomi. V předmluvách jednotlivých publikací lze často nalézt obdobná tvrzení jako „občanská 

rezistence měla a stále má mojí plnou podporu… byl a stále jsem proti Nasjonal Samlingu 
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(kurzíva O. P.) a proti všemu, co tahle strana prováděla během okupace.“ Jak dodává 

Ø. Sørensen, v publikacích samotných si historikové však udrţovali poměrně značnou míru 

objektivity.
167

 

Relativně slušné zpracování rozličných aspektů válečné zkušenosti, které provedla tato 

generace, připouští také S. U. Larsen, nicméně dodává, ţe výzkum některých témat byl 

preferován.
168

 Důvodem byla aktivita M. Skodvina, který rozdělil válečnou problematiku do tří 

velkých celků – domácí fronta, zahraniční fronta a okupační moc.
169

 Toto dělení pak víceméně 

respektovala celá řada jeho mladších kolegů, kteří psali odborné práce například na téma 

průběhu německé invaze a války v roce 1940, vztahů mezi Quislingem a Terbovenem
170

, vedení 

domácího odboje, útěků Norů do sousedního Švédska nebo politiky exilové vlády.
171

 

Badatelský zájem o druhou světovou válku se však soustředil především na problematiku 

odboje. Společně se svými „ţáky“ O. K. Grimnesem, H. Paulsenovou a B. Nøklebyovou 

působícími v rámci Výzkumné skupiny soudobé historie (viz kapitola 2. 4.) se M. Skodvin 

pustil do mapování tohoto fenoménu, aby nedošlo ke ztracení dokumentů a neumřeli přímí 

aktéři. Výsledkem byl velký projekt orálních svědectví vykonaný pod institučním vedením 

Muzea norského odboje, který se téměř výhradně zabýval pouze odbojáři.
172

 Zúţení nebylo 

ovšem pouze tematické, došlo i k jistému ideologickému omezení, kdyţ okupace byla 

implicitně představována jako velice nešťastná zkušenost, která však ve svém důsledku přispěla 

k upevnění norské společnosti. 

Z tohoto prostředí, pro které bylo specifické personální propojení Výzkumné skupiny 

soudobé historie s Muzeem norského odboje, vzešla základní díla určená pro širokou veřejnost, 

která svým způsobem vytvořila jistý rámec, v němţ se následný válečný výzkum odehrával. 

C. Maier označuje tato díla za základní kameny tzv. „kánonu“, témata v nich obsaţená jsou tedy 

reflektovaná v naprosté většině ostatních publikací, ale i během společných oslav výročí, jsou 

reprodukovány v projevech politiků nebo výstavách muzeí.
173

 Z těchto knih generace Norů 

čerpaly své znalosti o druhé světové válce, jelikoţ se pouţívaly jak pro výuku na univerzitách, 

tak jako stěţejní zdroj učebnic pro základní a střední školy.
174

 Jednalo se zejména o Steenovo 

dílo Norges Krig 1940-1945 (Norská válka 1940-1945), které vycházelo mezi lety 1947-1950, 

dále o Norge i krig (Norsko ve válce), které editoval Magne Skodvin, jeţ sice vyšlo aţ ve druhé 
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polovině 80. let, nicméně z velké části stavělo na výzkumu pionýrské generace historiků a jejich 

následovníků,
175

 a O. K. Grimnes ho nazývá jakýmsi „shrnutím toho, co dnes (v roce 1990 – 

pozn. O. P.) o válce víme“.
176

 Dalšími ukázkovými příklady oficiální válečné interpretace jsou 

publikace Norway and the Second World War napsaná triem autorů J. Andenæs, O. Riste
177

, 

M. Skodvin  a Norway 1940-45: The Resistance Movement od O. Risteho a B. Nøklebyové. 

Fakt, ţe velice obdobné interpretace je moţné nalézt v publikacích, mezi jejichţ vydáním 

uplynula poměrně značná doba, opět ukazuje, ţe v norském prostředí se oficiální interpretace 

prosadila velice výrazně. Vyplývá z toho také, ţe je poměrně sloţité definovat hranice mezi 

jednotlivými generacemi válečných historiků.
178

 

Přehled témat, na která v oficiální interpretaci naopak nezbylo příliš prostoru, respektive 

byla vynechána úplně, předkládá norský historik O.-B. Fure. Podle něj se válečný výzkum 

zabýval pouze dvěma ze tří hlavních aspektů ţivota v okupovaném Norsku, tedy odbojem a 

politicko-ideologickou kolaborací. Přičemţ odboji bylo uţ od 50. let v historiografii přisouzeno 

zcela dominantní postavení.
179 

Interpretace politicko-ideologické kolaborace tento fenomén 

stavěla do protikladu k celospolečenskému odboji a nešla v jeho analýze do hloubky. O. K. 

Grimnes dále upozorňuje na to, ţe veškerý výzkum problematiky NS byl prováděn ze strany 

jejich bývalých nepřátel a oponentů.
180

 Tím třetím, zcela zanedbaným, aspektem byla tzv. šedá 

zóna, tedy interakce mezi drtivou většinou společnosti, která byla okolnostmi donucena 

nějakým způsobem přeţít, a okupační mocí.
181

 C. Bryld k tomu podotýká, ţe obdobně zůstala 

stranou problematika ekonomické spolupráce, zanedbávala se také témata osudu norských ţidů, 

či norských vojáků v uniformách SS, likvidací Norů domácím odbojem, případně oprávněnosti 

a spravedlivosti poválečných tribunálů. Nezkoumaly se ani důvody vstupu jednotlivců do NS, 

ostrakizace jejich dětí a potomků německých vojáků v poválečné době.
182

 Stejně tak se 

historikové vyhýbali tématu sovětských a jugoslávských válečných zajatců, kteří za války 

ţivořili v táborech na severu Norska.
183

 S. U. Larsen dodává, ţe se během 50. let téměř vůbec 

neobjevila ţádná publikace nebo článek, které by se daly klasifikovat jako hlasy k oficiální 

interpretaci kritické.
184

 Velice zajímavý vhled do problematiky vynechaných aspektů přinesla 

S. Maerzová, která tvrdí, ţe tyto fenomény by do „velkého příběhu“ vnesly neklid a rozpaky, 
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coţ povaţuje za jednu z největších výzev a charakteristický znak procesu vyrovnání se 

s minulostí.
185

 

2. 4. POZVOLNÝ NÁSTUP REVIZIONISMU 
Ve Skandinávii se vyrovnávání se s minulostí, ať uţ v rovině historiografické, muzejní, 

veřejného vzpomínání, politické, či právní odvíjelo značnou dobu v černo-bílém vidění. Na 

jedné straně stála pozitivně interpretovaná rezistence, do které se započítávala většina 

společnosti, na straně druhé naopak síly nenárodní, kolaboranti a Němci. Oficiální interpretace 

se v severských zemích udrţely aţ do pozdních šedesátých, respektive sedmdesátých let, kdy se 

objevily první revizionistické interpretace.
186

 S. U. Larsen umisťuje první nesmělé pokusy o 

kritiku oficiální interpretace jiţ do 60. let, kdy v časopise Kontrast proběhla krátká diskuze o 

mýtech spojených s norskou válečnou zkušeností. K této diskuzi mohlo dojít, protoţe poválečná 

potřeba o zjednodušený pohled na minulost nebyla jiţ tak svazující.
187

 Dalším krokem směrem 

k pomalému ústupu od černo-bílého vidění byly „aféry“ dvou poslanců parlamentu – 

H. Kvanmové a K. Ø. Hansena – a debata nad osudem norského spisovatele a drţitele Nobelovy 

ceny za literaturu Knuta Hamsuna v 70. letech.
188

 Oba poslanci byli jako náctiletí z vůle svých 

rodičů zapojeni do mládeţnické organizace NS a po válce byli odsouzeni k odnětí občanských 

práv. „Aféra“ spočívala v otázce, jestli je moţné, aby se lidé, kteří stáli za války na „špatné 

straně“, mohli stát poslanci. Na jejich obhajobu často zazníval argument, ţe: „osoby jednou uţ 

odsouzené při trestných tribunálech by neměly být trestány pořád, v tomto případě tím, ţe by 

nemohly usednout v parlamentu.“
189

 Oba dva navíc byli jiţ zcela integrovanou součástí 

společnosti, tudíţ na svých pozicích zůstali.
190

 Stejně tak debata nad Hamsunovou podporou 

norských nacistů ukázala, ţe při zkoumání osudů jednotlivců je černo-bílé vidění válečné 

zkušenosti z dlouhodobého hlediska těţko udrţitelné.
191

 

O jeho trvající dominanci však nelze pochybovat, coţ dokládá další významná společenská 

debata, jiţ způsobil soudní proces mezi bývalým členem Nasjonal Samlingu  H. S. Jacobsenem 

a tehdejším socialistickým poslancem S. Løbergem. Spor spočíval v tom, ţe Jacobsen zaţaloval 

Løberga, jenţ označil čerstvě publikovanou biografickou knihu britského novináře Ralpha 

Hewinse Quisling: Prophet without Honour (norsky vyšla kniha v roce 1966 pod názvem 

Quisling: profet uten ære), která vůdce norských nacistů zobrazovala v pozitivním světle,
192

 za 

falšování historie. Jacobsen svůj spor prohrál, Hewinsova kniha totiţ obsahovala celou řadu 
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faktických chyb a S. U. Larsen označuje Hewinsovu explicitní obranu Quislinga „často aţ 

neuvěřitelně naivní“.
193

 Nicméně publikování „NS-knihy“, jak byla biografie norskými novináři 

nazývána,
194

 dalo do pohybu politické a společenské elity, které se obávaly prosazení 

nevhodného obrázku Norska během druhé světové války v zahraničí. Důsledkem bylo, ţe jiţ 

rok po vydání původní Hewinsovy knihy, vyšla publikace Norway and the Second World War 

editovaná M. Skodvinem a O. Ristem a povaţovaná mnohými za „oficiální historii Norska za 

druhé světové války“
195

 – mimochodem první dílo o norské válečné zkušenosti pouţitelné pro 

čtenáře neovládající norštinu. Podle C. Maiera je publikace této knihy pozoruhodná především 

pro to, jak osvětluje důleţitost mýtu rezistence pro norskou identitu. „Nic totiţ nebylo pro 

norské vnímání sebe sama povaţováno za tak nebezpečné, jako kdyby cizinci začali norskou 

válečnou zkušenost vnímat jinak, neţ ji vnímali sami Norové – jako zkušenost odbojářskou.“
196

 

Jak tvrdí O. K. Grimnes, často zmiňovaným znakem nové generace je její potřeba 

přepisovat historii.
197

 Obdobná situace v norské historiografii na přelomu 60. a 70. let, kdy se 

druhá generace historiků začala prosazovat v západní Evropě, ovšem nenastala. Ø. Sørensen 

však druhou generaci válečných historiků přeci jen nachází – i kdyţ ne tak ostře vymezenou 

vůči svým předchůdcům – a nazývá ji generací alternativní. Podtrhává především historika H. F. 

Dahla
198

, který se proti M. Skodvinovi vymezoval zejména svými poţadavky o zasazení norské 

válečné zkušenosti do širší perspektivy norských dějin, případně evropských dějin druhé 

světové války.
199

 Větší prosazení těchto historiků nastalo aţ v letech sedmdesátých, kdy byla 

publikována snad první revizionistická kniha, a to právě Dahlova Krigen i Norge (Válka 

v Norsku). Autor v ní formuloval šest mýtů ohledně doby okupace: (1) okamţitý odboj všeho 

lidu po 9. dubnu, (2) role parlamentu jako důleţité společenské kotvy v době německé invaze a 

války, (3) jednota všech Norů v boji proti Němcům a Quislingovi, (4) velký význam norského 

odboje v celkovém boji proti Němcům, (5) všichni Norové, kromě těch v NS, byli loajální 

k odbojářům, (6) většina národa přeţila válku v pořádku.
200

 

K částečnému zpochybnění okupačních mýtů došlo trochu paradoxně také kvůli ustavení 

Skodvinem inspirované Výzkumné skupiny soudobé historie ve druhé polovině 60. let, která 

publikovala další obsáhlou válečnou publikaci Norge og den 2. Verdenskrig (Norsko a druhá 
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světová válka).
201

 Ačkoli se tito mladší historikové stále zabývali problematikou odboje, kniha 

byla zaloţena na novém výzkumu především oné „druhé strany“ – osudů členů NS. Společně 

s projektem mapování členů Nasjonal Samlingu v oblasti Bergenu tedy v průběhu 70. let došlo 

k jistému NS-revizionismu, kdyţ se poprvé ve větší míře ozvaly kritické hlasy k poválečnému 

vypořádání se s norskými nacisty. Stejně tak samotní členové NS dostali poprvé ve větším 

měřítku moţnost prezentovat svůj pohled na válečné události a přerušit tím své mlčení. Bádání 

tedy přineslo celou řadu cenných zjištění o motivech jednotlivých Norů pro vstup do strany, 

kterých byla celá škála – snaha o ochranu národa, boj proti komunismu, antiliberalismus, 

antisemitismus, oportunismus, ideologické přesvědčení. Jak shrnuje historik R. Hobson, zjistilo 

se, ţe mnohem častěji převládal oportunismus nad ideologií, coţ vedlo k novému pohledu 

na kolektivní vinu členů NS aplikovanou v poválečných tribunálech.
202

 

Přesunutí zájmu na stranu kolaborace zřejmě souvisí s všeobecným trendem ukazujícím, ţe 

právě aţ vnučky a vnuci členů tabuizované skupiny obyvatel se začínají svých prarodičů ve 

větší míře ptát na jejich minulost bez toho, aby jejich postoje a priori odsuzovali.
203

 Ve stejné 

době se poprvé výrazněji ozvala i kritika ze strany norské komunistické strany, která se 

oprávněně ohrazovala vůči vynechání komunistického odboje z oficiální interpretace, jeţ bylo 

způsobeno vypuknutím studené války.
204

 

Celkově se dá říci, ţe vyrovnávání se s válečnou zkušeností, které bylo v norském případě 

velmi dlouho vedeno pod vlivem tvrdých morálních kritérií vítězů války,
205

 se aţ od 70. let 

otevřelo více kritickému pohledu na vlastní minulost. K překonání široce přijímaného rámce 

ovšem nedošlo a drtivá většina publikací z něj stále vycházela.
206

 Problematiku alespoň 

částečného zpochybnění konsenzu je moţné kvůli jiţ zmíněné provázanosti mezi politikou a 

procesem vyrovnávání se s minulostí promítnout do celkového vývoje ve Skandinávii a 

v Norsku. Období relativní společenské, politické a ekonomické stability od konce 40. let do 

70. let bylo podle některých ukazatelů právě v polovině let sedmdesátých vychýleno. Konkrétně 

mám na mysli konec dlouhého období socialistických vlád v Norsku a ve Švédsku, vstup 

nových politických stran do severských parlamentů, případně i mnohem významnější roli 

neparlamentních subjektů formujících se kolem otázek ţivotního prostředí, emancipace ţen, 

války ve Vietnamu, přístupu jednotlivých zemí do Evropského společenství nebo 

přistěhovalectví. H. Gustafsson připouští, ţe od 70. let se hnací silou společenské diskuze staly 
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kruhy mimo sociální demokracii, zatímco do let sedmdesátých: „bylo samozřejmostí, ţe 

vytyčování nových cílů a témat pro společenskou diskuzi bylo v reţii sociální demokracie.“
207

 

Dalším aktérem debat se pod vlivem německého Historikerstreitu stala média, která se 

začala v mnohem větší míře zajímat o problematiku vyrovnávání se s minulostí. Debaty o 

komplikovaných aspektech dějin nejen zprostředkovávala, ale i iniciovala.
208

 Velice významnou 

roli norské státní televize NRK dokládá vysílání dokumentární série I Solkorsets tegn 

(Ve znamení Slunečního kříţe – Sluneční kříţ byl znakem Nasjonal Samlingu – pozn. O. P.) na 

jaře roku 1981.
209

 Kromě historiků, politologů a právníků se poprvé ke slovu dostali i samotní 

členové NS, kteří byli tázáni na své důvody pro vstup do strany a své role v okupovaném 

Norsku. Například bývalá členka NS M. Pedersenová cítila, ţe po Quislingově převratu „se 

Norsko dostalo do správných rukou“,
210

 vůdce strany v Bergenu R. A. Nielsen viděl své členství 

jako jedinou alternativu, jelikoţ vše nasvědčovalo tomu, ţe Němci válku vyhrají.
211

 Tento 

dokument se snaţil bývalým členům NS „dodat lidskou tvář“, coţ však na počátku 80. let stále 

vzbuzovalo silné protesty.
212

 Na druhou stranu seriál umoţnil „ukončit jejich vyloučení ze 

společnosti a usnadnit vzájemnou komunikaci“.
213

 Dopad vysílání tohoto seriálu je dále moţné 

podtrhnout tím, ţe státní monopol na televizní vysílání se v celé Skandinávii udrţel téměř aţ 

do konce 80. let. H. Gustafsson k tomu dodává: „není daleko od pravdy tvrzení, ţe se v polovině 

60. let ‚všichni‘ dívali na televizi společně.“
214

 

2. 5. ODKLON OD REVIZIONISMU K UNIVERZÁLNÍM HODNOTÁM 
Od 80. let se očekával – obdobně jako v dalších zemích západní Evropy – příchod třetí 

generace válečných historiků. Podle R. Hobsona se však tato generace v 80. letech neobjevila a 

předkládá proto zajímavý a poměrně diskutabilní důvod – klesající zájem o druhou světovou 

válku v akademickém prostředí, coţ klade do kontrastu s narůstajícím zájmem o období 

okupace u médií a veřejnosti. Důvodem tohoto poklesu zájmu v akademických kruzích podle 

něj mohla být sniţující se schopnost mladých historiků a studentů číst německé prameny, coţ 

souvisí s ústupem němčiny jako cizího jazyka vyučovaného na norských školách.
215

 

Toto zpoţdění lze však spíše vysvětlit stále silnou a přijímanou oficiální interpretací, která 

však byla v 80. letech poměrně úspěšně propojena s výsledky nového výzkumu – kromě 

problematiky NS se jedná také například o historii všedního dne. Stejně tak hrála svoji roli stále 
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velice silná pozice Muzea norského odboje. Příkladem budiţ osmisvazková publikace 

Norge i krig (Norsko ve válce), která byla editovaná stárnoucím M. Skodvinem a vycházela 

mezi lety 1984-87.
216

 Publikování a poměrně značný úspěch této kniţní série u veřejnosti – jak 

snad trochu nadneseně formuluje S. Corellová: „…publikace jsou zdrojem informací o válce 

leţící v knihovnách tisíců domácností“
217

 – ukazují na pozvolný proces odklonu 

od revizionismu, který je spojen s novou – třetí – generací. Ta se tedy nakonec i podle 

R. Hobsona prosadila, ačkoli později neţ například ve Francii nebo v Dánsku.
218

 Odklon od 

revizionismu a nástup třetí generace historiků uspíšil také jiţ zmíněný. „norský Historikerstreit“ 

na přelomu 80. a 90. let.
219

 O. K. Grimnes v rámci této debaty do nové generace zařadil zejména 

mladé historiky Ø. Sørensena a N. J. Ringdala, kteří oba získali jistou generační sounáleţitost v 

Asociaci norských historiků. 

Pokud byla 80. léta podle R. Hobsona ve znamení poklesu zájmu o válečnou historii, 90. 

léta naopak přinesla zájem veliký, akademické prostředí nevyjímaje. Důvodem je konec studené 

války a snaha o nalezení nového referenčního rámce. S. U. Larsen vidí další příčinu v 

padesátiletém výročí ukončení druhé světové války v roce 1995, které se sice stále neslo pod 

taktovkou oslav odboje a vítězství nad nacismem, oţivilo však také debatu o doposud 

opomíjených tématech.
220

 Obdobně jako v případě Dánska se i tito mladší historikové začali 

zabývat mnohem širším spektrem aspektů válečné zkušenosti – ať uţ se jednalo o rasovou 

politiku, nasazení mladých Norů v uniformách SS na východní frontě či milostné vztahy 

norských ţen s německými vojáky a osudy dětí z těchto vztahů narozených.
221

 V porovnání 

s Dánskem však norská historiografie 90. let teprve doháněla svojí ztrátu. Například aspekty 

ekonomické spolupráce Norů s Němci tolik zpracovány nebyly.
222

 Obdobně se doposud 

nepracovalo s pohledem německé strany – zejména s korespondencí vojáků Wehrmachtu.
223

 

Od 90. let se v norské historiografii objevují nové znaky typické pro post-revizionistickou 

perspektivu. Kromě úsilí o překonání černo-bílého vidění okupace, zaţily velký průlom 

fenomény jako kultura vzpomínání, kolektivní paměť, coţ spočívá v rostoucím nárůstu 

komplexnosti vyrovnávání se s válečnou minulostí. Tato témata se logicky nevztahují k válce 

samotné, ale k jejímu zpětnému vnímání.
224

 Průkopnicí v tomto směru se stala historička 

A. Eriksenová se svojí knihou Det var noe annet under krigen (Za války to bylo jinak). 

Uţ samotný překlad názvu knihy do češtiny naznačuje, ţe válečná zkušenost má v norské 
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kolektivní paměti velice specifické postavení. A. Eriksenová dodává, ţe mýtus druhé světové 

války je vnímán jako časově ohraničené období dubnem 1940 a květnem 1945 a „propojení 

s obdobím před a poté jsou relativně bezvýznamná“.
225

 S problematikou kolektivní paměti je do 

jisté míry spojený i genderový rozměr vnímání války. V kolektivní paměti se při odkazech na 

rezistenci vţil termín gutta på skauen (chlapci v lese) pouţívaný pro Nory vyčkávající 

v neobydlených oblastech na správný okamţik k zásahu. Termín však explicitně vylučuje 

z odbojové činnosti norské ţeny, kterým naopak přisuzuje roli při starání se o chod domácnosti 

a rodiny.
226

 Obdobně se do popředí dostala tématika politiky vzpomínání, která je spojená 

s kulturou vzpomínání, nicméně se místo na spontánní a neorganizovaný aspekt tohoto procesu 

soustředí na jeho dirigování.
227

 Dílem věnujícím se této oblasti je dizertační práce C. Maiera 

Making Memories: The Politics of Remembrance in Postwar Norway and Denmark zabývající 

se formováním historického povědomí Norů a Dánů pomocí muzeí a veřejných oslav. 

Dalším zřetelným trendem současné norské historiografie je podle O. K. Grimnese její 

orientace na oběti války. Tématem jsou norští vězni v táboře Grini u Osla, ve Falstadu, 

nebo Německu, hlavní důraz je ovšem poloţen na utrpení ţidů. Právě otázka ţidů a jejich osudu 

je spojená s jedním z nejpozoruhodnějších činů odboje. Přibliţně 900 norských ţidů bylo včas 

varováno před zatýkáním a zachránili se tak před zatčením.
228

 Nicméně i tak došlo v letech 

1942-43 k deportaci 772 ţidů do Německa a přeţilo jich pouhých 30.
229

 Problematickým 

aspektem je účast Norů při zatýkání svých ţidovských spoluobčanů. E. Lorenz uvádí přesná 

čísla: „Na zadrţení a deportaci [ţidů] se podílelo 100 muţů ze státní policie, 60 z pořádkové 

policie, 60 z kriminální policie, 60 členů Hirdu
*
, 30 příslušníků jednotek SS-Norwegen a stovky 

norských taxikářů.“ Po válce norské orgány příliš nevítaly návrat Ţidů do Norska. Ti, kteří 

přeţili druhou světovou válku v exilu, se tedy po návratu stali cizinci ve vlastní zemi. Byli 

vnímáni jako cizí fenomén, proto nebyli zahrnuti do obnovy „projektu“ norského národa.
230

 O. 

K. Grimnes v zájmu o osud ţidů vidí aţ „jistou hierarchii utrpení“ a upozorňuje na to, ţe norská 

policie nezatýkala jenom ţidy, stejně tak Norské dráhy nepřeváţely jenom je, ale také jiné 

zatčené Nory.
231
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Zájem o válku samozřejmě přesáhl akademické kruhy. Tvrzení, ţe aţ od poloviny 90. let 

došlo k prosazení se autorů pocházejících z mimoakademických kruhů, by bylo ve světle celé 

řady autobiografických publikací vydávaných jiţ od prvních poválečných let odbojáři a sabotéry 

M. Manusem a G. Sønstebym
232

 neudrţitelné. Nicméně právě aţ na přelomu století se začaly ve 

větší míře publikovat knihy novinářů a pamětníků okupace, které se nezabývají pouze světlými 

momenty norské válečné zkušenosti. Příkladem budiţ knihy H. Aarnesové o tyskerjentene nebo 

A. Bryneho, ve které autor porovnává osudy odbojáře a vojáka SS, tedy zřejmý motiv 

usmiřování bývalých nepřátel, a kniha nese podtitul naprosto neslučitelný s černo-bílým 

viděním války – fiender i krig, venner i fred (nepřátelé ve válce, přátele v míru). V souvislosti 

s nástupem kultury vzpomínání mohl mít například historický velkofilm Max Manus z roku 

2008 mnohem větší dopad na historické povědomí společnosti neţ celá řada historických knih. 

Do jisté míry se tím proměnila i role akademických historiků při debatách o válečné zkušenosti, 

kteří jako v případě Max Manuse upozorňují na některé faktografické nepřesnosti.
233

 

Tato dlouhodobá tendence o „roztříštění pohledu na jednotný obraz norské společnosti, 

která ve svém důsledku umoţnila otevření společnosti ke stinným stránkám okupace a kritice 

poválečného tvrdého jednání vůči tabuizovaným skupinám“
234

 se však samozřejmě nesetkala 

pouze s naprostým pochopením a přijímáním. Příkladem je ostrá diskuze, jeţ následovala po 

publikování knihy norského novináře E. Ulateiga Med rett til å drepe (Povolení zabíjet) v roce 

1996 zabývající se jednáním norských odbojářů během války. Autor v knize představil osudy 

Norů – z velké většiny členů NS – kteří byli za války zabiti „jelikoţ pro odboj představovali 

příliš velkou hrozbu“.
235

 Zatímco zastánci knihy vítali přivedení nového tématu do společenské 

debaty, jejich oponenti činy odbojářů obhajovali tím, ţe „šlo aţ o poslední moţné řešení“.
236

 

Pomyslným vyvrcholením debaty byla stíţnost veteránské organizace na faktografické 

nepřesnosti, které kniha obsahovala, a poţadavek na staţení publikace z prodeje. Vydavatelství 

výtky veteránů uznalo a kniha byla skutečně staţena. V roce 1999 ovšem E. Ulateig vydal 

publikaci znovu ve vlastním nákladu, coţ tehdejšího ředitele Muzea norského odboje 

A. Molanda přimělo k vydání své knihy na stejné téma, kde označil případy zabití Norů – 

kterých bylo podle autora méně neţ v případě první knihy – ze strany odboje jako nutnost.
237

 

Tento příklad odhaluje jak stále pevně vţité vnímání toho, co bylo za války „dobré“, a co 

„špatné“, můţe vést ke snahám obhajovat některé problematické aspekty válečné zkušenosti. 
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Podobné hájení však vzhledem k velkému zájmu veřejnosti a médií o válečnou historii 

nezabrání tomu, aby se téma stalo součástí veřejné diskuze. 
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3. DOPAD INTERPRETACÍ V „MUZEU“ A VE „ŠKOLE“ 

Byly proměny válečných interpretací nějakým způsobem reflektovány v dalších oblastech 

formujících historické povědomí norské společnosti, nebo se odehrály pouze v rovině 

historiografické? Došlo k posunu od národně-historické perspektivy k univerzálním hodnotám 

nejenom v oblasti historiografie, ale proběhla v tomto směru i přeměna muzeí a školních 

učebnic? 

A.-M. Thiessová zasazuje důleţitost instituce muzea do historického kontextu a upozorňuje, 

ţe jiţ národy posilující v 19. století své sebevědomí upíraly mnoho sil k vytváření sbírek a 

budování muzeí.
238

 Obdobně se k této problematice staví C. Maier, který dodává, ţe muzea mají 

stejně krátkou historii, jako je historie národního státu.
239

 V této kapitole se nejprve zaměřím na 

muzea prezentující historii druhé světové války v Norsku, konkrétně mám na mysli Muzeum 

norského odboje, Centrum pro studium holocaustu a náboţenských menšin (Senter for studier 

av Holocaust og livssynsminoriteter, dále také HL-senteret), Stiftelsen Arkivet (Nadace Archiv) 

a Falstadsenteret (Centrum Falstad). Poté podrobím analýze středoškolské učebnice dějepisu 

z 80. let a učebnice současné. Pro obohacení celkového obrazu se podrobněji podívám i na 

materiály vydávané nakladatelstvími blízkými vojenským kruhům. 

3. 1. MUZEA „TRADIČNÍ“ A „ALTERNATIVNÍ“ 
O. S. Stugu vnímá muzea jako „jedny z nejdůleţitějších institucí pro formování historického 

povědomí moderní společnosti“.
240

 Důvodem je důleţitost selektivního výběru minulosti, která 

je v expozicích prezentována, pro šíření historického povědomí mezi veřejností. Norský historik 

rozlišuje v souvislosti s expozicemi válečné zkušenosti dvě základní kategorie muzeí – tradiční 

a alternativní. Kategorie se odlišují na základě přístupu, kterým se snaţí problematiku 

představit, a podle hodnot, které chtějí návštěvníkovi předat.  První kategorie, si stále uchovala 

jakýsi tradiční rys, kde je muzeum vnímáno jako nástroj utváření „hrdosti a vlastenectví“ a kdy 

má muzeum pomocí válečné historie „podpořit morálku a posílit identitu“. Válečná historie je 

v nich prezentována na základě vnímání války jako „nedílné a někdy nevyhnutelné součásti 

budování státu“.
241

 V těchto tradičních muzeích je tedy stále zřejmé jejich zapojení do 

fenoménu „velkého příběhu“. Pro druhou, alternativní kategorii muzeí, je sice východiskem 

expozice také válečná zkušenost, nicméně se nesoustředí na válku jako takovou, ale spíše na 

univerzální hodnoty, jako jsou například lidská práva, usmiřování bývalých nepřátel, či 

otevřenost demokratické společnosti.
242

 C. Maier označuje tyto dvě kategorie jako rozdíl ve 
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vnímání muzea buď jako „chrámu“, nebo jako „fóra pro diskuzi“.
243

 Jednotlivá muzea, ať uţ 

patří do první, nebo do druhé skupiny, mohou být velice kvalitní, nebo naopak velmi špatná, 

odlišují se pouze v tom, jakou zprávu si z nich návštěvníci mají odnést. 

Otázkou zůstává, jestli došlo v posledních desetiletích v návaznosti na proměnu pohledu 

na minulost také k proměně expozic. Podle O. S. Stugu přinesl vývoj muzejnictví po druhé 

světové válce následující tendence: některá muzea si zachovala silnou dělící linii mezi přítelem 

a nepřítelem a udrţela si své poslání podporovat národní identitu, celkové zobrazení války se 

však změnilo a do výstavních síní si našly svoji cestu i expozice, které národní identitu a „velký 

příběh“ vystavují kritickému pohledu a mnohdy jim i odporují.
244

 Vyskytují se tedy i muzea, 

která jiţ neslouţí pouze k vyprávění příběhů, ale naopak nabízí platformu pro diskuzi o 

porušování lidských práv a morálních dilematech. Slovy filozofky a teoretičky muzejnictví 

Hilde Heinové muzea „sestoupila z nebes autoritativní nezpochybnitelnosti do níţin 

pochybností“.
245

 

3. 1. 1. MUZEUM NORSKÉHO ODBOJE 

Návštěvník Muzea norského odboje
246

 v pevnosti Akershus se hned v úvodu setká s výtisky 

různých novin z předválečného období. Mapa Československa naznačuje odpověď na otázku v 

titulku deníku Aftenposten (Večerní kurýr) z 1. října 1938: „Jak bude probíhat postoupení 

Sudet“, Titulní strana Stavanger Aftenblad (Stavangerský večerník) z 3. září 1939 zase 

informuje o tom, ţe: „Velká Británie a Francie vyhlásily Německu válku.“
247

 Tento dramatický 

úvod expozice se shoduje s oficiální prezentací válečné zkušenosti, kterou profesor didaktiky 

H. Eikeland nazývá okupačním mýtem. Stejně tak se i expozice celá nese v mytickém rytmu.
248

 

Začíná dramatickým procitnutím z idyly 9. dubna 1940, přechází v období hledání a nejistoty 

v létě 1940 a končí poznáním a odhodláním u hrdinů, tzn. u norského lidu, překonáním bolesti a 

završením celého období konfliktu návratem do idylické situace.
249

 

Vzhledem k osobní zkušenosti z návštěvy Muzea se plně ztotoţňuji s tvrzením O. S. Stugu, 

jenţ zprávu, kterou si návštěvník NHM odnáší, definuje jako: „předem uzavřený příběh invaze a 

kolaborace, odboje a vítězství, hrdinů a padouchů s minimálním prostorem pro alternativní 
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přístupy, otázky nebo diskuzi.“
250

 Muzeum bylo otevřeno 8. května 1970 a během následujících 

tří let proběhly částečné úpravy expozice, nicméně od roku 1973 nedošlo v expozici k nějakým 

větším změnám.
251

 Za zřízením NHM stála soukromá nadace, která však měla poměrně silné 

vazby na armádu. O tyto vazby se zaslouţili zejména bývalí odbojáři jako J. C. Hauge, 

T. Gjelsvik a G. Sønsteby, kteří nadaci podporovali a při budování Muzea se nezanedbatelně 

angaţovali.
252

 V roce 1995 se pak Muzeum oficiálně stalo jedním z Armádních muzeí 

(Forsvarets museer).
253

 Vzhledem k tomu, ţe bylo NHM zaloţeno v období, kdy ještě stále 

nebyla plně dokončena obnova státu a společnosti po traumatické válečné zkušenosti, měla 

instituce zcela zřejmou funkci, a to upevnění národní identity.
254

 V obdobném duchu se i dnes 

nese sdělení na muzejní webové prezentaci: „Muzeum svou expozicí, archivem a knihovnou 

usiluje o poskytnutí pravdivého a realistického obrazu toho, jaké neštěstí a poníţení můţe lidem 

okupace přinést.“
255

 Z čehoţ vyplývá, ţe NHM plní také funkci jakéhosi pomníku, který má za 

cíl konzervovat. A jak shrnuje C. Maier: „pomníky nejsou vnitřně na proměny připravené.“
256

 

Expozice vznikla na velmi důkladném výzkumu a kromě „opomenutí“ spojeneckých aktivit 

v období před německou invazí – středem zájmu byla především loţiska ţelezné rudy na severu 

Švédska – proti ní lze z faktografického hlediska „jen obtíţně vznést nějaké váţné námitky“.
257

 

Muzeum je jednou z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí v Oslu a je také častým cílem, 

kam norští představitelé zvou státní návštěvy. Velice výmluvným argumentem podporujícím 

důleţitost muzea je fakt, ţe celou jednu třetinu návštěvníků tvoří školní děti,
258

 které mají 

v doprovodu učitele vstup zdarma.
259

 

Návštěvník procházející chronologicky uspořádanou expozicí se setkává s velmi zřetelnou 

symbolikou. Jako příklad poslouţí jednou helma vojáka Wehrmachtu, poté záznam Quislingova 

projevu, kterým se 9. dubna z rozhlasu jmenoval premiérem, vlajky se Slunečním kříţem, 

případně fotografie německých vojáků pochodujících v první den invaze po oselské hlavní třídě 

Karl Johans gate. Nejvýmluvnějším symbolem je ovšem fotografie norského krále 
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Haakona VII. a korunního prince Olava pořízená během německé invaze v dubnu 1940 známá 

jako Kongebjørka (Královská bříza, viz příloha č. 1), která se trochu paradoxně – norská 

královská rodina prchá před nepřátelskou armádou – stala symbolem norského odhodlání 

vzdorovat Němcům. Fotografie je v muzeu umístěna na prominentní pozici jako protiklad ke 

snímku Vidkuna Quislinga a návštěvníkům tím zcela jasně ukazuje, kde se nachází „zlo“, a kde 

„dobro“. Stejně tak v muzejním katalogu je úplně první fotografií, navíc u ní chybí jakýkoli 

popisek, „protoţe tento symbol není potřeba jakkoli komentovat“.
260

 

3. 1. 2. HL-SENTERET, STIFTELSEN ARKIVET A FALSTADSENTERET 

Zatímco NHM je kvůli svému přetrvávajícímu důrazu na upevňování morálky a identity 

společnosti typickým příkladem muzea tradičního, v norském prostředí se objevila i muzea 

alternativní. O. K. Grimnes upozorňuje na sílící pozici fenoménu politiky vzpomínání ve smyslu 

zakládání nových institucí a nadací, který je v tomto kontextu obzvláště důleţitý. HL-senteret se 

nachází ve staré Quislingově rezidenci na poloostrově Bygdøy v Oslu zvané Villa Grande, 

Stiftelsen Arkivet je umístěný v bývalém sídle Gestapa v Kristiansandu a Falstadsenteret 

v Trøndelagu sídlí v místě tehdejšího německého vězení a popraviště.
261

 Uţ ve výběru lokality 

je vidět snaha na pozadí druhé světové války poskytnout prostor pro diskuzi o usmíření, 

lidských právech či náboţenské nesnášenlivosti.
262

 

„Centrum pro studium holocaustu a náboţenských menšin (HL-senteret) je výzkumným, 

vzdělávacím a diskuzním střediskem, které zakládá svojí aktivitu na studiu holocaustu, jiných 

genocid, rasismu a antisemitismu, stejně jako výrazného porušování lidských práv menšin a 

obzvláště těch náboţenských.“
263

 Jiţ toto tvrzení na internetových stránkách HL-senteret 

dokazuje, ţe proměny ve vnímání válečné minulosti byly při jeho zakládání velice zřetelně 

reflektovány. Instituce byla zaloţena na jaře 2001 s výrazným přičiněním Univerzity v Oslu a 

ţidovské komunity
264

 a expozice usiluje o zasazení problematiky osudu ţidů za druhé světové 

války do historického kontextu Norska a celé Evropy. Vedle otevřené dětské kníţky z Německa 

30. let, kde obrázku malebné krajiny venkova dominuje značka s nápisem Juden sind hier 

unerwunscht (Ţidé tu nejsou vítáni), se nachází citát Willyho Brandta: „Kaţdému jednotlivci 

musí být jasné, ţe něco jako ‚ţidovský problém‘ vůbec neexistuje. Antisemitismus nepramení 

z nějakého reálného rasového problému, ale z lidských nejhorších vlastností – nepoctivosti, 

zbabělosti, hlouposti a sadismu.“
265

 Expozice se snaţí návštěvníka samotného donutit 
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k zamyšlení nad problematikou, kdyţ předkládá názory jednotlivých stran a artefakty, které je 

s nimi moţné spojit, příliš je však neinterpretuje.  

Dalším rysem je úsilí o to, aby si návštěvník uvědomil důleţitost vazby mezi minulostí, 

současností a budoucností. Ilustrují to například aktivity Stiftelsen Arkivet v Kristiansandu na 

jihu Norska. Nadace zaloţená v roce 1999 vyuţívá prostory bývalého německého vězení 

k tomu, aby s pomocí záţitku pobývání v místnosti, kde Němci během války mučili své zajatce, 

umoţnila více pochopit válku, boj za demokracii a lidská práva. Cílovou skupinou je především 

školní mládeţ.
266

 Základním posláním instituce je pak: „…věda a rozvoj. Vědecká činnost se 

zabývá především demokracií, lidskou důstojností, dialogem, předcházením konfliktů, 

historickou reflexí a její interpretací.“
267

 Kromě toho, ţe tyto nové instituce slouţí díky svým 

expozicím jako muzea a jsou zároveň i výzkumnými organizacemi s převaţujícím zaměřením 

na univerzální lidské hodnoty,
268

 profilují se jako místa setkávání a diskuzí. Falstadsenteret 

v Trøndelagu ve středním Norsku zaloţené roku 2000 je příkladem instituce, která usiluje o 

šíření povědomí o politických vězních z doby okupace.
269

 

3. 2. UČEBNICE DĚJEPISU A DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY 
Role učebnice při vytváření historického povědomí studentů je neoddiskutovatelná, kvalitní 

učebnice by ovšem podle H. Eikelanda měla vytvářet povědomí takové, ţe student si ujasní 

existenci vztahu mezi interpretacemi minulosti, jejich dopady na současnost a významem pro 

budoucnost.
270

 Vytváření učebnice je obdobně jako jiţ zmíněná práce historika činností značně 

selektivní. Výběrem témat, historických osobností nebo fotografií autoři vţdy vytváří „svojí“ 

verzi minulosti. Otázka zní, jakým způsobem se středoškolské učebnice vyrovnávají 

s proměnami interpretací druhé světové války. 

H. Eikeland analyzuje učebnice pouţívané na norských středních školách – tyto publikace 

vychází z aktuálního učebního plánu zvaného Kunnskapsløftet
271

 – a upozorňuje na to, ţe 

všechny kombinují popis historických událostí respektující linii výstavby příběhu – invaze, 

válka v roce 1940, ţivot během okupace, odbojová činnost, kolaborace, pronásledování ţidů, 

osvobození, poválečné tribunály – s kritikou kdysi dominantního okupačního mýtu.
272

 

Příkladem budiţ učebnice Portal: verdenshistorie og norgeshistorie etter 1750 publikovaná 

v roce 2007 (Portal: světová a norská historie po roce 1750), ve které kapitolu Okkupasjonstid i 

                                                      
266

 STIFTELSEN ARKIVET, Stiftelsen Arkivet, oficiální webová prezentace Stiftelsen Arkivet, 

http://www.stiftelsen-arkivet.no/stiftelsen, ověřeno: 11. 05. 2011. 
267

 Tamtéţ. 
268

 STUGU, O. S., Exhibiting…, str. 13-14. 
269

 FALSTADSENTERET, Forskningsvirksomhet, oficiální webová prezentace Falstadsenteret, 

http://falstadsenteret.no/, ověřeno: 13. 05. 2011. 
270

 EIKELAND, H., str. 2. 
271

 Tamtéţ, str. 1. 
272

 Tamtéţ, str. 6. 

http://www.stiftelsen-arkivet.no/stiftelsen
http://falstadsenteret.no/
http://falstadsenteret.no/


45 

 

Norge (Období okupace v Norsku) otevírá nadpis „Jednoznačný pohled byl nuancován“, text se 

hned v úvodu distancuje od kdysi dominantní interpretace a zmiňuje rozšířenou ekonomickou 

spolupráci s Němci, politickou kolaboraci a vojenské nasazení na východní frontě.
273

 Obdobné 

zpochybňující prvky lze nalézt i v učebnici Mennesker i tid 2 (Lidé v čase 2). Vyskytují se zde 

motivy ze všedního ţivota v okupované zemi, ekonomické výhody a nevýhody plynoucí 

z okupace, společenský trend sniţování rozdílů mezi venkovem a městem či klesající 

nezaměstnanost a práce pro Němce.
274

 Podle H. Eikelanda se u současných učebnic celkově 

autorům podařilo zkombinovat detailní výklad historických událostí s kritikou oficiální 

interpretace, která zcela ovládala učebnice v minulosti.
275

 

Učebnice starší si taktéţ udrţují velice podobnou volbu prezentovaných témat, nicméně 

jejich výběr je od učebnic současných odlišný. Pro ilustraci představím názvy podkapitol 

v publikaci Norges- og verdenshistorie etter 1850 (Norská a světová historie po roce 1850) 

vydané roku 1985: Šok – Útok – Vedení státu utíká – Quisling se prohlašuje premiérem – 

Parlament rozpuštěn a vláda na útěku – Válka – Boj o Narvik – Dobytá země – Nejvyšší soud 

odstupuje – Německý teror – Posilování odboje – Vězení a koncentrační tábory – Domácí fronta 

– Všední ţivot – Finnmarka a Finsko – Kdyţ přišel mír.
276

 O tématech ekonomické spolupráce, 

případně o osudech členů NS či norských ţidů se učebnice nezmiňuje vůbec. Zajímavé je jistě i 

jméno učebnice samotné v porovnání s učebnicí Portal. Výměna pořadí jmen „Norsko“ a „svět“ 

můţe být podle mého mínění interpretována jako jakýsi odstup od národního vnímání historie a 

posilování trendu vnímání historie Norska v celosvětovém, případně evropském měřítku. Jiná 

rozšířená učebnice z 80. let Norge 2 etter 1850 (Norsko 2 po roce 1850) se sice kolaboraci a 

spolupráci s okupanty věnuje, nicméně jednostránkový rozsah zcela neodpovídá prostoru, který 

v učebnici zabírá pětistránková část o domácím odboji.
277

 

Dalším velice zajímavým pramenem, se kterým studenti pracují, ačkoli ne v takové míře 

jako s výše zmíněnými učebnicemi, je publikace Norge i Den Annen Verdenskrig (Norsko ve 

druhé světové válce)
278

 vydaná v roce 2006 nadací Folk og Forsvar, jeţ sdruţuje nepolitické 

organizace zabývající se norskou bezpečnostní politikou a armádou.
279

 Vzhledem k charakteru 

vydavatele je logické zaměření této dvacetistránkové publikace na vojenskou problematiku 

okupace, nicméně jsou zde i poměrně detailně popsány různé aspekty ze všedního ţivota 

                                                      
273

 ABRAHAMSEN, O. A., DYRVIK, S., OHMAN NIELSEN, M.-B., AASE, A., Portal: 

verdenshistorie og norgeshistorie etter 1750, Oslo: Det Norske Samlaget, 2007, str. 288. 
274

 Cit. dle: EIKELAND, H., str. 6. 
275

 Tamtéţ, str. 14. 
276

 BJØRNSEN, B., Norges- og verdenshistorie etter 1850, Oslo: Aschehoug, 1985, str. 280-291. 
277

 EMBLEM, T., SYVERTSEN, T., STENERSEN, Ø., Norge 2 etter 1850, Oslo: Cappelen, 1983, str. 

137-143. 
278

 Zaloţeno na osobním rozhovoru s majorem A. H. Øienem v Oslu v únoru 2011. 
279

 FOLK OG FORSVAR, Historie, oficiální webová prezentace Folk og Forsvar, 

http://www.folkogforsvar.no/Om_Folk_og_forsvar/Historie, ověřeno: 13. 05. 2011.  

http://www.folkogforsvar.no/Om_Folk_og_forsvar/Historie
http://www.folkogforsvar.no/Om_Folk_og_forsvar/Historie


46 

 

společnosti. „Došlo k uzavření divadel. ‚Londýn‘ v rádiu apeloval na bojkot kin, k čemuţ brzy 

došlo. Naprostý nedostatek kulturní nabídky byl ovšem zaplněn. Za války bylo natočeno více 

filmů (21) neţ v jakémkoli jiném předchozím pětiletém období. Lidé četli knihy jako nikdy 

předtím.“
280

 Černo-bílý rámec interpretace je zde však zřejmý: „Waffen SS (kurzíva O. P.) 

zrekrutovaly přibliţně 7 000 mladých Norů, kteří odjeli bojovat na východní frontu. Mnozí 

z nich byli moţná těmi nejlepšími vojáky, které Norsko kdy vychovalo. Byli skvěle trénovaní, 

naučili se bojovat v krvavé a nemilosrdné válce, ale slouţili bohuţel na ŠPATNÉ STRANĚ 

(velká písmena v originále)!“
281

 O různých motivech, které mohly tyto mladé muţe vést k jejich 

angaţmá v německé uniformě, se publikace nezmiňuje, stejně tak tu není zmínka o tom, jak 

s nimi bylo po válce zacházeno. Naopak odboj je zde popisován zcela kladně, aţ na výjimku 

v samém závěru publikace, kde je uvedeno: „65* norských nacistů bylo zabito odbojáři.“ Pod 

hvězdičkou se v poznámce uvádí, ţe „číslo je diskutabilní. Vedla se o tom intenzivní debata a 

byly o tom napsány knihy.“
282

 

Obdobný pohled nabízí i publikace Fritt Norge (Svobodné Norsko), jejíţ dosah ovšem 

přesahuje oblast škol. Padesátistránková barevná publikace plná fotografií vznikla z iniciativy 

vlády a veteránských spolků u příleţitosti 50. výročí konce druhé světové války. Její náklad 

přesáhl jeden milion výtisků a poté byla zadarmo distribuována nejen do škol, ale i do norských 

domácností.
283

 Fritt Norge poskytuje detailní vhled do okupovaného Norska. Německou invazi, 

válku na jaře 1940, občanský i ozbrojený odboj, průběh osvobození a další momenty z norských 

válečných dějin zasazuje do celkového kontextu druhé světové války. Stejně tak velmi podrobně 

rozebírá všední ţivot Norů – od sbírání brusinek ve snaze obohatit svůj jídelníček, zákazu 

vánočních pohlednic s tématikou norských vlajek aţ po bojkot sportovních utkání pořádaných 

nacifikovanými sportovními svazy.
284

 Nachází se zde také pasáţ o osudu evropských a norských 

ţidů. Důleţitým prvkem publikace jsou pak svědectví přímých aktérů konfliktu, která mají 

poměrně značný rozsah a dominují v nich lidé aktivní v odbojovém hnutí. Snad nejtypičtějším 

rysem černo-bílého vnímání je však dvoustránkový rozhovor se současným norským králem 

Haraldem V., jenţ je nadepsán: „Tím, ţe můj děda odmítl abdikovat, sjednotil Norsko.“
285

 

Celkový vývoj v oblasti školních učebnice a jiných vzdělávacích materiálů je moţné 

shrnout následovně. Vzhledem k tomu, ţe v 80. letech, kdy vyšly obě starší učebnice, výzkum 

války stále vycházel z černo-bílého interpretačního rámce, bylo by nelogické, aby se učebnice z 

tohoto rámce vymykaly. Propojení mezi historiografií a učebnicemi tedy jistě existovalo. Jak 
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ukazuje příklad učebnic současných, nově zpracovaná témata se ve školních učebnicích také 

prosadila, tudíţ provázanost mezi historiografií a učebnicemi se udrţela i nadále. Současní 

studenti se tedy obdobně jako generace před nimi učí z materiálů, které reflektují poslední 

výzkum, akorát vnímání války v současných učebnicích je mnohem různorodější. Materiály 

vydávané organizacemi se silnými vazby na veteránské organizace vývoj na poli historiografie 

do jisté míry také reflektují, nicméně se do popisu problematických aspektů pouští minimálně, 

nebo je zcela vynechávají. 
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ZÁVĚR 
Norská historiografie druhé světové války, potaţmo celý proces vyrovnávání se s minulostí 

se velice dlouho odbývaly v rámci silného konsenzu, jenţ výzkum válečné zkušenosti do značné 

míry limitoval. Konsenzus v sobě obsahoval černo-bílé vidění válečné zkušenosti a obnášel 

velké zjednodušení událostí mezi lety 1940-45. Byl zaloţen na jednotě mezi politickými 

zástupci, společenskými elitami a veřejností, která spočívala ve vnímání drtivé většiny Norů 

jako přímých či nepřímých členů odbojového hnutí.  Vznik konsenzu a jeho prosazení byly 

umoţněny právě tím, ţe ve vnímání války neexistoval nějaký zásadní konflikt. Tento všeobecný 

soulad byl posílen poválečnými soudními tribunály, které definovaly „špatné“ chování během 

války, čímţ usnadnily identifikaci neodsouzených s „dobrou“ stranou. K interpretování války 

jako hrdinného boje Norů proti vnějšímu a vnitřnímu nepříteli přispělo jednak zasazení válečné 

zkušenosti do historické perspektivy celkového vývoje norské identity, stejně tak i početně 

limitovaná norská akademická komunita, která se z velké části soustředila kolem výzkumných 

center Muzea norského odboje a Historického ústavu Univerzity v Oslu. 

Konsenzuální rámec byl postupně zpochybňován od 70. let, jeho narušení ovšem přišlo aţ 

na konci 80. let, kdy se pod vlivem německého Historikerstreitu v norské historiografii poprvé 

objevil termín generace historiků. V rámci norského „střetu historiků“ byla zpětně definována 

jednotlivá období norské historiografie. První generace historiků se zformovala kolem profesora 

Historického ústavu oselské univerzity a výzkumníka Muzea norského odboje M. Skodvina. 

Právě ona vycházela z všeobecně přijímaného „odbojářského“ rámce, zároveň však pro tento 

rámec dodávala faktografický materiál, protoţe se soustředila zejména na oblast odbojového 

hnutí. 

Následovníci této generace se aţ na výjimky příliš nevymezovali vůči svým předchůdcům, 

naopak s nimi spolupracovali v rámci vytvořených struktur – především instituce Muzea 

norského odboje byla vzhledem k přístupu k archivním materiálům klíčová. Kromě 

přetrvávajícího zájmu o oblast rezistence se ovšem začali soustředit i na „druhou“ stranu, na 

kolaboranty. Černo-bílé vidění válečné zkušenosti se ovšem zachovalo, jen došlo k 

postupnému přesunutí zájmu na opačnou stranu. 

Proces překonávání národně-historického rámce směrem k univerzálním hodnotám – práva 

jednotlivce, doposud zanedbávaných skupin a menšin – byl zahájen aţ v devadesátých letech, 

kdy třetí generace historiků začala usilovat o jistou syntézu obou dimenzí dosavadního 

válečného výzkumu a prozkoumání tzv. šedých zón. Jak podotýká S. U. Larsen, tento odklon od 

oficiální interpretace bylo moţné provést aţ s odstupem času. Aţ po uplynutí několika desetiletí 

byla totiţ norská společnost schopná přijmout oddělení roviny výzkumu odbojového hnutí ve 
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snaze zmapovat jeho zásluţnou činnost během válečného období od roviny budování norské 

identity, pro kterou byl odboj hlavním motivem.
286

 Tento proces odklonu k „pestřejší“ 

interpretaci lze také vysvětlit koncem studené války a oslabením pozice historika při výkladu 

minulosti, čímţ prudce vzrostla pravděpodobnost „přinesení“ nových témat do veřejné diskuze. 

Pokud se vývoj prezentace války v Norsku porovná s ostatními zeměmi západní Evropy, je 

moţné nalézt jisté paralely. Především v tom, ţe v prvních poválečných letech došlo k rozšíření 

vnímání válečné zkušenosti jako hrdinného boje oběti (vlastního národa) proti nepříteli. Odboj 

tedy ve veřejném prostoru zcela zastínil rovinu kolaborace a tzv. šedé zóny nejen v případě 

Norska, ale i ve Francii, Belgii, Lucembursku či Nizozemsku.
287

 Prvotním zájmem bylo totiţ 

upevnit identitu společnosti a při této snaze nezbyl prostor na skupiny, které by zdánlivou 

jednotu jakýmkoli způsobem narušovaly. Stejně jako v Norsku došlo s časovým odstupem 

k jisté diverzifikaci vnímání minulosti. Od 60. a 70. let lze v jednotlivých zemích identifikovat 

různé příčiny této proměny, některé faktory jsou nicméně obdobné – „objevení“ holocaustu jako 

nejvýraznějšího aspektu druhé světové války, dospívání mladé generace, která válku sama 

nezaţila, většího prosazení výzkumu fenoménu kolaborace nebo zvýšený zájem médií o druhou 

světovou válku obecně. Vývoj byl tedy velice podobný jako v západní Evropě, měl ovšem 

zpoţdění.  

Proměny historiografie byly do jisté míry reflektovány i v oblasti muzejní. Expozice Muzea 

norského odboje sice neprošla od 70. let téměř ţádnou změnou a neustále se tak soustředí 

na prezentaci války jako boje Norů za svou svobodu, ale od konce 90. let vznikla nová muzea 

usilující o usmíření bývalých nepřátel, představení roviny holocaustu a diskuzi o dopadech 

válečných konfliktů obecně. Středoškolské učebnice dějepisu také prošly vývojem, coţ ukazuje 

na jejich silné vazby s historiografií. Zatímco učebnice z let osmdesátých byly stále pod vlivem 

národně-historické perspektivy, učebnice současné kromě detailního představení války 

představují i historiografický vývoj válečné zkušenosti. 
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SUMMARY 
Both the process of coming to terms with the past (Vergangenheitsbewältigung) and the 

historiography of the Second World War in Norway took place for a long time in a framework 

of a generally accepted concensus, which restrained the research and development. The 

concensus implied a black-and-white view of the wartime experience and led to a simplification 

of the events between 1940 and 1945. It was based on a unity of war perception among 

politicians, social elites and the public. All of them understood the war as a struggle of all 

Norwegians who participated in the resistance against the foreign and domestic enemy. This 

understanding was reinforced by post-war tribunals, which explicitly defined what kind of 

behavior had been during the war improper. Due to the judgement it was easier for the rest of 

the population to identify with the „good“ side. Yet, there was a wide range of other factors 

which contributed to the success of this interpretation. Especially a categorization of the 

wartime experience into the historical perspective of the Norwegian national identity building 

process proved to be crucial. Similarly the existence of big research centres as the Norwegian 

Resistance Museum and Historical Institute at the University of Oslo, which were heavily 

interconnected, had a huge importance. 

The consensual framework has been gradually challenged since 1970’s, its erosion, though, 

did not come until the end 1980’s, when the term „generation“ of historians firstly appeared in 

Norwegian public discussions. During the Norwegian „historians‘ quarell“ which was 

influenced by its German predecessor, were the different periods of the post-war research 

defined. First, a pioneer generation was formed around a prominent historian Mr. Skodvin who 

worked as a researcher at the Norwegian Resistance Museum and as a professor of history at the 

University of Oslo. This generation wrote under the strong influence of the resistance 

framework and helped to create the framework itself by its factographic interest in the area of 

resistance. 

Their successors did not re-write the interpretation of the past too much. On the contrary, 

they contributed to the research in the framework of already established institutions. This can be 

explained by the strength of the social concensus. Yet, from the 1970’s a growing interest in the 

issue of collaboration is visible among these historians. Their publications, nevertheless, kept 

their black-and-white view of the war. 

The process of overcoming of the national-historical framework towards more universal-

values based approach was not started until 1990‘s when a new generation of historians broke 

into the research and since then it has been trying to achieve a synthesis of the dominant 

perspective and scrutinize the grey zones of the occupation period. This change was caused by 
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many factors such as a lapse of time, the end of the Cold War or an intensification of the 

medias‘ role at the expense of a weakening  position of an academic historian in the public 

discussion, which brought many new topics into the public sphere. 

The Norwegian development shows striking similarities with the development in Western 

Europe, where the interpretations of the Second World War as a heroic resistance of all people 

emerged during the first post-war years too. This prevalence implied that there was no space left 

for other aspects of the wartime experience. Firstly was necessary to re-define the national 

identity and only after the identity was strong enough the more nuanced view could be, and was, 

established. Yet, the Norwegian historiography in comparison with its Western European 

counterparts falls behind. 

Museums, as another sphere which forms the historical awareness of people, also partly 

reflected the historiographical changes. Although there is a cardinal exception of the Norwegian 

Resistance Museum, whose exposition has not been changed since 1970’s and steadily presents 

the war as a fight of all Norwegians for their freedom. The development since 1990’s allowed to 

estabislish new museums which seek to reconcile former enemies and warn of the cruelty of an 

armed conflict in general. Secondary school textbooks have also undergone significant 

evolution. Very strong ties between textbooks and the historical research are apparent in both 

1980’s and current textbooks. Moreover, the contemporary textbooks include apart of a detailed 

overview of war also a criticism of the way how the history was written and presented in post-

war years. 
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