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Abstrakt 

Bakalářská práce je primárně zaměřená na vývoj názorů na švédskou politiku 

neutrality za druhé světové války. Tato práce diskurzivní analýzou porovnává 

jednotlivé interpretace švédských národních dějin neutrality ve třech základních 

obdobích v druhé polovině 20. stoleté – za druhé světové války, během války 

studené a v post-komunistické době. Každé z těchto období bylo charakteristické 

jiným diskurzem i mentalitou společnosti, které nezáležely jen na časovém 

zařazení, nýbrž i ideologickém pohledu a politickém dění jak ve Švédském 

království, tak i celkově ve světě. Cílem této práce je odpovědět, nejen jak se 

jednotlivé názory na švédskou politiku neutrality vyvíjely v průběhu druhé 

poloviny 20. století, ale i zanalyzovat skrze jaké prameny a materiály se 

prosazovaly – akademické články, knižní publikace, kinematografie, atd. Tento 

výzkum vývoje názorů na švédskou politiku neutrality je rovněž zaměřen i na jevy 

a faktory, které mohly jednotlivé interpretace a diskurzy v konkrétní době 

ovlivňovat. Neopomenuta je i diskuze nakolik se prosadila vnitřní a vnější politika 

a další, např. ekonomické či sociologické vlivy, aj.  

 

 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

The Bachelor thesis is primary focused on the narrative development of Swedish 

neutral policy during Second World War. This thesis is a discourse analysis which 

compares different interpretations of Swedish national history of neutrality in the 

three main periods in the second half of the 20th century – during the Second 

World War, during the Cold War and during the post-Communist period. Each of 

this epoch was characterised by different discourses and mentality of the society 

which have been influenced by the timing, but also by the ideological view and 

policy of the Kingdom of Sweden as well as the whole world. The aim of this 

research is to answer not just the way the narrative of Swedish neutrality was 

developed during the second half of the 20th century, but also to find out which 

materials and sources the narrative was achieved – the academic papers, books, 

cinematography, etc. This research of narrative development of Swedish neutral 

policy was concentrained on the influences and factors which could have affected 

each discourses in the each period less or more. The discussion that was not miss 

out by this research is also the role of determination by the interior or exterior 

policy, by economical or sociological factors, etc. 
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Úvod 

Teoretické vymezení 

Téma chování jednotlivých národů za druhé světové války je problematikou 

v současnosti velmi diskutovanou, zatímco samotné historiografické zákulisí problému 

je často opomíjeno, přestože právě historiografie je nejdůležitější součástí interpretace 

národních dějin. Tématem této práce je vývoj názorů jednotlivých dekád na švédskou 

politiku neutrality, kterou Švédské království aplikovalo za druhé světové války, avšak 

abychom mohli jednotlivé pohledy skandinávské společnosti objektivně analyzovat, 

musíme si uvědomit, jak vlastně švédská společnost uvažuje a v čem se od české 

mentality liší. Tímto krátkým pojednáním o vlastnostech švédské politiky tak 

předejdeme problému, kdy by výsledkem této práce na místo zvoleného tématu vývoje 

názorů byla nechtěná česká soudobá interpretace švédských dějin.  

Švédská společnost byla v době druhé světové války spojována zejména 

s politikou neutrality, avšak tento termín se ve švédské politice neobjevoval pouze od 

druhé světové války. Švédské království nebylo ve válečném konfliktu již od roku 

1814,1 kdy bývalý francouzský maršál a současně švédský korunní princ Jean Baptiste 

Bernadotte podepsal v rámci napoleonských válek tzv. kielský mír s Dánskem.2 Avšak 

pro pochopení švédské politiky neutrality není dostačující pouze její začátek, nýbrž její 

příčina. 

V roce 1808 bylo Švédské království napadeno Ruskem a následným mírem ve 

Frederikshamnu z roku 1809 ztratilo Finsko, se kterým byla země spojená od roku 

1154.3 Mír s Ruskem je dodnes chápán jako jeden z nejbolestivějších okamžiků 

švédských národních dějin, který posléze vyústil ve švédskou revoluci 1809, sesazení 

                                                 
1 Kielský mír z roku 1814 je tradičně považován za symbolické datum posledního vojenského boje ve 

švédských dějinách, přestože Švédské království ještě posléze v roce 1815 vojensky intervenovalo do 

Norska, aby jej donutilo uznat švédskou svrchovanost nastolenou právě kielskou smlouvou s Dánskem 

z předchozího roku. Jelikož však Norsko bylo již oficiálně součástí švédsko-norského soustátí, a takto i 

uznáno napříč hlavními mocnostmi v Evropě, vojenská intervence byla interpretována již jako potlačení 

vnitřního povstání ve státě, nikoliv tak suverénní válkou proti jinému státu, díky čemuž tak častěji 

můžeme najít v literatuře za datum poslední švédské vojenské akce rok 1814, i když Švédsko 

prokazatelně válčilo ještě v roce 1815. 
2 Mír podepsaný mezi Švédskem a Dánskem v Kielu 14. ledna 1814, ukončující dánské angažmá 

v napoleonských válkách na straně napoleonské Francie. Význam této smlouvy byl zejména v územních 

změnách: Švédsko Dánsku přenechalo své severoněmecké državy, tzv. Švédské Pomořany a Rujánu, 

Dánsko se vzdalo Norska, které bylo od doby Kalmarské unie s Dánskem spojené personální unií, a 

uznalo legitimitu švédské svrchovanosti nad Norskem, tj. vznik švédsko-norské personální unie.   
3 F. D. Scott, Sweden: The Nation’s History (Carbondale: Southern Illinois University Press, 1988), 315. 
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dlouho vládnoucí švédské dynastie Vasa4 a zvolení nové, původem francouzské 

dynastie Bernadottů, kteří zemi vládou dodnes.5  

Avšak ani volbou v Örebro, kterou byl maršál Bernadotte zvolen za korunního 

prince Švédského království, se země nedokázala vyrovnat se ztrátou Finska a její 

politika přímo směřovala k jakékoliv územní kompenzaci. K té došlo Norskem již 

zmíněným kielským mírem v roce 1814. Od roku 1815, kdy bylo Norsko vojensky 

donuceno dostát závazkům dánsko-švédské kielské smlouvy, se pro švédsko-norskou 

personální unii stala neutralita hlavním cílem a politickou kontinuitou, která zemi 

pomáhala vyrovnat se s poníženým postavením a definitivním koncem slavné kapitoly 

švédských dějin, tzv. zlatých švédských časů.6 

Švédsko zastávalo tzv. „striktní neutralitu“ ve smyslu jakékoliv neangažovanosti 

vůči všem válčícím stranám v průběhu všech válek v 19. století (prusko–rakouská válka, 

prusko–francouzská válka, krymská válka, balkánské války, aj.).7 Švédská neutrální 

politika získala rychle na popularitě napříč celou švédskou společností, neboť 

neutralitou a absencí jakékoliv aliance Švédsku nic nebránilo i v době války v Evropě 

rozvíjet svůj průmysl a obchod i vůči sobě navzájem znepřáteleným státům. To byl také 

jeden z důvodů, proč se švédskému hospodářství, zejména průmyslu, velmi dařilo a 

proč Švédsko vstupovalo do 20. století v tak velmi slibné konjuktuře, ve které se 

rozvíjel jak prospěšný britský dovoz do Švédska, tak i vývoz švédských průmyslových 

výrobků do Německa.8  

Jak podstatná byla neutralita pro Švédské království, je vidět nejen na 

ekonomicko-hospodářském rozvoji, nýbrž i na případu rozpadu švédsko-norské unie 

z roku 1905, které proběhlo mírově a v poklidu na základě norského plebiscitu. Tento 

mírový rozchod se stal jedním z hlavních pilířů politické argumentace, že právě 

neutralita a snaha o nevojenské řešení problémů povede Švédské království správným 

                                                 
4 Dynastie Vasa vládla Švédskému království od rozpadu Kalmarské unie v roce 1523 do roku 1654. Po 

abdikaci královny Kristýny v roce 1654 se jednalo o vedlejší větve Vasovské dynastie.  
5 Jean Baptiste Bernadotte byl zvolen za švédského korunního prince tzv. volbou v Örebro 21. srpna 1810 

a následně byl v září stejného roku adoptován švédským králem Karlem XIII., po jehož smrti v roce 1818 

usedl na švédský trůn a založil tak dynastii Bernadottů, která Švédsku vládne dodnes.  
6 Termínem „zlaté švédské časy“ je ve švédské historii označováno období švédských dějin od roku 1617, 

kdy Švédsko získalo mnoho významných baltských území, a které pokračovalo velkými územními zisky 

v průběhu třicetileté války i po ní. Úpadek „zlatých švédských časů“ nastal v rámci švédské porážky 

Ruskem ve Velké severní válce (1699–1721) a pokračoval v průběhu celého 18. století. Jako symbolický 

závěr bývá označován právě rok 1809 a ztráta Finska mírem ve Frederikshamnu. 
7 Jiří Štěpán, Stručné dějiny států: Švédsko (Praha: Libri, 2010), 92. 
8 Ibid., 93. 
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směrem, což bylo podloženo i následnými vřelými švédsko-norskými vztahy za první 

světové války.9   

Západní poválečná historiografie zmiňuje jediné obavy Švédska z případného 

chování Ruska, které bylo jeho tradičním nepřítelem po dlouhá staletí. První větší 

pochybnosti s politikou neutrality tak nastaly 9. srpna 1914, kdy ruský admirál von 

Essen směřoval ke švédské flotile umístěné na Gotlandu, a jediné, co zachránilo švédské 

lodě před zřejmou porážkou, bylo, že von Essen nezískal k napadení přímé povolení od 

ruského velení. Švédsko si tak uvědomilo, že neutralita není ochranou před válkou, že 

se jedná pouze o politiku Švédska samotného, která však nezaručuje, že druhá strana 

bude švédskou neutralitu respektovat a nedojde tak k  napadení Švédského království. 

Tuto skutečnost potvrzoval i samotný příklad napadení neutrální Belgie Německem 

v roce 1914. Na základě těchto dvou událostí se tak ve švédské společnosti začaly 

objevovat časté protiruské názory, které švédský ministr zahraničí K. A. Wallenberg 

musel diplomaticky řešit na evropské úrovni.10   

Dle Patricka Salmona však tyto obavy nedosahovaly větších rozměrů, neboť jak 

sám všechny skandinávské země, resp. Dánsko, Norsko a Švédsko označuje, za první 

světové války se jednalo v podstatě o země šťastné, neboť pozornost válčících zemí 

byla za první světové války orientovaná spíše na východní Středomoří než na Balt.11 

Obdobný závěr předkládá i Ed Regnier, který své tvrzení dokládá na jednání Švédska 

s Německem v roce 1910, které mohlo napovídat případné změně švédského politického 

přístupu k neutralitě, avšak jehož výsledkem bylo ujištění švédské vlády, že celá 

Skandinávie je skutečně geograficky mimo hlavní zájem Ruska, čímž švédská politika 

neutrality za první světové války přetrvala.12 Patrick Salmon navíc vysvětluje, že ve 

prospěch skandinávských států nahrávala i okolnost, že „jak státy Dohody, tak Ústřední 

mocnosti byly přesvědčené, že mohou ze skandinávské neutrality více získat než tlačit 

skandinávské státy do války.“13  

                                                 
9 Alf Henrikson popisuje vztahy mezi státy po rozpadu unie spíše jako chladné, avšak v souvislosti 

v evropským děním před a během první světové války došlo k jejich významnému zlepšení. In: Alf 

Henrikson, Svensk Historia, Vol. II, (Borgå: Bonniers, 1963), 834. 
10 Ed Regnier, „Neutrality within the EU: Challenging the Swedish Identity“, Perspectives on Business 

and Economics, č. 22 (1. 1. 2004): 66, www.lehigh.edu/perspectives-v22/announcements.html (staženo 

29. 10. 2015). 
11 Patrick Salmon, Scandinavia and the Great Powers (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 

118. 
12 Regnier, „Neutrality within the EU: Challenging the Swedish Identity“, 66.   
13 Salmon, „Scandinavia and the Great Powers“, 118.  
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V  případě první světové války tak mohu logicky vyvodit závěr, že pokud 

Dánsko, Norsko a Švédsko nebylo zájmem válčících států, švédská politika neutrality se 

zemi mohla jevit jako více než výhodná a pozitivní, než kdyby do té doby konkrétně 

Švédsko praktikovalo jakoukoliv jinou, aktivnější politiku.  Pokud by totiž byla země 

aliančně sdružená například s Německem, se kterým bylo Švédsko navíc i dynasticky 

spřízněno, bylo by válkou a okolnostmi s největší pravděpodobností donuceno touto 

aktivní politikou vstoupit do války po boku svého aliančního partnera, aniž by vlastně 

samo do války muselo či chtělo vstoupit.14 Neutralita ve Švédském království za první 

světové války tak byla opět v západní historiografii interpretována jako přínosná a 

věcná. Nic tak nenasvědčovalo přerušení setrvání v dosavadní neutrální politice i po 

první světové válce. 

Pokud bychom chtěli analyzovat skandinávskou politiku neutrality za první 

světové války, nesmíme opominout ani marxistickou historiografii, byť po konci 

studené války může vznikat dojem, že již není podstatná. Ve švédském případě však její 

opominutí je naprosto nemístné, neboť si musíme uvědomit, že právě ve Švédsku 

zaznamenalo socialistické hnutí masivního nárůstu. O tom svědčí například i generální 

stávka švédských dělníků z roku 1909, které se zúčastnilo na 300 tisíc lidí15 nebo i 

samotná přítomnost švédské sociální demokracie v koaličních vládách ve švédském 

Riksdagu od roku 1917 do konce studené války (s výjimkou jediné nesocialistické vlády 

z let 1976–1982). Nahlédneme-li do jediné, česky přeložené marxistické publikace o 

skandinávských dějinách A. S. Kana Dějiny skandinávských zemí socialistické 

historiografie můžeme zde najít i obdobné argumentace, které se nacházely 

v historiografii západní, i když samozřejmě v poněkud jiném kontextu. Příkladem je 

argumentace A. S. Kana, který píše, že zejména německá neomezená námořní válka a 

blokáda zapříčinily okamžitý zásah jednotlivých skandinávských vlád do státního 

hospodářství, výsledkem ovšem bylo zahrnutí států objednávkami bojujících stran,16 tj. 

stejně jako západní historiografie i práce marxistického pohledu na neutralitu 

jednoznačně nahlíží jako na jednoznačnou příčinu švédského rozvoje obchodu a 

hospodářské prosperity, ke které by bez politiky neutrality nedošlo.  

                                                 
14 Manželkou švédského krále Oskara II. (vládl 1872–1907) byla Žofie z německého rodu Nassau. 

Manželkou jejího syna Gustava V. (vládl 1907–1950), byla rovněž německá princezna, Viktorie 

Bádenská. 
15 A. S. Kan, Dějiny skandinávských zemí. (Praha: Svoboda, 1983), 213. 
16 Ibid., 219. 
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Marxistická historiografie se spíše liší v jednotlivých jevech a podnětech, která 

shledává hrozbou pro narušení dané, výhodné neutrální politiky. Pokud u západní 

historiografie spatřujeme hrozbu ruského tlaku a útoku, tj. pokud západní historici 

shledávají jedinou možnou hrozbu narušení švédské neutrality v Rusku, sovětští 

historici hrozbu ohrožení neutrality viděli naopak na západě. Příkladem zde je opět A. 

S. Kan, který jednoznačně obviňuje západní dohodové státy ze zhoršení hospodářské 

situace všech skandinávských zemí v letech 1916 a 1917 svým přerušením dodávek uhlí 

do Skandinávie a omezení importu do Norska.17  

Důvodem, proč je nutné si uvědomit rozdílnost obou zúčastněných historiografií, 

je fakt, že se Švédsko po válce jednoznačně nacházelo na rozhraní obou protichůdných 

světových bloků a ideologií. Z tohoto důvodu se obě historiografie, tj. západní i 

sovětská, projevovaly ve švédské společnosti v rámci jednotlivých interpretací tématu 

vývoje švédských názorů v poválečné době, mimo jiné v době studené války, a proto je 

tak zcela zásadní pochopit nejen jejich přítomnost, nýbrž i rozdílnost, abychom byli 

schopni porozumět i skutečnost, že pokud jedna historiografie hodnotí nějaký konkrétní 

historický okamžik, může na něj nahlížet zcela jinak a mít zejména i zcela jiné 

očekávání, které pak přímo ovlivňuje výsledný pohled na celou problematiku, než 

historiografie druhá. 

Vedle jednotlivých historiografií si v rámci neutrality musíme také uvědomit 

zákonné a mezinárodní zákulisí politiky neutrality. Švédská neutralita totiž není na 

rozdíl jakýkoliv aliancí či dohod nijak písemně doložená, není stanovená v ústavě či 

zákonem. I na mezinárodní úrovni státy mezi sebou snáze uzavřou dohodu o spojenectví 

či spolupráci než o neutralitě. Neutralita tak bývá zpravidla prohlášená státem, a byť 

může být uznána státem jiným, v případě neutrality se spíše jedná o proklamaci 

jednostrannou.  

Jelikož navíc neutrální stát, tzv. neutrál, často politiku neutrality aplikuje do 

praxe pomocí tzv. smluvní neangažovanosti (ang. non-alignement), stává se jeho 

neutralita hůře vymahatelnou v případě porušení jeho neutrality jedním z aktérů války, 

neboť neutrální stát tak zpravidla díky politice smluvní neangažovanosti není jakkoliv 

písemně zavázán s ostatními státy, aby mu přišly v případě jeho napadení na pomoc.18 

Neutrál tak čelí agresorovi samostatně a zpravidla bez jakéhokoliv nástroje na 

uplatňování své suverenity a nedotknutelnosti.  

                                                 
17 Ibid., 221. 
18 Regnier, „Neutrality within the EU: Challenging the Swedish Identity“, 66.   
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Z této skutečnosti vyplývá i logické vysvětlení jedné z následujících forem 

neutrality, kterou známe již ze starší historie a která se rozšířila napříč všemi 

skandinávskými státy zejména v meziválečném období 20. století. Jedná se o tzv. 

ozbrojenou neutralitu (ang. armed neutrality),19 která stejně jako neutralita typu smluvní 

neangažovanosti není ochráněna žádnou mezinárodní smlouvou (alespoň v případě 

neutrality Švédského království).20 Rozdíl oproti politice smluvní neangažovanosti tak 

primárně spočívá zejména ve vlastním zbrojení pro případ, kdy by agresor nedodržel 

proklamovanou neutralitu země a došlo k jejímu napadení, tj. se zde již setkáváme se 

snahou vytvořit nástroj na vymahatelnost své suverenity, který neutralitě smluvní 

neangažovanosti chybí, jak bylo vysvětleno výše.  

Neutralita ovšem nejde shrnout jen na tyto dva druhy. Tím, že je země stále 

kvalifikována jakožto neutrální, je Haagskou konvencí z roku 1907 stanoveno, že stát 

nesmí vstoupit, ani usilovat o vstup do jakékoliv vojenské aliance či organizace.21 Jeho 

neutrální status však může, ale nemusí být zakotven mezinárodními smlouvami a není 

ani blíže specifikováno, jak má být politika neutrality vládou uplatňována. Tudíž jsme 

se dostali k podstatnému faktu, že neutralita není jen jedna, ale záleží na historiografii, 

vládě, státu, mentalitě i například interpretaci mezinárodního práva, jak si země pojem 

neutrality vysvětluje a jak svou politiku neutrality aplikuje v praxi.  

 

 

Metodologické vymezení 

Pokud nyní již upustím od teoretického vymezení švédské mentality a pojímání 

neutrality, mohu v této části úvodu představit i metodologickou rovinu své bakalářské 

práce a vlastního výzkumu. Již z názvu práce je zřejmé, že pro analýzu vývoje názorů 

na švédskou politiku neutrality za druhé světové války je otázka zdrojů naprosto 

klíčová. 

Ovšem neméně zásadní je i otázka metodologického přístupu, kterým tyto zdroje 

hodlám analyzovat. Dle mého názoru je nejvhodnější využití diskurzivní analýzy, avšak 

                                                 
19 Ibid., 67.  
20 Švédská ozbrojená neutralita nebyla nikdy ustanovena v žádné mezinárodní smlouvě. Opakem je 

například Švýcarsko, které má systém smluv ozbrojenou neutralitu mu zajišťující. (Mikael Nilsson, 

Marco Wyss, „The Armed Neutrality Paradox: Sweden and Switzerland in US Cold War Arnaments 

Policy“, Journal of Contemporary History 51, č. 2 (2015), 336). 
21 Stanoveno smlouvami „Úmluva o právech a povinnostech neutrálních mocností a osob ve válce 

pozemní“ a „Úmluva o právech a povinnostech neutrálních mocností ve válce námořní“ II. haagské 

mírové konference z roku 1907 („II. mezinárodní mírová konference v Haagu v roce 1907“, Oficiální 
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ani tento pojem ještě dostatečně nevystihuje samotný konkrétní postup mého bádání. 

Dle Petra Vašáta se diskurzivní analýza člení na tři další podskupiny dle oblasti, rozsahu 

a hloubky bádání. Konkrétně se jedná o deskripci, která je tradiční lingvistickou 

analýzou zkoumající slovní zásobu textů, gramatiků, tón řeči, apod.22 Tato technika 

však pro účely mého výzkumu není dostačující stejně jako ani druhý postup, tzv. 

interpretace, která lingvistický rozsah diskurzivní analýzy doplňuje již o konkrétnější 

intertextuální rovinu.23  

Jelikož mým cílem je v této práci vysvětlit nejen jak se neutralita Švédska za 

druhé světové války interpretovala v jednotlivých obdobích, nýbrž i proč byla v nějaké 

konkrétní době vysvětlována právě daným způsobem, jedná se v mém případě o tzv. 

explanaci diskurzivní analýzou. Vašát tento přístup doslova popisuje následovně: 

„snažíme se tedy objevit: 1) sociální determinanty, které na úrovni situační, 

institucionární a societární tvarují diskurz, 2) ideologie, tzn. části interpretací, které na 

základě MR [tzv. members resources, v češtině označuje pojem autorovy předpoklady a 

očekávání – pozn. autora] mají ideologický charakter, 3) efekty, tzn. zda-li diskurz 

udržuje nebo transformuje mocenské vztahy.”24 

Jinými slovy cílem této práce je jednotlivé prameny diskurzivně zanalyzovat a 

vysvětlit, v jaké době se jaký vliv nejvíce projevil na formování dané interpretace. Jak je 

totiž zřejmé, ani samotný diskurz není jednomyslný, ale může se jednat o diskurz 

politický, historický, kulturní, apod.  

K charakteru pramenů využitých při svém výzkumu bych v tomto úvodním 

metodologickém vymezení ještě ráda vysvětlila, že jelikož jsou samotné jednotlivé 

prameny součástí mého výzkumu a staly se tak předmětem mé diskurzivní analýzy, 

nejsou představeny v úvodu práce, jak je u bakalářské práce zvyklostí, ale jsou detailně 

diskutovány dle své časové náležitosti v jednotlivých kapitolách v pozici primárních 

zdrojů.  

                                                                                                                                               
stránky Červeného kříže, http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp_vyroci/100Haag.pdf (staženo 23. 4. 2016). 
22 Petr Vašát, „Kritická diskurzivní analýza: sociální konstruktivismus v praxi“, Antropowebzin, č. 2-3 

(2008), http://www.antropoweb.cz/cs/kriticka-diskursivni-analyza-socialni-konstruktivismus-v-praxi, 106. 
23 Ibid., 107. 
24 Ibid., 109. 
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1. Interpretace švédské neutrality za druhé světové 

války 

1.1 Švédsko v meziválečné a válečné době 

O Švédském království za druhé světové války toho bylo napsáno již mnohé. 

Vzniklo hned několik monografií zabývající se švédskou politikou a dějinami země za 

druhé světové války.25 Veškeré tyto knihy mají vesměs jeden cíl – odpovědět si na 

otázku, jak se Švédsko za války chovalo. Při svém bádání jsem se setkala s publikacemi 

dokládající, že Švédsko nebylo neutrální zemí, jak deklarovalo, ale že ve skutečnosti 

spolupracovalo ať již s jednou či druhou válčící stranou na různých úrovních. Stejně tak 

existují publikace snažící se objasnit, případně obhájit, švédské jednání a spolupráci 

s Německem (např. příčinu povolení švédské vlády průjezdu německých vlaků z Norska 

na finské bojiště) nebo naopak studie dokládající švédskou pomoc spojencům a válkou 

postiženým státům (např. přijetí a azyl tisícům dánských Židů).  

O jednotlivých činech švédské vlády a jednání samotné švédské společnosti za 

druhé světové války bych zde mohla referovat dlouze a detailně, avšak se domnívám, že 

ani poté bych se nedobrala jednoznačnému, objektivnímu závěru, zda Švédské 

království spolupracovalo se spojenci či nacistickými režimy. To je také důvod, proč 

smyslem mé práce není snaha hledat odpověď na tuto otázku. V této práci nehledám 

odpověď, jak se Švédsko za války chovalo. Mým cílem je zachytit vývoj, jak se švédská 

i zahraniční společnost dívá na švédské neutrální chování za války, jak jej interpretuje, 

kolik prostoru tématu věnuje, apod.  

Reakce na švédskou politiku neutrality se samozřejmě objevovaly již během 

druhé světové války i krátce po jejím skončení. Dříve než však začnu analyzovat 

jednotlivé zdroje, které o dobovém smýšlení o švédské neutralitě máme, nemohu jisté 

základní historické informace opominout, neboť v kontextu mé výzkumné otázky 

vytváří tehdejší  předválečná, válečná a poválečná neutrální politika Švédského 

království základní rámec poznání.  

Od konce 20. let se země, jakožto i ostatní evropské státy, musela potýkat 

s následky ekonomické krize z roku 1929. Ve Skandinávii byla vysoká nezaměstnanost 

                                                 
25 Srov. Hans Dahlberg, I Sverige under Andra Världskriget (Stockholm:Albert Bonniers Förlag,1983); 

Herrik Stenius, Mirja Österberg a Johan Östling, Nordic Narratives of the Second World War (Lund: 

Nordic Academic Press, 2011); Patrick Salmon, Scandinavia and the Great Powers. 1890–1940 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1997).  
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již před vypuknutí krize, o to hůře krize nezaměstnanost prohloubila – ve Švédsku byla 

bez práce jedna pětina obyvatel. Nejhůře byla postižena ta část průmyslu orientovaná na 

export.26 I když se samozřejmě krize silně projevila i v domácích odvětvích, zejména v 

těžařství a zemědělství.27 Vrcholu ve Švédsku krize dosáhla pádem tzv. Kreugerova 

koncernu v roce 1932.28 

Z ekonomického hlediska se však Švédsko z krize dostalo poměrně rychle. 

V roce 1932 došlo k parlamentním volbám, které vládu v druhé komoře švédského 

parlamentu, tzv. Riksdagu, výrazně posunuly doleva. Novým premiérem se stal lídr 

švédských sociálních demokratů Per Albin Hansson, který své postavení v následujících 

volbách v roce 1936 ještě posílil a pokračoval jako švédský premiér až do roku 1946.29 

Per Albin Hansson uplatňoval za své vlády politiku vládní organizace veřejně 

prospěšných prací a projektů, jejímž výsledkem mimo jiné došlo i velmi významný 

rozvoj švédského stavebnictví.30 Švédskou cestou z krize však byla hlavně provázanost 

na zahraniční ekonomiky, zejména se jednalo o export do Británie a Německa.31 Je 

nutné si tak uvědomit, že Švédsko s Německem za války nezačalo obchodovat, tato 

provázanost zde byla již mnoho let před válkou, byla tradiční.  

Z hlediska politického si musíme uvědomit, že královská rodina byla za války 

dynasticky propojená s německým prostorem – švédskou královnou a manželkou krále 

Gustava V. (vládl v letech 1907–1950) byla Viktorie Bádenská, zatímco královna-matka 

(manželka předešlého krále Oskara II. a matka Gustava V.) byla Žofie z německého 

rodu Nassau. Podstatnou skutečností také bylo působení fašistického seskupení, které se 

pod inspirací dění v hitlerovském Německu sjednotilo pod jednotný Národní 

socialistický blok vedený Martinem Ekströmem.32   

Švédsko se tak těsně před válkou a během ní ocitlo dle mého názoru rozpolcené 

– na jedné straně jsou výsledky voleb do Riksdagu v letech 1932, 1936 a 1940 

                                                 
26 Kan, „Dějiny skandinávských zemí“, 262. 
27 Štěpán, „Stručné dějiny států: Švédsko“, 108. 
28 Švéd Ivan Kreuger byl jeden z nejvýznamnějších světových průmyslníků meziválečné doby, původně 

se zabýval stavebním průmyslem, ale posléze jeho impérium rostlo a stalo se hlavním výrobcem zápalek 

na světě (kontroloval přes polovinu světové produkce), dále získal monopolní postavení v několika 

zemích, kterým rovněž poskytoval půjčky, např. Německu nebo Francii. Celý Kreugerův koncern se 

rozpadl jeho sebevraždou v Paříži 12. 5. 1932 (Štěpán, „Stručné dějiny států: Švédsko“, 108–109). 
29 Scott, „Sweden: The Nation’s History“, 480. 
30 Ten se vyvinul ve velmi doceňovaný tzv. skandinávský styl, který je oblíbený dodnes. (Štěpán, „Stručné 

dějiny států: Švédsko“, 108). 
31 Scott, „Sweden: The Nation’s History“, 491; Štěpán, „Stručné dějiny států: Švédsko“, 109. 
32 V počátcích bylo fašistické hnutí rozdrobené do několika menších politických spolků (Švédská 

fašistická lidová strana, Národní socialistická lidová strana Švédska, Švédská národní socialistická 

strana). 
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dokladem, že politicky země směřovala stále více doleva v rámci politického spektra, na 

druhé straně zde však byl značný proněmecký proud, který se více obával Sovětského 

svazu než nacistického (bratrského) Německa. Domnívám se, že právě daná, názorová 

rozštěpenost státu spolu s tradiční politikou neutrality byla příčinou, proč vláda v čele 

s premiérem Hanssonem neměla zájem dosavadní kurz politiky měnit. Otázkou ovšem 

samozřejmě zůstává, jak na danou situaci pohlížení současníci švédské neutrální 

politiky za druhé světové války, kteří rozhodně neměli takové poznatky o dění za druhé 

světové války a jejích hrůzách, jaké známe dnes my.  

Jak jsem již v úvodu a první části této kapitoly zmínila, Švédsku se zdála 

politika neutrality výhodná jak politicky, tak ekonomicky, a proto, když se stupňovalo 

napětí a bylo jasné, že válka brzy vypukne, nebyl zřejmě žádný důvod, proč by Švédsko 

mělo svou doposud úspěšnou politiku (ozbrojené) neutrality měnit.  

 

1.2 Diskurzivní analýza švédské válečné neutrality za druhé 

světové války 

Tak jako i samotná druhá světová války je historiky členěná do několika fází, i 

švédská politika neutrality za druhé světové války zaznamenala členění na několik 

období. Nejdetailnější periodizaci představuje Byron J. Nordstrom ve své knize 

„Scandinavia since 1500“, kde pracuje se čtyřmi fázemi (tzv. „životaschopná neutralita“ 

od září 1939 do dubna 1940, „skutečný spojenec nacistického Německa“ od napadení 

Norska a Dánska nacisty až po léto roku 1943, od vítězství Sovětského svazu nad 

nacisty v bitvě o Stalingrad až po polovinu roku 1944 operuje s termínem „vyrovnaná 

neutralita“, a od doby vylodění spojenců v Normandii až po konec války Švédsko 

označuje za „neutrálního spojence“).33  

Ať již však nahlédneme do publikací válečné doby, např. do článku „Phases of 

Swedish Neutrality“ od německého historika Joachima Joestena z roku 1945,34 či článku 

„Selective Remembrance: Memories of a Second World War Refugee Camp in 

Sweden“ současného švédského profesora archeologie Stockholmské univerzity Matse 

Burströma,35 setkáme se s jednodušším členěním na etapy před a po roce 1943, tj. 

                                                 
33 Byron J. Nordstrom, Scandinavia since 1500 (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000), 316–

319. 
34 Joachim Joesten, „Phases of Swedish Neutrality“, Foreign Affairs 23, č. 2 (leden 1945): 328. 
35 Mats Burström, „Selective Remembrance: Memories of a Second World War Refugee Camp in 

Sweden“, Norwegian Archeological Review 42, č. 2 (2009), 160.  
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švédská interpretace neutrality se dělí na dění před vítězstvím Sovětského svazu v bitvě 

o Stalingrad a na situaci po prohře nacistického Německa v Rusku v únoru 1943. 

Z tohoto konceptu jsem při svém bádání vycházela rovněž i já.  

Již během druhé světové války vzniklo několik zásadních akademických prací, 

které reagovaly na švédskou neutralitu za války a snažily se jí vysvětlit veřejnosti jak 

domácí, tak i zahraniční. Z doby před vítězstvím Sovětského svazu v bitvě o Stalingrad 

v únoru 1943 vyšlo několik zajímavých článků švédských historiků a politiků. Bohužel 

v našem českém prostředí je obtížnější se k daným titulům dostat, proto jsem v případě 

několika z nich musela vycházet ze sekundárního pramene, který dané, pro mě 

nedostupné prameny, zpracovává – jedná se diplomovou práci Sary Marie Adhami 

„Bridging the Past and Present“ Univerzity v Uppsale, která jednotlivé prameny 

zanalyzovala v archivu Švédského institutu ve Stockholmu, a alespoň prostřednictvím 

její studie mi byl k daným pramenům možný přístup.36  

Jedním z nejstarších pramenů, který jsem musela nastudovat takto ze 

sekundárního zdroje, byl článek Gösty Langenfelta „Sweden Past and Present“ z roku 

1939, který švédskou neutralitu za druhé světové války vysvětluje pomocí argumentace, 

že pro švédskou společnost bylo od nejstarších dob nejpodstatnější zachování osobní 

svobody, která byla vždy chápána jako základní potřeba. Odtud je také vyvozena 

potřeba švédské vlády neutralitu za druhé světové války zachovat jakožto státní 

politiku.37 V  případě tohoto argumentu však musím poukázat na skutečnost, že Švédské 

království nebylo jediné, které považovalo osobní svobodu za základní hodnotu 

lidského života. Zde se však dostáváme k přesunutí z teoretické části argumentace 

neutrální politiky do jejího aplikování do praktické roviny, kdy se přístup jednotlivých 

společností k ochraně svých hodnot mění. Zatímco tak jeden národ s daným 

argumentem do války vstupuje,  jiný se stejnou argumentací jakožto neutrál může stát 

stranou. Příkladem může být rozdílnost přístupů Velké Británie a Švédska právě za 

diskutované druhé světové války – oba státy jednoznačně jednaly v zájmu ochrany své 

osobní svobody, i když v praxi zcela protichůdně. 

Nutnost zachování švédské neutrality za války z důvodu tradice takto obhajuje i 

švédský poválečný ministr obchodu a laureát Nobelovy ceny za ekonomii z roku 1924 

Gunnar Myrdal ve svém článku „With Dictators as Neighbors“. Ten však aplikaci 

neutrální politiky a  švédskou nečinnost vysvětluje již konkrétněji než Langenfelt. 

                                                 
36 Sara Marie Adhami, „Bridging the Past and Present“ (diplomová práce, Uppsala Universitetet, 2012). 
37 Ibid., 32. 
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Myrdal švédskou neutralitu představuje jako jediný možný způsob, jak může Švédsko 

druhou světovou válku překlenout (domnívám se, že myslí i po psychické stránce) – 

pomocí osvědčené kontinuity a uplatnění zkušeností z první světové války, kdy právě 

kontinuita švédské neutrální politiky byla způsobem, jak země válku nejlépe přečká.38 

Jak jsem již zmínila v úvodu této práce, švédská politika neutrality se švédskou vládou 

uplatňovala již více než století a mnoho krát byla prezentována jako příčina, že Švédské 

království nečelilo tak vážným následkům. Příkladem může být rozpad švédsko-norské 

unie v roce 1905, kdy se obě země rozešly mírovou cestou a dokonce navázaly na 

úspěšnou politiku vzájemného přátelství;39 mnou již v úvodu diskutovaná první světová 

válka, kdy země za války obchodovala s oběma válčícími stranami, což Švédsku 

ekonomicky velmi pomohlo;40 či například švédsko-finský spor o Ålandské ostrovy 

z roku 1925, který švédská společnost (až na mírné protesty) chápala jako nutné 

diplomatické ústupky za bezpečí a jistou legalizaci švédského neutrálního postavení 

v rámci Společnosti národů.41 

Zlom války v bitvě o Stalingrad  je v historiografiích považován za jednoznačný 

průlom v boji vůči nacistickému Německu, které od porážky v únoru 1943 již postupně 

ztrácelo na síle. Zajímavý pohled na danou bitvu nám poskytuje článek švédského 

vyslance v USA z let 1925–1945 Wollmara Boströma „Sweden Looks in the Post-War 

World“, který přichází s názorem, že zatímco spojenci se z výhry v bitvě u Stalingradu a 

porážky nacistického Německa v únoru 1943 mohou radovat, pro Švédsko se tak 

následné období stalo dobou strachu a obav z doslova „nejisté budoucnosti.“42 Na 

základě této teze tak usuzuji, že je logické si připustit stanovisko, že švédská společnost, 

přinejmenším její část, se během druhé světové války skutečně spíše obávala 

Sovětského svazu než nacistického režimu ať již v Německu vedené Hitlerem, či jeho 

sesterského režimu ustanoveného Quislingem v Norsku. Důvod, proč shledávám tuto 

tezi skutečně podstatnou pro pochopení švédské mentality válečné doby je i uvědomění 

si skutečnosti, že pro Švédské království bylo nepřátelství s Ruskem tradiční, neboť 

jeho počátek se ve švédských dějinách datuje již od 13. století a tzv. švédských 

křížových výprav.  

                                                 
38 Ibid., 34. 
39 Henrikson, „Svensk historia“, 834.  
40 Salmon, „Scandinavia and the Great Powers“, 118–119. 
41 Erik Lönnroth, Scandinavians: Selected Historical Essays (Göteborg: Göteborg University, 1977), 128.  
42 Adhami, „Bridging the Past and Present“, 35. 
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Dalším z významných autorů, kteří se ke švédské neutralitě za války vyjádřili 

ještě v době jejího konání, byl švédský žurnalista a diplomat Sven Werner Dahlman, 

který k tématu švédské neutrality napsal zejména dva významné články. V roce 1943 po 

bitvě u Stalingradu vydal článek „Endurance on a Neutral Front“ a ke konci války vydal  

ještě článek s názvem „How a Democracy Survived: Sweden’s Course of Neutrality in 

World War II.“43 Zejména v článku z roku 1943 se objevuje pro mou analýzu vývoje 

názorů na švédskou politiku neutrality za druhé světové války zajímavý argument, že 

Švédsko sice zůstalo neutrální, ale během druhé světové války nebylo jediným 

neutrálním státem na světě. Analýza Sary Maria Adhami tento Dahlmanův argument ve 

své práci analyzuje doslovně takto: „[Dahlman – pozn. autora] argumentuje, že tak jako 

Švédsko obchodovalo s Německem, i Spojené státy také pokračovaly  obchodovat 

s Japonskem, i když původně proklamovaly svou neutralitu.“44  

Byť tak Švédské království zastávalo neutrální politiku, i když ve své článku již 

Dahlman připouští otevřené obchodování s nacistickým Německem, poukazuje, že i 

Spojené státy americké ještě před svým vstupem do války 7. prosince 1941 jakožto 

neutrální stát obchodovaly s Japonskem.45 Osobně však celkově v této argumentaci 

spatřuji spíše omluvné důvody v kontextu skutečnosti, že po výhře spojenců u 

Stalingradu bylo zjevné, že časem spojenci vyhrají, a společnost se proto obávala 

případné poválečné perzekuce Švédska ze strany vítězů, že se do války nezapojilo a 

nepomohlo. 

Jakási snaha švédské historiografie navázat na neutrální politiku Spojených států 

amerických se objevila již v dokumentu Ernsta Frithiofa Söderlunda a Naboth Hedina 

„Outlines of Sweden“ z roku 1939, který se věnoval celou svou jednou kapitolou 

„Swedes in America“ propojenosti a podobnosti obou států a nutnosti států spolu za 

nadcházející druhé světové války spolupracovat.46  

Velmi zajímavým pohled na švédskou politiku neutrality za druhé světové války 

nabízí i článek amerického profesora mající švédské předky, jež ovlivnili jeho 

celoživotní zájem o dějiny Švédského království a švédskou politiku – Erica Cyrila 

Bellqvista.47 Jeho neznámější článek o švédské politice neutrality vyšel v roce 1941 pod 

                                                 
43 „Sven Dahlman“, Databáze WorldCat.org, http://www.worldcat.org/search?q=au%3ADahlman%2C+ 

Sven%2C&qt=hot_author (staženo 28. 4. 2016). 
44 Adhami, „Bridging the Past and Present“, 36. 
45 Ibid., 36.  
46 Ernst F. Söderlund, Outlines of Sweden, Hathi Trust Digital Library (New York: The Royal Swedish 

Commission, 1940), https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.b4156338;view=1up;seq=10, 34.  
47 „Erik Cyril Bellqvist, Political Science: Berkley“, California Digital Library, 
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názvem „Maintaining Morale in Sweden“, který se zabývá etickou stránkou švédského 

zachování neutrality, zatímco zbytek světa válčí. Autor zde přichází s názorem, že 

Švédsko je v kontextu světa, respektive švédská mentalita je ve světě raritou. Švédský 

původ politiky neutrality vidí zejména v nastalé situaci, kdy vlivem švédské hrdosti 

svých vlastních dějin (zejména hovoří o době vlády Gustava Adolfa a Karla XII., za 

jejichž vlád dosáhlo Švédské království největšího rozsahu) se země nedokázala 

vyrovnat se svým postavením malého státu v meziválečné době. „Nikdy se nesmířili se 

skutečností, že Švédsko je nyní malým státem a pokračovali jednat a myslet ve ,velkém 

stylu‘. Tak daleko, jak to šlo, švédský obchod, průmysl, kultura i politická role 

v poválečné době (zde myšleno jako doba po první světové válce – pozn. autora) byl 

větší, než jeho velikost nebo populace naznačovala.“48 I v tomto článku se tak 

setkáváme s názorem, že právě odvolávání se na velkou minulost Švédska zemi spojuje, 

neboť právě svým neutrálním postavením mají Švédi napříč společenskými třídami, 

ideologiemi či sentimentem pocit své opětovné velikosti a síly.49 I zde se tak setkáváme 

s  jednoznačnou snahou obhájit neutralitu před světem a jednoznačně vytvořit dojem, že 

Švédsko nemá jinou možnost, jak se k válce jinak postavit, než právě aplikování 

neutrální politiky, která je pro něj tradiční. Po přečtení tohoto článku profesora 

Bellqvista se domnívám, že švédská neutralita dle zmíněného článku, byla pro švédskou 

společnost naprosto „životu-potřebná“. 

V kontextu všech dosud zmíněných dokumentů působí článek Joachima Joestena 

naprosto vytrženě z kontextu a argumentace válečné doby. Důvod je však zřejmý – 

Joachim Joesten byl redaktor a zejména spisovatel německého původu, který byl oproti 

výše uvedeným pro-západním autorům aktivním zastáncem komunismu a členem 

Komunistické strany Německa v meziválečné době, což jej donutilo posléze zemi 

opustit a přes Francii a Dánsko emigroval do Švédska, kde zůstal po celou dobu války.50 

Jeho článek „Phases of Swedish Neutrality“ byl vydaný v časopise Foreign Affairs 

v lednu 1945 a v kontextu svého bádání jej považuji za nejvýznamnější zdroj o švédské 

neutralitě v rámci pro-sovětské švédské historiografie z období války. 

                                                                                                                                               
http://texts.cdlib.org/view?docId=hb1j49n6pv&doc.view=frames&chunk.id=div00009&toc.depth=1&toc.

id= (staženo 23. 3. 2016). 
48 Eric Cyril Bellqvist, „Maintaining Morale in Sweden“, The Public Opinion Quarterly 5, č. 3 (podzim 

1941), 433. 
49 Ibid., 447. 
50 „Joachim Joesten“, Spartacul Educational, http://spartacus-educational.com/JFKjoesten.htm (staženo 

23. 3. 2016). 
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Joesten oproti ostatním diskutovaným autorům, kteří se snaží spíše švédskou 

politiku neutrality obhájit a spolupráci s nacistickým režimem připouští jen v krajní 

nutnosti a s omluvami, ve svém článku o švédské spolupráci s nacistickým režimem za 

války vůbec nepochybuje a naopak jí považuje v kontextu průběhu druhé světové války 

za naprostou logickou. „S osudem Československa, Dánska, Norska a Nizozemí před 

svýma očima, Švédi se necítili na to riskovat. Populární sympatie ve Švédsku nikdy 

neopustily spojenecký tábor ani v té nejčernější chvíli, avšak většina švédských 

politických a obchodních lídrů věřila, že závěrečné vítězství Německa je jisté.“51  

Jako hlavní příčinu celé neochoty Švédska zapojit se přímo do spojeneckého 

bloku uvedl skutečnost, že Švédské království nemohlo Rusku zapomenout jeho útok na 

Finsko, které bylo i po více než století od míru ve Frederikshamnu a následném 

odtrhnutí od Švédska, chápáno jako část švédského státu. Autor tak diskutuje, že 

Švédsko nechtělo přistoupit k nacistickému bloku státu Osy,  jak spojenci Švédsku 

během války vytýkaly, ale ani netoužilo bojovat po boku Sovětského svazu proti 

Finům.52 V případě otázky zimní války navíc poukazuje na skutečnost, že Švédsko 

neutrální nebylo. „Premiér Per Albin Hansson a jeho kabinet odolal tlaku na vyhlášení 

války Rusku, ale i tak se ocitl na kraji válečného stavu poskytnutím neoficiální podpory 

Finům. Švédské autority nejen že tolerovaly verbování dobrovolníků do finské armády, 

ale otevřeně povzbuzovaly a asistovaly danému hnutí.“53  

Jeho práce je oproti jeho, výše diskutovaným, současníkům postavena ve zcela 

jiné rovině. De facto argumentuje, že švédská neutralita není něco, za co by Švédské 

království mělo být kritizováno, ale naopak poukazuje, že se zachovalo nejlépe, jak 

mohlo. Vyzdvihuje okamžiky války, které téměř způsobily konec švédské neutrality, 

například napadení Finska Sovětským svazem a na něj navazující zimní válka,54 nebo 

napadení Norska a Dánska Německem 9. dubna 1940 a následná nacistická okupace 

obou států.55 Byť připouští protispojenecké restrikce a ústupky nacistickému režimu na 

území Švédska, staví celé švédské chování do pozice, že za takové situace, kdy Němci 

pochodovali celou Evropou, se vlastně není čemu divit. Osobně celý jeho článek a 

                                                 
51 Joesten, „Phases of Swedish Neutrality“, 328, vlastní překlad. 
52 Ibid., 325. 
53 Ibid., 325, vlastní překlad.  
54 Ibid., 325. 
55 Adhami, „Bridging the Past and Present“, 31. 
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interpretaci neutrality chápu tak, že švédskou neutralitu situuje do pozice symbolu 

nepoddání se tíži okolností a pesimistickým vizím druhé světové války.56  

Z výše uvedené analýzy diskurzu válečné doby tak docházím k názoru, že 

interpretace švédské politiky neutrality byla již za druhé světové války rozdělena na dva 

bloky a předznamenávala nejen historiografické dělené, která mělo po válce následovat 

v podobě studené války. Zatímco historiografie, které můžeme zařadit do západního, tj. 

ne-sovětského smýšlení, se snaží ve svých publikacích vysvětlit a obhájit, že Švédské 

království se snažilo být neutrální po celou dobu druhé světové války a s nacisty nijak 

nespolupracovalo, byť vlivem válečných zvratů a dění bylo shodou okolností donuceno 

v některých okamžicích nacistickému Německu ustupovat, i když nechtělo. Švédsko je 

tak danými autory stavěno do role malého a slabého státu, kterému nic jiného 

nezbývalo, chtělo-li se zachránit. 

Naproti tomu pro-sovětská historiografie o porušení neutrality Švédského 

království nepochybuje, což se dá snadno vysvětlit skutečností, že pokud Švédsko v 

praxi upustilo od své neutrality, byly veškeré jeho aktivity ve snaze hájit vlastní zájmy 

ve Finsku namířené právě proti sovětskému Rusku. Na druhou stranu se zde setkáme se 

argumenty, že viníkem opuštění od své politiky neutrality není Švédsko samotné, nýbrž 

i všichni spojenci, neboť sice kritizují Švédsko, ale neuvědomují si, že často jednali 

proti tradičním zájmům švédské mentality – Rusko svou zimní válkou ohrožovalo 

švédské zájmy a cítění s Finskem, zatímco spojenci v čele s Velkou Británií v rámci 

bojů s nacisty v norských horách zatlačovali německé vojsko přímo ke švédským 

hranicím.57 

 

 

2. Interpretace švédské neutrality v době studené války 

2.1 Švédsko v době studené války 

Studená válka a bipolarita světa v poválečné době byla něčím, co lidská historie 

dosud nepamatovala – svět byl rozdělen na dva bloky odlišné ideologie, mezi nimiž 

postupně eskalovalo politicko-vojenské napětí. Přestože se za počátek studené války 

tradičně považuje rok 1947, kdy došlo k vytvoření Informačního byra komunistických 

                                                 
56 Joesten., „Phases of Swedish Neutrality“, 327. 
57 Srov. Joesten, „Phases of Swedish Neutrality“, 326. a Bellqvist, „Maintaining Morale in Sweden“, 343. 
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stran, o samotném dělení světa napovídala již jednání v rámci jaltské konference z února 

roku 1945, kdy se tzv. Velká trojka (F. D. Roosevelt, W. Churchill a J. V. Stalin) 

dohodla na sférách vlivu, tj. dělení světa.  

Zatímco osud Československa, Maďarska či Polska byl spojenci ponechán 

Sovětskému svazu, situace Švédska byla od střední Evropy odlišná. Švédské království 

za druhé světové války zastávalo neutralitu, a i když jsem v první kapitole představila 

argumenty a důkazy, které dokládají, že Švédsko neutrální zemí za války doslovně 

nebylo, v rámci poválečných jednání se k němu tak přistupovalo.  

Švédský premiér Per Albin Hansson byl lídrem Riksdagu během celé druhé 

světové války. Poprvé vyhrál volby v roce 1932 a sestavil sociálně-demokratickou 

vládou. Ta získala podporu i v následných volbách v letech 1936, 1940 a 1944 a Per 

Albin Hansson vládl jakožto švédský premiér celých 14 let až do své smrti 6. října 

1946, kdy jej na premiérském postě dočasně zastoupil sociální demokrat a ministr 

zahraničí Östen Undén (premiérem jen od 6. do 11. října 1946) a následně až do roku 

1969 Tage Erlander. Sociální demokracie (švédsky Socialdemokraterna) vyhrála ve 

Švédsku volby i v roce 1968 a udržela se u moci v rámci různých koalic nepřetržitě až 

do roku 1976 v čele se sociálně demokratickým premiérem Olofem Palmem.  

Švédská sociální demokracie tak zemi pomocí koalic vládla kontinuálně 

od meziválečné doby, resp. roku 1932 až do jednoznačného konce studené války v roce 

1991. Jedinou výjimkou bylo období v letech 1976–1982, kdy sociální demokracie byla 

dočasně vystřídána nesocialistickou vládou premiérů Thorbjörna Fälldina (premiérem 

1976–1978, 1979–1982) a Ola Ullstena (vládl 1978–1979).58 Zde se však snažím 

poukázat na skutečnost, že zatímco v Německu se v poválečné době u moci neobjevila 

stejná politická strana, která zemi vládla za války (tj. nacistická), stejně tak i ve Francii 

se kolaborantský režim Pétaina do vlády po válce již nevrátil, ve Švédsku poválečné 

diskuze o válečném chování švédské vlády probíhaly na pozadí vlády stejné politické 

strany.   

Toto politické zákulisí v době studené války je v kontextu mé diskurzivní 

analýzy vývoje názorů na švédskou politiku neutrality za druhé světové války naprosto 

zásadní a pro můj výzkum zcela nemyslitelné opominout. Zejména pokud si 

uvědomíme, jak se v mezinárodní politice Švédsko za studené války chovalo. Jestliže se 

Švédské království rozhodlo v době druhé světové války zůstat neutrální (a nyní 

                                                 
58 Nordstrom, „Scandinavia since 1500“, 324. 



   

 

19 

  

opominu diskuzi, zda skutečně neutrální zůstalo či nikoliv), tj. pokud ani napadení 

Finska Sovětským svazem a okupace Dánska a Norska nacistickým Německem 

nedokázalo Švédsko donutit, aby opustilo svou politiku neutrality, je švédské chování 

za studené války velmi zajímavé. Nahlédneme-li například do knihy Jiřího Štěpána 

„Švédsko“ vydané v edici „Stručné dějiny států“ nakladatelstvím Libri, můžeme se 

setkat s názorem, že „po hrůzách 2. světové války Švédsko přehodnotilo svůj postoj a 

vzdalo se absolutní neutrality.“59 I když jsem již zmínila v předchozí kapitole, že se o 

Švédsku již od doby meziválečné převážně hovoří jako o státu aplikující tzv. 

„ozbrojenou neutralitu,“60a přívlastky švédské politiky neutrality se tak liší, autoři 

různých epoch se vesměs shodují, že se švédská, zahraniční politika po druhé světové 

válce změnila, přestože Švédsko jednoznačně toužilo zůstat neutrální i v poválečné době 

a stát stranou během celé studené války.61 Ze svého pohledu tak tuto situaci chápu jako 

paradoxní, neboť Švédsko se de facto změnilo, aby mohlo zůstat stejně neutrální jako 

doposud. 

Ačkoliv se zejména v prostoru střední Evropy může zdát, že svět byl rozdělen na 

dvě sféry vlivu (v případě Evropy již zmíněnou jaltskou konferencí z února 1945) a 

neexistovala jiná možnost než být součástí jednoho, či druhého bloku, Švédsko si 

v bipolárním, poválečném uspořádání světa dokázalo tuto pozici obhájit.62 Švédská, tzv. 

třetí cesta, byla švédská politika neutrality za studené války, která byla popsána mnoha 

autory, a osobně její samotnou existenci chápu jako příčinu stejně rozporuplných 

diskuzí jako v případě švédské politiky za druhé světové války. 

Švédská třetí cesta (švédský termín tredje vägens politik) je v knize Philipa 

Whyman popsána následovně: „vytvoření ‚třetí cesty‘ mezi nespoutaným kapitalismem 

na jedné straně a zastaralého Keynes-korporativistických forem sociální demokracie na 

straně druhé, se stala hnací silou mezi politickými programy mnoha levo-centristických 

politických skupin v průmyslových státech dneška.“63  

Dostávám se tak ke skutečnosti, že Švédsko se po válce jednoznačně změnilo a 

byť vládla stále jedna a ta samá švédská sociální demokracie, svět se změnil a byla tak 

                                                 
59 Štěpán, „Stručné dějiny států: Švédsko“, 117. 
60 Regnier, „Neutrality within the EU: Challenging the Swedish Identity“, 67. 
61 Tato nová politika sociální demokracie bývá zejména v otázkách vnitřních záležitostí obecně nazývána 

jako cesta tzv. politického realismu, kterým se sociální demokracie Švédska snažila posílit v dobách, kdy 

se strana potýkala se silnými zvraty, jako tomu bylo právě po druhé světové války, dále například na 

konci 50. a uprostřed 60. let. (Richard F. Tomasson, „The Extraordinary Success of the Swedish Social 

Democrats“, The Journal of Politics 31, č. 3 (srpen 1969), 773).  
62 Philip Whyman, Sweden and the „Third Way“ (Burlington: Ashgate Publishing Company, 2003“, 3. 
63 Ibid., 2. 
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nutnost, aby se stejným způsobem změnila i politika sociální demokracie. Jak ovšem 

píše Ulf Bjereld v úvodu své kapitoly nazvané „Cold War Historiography in Sweden“, 

jednou z prvních otázek vlastně je, „jak neutrální politika neutrality Švédska skutečně 

byla.“64 Z politického dění, které jsem v tomto krátkém úvodu švédské poválečné 

historie představila, jednoznačně docházím závěru, že studená válka a švédská politika 

snažící se „neutrálně“ bilancovat mezi oběma bloky byla nesporným faktorem, který 

ovlivňoval nejenom švédskou politiku v dané době, ale rozhodně se zásadním způsobem 

podepsal i na interpretaci a pojímání švédské neutrality za druhé světové války.  

 

2.2 Diskurzivní analýza švédské válečné neutrality za studené 

války 

Z hlediska zdrojů bylo v rámci mého výzkumu již jednodušší dostat se k daným 

pramenům, neboť mnoho článků mi bylo zpřístupněno skrze světové databáze, ke 

kterým má Univerzita Karlova zajištěný přístup. Jako primární zdroje jsem pro 

interpretaci názorů na švédskou válečnou politiku neutrality využívala články 

významných autorů, jako je například pojednání švédského vyslance a diplomata M. 

Gunnara Hägglöfa, profesora Univerzity v Göteborgu Åke Sanderse nebo amerického 

ekonomického konzultanta Daniela Jamese Edwardse.  

Ze sekundárních zdrojů mi byla nadále k dispozici již zmíněná diplomová práce 

Sary Marie Adhami, která sepsala velmi zajímavou analýzu zdrojů z archivu 

stockholmského Švédského institutu z období 40. až 60. let 20. století.65 Za další, pro 

tento výzkum velmi významný sekundární zdroj považuji i knihu „Nordic Narratives of 

the Second World War“ editorovanou skandinávskými historiky, který v úvodu švédské 

kapitoly věnuje pozornost historiografickému paradigmatu interpretaci dobových 

názorů na druhou světovou válku.66  

V kontextu studené války jsem ovšem pracovala ještě s třetím, velmi přínosným 

zdrojem – historickými syntézami národních dějin, kterých o švédské historii v době 

studené války bylo vydáno hned několik a které jsou v českém prostředí velmi často 

                                                 
64 Thorsten B. Olesen (ed.), The Cold War – and the Nordic Countries (Odense: University of Southern 

Danmark, 2004), 143, vlastní překlad. 
65 Adhami, „Bridging the Past and Present“. 
66 Östling, „Nordic Narratives of the Second World War“. 
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dostupné ve veřejném prostoru, např. „Dějiny skandinávských zemí“ A. S. Kana nebo 

„Sweden: The Nation’s History“ Franklina D. Scotta, apod.67 

Začnu-li historiografickým pojednáním Johana Östlinga, musím začít svůj 

výzkum u autorů, kterým se tento historik Univerzity v Lundu ve své švédské kapitole 

věnuje – Åke Thulstrupa a jeho díle „Realpolitik“ z roku 1962, ředitele archivu 

Švédského ministerstva zahraničních věcí Wilhelma M. Carlgrena a jeho rozsáhlé 

„Svensk untrikespolitik 1939–1945. Nejvíce prostoru však věnuje pojednání o projektu 

ze 70. a 80. let, kdy dle Östlinga „výzkum Švédska a druhé světové války nabral na 

obrátkách. Historiografie byla prostoupena malým státním realismem, který podepřel 

většinu studií a formuloval všechny učené debaty. Toto období je nejvíce spojené 

s velkým výzkumným projektem z Historického ústavu ve Stockholmu ,Sverige under 

andra världskriget‘ (SUAV; Švédsko za druhé světové války).“68 

Celkový názor Johana Östlinga na interpretace švédské politiky neutrality za 

druhé světové války, pocházející zejména z doby 70. a 80. let, je takový, že se nejedná 

zejména o práce historiků, nýbrž specialistů na literaturu a dalších uměleckých oborů, 

z jejichž prostředí za války vycházelo mnoho odporů vůči nacismu.69 Celkově tak tyto 

publikace z doby studené války „posílily dojem plně v souladu s malým státním 

realismem: Švédi dělali, co mohli, aby udrželi nacisty pod kontrolou.“70 

Druhý sekundární pramen, diplomová práce nazvaná „Bridging the Past and 

Present“ Sary Marie Adhami analyzuje výhradně názory prezentované Švédským 

institutem ve Stockholmu (politicko-kulturní agentura pro propagaci Švédska 

v zahraničí)71 a pracuje s články, které byly vydané skrze něj, např. „Main Facts about 

Sweden“ autora Nabotha Hedina, „Sympathy for the Devil“ od Christiana Leitze nebo 

Allana Kastrupa „Digest of Sweden“.72 Celkově je kapitola věnovaná 50. a 60. letům 

v kontextu studené války stavěná na tezi, že obecně se interpretace švédského chování 

za války přesunulo ze sobecké argumentace do roviny nezištné.73 Tak jako i Östling se 

dostává k vlivu malého státního realismu i Adhami pracuje s názorem, že švédské akce 

                                                 
67 A. S. Kan, „Dějiny skandinávských zemí“; Franklin D. Scott, „Sweden: The Nation’s History“.  
68 Östling, „Nordic Narratives of the Second World War“. 
69 Ibid., 132. 
70 Ibid., 132. 
71 „Svenska Institutet“, oficiální stránky Švédského institutu, https://si.se/verksamhetsomraden/ (staženo 

20. 2. 2016).  
72 Adhami, „Bridging the Past and Present“, 44–47. 
73 Ibid., 44. 
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proti nacistům jsou zmiňovány stále méně, zatímco švédská společnost a její 

„prospojenecké“ činy jsou vyzdvihovány stále více.74 

Samozřejmě si uvědomuji rozmanitost pramenů a množství zdrojů, které na téma 

druhé světové války a Švédska bylo napsáno, a stejně tak vím, že bakalářská práce není 

jen kompendium parafrází výsledků jiných autorů. Z tohoto důvodu jsem do svého 

výzkumu zahrnula také články a zdroje, kterým v sekundárních pramenech autorů 

Adhami či Östlinga  nebyla věnována taková pozornost.  

Za základní postavu švédské historiografie v kontextu studené války pro svůj 

výzkum považuji zejména Gunnar Hägglöf, kterého Johan Östling dle mého názoru až 

s mým nepochopením zmiňuje jen lehce.75 Gunnar Hägglöf jako švédský diplomat 

působil v letech 1948–1967 na postu vyslance v Londýně a v letech 1967–71 v Paříži, 

avšak pozornost získal již za druhé světové války, kdy pracoval ve vládě Pera Albina 

Hanssona jako předseda kanceláře švédského ministerstva zahraniční pro zahraniční 

obchod.76 Ve svém článku „A Test of Neutrality“ z roku 1960 vydaném skrze 

Královský institut pro mezinárodní záležitosti (anglicky Royal Institute of International 

Affairs) se otázkou švédského chování za druhé světové války detailně zabývá.  

Hned v počátku svého pojednání Hägglöf věnuje velkou pozornost neutrálům za 

druhé světové války, kterých na jejím počátku bylo dvacet, avšak jakožto neutrální 

země války přečkalo jen pět – Irsko, Španělsko, Portugalsko, Švýcarsko a Švédsko, 

z nichž „Švédsko bylo státem, který viděl svou neutralitu nejvíce a nejrůznoroději 

ohroženou.“77 Hägglöf pracuje s tezí, že Švédsko bylo zajatcem své vlastní geografie a 

poukazuje na skutečnosti, že Švédsko by se za druhé světové války rozhodně chovalo 

jinak, resp. více by spolupracovalo se spojenci, kdyby mu k tomu spojenci dali tu 

možnost. Zejména poukazuje na okolnosti švédsko-britské námořní smlouvy z roku 

1935, kdy Velká Británie přislíbila svůj námořní vliv a přítomnost v Baltském moři.78 I 

když autor článku připouští, že Švédsko si bylo vědomo výhod neutrální politiky, kdy 

uzavřelo dvě, paralelní válečné smlouvy (s Velkou Británií i s Německem), poukazuje 

na skutečnost, že Švédsko bylo ochotné dostát své smlouvě s Velkou Británií a skrze 

Narvik spojence zásobovat železnou rudou.79 Příčinu, proč se tak nestalo, přisuzuje 

                                                 
74 Ibid., 50: 
75 Östling, „Nordic Narratives of the Second World War“, 130. 
76 „Gunnar Hägglöf“, Databáze WorldCat.org, https://www.worldcat.org/identities/lccn-n50041631/ 

(navštíveno 16. 4. 2016), vlastní překlad. 
77 M. Gunnar Hägglöf, „A Test of Neutrality“, International Affairs 36, č. 2 (duben 1960), 153. 
78 Ibid., 154–155. 
79 Ibid., 156. 
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samotné vládě Velké Británie, která v září 1939 nepodpořila Churchillův návrh na 

vyslání britského námořnictva do Baltského moře.80 Ale jelikož dle Hägglöfa Velká 

Británie nedostála svým závazkům, a naopak ještě podnítila útok nacistů na Norsko, 

Švédsku, pokud chtělo být neutrální a zachovat si tak nějakou možnost spojencům 

během války pomoci, nezbylo nic jiného než s nacisty spolupracovat. Další zajímavý 

argument ve prospěch vysvětlení švédského prodeje železné rudy nacistům je i tvrzení 

Hägglöfa, že Hitler na Skandinávii útočit nechtěl, respektive jeho cílem byl primárně 

útok na Švédsko, který by zahájil, jakmile by spojenci zaútočila na Norsko, a Hitler by 

se tak dostal ke švédské železné rudě. Avšak po incidentu „Altmark“ v norském 

Jøssingfjordu z února 1940 Hitlerovi nic jiného, než obsazení Norska (a doprovodně i 

Dánska) nezbylo.81 V tomto směru se tak pro-západní historiografie posunula blíže 

doleva politického spektra a připomínala práce dříve spíše pro-sovětské.  

Další změnou oproti válečné interpretaci je i diskuze, jak moc druhá světová 

válka Švédské království zasáhla. Zatímco analýza Adhami článku „Sweden Looks to 

the Post-War World“ Wollmara Boströma shledává obsah pojednání z roku 1943 

snahou dokázat spojencům, že Švédsko bylo rovněž zasaženou válkou, stručná esej 

ekonomického analytika Daniela Jamese Edwardse jakékoliv výraznější ekonomické 

postižení životní úrovně Švédska válkou vyvrací.82 

Články z 60. let 20. století  mnohem otevřeněji diskutují švédskou spolupráci 

s nacistickým Německem a mají tak mnohem blíže válečného přístupu Joachiama 

Joestena než Bellqvista. Avšak nejedná se v tomto případě o jednoznačnou kategorizaci 

do tzv. „pro-sovětské“ historiografie, jak by tomu bylo v případě válečného období. 

Významnou roli zde hraje totiž dobová politika neutrality v rámci studené války.  

Byť během většiny mezinárodních krizí, které jsou se soupeřením během 

studené války spjaty, zůstala podstata švédské neutrality téměř bez sebemenší diskuze, 

společná politika Dánska a Norska jako zakládajících států Severoatlantické aliance a 

jejich vstup do této organizace reakci ve švédské společnosti vyvolal.83 Přestože 

můžeme v dějinách skandinávských států nalézt konkrétní soupeření (historicky 

zejména mezi Dánskem, které bylo personální unií spojeno s Norskem, a Švédskem, 

                                                 
80 Ibid., 157. 
81 Ibid., 159. 
82 Srov. Adhami, „Bridging the Past and Present“, 35; Daniel James Edwards, „Process of Economic 

Adaptation in a World War II Neutral: A Case Study of Sweden“, The Journal of Finance 16, č. 3 (září 

1961), 437. 
83 Åke Sandler, „Sweden’s Postwar Diplomacy: Some Problems, Views, and Issues“, The Western 

Political Quarterly 13, č. 4 (prosinec 1960), 924. 
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unijně spojeným s Finskem), meziválečná politika Dánska, Švédska, Norska a Finska 

byla založená na vzájemné skandinávské provázanosti a hovoří se o tzv. severské 

spolupráci (šve. nordisk samarbete). Všechny tři skandinávské státy, tj. Švédsko, 

Norsko a Dánsko se snažilo ještě před druhou světovou válkou prosadit na půdě 

Společnosti národů svou neutralitu jako morální a legální přístup k válce, avšak jen 

Švédsko mělo možnost si za druhé světové války neutralitu udržet. Zkušenost s válkou 

změnila přístup jak Norska, tak i Dánska, jež se staly 4. dubna 1949 zakládajícími státy 

NATO bez jakékoliv větší diskuze. Na pozadí nově se formulující studené války se tak 

ve švédské společnosti otevřela debata, zda by Švédsko, zvláště z důvodu svého 

geopolitického umístění na hranici obou bloků, nemělo následovat příklad svých 

skandinávských sousedů a spolu s nimi se k NATO připojit.84  

Bylo by mylné se domnívat, že Švédsko si druhou světovou válkou neuvědomilo 

hrozbu neutrální politiky a případného napadení agresorem, avšak zřejmě vlivem již 

pomalu se prosazující třetí cesty zůstalo Švédské království stranou i v této době, kdy 

tradiční neutrálové Evropy svou politiku neutrality opouštěly.  

Samozřejmě je logické, že se toto výhradní postavení Švédska v bipolárním 

světě projevilo i na interpretaci válečné neutrality Švédska. Za jeden z nejzákladnějších 

projevů této skutečnosti považuji argument švédského profesora filozofie a 

náboženských dějin Göteborgské univerzity Åke Sanderse, který ve svém článku 

„Sweden’s Postwar Diplomacy: Some Problems,  Views, and Issues“ z roku 1960 

vysvětluje rozdílné chování skandinávských států faktem, že Švédsku se tradiční 

politika neutrality za války osvědčila, kdyžto Dánsku a Norsku nikoliv – odtud tak 

pramení nárok těchto dvou států opustit neutrální politiku, který však v případě Švédska 

stále chybí.85  

Dle politických jednání vedených švédskou vládou můžeme však jistou proměnu 

a snahu se integrovat spatřit. Ačkoli Švédsko nevstoupilo do Severoatlantické aliance, 

ani se nezapojilo do nově se formulující evropské integrace v podobě Evropského 

společenství uhlí a oceli (založené roku 1951 Pařížskou smlouvou), snažilo se po vzoru 

meziválečné doby integrovat v prostoru severní Evropy. Roku 1952 vznikla Severská 

rada, která se snažila propojit severské státy na parlamentní, případně i ministerské 

úrovni. Domnívám se, že tato bližší severská spolupráce je také důvodem, proč se 

posléze začala švédská válečná neutralita interpretovat i v pohledu ostatních severských 

                                                 
84 Ibid., 924. 
85 Ibid., 924. 
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států, například Gunnar Hägglöf ve svém článku „A Test of Neutrality“ obhajuje 

švédskou válečnou neutralitu jako jedinou možnost, jak pomoci svým skandinávským 

sousedům, navíc doslovně argumentuje, že „norská vláda, která, brzy po vypuknutí 

německo-norské války, deklarovala své přání, aby Švédsko zůstalo neutrální.“86  

Jak již zhodnotil Östling, interpretace švédské neutrality za druhé světové války 

se masivně rozvinula zejména v 70. letech. Z tohoto důvodu tak další zanalyzovanou 

prací je kniha švédského historika a člena Královské švédské akademie věd (švedsky 

Kungliga Vetenskapakademien) „Scandinavians“ z roku 1977. V kapitole „Sweden’s 

Ambiguous Neutrality“ se snaží charakterizovat švédskou neutrální politiku, která byla 

dle jeho názoru ovlivňována především zahraničními faktory, např. vztah k Finsku, 

otázka švédsko-finské militarizace Ålandských ostrovů, spor mezi Dánskem a 

Německem o Šlesvicko, apod.87 Obecně označuje švédskou společnost za války pro-

dánskou v otázce Šlesvicka, pro-finskou v otázce zimní války a obecně tradičně, silně 

proti-ruskou. „V neutrálním Švédsku některé skupiny byly jasně rozděleny dle svých 

sympatií a antipatií, ale většina důležitého obyvatelstva si držela od bojujících táborů 

odstup.“88 

Publikace A. S. Kana „Dějiny skandinávských zemí“ z roku 1983 je 

jednoznačným příkladem švédské pro-sovětské historiografie, která interpretuje 

švédskou vládu a její chování jako jednoznačně ne-neutrální, viz mnoho švédských 

ústupků nacistickému Německu, např. „povolení průjezdu jedné německé divize z Osla 

na sovětsko-finskou frontu a přepravu válečného materiálu do Finska, ale i přelety 

německých ‚kurýrních‘ letadel nad švédským územím. Dovolila rovněž německým 

transportům průjezd švédskými výsostnými vodami a poskytla jim vojenský 

doprovod.“89 Celkově však Kan přichází s názorem, že toto veškeré ne-neutrální 

chování Švédska by nebylo možné bez pomoci Sovětského svazu, který byl hlavní 

příčinou, resp. jeho oficiální depeše nacistickému Německu po napadení Norska a 

Dánska Hitlerem, proč Švédsko nebylo rovněž napadeno německým vojskem.90 Obecně 

je Kanův postoj velmi vstřícný Sovětskému svazu, kterému přisuzuje veškeré zásluhy, 

že Švédsko se mohlo i po svých prohřešcích se německou spoluprací navrátit ke své 

                                                 
86 Hägglöf, „A Test of Neutrality“, 164; tento argument o norském vlivu se objevuje i v pozdějších 

pracích a jeho důležitost je podložena následnou argumentací, že norský odboj měl neutralitou Švédska 

zázemí pro přípravy svých akcí proti nacistům. (Srov. Jindřich Dejmek, Stručné dějiny států: Norsko 

(Praha: Libri, 2015), 91; Kan, „Dějiny skandinávských zemí“, 299). 
87 Lönnroth, „Scandinavians“, 92–93. 
88 Ibid., 92. 
89 Kan, „Dějiny skandinávských zemí“, 294. 
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dosavadní striktní neutralitě, ba co více, bylo diplomaticky postaveno do pozice jistého 

arbitra, skrz něž mohlo „zastupovat zájmy Sovětského svazu u zemí Osy.“91  

Největší prostor švédským dějinám poskytuje Franklin D. Scott, který však 

paradoxně Švédsku za druhé světové války ze své téměř sedmi set stránkové knihy 

věnuje necelých sedm stran. Přestože je však jeho kapitola o dané době spíše omezená a 

citování základních dat, předkládá i jednu velmi zajímavou tezi – dle Scotta byl švédský 

tisk, až na pár výjimek svobodný a upřímný, čímž se Stockholm i vlivem své 

geografické polohy stal válečným centrem špionáže.92 Osobně tak považuji Scottovu 

interpretaci švédských neutrálních dějin za druhé světové války jako snahu, jak 

přesvědčit svět, že z mezinárodního hlediska byla neutralita Švédského království více 

než přínosná, neboť se stala nadějí pro válčící svět, že v době, kdy se v celé Evropě 

válčí, existuje místo se svobodným tiskem, apod. Přestože Scott připouští švédskou 

spolupráci s Německem, vyzdvihuje zde zejména symbolický význam, jaké neutrální 

Švédsko pro svět z mezinárodního hlediska mělo.  

Pokud v rámci svého shrnutí interpretací švédské neutrality za druhé světové 

války, pocházejících z doby války studené, nahlédnu do závěrů pojednání Johana 

Östlinga, musím v rámci objektivity svého výzkumu představit nejprve jeho, než své 

závěry. Johan Östling nedělí interpretace národních dějin, konkrétně švédskou válečnou 

neutralitu, chronologicky, nýbrž dle obsahu. Jeho výsledkem je členění 

historiografických prací z doby studené války na tři skupiny, tzv. morálního zpětného 

vyprávění (anglický termín moral counter-narrative), komunistického zpětného 

vyprávění (anglický termín Communist counter-narrative) a ultra-nacionálního 

zpětného vyprávění (anglický termín ultra-national counter-narrative).  

Östlingovo pojetí morálního zpětného vyprávění vychází z pohledu na švédskou 

neutralitu a snaží se neutralitu legitimizovat jako obyčejnou politiku „bezpodmínečného 

udržení Švédska mimo konflikt velmocí.“93 Termínem komunistického zpětného 

vyprávění označuje díla, která pod vlivem marxismu-leninismu na fašismus nahlížejí 

jako na fenomén vyšších tříd, které skrze germanofilní přístupy vytváří třídní boj 

                                                                                                                                               
90 Ibid., 292. 
91 Ibid., 294.  
92 Scott, „Sweden: The Nation’s History“, 508. 
93 Östling, „Nordic Narratives of the Second World War“, 132. 
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v podobě druhé světové války.94 Oproti tomu ultra-nacionální zpětné vyprávění 

považuje založené výhradně na hodnotách proti-komunismu, royalismu a vlastenectví.95 

Byť s tímto vnitřním členěním Östlinga nemohu nesouhlasit, musím v závěru 

kapitoly vysvětlit, proč se nedržím jeho schématu a postupuji ve svém výzkumu 

analyticky. Důvod je takový, že Johan Östling, přestože jeho dílo je v kontextu 

interpretací švédské neutrality naprosto stěžejní, pojímá svou analýzu zejména vnitřně, 

tj. v kontextu vnitřních švédských dějin. Osobně se však domnívám, že zejména 

v kontextu studené války je více než podstatné přihlédnout k zahraničnímu kontextu. 

Zatímco se Švédsko i za studené války snažilo nadále praktikovat svou politiku 

neutrality, v bipolárním střetávání došlo k několika událostem a konfliktům, ke kterým 

se Švédsko muselo vyjádřit, např. vznik OSN nebo již zmiňovaného NATO a vstup 

Dánska a Norska do jeho struktur, korejská válka, vietnamská válka, formování 

evropské integrace, berlínské krize, suezská krize, arabsko-izraelské konflikty, apod.  

Švédská třetí cesta je považována za neutrální, avšak rozhodně ne ve smyslu 

striktní neutrality či smluvní neangažovanosti. Zkušenost osudů švédských sousedů za 

druhé světové války dala zemi ponaučení, že neutralita skutečně není zárukou míru, a 

proto rok po vytvoření Organizace spojených národů se do společenství zapojilo. Tak 

jako se Švédsko snažilo již v meziválečné době na půdě Společnosti národů prosadit 

morálnost neutrality, stejným způsobem prosazovalo svá stanoviska i v rámci OSN, 

avšak jinými praktikami. Švédsko aktivně využívalo argumentu, a v mnou 

zanalyzovaných prací je daný motiv silně znát, že na světě neexistuje zřejmě jiná země, 

která si dokázala udržet jednoznačnou neutralitu za celé druhé světové války i v rámci 

poválečného střetávání obou ideologií, než je právě Švédsko. Touto argumentací se tak 

ze Švédska posléze stala země-arbiter.  

Domnívám se, že fenomén, který zmiňuje ve své práci Adhami o stále častějším 

vyzdvihování švédských hrdinských činů a stále vzácnějším zmiňováním švédské 

spolupráce s nacisty, 96 je dána právě utužování švédské arbitrárního postavení ve světě, 

které je dle mého názoru také důvodem, proč se v pozdějších pracích o švédské 

                                                 
94 Ibid., 134. 
95 Ibid., 135. 
96 Adhami, „Bridging the Past and Present“, 50; utužování švédského arbitrárního postavení je dáno hned 

několika významnými švédskými představiteli – Folke Bernadotte proslul jako vyjednavač OSN v rámci 

první arabsko-izraelské války, Dag Hammarskjöld zastával funkci (v pořadí druhého) generálního 

tajemníka Organizace spojených národů v letech 1953–1961, nositel Nobelovy ceny míru z roku 1961; 

Alva Mydralová, švédská socioložka a politička, nositelka Nobelovy ceny míru z roku 1982 za svůj 

přínos do světového odzbrojování. 
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neutrální politiky za druhé světové války píše stále více o vlivech či dopadech chování 

jiných států  na švédskou neutralitu a její podstatu v kontextu mezinárodních vztahů.  

 

 

 

3. Interpretace švédské neutrality v postkomunistické 

době 

3.1 Švédsko v postkomunistické době 

Přestože s pominutím studené války by se mohlo zdát, že již není důvod dalšího 

pokračování švédské vlády v politice třetí cesty, ve Švédsku se daná kombinace 

pravicové ekonomiky a levicové sociální politiky nadále těšila popularitě. Švédský 

sociální stát (švédsky välfärdssamhället  nebo též välfärdsstaten) má své počátky již 

v době meziválečné, avšak je nutné si připustit, že bez švédské politiky neutrality za 

druhé světové války by zřejmě dnes nebyl švédský sociální stát na takové úrovni. 

Vlivem současné doby a medializace je švédský sociální stát nejvíce spojován 

s vysokou mírou emigrace do Švédského království, avšak pro kontext doby je nutné si 

uvědomit samotný historický vývoj emigrace do Švédského království.  

Švédsko se ještě před druhou světovou válkou rozhodně neřadilo mezi státy, 

které by byly cílovou destinací migrantů – naopak samo švédské obyvatelstvo častěji 

emigrovalo zejména do Spojených států amerických či Kanady. Změna nastala až 

druhou světovou válkou, kdy Švédsko jako neutrální země začala přijímat uprchlíky ze 

sousedních okupovaných zemí. Mnoho z nich se po konci války vrátilo do svých 

domovských zemí, ale mnoho jich také zůstalo, čímž se charakter Švédské z emigrační 

země druhou světovou válkou změnil na imigrační.97 V prohlášení švédského 

imigračního úřadu (švédsky Migrationsverket) o historii švédské imigrace doslova stojí: 

„Po konci války to namísto pracovní imigrace ze Skandinávie bylo z Itálie, Řecka, 

Jugoslávie, Turecka a dalších zemí, které převládly.“98 Avšak ze stejného zdroje jsou 

také prezentované migrační regulace, které nastaly na konci 60., a s plnou platností 

                                                 
97 „History“, Oficiální stránky Švédského imigračního úřadu Migrationsverket, 

http://www.migrationsverket.se/English/About-the-Migration-Agency/Facts-and-statistics-/Facts-on-

migration/History.html (staženo 20. 6. 2016). 
98 Ibid. 
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ovlivnily imigraci do Švédska v 70. letech. Vřelá švédská imigrační politika se  opět 

navrátila až v polovině 80. let, kdy země udělila v rozmezí let 1980–1989 azyl celkem 

206 839 imigrantům pocházející zejména z Iráku, Íránu, Libanonu, Sýrie, Turecka, 

Eritree, Somálska či Kosova.99 V 90. letech převládl dopad války na Balkáně, odkud 

pocházela většina z celkem 427 220 imigrantů, kteří získali ve Švédsku v letech 1990–

1999 azyl. V letech 2000–2015 se již jednalo o 1 343 129 azylantech, kteří úspěšně 

získali švédské povolení k pobytu.100 

Z hlediska vnitřní politiky Švédsku nadále vládla sociální demokracie, i když 

stejně jako v době studené války existovaly výjimky, resp. sociální demokracie prohrála 

volby v roce 1991, kdy se k moci dostal premiér Carl Bildt z Umírněné strany (švédsky 

Moderaterna), druhá výjimka byla obdobná vláda Umírněné strany premiéra Fredrika 

Reinfelda v letech 2006–2014. 

Jednoznačný vliv na interpretaci švédské válečné neutrality v době po studené 

válce je samozřejmě i samotná současná politika neutrality, která je Švédským 

královstvím dodnes uplatňována. Již ve své předchozí kapitole jsem představila 

švédskou politiku tzv. třetí cesty, která tvoří základní politickou linii švédské politiky 

doby studené války. Politiku neutrality, která byla této švédské politiky jednoznačnou 

součástí, označuje Franklin D. Scott ve svém kompendiu za tzv. aktivní neutralitu. Její 

charakter jsem již diskutovala na příkladech švédských postojů k mnoha politickým 

problémům či konfliktům doby, kdy Švédsko aktivně vstupovalo do jednání, avšak 

pouze jako arbiter či mentor a snažilo se objektivně stát stranou.  

O stejném pojmenování současné švédské politiky neutrality bychom mohli 

hovořit i dnes, neboť termín aktivní neutrality by plnohodnotně vystihoval. Švédsko po 

válce změnilo svou politiku neutrality ve smyslu více se angažovat zejména 

prostřednictvím Organizace spojených národů. Toto angažmá, kdy švédská vláda 

poskytuje část svých vojáků pro humanitární účely a na ochranu míru v ohrožených 

oblastech, funguje dodnes.  

V rámci politického zákulisí je nutné taky zmínit politicko-ekonomický posun 

Švédského království v době po studené válce. V roce 1995 se Švédsko spolu 

s Rakouskem a Finskem stalo členem Evropské unie. Z pohledu dosavadního švédského 

                                                 
99 „Residence Permits Granted 1980–2015“, oficiální stránky Švédského imigračního úřadu 

Migrationsverket, 

http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac387159823b/1460099356758/Tab+1+-

+Residence+permits+granted+1980-2015.pdf (staženo 20. 6. 2016). 
100 Ibid. 
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odmítání se zapojit do organizací jako například Severoatlantická aliance je toto jednání 

poměrně zajímavým fenoménem. Zvláště v kontextu skutečnosti, že Norsko do NATO 

vstoupilo v roce 1949 okamžitě jako jeden ze zakládajících států, avšak v letech 1972 a 

1994 odmítlo zapojit se do evropských struktur, zatímco Švédsko činilo právě naopak a 

zatímco se aktivně zapojilo do evropské integrace, členem NATO v současnosti stále 

není.  

 

3.2 Diskurzivní analýza švédské válečné neutrality 

v postkomunistické době 

S postupným uvolňováním napětí studené války a zmenšováním hrozby, které 

během ní Sovětský svaz vytvářel na Švédsko, bylo zřejmě, že se diskurz švédské 

společnosti změní. Jak ve svém díle píše Östling, již od přelomu 70. a 80. let se ve 

švédské společnosti začaly více objevovat náměty na druhou světovou válku včetně 

pohledu na švédskou neutralitu během ní (např. americký seriál Holocaust vysílaný ve 

Švédsku od roku 1979, série článků v novinách Aftonbladet nazvaná „Švédsko ve stínu 

holocaustu“, apod.).101  

Zmínit v tomto případě musím i filmová ztvárnění, kde počátek diskuze o 

švédské, příp. celkově skandinávské neutralitě, můžeme ve švédské kinematografii 

označit rok 1981, kdy byl uveřejněn zlomový švédsko-norský koprodukční film „Malá 

Ida“ (švédsky Liten Ida).102 Švédská kinematografie reagovala postupně ke konci 

studené války stále větší intenzitou i rozsahem věhlasu. Jedním ze zásadních okamžiků 

švédské kinematografie na toto téma je jednoznačně film „Dobrý večer, pane 

Wallenberg“ (švédsky God afton, herr Wallenberg) z roku 1990, kterému se dostalo 

velké popularity i za hranicemi Švédského království – v roce 1991 byl tento film 

dokonce nominován do hlavních soutěží mezinárodních filmových festivalů v Berlíně a 

Chicagu.103 Zatímco první zmíněný film „Malá Ida“ je kritikou chování válečné a 

poválečné společnosti, která principem kolektivní (rodinné) viny vyčlenila malou 

holčičku z norského kolektivu jako trest za kolaboraci její matky s nacisty, druhý výše 

jmenovaný film je oslavou hrdinství a statečnosti švédského diplomata Raoula 

Wallenberga, který pod hrozbou svého života zachraňoval a na švédské ambasádě 

                                                 
101 Östling, „Nordic Narratives of Second World War“, 134. 
102 „Liten Ida“, IMBd.com, http://www.imdb.com/title/tt0084255/ (staženo 15. 3. 2016).  
103 „God afton, herr Wallenberg“, IMBd.com, http://www.imdb.com/title/tt0099673/?ref_=fn_al_tt_1 
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v Budapešti ukrýval stovky maďarských Židů. Již na obsahovém porovnání těchto dvou 

filmů, vzniklých po studené válce, je vidět jev, který Östling v případě Švédska 

označuje jako „dekádu debat“, během níž se ve švédské společnosti přehodnocoval 

postoj nejen k švédské válečné neutralitě, ale celkově i k malému státnímu realismu, 

jejímž výsledkem dle jeho názoru je pro 90. léta tolik typická pluralita názorů.104 Ta 

proti sobě postavila tábor obhajoby a oslavy hrdinství a otevřenou kritiku švédského 

chování za války. Na následné analýze dokumentů však dokáži, že tato pluralita se 

projevuje ve švédské společnosti dodnes.  

Jako jeden z prvních na téma švédské neutrality po konci studené války reagoval 

profesor kriminální politiky Stockholmské univerzity Henrik Tham, který v roce 1990 

vydal v periodiku Journal of Peace Research článek „Crime in Scandinavia during 

World War II“. Jeho článek je postavený zejména na tezi, že obecně v období války se 

potírá rozdíl mezi normálností a zákonitostí. „Toto může být ilustrováno na případu 

zabíjení, které bylo ve Skandinávii do vypuknutí války naprosto bezpodmínečně 

zakázáno, ale posléze se stalo podmíněné.“105 Henrik Tham švédskou neutralitu 

označuje spíše za „ne-zapojení se“ a vyzdvihuje  její pozitivní činy ve prospěch nacisty 

okupovaného Norska a Dánska, odkud země přijala mnoho uprchlíků a obě země 

podporovala.106 Stejná teze se v historiografii objevuje opakovaně až do dnes napříč 

všemi historiografickými či ideologickými směry.107  

V otázce švédské spolupráce se vyjadřuje ve prospěch Švédska, tj. že země byla 

nucená s Němci spolupracovat a prodávat jim železnou rudu, což však v roce 1943 

rapidně snížila ve prospěch prodeje rudy spojencům.108 Obdobný argument o Švédské 

nemohoucnosti jednat za války jinak uvádí Patrick Salmon, který má celou svou knihu 

„Scandinavia and the Great Powers 1890–1940“ vystavěnou na tezi, že Švédsko bylo za 

druhé světové války podřadným státem, kde docházelo ke střetu zájmů jak Německa a 

Velké Británie, ale i Sovětského svazu, což se zejména ve Švédsku projevovalo již ve 

30. letech.109  

                                                                                                                                               
(staženo 15. 3. 2016).  
104 Östling, „Nordic Narratives of Second World War“, 139–140. 
105 Henrik Tham, „Crime in Scandinavia during World War II“, Journal of Peace Research 27, č. 4 

(listopad 1990), 426. 
106 Ibid., 418.  
107 Srov. Tham, „Crime in Scandinavia during World War II“, 418; Štěpán, „Stručné dějiny států: 

Švédsko“, 115; Dejmek, „Stručné dějiny států: Norsko“, 91–93. 
108 Tham, „Crime in Scandinavia during World War II“, 418. 
109 Salmon, „Scandinavia and the Great Powers“, 326. 
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V rámci kritického pohledu na švédskou společnost je dle mého názoru 

podstatný článek Leny Berggren nazvaný „Swedish Fascism – Why Bother?“, která se 

specializuje na švédský fašismus mezi 20. až 50. léty a působí dlouhodobě na 

Univerzitě v Umeå. Přestože na téma švédského fašismu bylo napsáno více prací, její 

článek považuji za nejzásadnější, neboť v něm předešle publikované články jiných 

autorů analyzuje. Za největší přínos jejího výzkumu považuji doklad, že až na jeden 

výjimečný článek Ulfa Lindströma z roku 1983, se od 80. let ve Švédsku na téma 

fašismu dodržovala mlčenlivost, která se prolomila až v roce 1990.110 Celkově úroveň 

švédského fašismu hodnotí jako existující, přítomnou ve švédské společnosti 

v meziválečné době, ale ne tak zásadní, abychom mohli snad o švédské společnosti 

mluvit jako o kolaborující a fašistické. Dle jejího závěru se švédský fašismus týkal 

maximálně 30 tisíc osob.111 Lena Berggren švédský nezájem o fašismus vysvětluje tak, 

že švédský fašismus byl silně rozdrobený do několika politických skupin a jeho 

sjednocení nastalo příliš pozdě, než aby dokázalo švédskou společnost více ovlivnit, 

jako to bylo například v Německu.112 Hlavně ale poukazuje na skutečnost, že neutralita 

je pro švédskou společnost tak zásadní a klíčová, že byla její ochrana a snaha o 

zachování nadřazená celé fašistické ideologii.113  

Otázku vnitřní politiky za války ve svém článku „The Swedish Midsommer 

Crissis of 1941“  diskutuje i historik Univerzity ve Wisconsin-Madisonu a specialista na 

švédsko-americké vztahy Carl-Gustav Scott, který rozhodně nepochybuje, že by se 

Švédsko během války dopustilo ne-neutrálního chování. Argumentuje, že se země 

zachovala tradičně a v kontinuitě svých vlastních dějin, tj. praktikovala neutralitu 

neangažovanosti v době míru a obecně politiku neutrality v době války.114 Celkově je 

přesvědčen, že Švédsko nebylo nuceno neutralitu opustit, pouze bylo nuceno vlivem 

okolností danou neutralitu více interpretovat ve prospěch Třetí říše.115 Tím se opět 

setkáváme s argumentem jednoznačného zahraničního vlivu jako například u Patricka 

Salmona. 

                                                 
110 Lena Berggren, „Swedish Fascism – Why Bother?“, Journal of Contemporary History 37, č. 3 

(červenec 2002), 395–396. 
111 Ibid., 417. 
112 Lena Berggren zastává názor, že pokud chceme o fašismu ve Švédsku hovořit jako o plnohodnotném 

fašismu, je to možné až od podzimu 1940, ne dříve. (Berggren, „Swedish Fascism – Why Bother?“, 406).  
113 Ibid., 404. 
114 Carl Gustaf Scott, „The Swedish Midsommer Crisis of 1941: The Crisis That Never Was“, Journal of 

Contemporary History 37, č. 3 (červenec 2002), 371. 
115 Ibid., 378. 
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K podobnému závěru, že Švédsko bylo druhořadým státem a de facto bylo 

uvězněno v politice států jiných, dochází i historik americké Lehigh univerzity Ed 

Regnier, ten však ve svém článku „Neutrality Within the EU: Challenging the Swedish 

Neutrality“ danou myšlenku posouvá mnohem dále než Patrick Salmon. Zatímco 

Salmon obhajuje názor, že švédská vlády Pera Albina Hanssona nemohla v politicko-

mocenském sevření jednat moc jinak, než jak jednala, Ed Regnier tezi posouvá do 

roviny přímého obviňování západních států, že Švédsko za druhé světové války nechaly 

nacistům bez pomoci. Své teze staví na poněkud zvláštním argumentu, že Švédsko bylo 

před druhou světovou válkou plně závislé na vojenském materiálu pocházející výhradně 

od Spojených států amerických, Francie a Velké Británie, které však upřednostnily 

zbrojení pro sebe a Švédsko ponechaly nepřipravené na válku a bez výzbroje, což přímo 

determinovalo švédskou společnost k jisté spolupráci s nacisty, pokud si chtěla 

zachránit alespoň nějakou možnost rozhodovat o své budoucnosti a zachovat si alespoň 

nějakou neutralitu.116 Přestože je Regnierův článek zaměřený výhradně na financování 

švédské neutrality vládou zejména od konce studené války a švédskou neutralitu za 

druhé světové války hodnotí jen okrajově, domnívám se, že tento argument je nutné 

zmínit, přestože dle mého názoru Regnier svůj výzkum postavil až do extrémní roviny.  

Obecně je přijato stanovisko, že západní státy svou politikou appeasementu 

nejprve podcenily evropské dění ve víře, že válka nenastane, a posléze v appeasementu 

pokračovaly ve snaze získat co nejvíce času, než války vypukne, aby si mohly vytvořit 

alespoň nějaké obrané prvky. Argumentovat tak názorem, že západní země Švédsku 

odmítly pomoc a ponechaly jej nacistům napospas, považuji za naprosto nemístné a 

mimo historickou debatu, neboť je pochopitelné, že jakákoliv země se bude snažit 

nejprve zajistit bezpečnost svojí, než aby upřednostnila finanční profit z prodeje 

vojenské výzbroje na obranu státu jinému. Důvod, proč jsem však tento článek zařadila 

do svého výzkumu, je skutečnost, že ať již Regnierovy teze budeme považovat za 

jakkoliv zbytečně obviňující západní státy, setkáváme se s další interpretací švédské 

politiky neutrality za druhé světové války vystavěné na argumentu přímého ovlivňování 

švédské neutrality zahraničními vlivy.117   

Rozporuplnost článku Eda Regniera spočívá však také ještě v jedné, zdánlivě 

zcela odlišné rovině – směru distribuce vojenského materiálu. V roce 2012 byl 

v periodiku Scandinavian Economic History Review  publikován zajímavý text 

                                                 
116 Ed Regnier, „Neutrality Within the EU: Challenging the Swedish Identity“, 66. 
117 Ibid., 66. 
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historika z London School of Economics Erica B. Golsona „Did Swedish Ball Bearings 

Keep the Second World War Going? Re-evaluating Neutral Sweden’s Role“, který se 

snaží zodpovědět, zda švédská distribuce železné rudy a výroba kuličkových ložisek 

ovlivnila trvání druhé světové války. Již v samotném základu se článek rozchází s 

předešlým textem Regniera, neboť Golson hned v úvodu práce poukazuje na skutečnost, 

že to bylo právě Švédsko, které pokrývalo až 58% německých a 31% britských 

válečných zásob.118 Tím tak staví Regnierovy protichůdné teze, že to bylo právě 

Švédsko závislé na dodávkách ze západu,119 zcela mimo hlavní historiografickou 

diskuzi dnešní doby. Eric D. Golson stejně jako mnoho jiných, mnou zanalyzovaných 

autorů z mého výzkumu začíná svou studii krátkým pojednáním o předešlé diskuzi na 

dané téma a dochází k jednoznačnému závěru, že diskuze o švédském obchodu s nacisty 

definitivně skončila v 70. letech.120 Zatímco ke konci studené války téma prodeje 

železné rudy a kuličkových ložisek nacistickému režimu diskutováno nebylo, debata se 

opětovně plně rozvinula opět až v 90. letech. 

Článek Erica B. Golsona bych osobně zařadila do té skupiny současných prací, 

které na švédskou neutralitu za druhé světové války nahlíží kriticky. Golson ve svém 

článku ani tolik nediskutuje otázku, jak moc švédská distribuce válčícím zemím byla 

neutrální či nikoliv, jako spíše analyzuje přímé vlivy švédského chování „neutrální“ 

vlády Pera Albina Hanssona na druhou světovou válku. Ve svém výzkumu však dochází 

k jednoznačnému závěru, že Švédsko obchodovalo jak s nacistickým Německem, nýbrž 

i s Velkou Británií, jak je mnoha historiky často opomíjeno. Pokud všechny předchozí 

dokumenty, které jsem ve svém výzkumu využila, vycházely ze snahy zjistit, jak moc 

byla švédská politika neutrality za války ovlivněna, Golson na dané období švédských 

dějin neutrality pohlíží zcela obráceně, tj. jak švédská neutralita ovlivnila samotnou 

druhou světovou válku.  Význam Golsonovy studie tak spočívá zejména v samotném 

prokázání, že byť se země snaží interpretovat své chování jako neutrální a snažící se 

minimalizovat své akce a vliv na války, v případu obou zemí, tj. Velké Británie i 

Německa distribuce švédských ložiskových kuliček a prodej železné rudy jednoznačně 

prodloužil celou válku v obou zemích.121 

                                                 
118 Eric B. Golson, „Did Swedish Ball Bearings Keep the Second World War Going? Re-evaluating 

neutral Sweden’s Role“, Scandinavian Economic Review 60, č. 2 (2012), 165. 
119 Regnier, „Neutrality Within the EU Challenging the Swedish Identity“, 66. 
120 Golson, „Did Swedish Ball Bearings Keep the Second World War Going? Re-evaluating neutral 

Sweden’s Role“, 165. 
121 Ibid. 181. 
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Nahlédnu-li tak v závěru této kapitoly na celkové pojímání švédské neutrality, 

aplikované vládou za druhé světové války, od konce studené války dodnes, setkáváme 

se mnohem rozšířenější diskuzí, než jaká probíhala již během války či v rámci studené 

války. Obecně se hovoří o pluralitě názorů a ideologií, které otevřely diskuze na 

švédskou neutralitu z mnoha různých témat. Od 90. let tak otevírají diskuze nejen na 

téma pojímání neutrality jako takové a její legitimita a morálnost, nýbrž se debata 

rozšířila postupně do všech sfér společnosti – kultury, zejména švédské kinematografie, 

otázka švédského fašismu, mentality, proměny společenských hodnot, apod.  

Obecně se v tomto období vyskytuje mnoho publikací nejen historického 

charakteru, nýbrž dochází k velké popularizaci tématu, kdy vzniká mnoho filmů ze 

švédského prostředí za války, např. již zmíněná „Malá Ida“ či „Dobrý večer, pane 

Wallenberg“, dále „Simon a duby“, „Válečné srdce“, „Limit“, apod. Popularizace 

tématu je zřejmá rovněž i v literatuře, neboť bylo vydáno mnoho populárně-naučných 

knih na rozličná témata související se švédskou společností a neutralitou za druhé 

světové války, např. „Poslední dny Raoula Wallenberga“ Alexe Kershawa, „Švédi 

bojující pro Hitlera“ od Bosse Schöna, aj.  

Stejně tak se od 90. let často objevuje i téma, které do té doby bylo naprosto 

tabuizováno – motiv konkrétních případů švédské spolupráce s nacistickým režimem, 

např. švédská herečka Kristina Söderbaum či Zarah Leander, atd. Rozmanitost 

interpretací švédské politiky neutrality za druhé světové války je znát i na názorové 

různorodosti, kdy se setkáváme jak s prameny vysvětlující problematiku z hlediska čistě 

vnitřního, tj. z pohledu švédské společnosti, tak i zdroji, které neutralitu Švédského 

království za války vysvětlují v kontextu mezinárodního dění.  

Obecně jsem toho názoru, že příčina této obsahové a tematické pestrosti je 

v první řadě jednoznačně dána uvolněním světového napětí, které doprovázelo studenou 

válku, a pocitem nového, svobodného začátku umožňující hovořit o tématech, která 

v minulosti byla ignorována. Ovšem stejně tak se domnívám, že některé 

z diskutovaných motivů mají mnohem konkrétnější důvod. Ve svém výzkumu jsem si 

totiž nemohla nevšimnout jisté paralely například s imigrační politikou Švédského 

království. Domnívám se, že se jednou z příčin, proč se po studené válce, zejména v 90. 

letech, začalo ve švédské společnosti velmi silně diskutovat na téma švédské azylové 

politiky za druhé světové války je mezinárodní dění, například válka na Balkáně či 

stupňující se napětí na Blízkém východě.  
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Jak jsem již zmínila ve stručném úvodu třetí kapitoly této práce, kombinací 

války na Balkánu a vstřícné azylové politiky Švédska se do země dostalo mnoho 

uprchlíků právě z oblasti Balkánu nebo i jiných, válkou postižených oblastí. Je tak 

logické, že se tato proměna společnosti jednoznačně musel na diskurzu doby a 

interpretací národních dějin projevit. Navíc uvědomíme-li si současně, jak velkou a 

významnou roli ve švédské společnosti a národních dějinách hraje vliv tradice a 

kontinuity,  muselo se i pro tento přechod od uzavřené švédské společnosti k národu 

multikulturnímu najít jistá historická paralela. Dle mého názoru se tak například téma 

švédské humanitární pomoci a přijetí tisíců uprchlíků za druhé světové války ve 

společnosti zpopularizovalo i z vnitřního důvodu, neboť se stalo základem a podporou 

současné vládní politiky.  

 

 

 

Závěr 

Shrnu-li tak celkové poznání vývoje názorů na švédskou neutralitu za druhé 

světové války, jednoznačně je zřejmé, že se celkový diskurz interpretace neutrality, 

potažmo celých švédských národních dějin, proměňoval v průběhu celé druhé poloviny 

20. století. Ale nejednalo se pouze o faktor časový, který dané proměny formoval, nýbrž 

v různých epochách se více či méně prosazovaly jak politické, tak i kulturní vlivy. 

Docházelo k neustálému přehodnocování chování švédské vlády za druhé světové války 

a dle současného stavu diskuze je zřejmé, že diskuze nebude v nejbližší době ukončena.  

Texty z doby druhé světové války jsou dělené výhradně na dvě skupiny – jednu 

bychom mohli označit za „západní“, neboť v následném bipolárním dělení světa 

odpovídají spíše ideologickému rázu západního světa, a „sovětskou“, sympatizující 

posléze s východním blokem a historiografií Sovětského svazu. Zatímco prozápadní 

texty se za druhé světové války snažily obhájit švédské chování jako neutrální a nijak 

více nespolupracující s nacistickým režimem, texty prosovětské Švédské království a 

jeho vládu doslovně obviňují z kolaborace s nacistickým Německem, sympatiemi 

s fašistickými směry v Evropě a jednoznačného jednání Švédska v neprospěch 

Sovětského svazu.  

Toto názorové dělení je pochopitelné v kontextu formujícího se dělení světa, kdy 

již ke konci druhé světové války bylo zřejmé, že svět bude bipolární a Švédské 
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království se bude nacházet na rozhraní obou bloků. Z tohoto důvodu se prozápadní 

autoři orientovali na prosazování argumentu, že Švédsko jako malý a slabý stát nemohlo 

nijak jinak jednat, neboť se dle mého názoru snažili neobrátit hněv vítězných spojenců 

proti Švédsku samotnému. Oproti tomu prosovětská historiografie operuje s tezemi, že 

Švédsko jednoznačně spolupracovalo s nacisty a jednalo výhradně proti Sovětskému 

svazu, na druhou stranu i marxističtí autoři si zřejmě byli vědomi budoucího bipolárního 

dělení světa, jak již bylo jaltskou konferencí naznačeno, a chtěli si svým diskurzem 

zajistit švédskou přízeň v poválečném uspořádání světa. Jak jinak si vysvětlit, že se 

v jejich pracích objevuje i argumentace, že viníkem švédské spolupráce a porušení 

neutrality není Švédsko samotné, nýbrž spojenci celkově, neboť jednali bez ohledu na 

tradiční zájmy švédské politiky. 

Významná proměna diskurzu a interpretace švédské politiky neutrality z doby 

druhé světové války nastala v kontextu bipolarity světa a její studené války. Švédsko od 

konce 40. let uplatňovalo politiku tzv. třetí cesty, která se neprojevovala pouze 

v politické neutralitě mezi oběma bloky, nýbrž i diskurzu. Historiografie upustily od 

diskuze, zda Švédsko za druhé světové války kolaborovalo či nikoliv, případně k jaké 

straně bylo více nakloněno, ale celková diskuze je nově stavěna do roviny morálnosti 

Švédska, či jakéhokoliv jiného státu, zachovávat ve válce neutralitu.  

Švédské království i interpretace doby studené války nově vycházely z pojímání 

Švédska jako nestranného činitele, který v době bipolárního dělení světa pomáhá řešit 

problémy mezi oběma bloky. A právě toto nové arbitrární postavení Švédska bylo 

obhajováno i interpretací švédské politiky neutrality za druhé světové války, která je 

napříč oběma ideologickými proudy interpretována jako neutrální ve smyslu plně 

legální politiky, za kterou by žádný stát neměl být kritizován.  

Zajímavý posun v tomto období je vidět i na rozsahu diskuze, neboť zatímco ve 

válečné době se jednalo o argumenty vnitřní, týkající se převážně vnitřních motivů 

Švédska a vnitřních hybatelů, proč za druhé světové války Švédsko zrovna takto 

jednalo, v období studené války je diskuze celkově nově posunuta na nadnárodní 

roviny. Švédské chování za druhé světové války bylo nově užíváno jako paralela 

k podpoře švédského arbitrárního postavení a příklad ukázkové nestrannosti, která ve 

světových dějinách nemá obdoby. Švédská třetí cesta se tak prosazuje i do interpretace 

švédského neutrality z doby druhé světové válka v kontextu války studené, kdy slouží 

jako nástroj na podporu Švédska jako rozhodčího činitele v krizích bipolárního světa. 
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Konec studené války není významným mezníkem pouze v případě světových 

dějin, avšak významně poznamenal i vývoj interpretace švédských neutrálních dějiny. 

Spolu s pádem sovětského bloku a uvolněním světového napětí se otevřela diskuze o 

švédské neutralitě a dosáhla nebývalého rozsahu. Zatímco v předchozích dvou 

obdobích, tj. během druhé světové války i války studené, se švédská interpretace 

neutrality pohybovala výhradně v akademických a politických úrovních, s postupným 

uvolňováním světového napětí se prosazovala i v ostatních úrovních, zejména v úrovni 

kulturní. Diskuze o švédské neutralitě zaznamenala významný posun jak svým 

rozsahem, tak i obsahem, neboť se opětovně navrátily argumenty poukazující na stinné 

stránky švédské válečné (neutrální) politiky, které se s rostoucím odstupem od druhé 

světové války stále více z diskuze vytrácely. Diskuze o švédské politice neutrality nikdy 

nedosáhla takové rozmanitosti jako právě v době postkomunistické.  

Osobně se domnívám, že daná diskuze nad interpretacemi švédské neutrality za 

druhé světové války jen tak neskončí. Neboť jak píše ve své zprávě z roku 1996 o 

úrovni demokracie ve Švédsku Olof Petersson: „Demokracie není dokončený systém, 

ale spíše forma vlády, která musí být neustále přehodnocována a reformována. Síla 

demokracie spočívá na její otevřenosti prověřovat a diskutovat. Živá debata o 

demokracii je znakem zdravého politického systému.“122 Z tohoto argumentu tak 

můžeme vycházet i v případě interpretace švédské neutrality, neboť výsledkem mého 

výzkumu je závěr, že pohled na švédskou válečnou neutralitu se proměňoval v průběhu 

času a jednoznačně se současný diskurz v průběhu dalších let proměňovat bude i nadále, 

a to v souvislosti jak se světovým děním, tak i dopadem zahraničních i vnitřních vlivů 

na společnost nejen ve Švédském království.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
122 Olof Petersson, Democracy and Leadership. Report from the Democratic Audit of Sweden 1996 

(Stockholm: SNS Förlag, 1997), 10.  
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Summary 

 

Swedish neutrality during the Second World War and the second half of the 20th 

century can be summarized through “western“ and “soviet“ historiographies during 

World War II, Sweden's political and diplomatic behavior to ensure Sweden's neutrality 

during the Cold War, and finally the development of Sweden's behavior at the end of the 

Cold War. 

The first level of the discussion was already started in the time of the Second 

World War when the discussion was divided into two different arguments – the 

“western” historiography that were later related to the ideology of the Western block; 

and the “eastern” or rather used “soviet” historiography. The “western” historians put 

forward the argument of Sweden’s right to use neutral policy based of its traditions and 

continuity, but also showing that Sweden as a small country had no other choice for 

keeping its neutrality than sometimes cooperate with Nazis. On the other side the 

“soviet” historiography did not argue if Sweden was neutral, by this “eastern” ideology 

Sweden was definitely non-neutral and all Swedish aim was seen just against Soviet 

Union.  

The period of the Cold War was specified by the unanimous consensus of the 

interpretation of the Swedish neutrality from the time of World War II – all Swedish 

government’s steps were seen as absolutely necessary for keeping Sweden out of the 

war of the powers. Sweden was more often interpreted as the neutral country, untouched 

by the war and then as the state with the best position to became the arbiter of the Post-

War bipolar world. Sweden became a mentor who could noncommittally judge the 

opponents and the Sweden’s geopolitical, strategical position made the Kingdom of 

Sweden probably the only sovereign country whose non-interest of the Cold War and 

bipolarity was accepted by the both sides. This was the factor that mostly influenced the 

interpretation of the Swedish neutrality during the Second World War and that’s why 

the non-comfortable chapters of Swedish behaviour were discussed less, but the heroic 

acts (e.g. Wallenberg’s mission in Hungary) were highlighted more through the years. 

The last important turn of the narrative development happened after the end of 

the Cold War. Then the narrative was opened and reached such a range of the discussion 

as never before. The interpretation of the Swedish behaviour has become so various and 

opened and both argumentations which were used in the previous periods (a cooperation 
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or even collaboration with Nazis versus heroic and humanitarian aim of Swedish 

government) have raised into much deeper level. The change has seen also on the 

spheres of society which were reached by the discussion – in the both periods the 

discussion was taken just in the political, diplomatic or academic levels which weren’t 

so well-known for the normal people, but in the post-Communistic era the narrative of 

the Second World War influenced also the cultural spheres (movies, books, theatrical 

plays) which opened wide argumentation through the average society itself. 

The main aim of this Bachelor thesis is not just to answer the question how the 

narrative of the Swedish behaviour during the Second World War was developed, but 

also to explain and analyse what were the main factors that influenced the interpretation 

of the topic in the concrete periods.  
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