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WŁADZE CYWILNE WOBEC ATAKÓW TERRORYSTYCZNYCH
W NORWEGII W 2011 ROKU: PRZYWÓDZTWO, ZASOBY KULTUROWE

I JĘZYK POLITYCZNEGO OPISU
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STRESZCZENIE

Przedmiotem rozważań są mechanizmy wyłonienia się przywództwa i ukształtowania struktury 
dowodzenia po stronie organów państwa w pierwszych chwilach po ataku w Oslo i podczas 
ataku na wyspie Utøya, w kontekście kultury organizacyjnej oraz struktury służb. Opisano proces 
akomodacji do sytuacji władz polityczych oraz kierownictwa policji, straży pożarnej i ratownictwa 
medycznego. Zanalizowano sformułowanie narracji medialno-politycznej w obliczu zamachu, 
oraz wpływ aktów terroru oraz narracji na samopostrzeganie się osób zatrudnionych w ośrodkach 
zarządzania państwem. Wybór narracji przez władze polityczne miał na celu zachowanie spójno-
ści elity państwa, określenie wspólnoty losu, ustawienie symboliki i przywrócenie spokoju społecz-
nego. Działania symboliczne elity politycznej doprowadziły jednak do utraty władzy przez partię 
rządzącą, a w perspektywie długofalowej – do osłabienia poczucia bezpieczeństwa kulturowego.

Wstęp

22 lipca 2011 roku śródmieściem stolicy Norwegii wstrząsnął wybuch samocho-
du-pułapki. Siła wybuchu 950-kilogramowego ładunku w dzielnicy rządowej Oslo 
była tak znaczna, że zniszczeniu uległy gmachy 14 spośród 17 ministerstw. Ładunek 
został skonstruowany z materiałów zakupionych w Polsce2. W wyniku zamachu 
zginęło ośmioro urzędników i polityków, a 209 zostało hospitalizowanych. Kolejne 
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292 osoby co prawda nie ucierpiały fizycznie, ale znajdowały się w pomieszczeniach, 
które zostały zniszczone3.

Dwie godziny później 69 działaczy młodzieżówki partii rządzącej zostało 
zastrzelonych na wyspie Utøya, a 33 zostało rannych4. Śmierci na wyspie uniknęło 
495 osób5. Nie ulega wątpliwości, że akty terroru wymierzone były w ośrodek decy-
zyjny państwa oraz elitę urzędniczą i polityczną narodu. Świadczy o tym również 
1500-stronicowy manifest polityczny – wypełniony masońską symboliką i pełen 
krytyki wobec „marksizmu kulturowego”, forsującego multikulturalizm – autorstwa 
zamachowca, wysłany przez niego na godzinę przed pierwszym atakiem tysiącowi 
osób, które terrorysta uznał za liderów opinii publicznej6.

Przedmiotem rozważań są mechanizmy wyłonienia się przywództwa i ukształ-
towania się struktury dowodzenia po stronie organów państwa w pierwszych 
chwilach po ataku w Oslo i podczas ataku na wyspie Utøya w kontekście kultury 
organizacyjnej oraz struktury służb. Przedstawiony został proces akomodacji do 
sytuacji władz polityczych oraz kierownictwa policji, straży pożarnej i ratownictwa 
medycznego.

Artykuł przedstawia sformułowanie narracji medialno-politycznej w obliczu 
zamachu, oraz wpływ aktów terroru na samopostrzeganie się osób zatrudnionych 
w ośrodkach zarządzania państwem. Wybór narracji przez władze polityczne miał 
na celu zachowanie spójności elity państwa, określenie wspólnoty losu, ustawienie 
symboliki, odstraszenie potencjalnych nowych terrorystów i nakierowanie polityki 
bezpieczeństwa w perspektywie wieloletniej.

Oba aspekty zamachu są źródłem wiedzy o zachowaniach w obliczu sytuacji 
kryzysowych w centrum miasta stołecznego oraz państwowych działań, które mają 
na celu odstraszanie potencjalnych terrorystów i przywrócenie spokoju społecz-
nego.

3 I. Blix, M. Bang-Hansen, M. Skogbrott-Birkeland, A. Nissen, T. Heir, Posttraumatic 
growth, posttraumatic stress and psychological adjustment in the aftermath of the 2011 Oslo 
bombing attack, „Health and Quality of Life Outcomes”, t. 11, nr 160, 2013, s. 4.

4 I. Blix, Ø. Solberg, T. Heir, Centrality of Event and Symptoms of Posttraumatic Stress 
Disorder After the 2011 Oslo Bombing Attack, „Applied Cognitive Psychology”, nr 28, 2014, 
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5 G. Dyb, T. Jensen, K. Alve-Glad, E. Nygaard, S. Thoresen, Early outreach to survivors 
of the shootings in Norway on the 22nd of July 2011, „European Journal of Psychotraumatol-
ogy”, nr 5, 2014, s. 3.
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Mechanizmy decyzyjne bezpośrednio po ataku

Głównym zadaniem osób na kierowniczych stanowiskach jest podejmowanie 
decyzji. Jest to szczególnie istotne w strukturach dowodzenia służb policyjnych, 
pożarniczych, ratowniczych i zbrojnych, gdy podczas sytuacji kryzysowej decyzje 
mają wpływ na życie ludzi, a muszą być podejmowane na bieżąco pod wpływem stre-
su, w nierozpoznanym polu działania, wśród wielu czynników i mnogości aktorów, 
a także wobec uzależnienia od środków technicznych nowoczesnego społeczeństwa 
przemysłowego7.

Na podstawie zarchiwizowanych nagrań wymiany informacji między służbami, 
monitoringu kamer przemysłowych, dokonanych na użytek badań rozmów z uczest-
nikami akcji policyjno-ratowniczej, a także za pomocą obserwacji uczestniczącej, 
Rune Rimstad i Stephen Sollid ustalili, że od wybuchu bomby pod siedzibą premie-
ra o godzinie 15:25 przez pierwszych dziewięć minut trwała mobilizacja służb poli-
cyjnych, pożarniczych i ratowniczych. Dowódcy każdej z nich dotarli nie później, 
niż 10 minut na miejsce wybuchu. Przez kolejnych 17 minut wyłoniło się w sposób 
naturalny i samoczynny przywództwo jednego z nich, który rozpoczął koordynować 
działania całością sił ratowniczo-gaśniczych-policyjnych. Etap ten zakończył się 
potwierdzeniem telefonicznym przez najwyższe władze każdej ze służb oraz – co 
znamienne – przez władze polityczne struktury decyzyjnej, wyłonionej na miejscu 
ataków terrorystyczych – miało to miejsce do 15:53. Rozwój akcji, aż do zakoń-
czenia przeszukania wszystkich budynków w poszukiwaniu osób rannych, trwał 
kolejne 95 minut – czyli do 17:28. Dalsze 272 minuty zajęło wygaszenie akcji, za 
której koniec badacze uznali odjazd ostatniej karetki pogotowia o godzinie 22:008.

W przypadku ataku terrorystycznego na wyspie Utøya, który rozpoczął się 
o godzinie 17:10, nie można dokonać podobnie dokładnej rekonstrukcji wyda-
rzeń, gdyż warunki terenowe utrudniały służbom posługiwanie się radiostacjami 
doręcznymi (krótkofalówkami), a na części obszaru nie było też zasięgu telefonii 
komórkowej9. O 17:29 córka jednego z oficerów komendy głównej policji zadzwoni-

7 C. van den Heuvel, L. Alison, J. Crego, How uncertainty and accountability can derail 
strategic ‘save life’ decisions in counter-terrorism simulations: a descriptive model of choice 
deferral and omission bias, „Journal of Behavioral Decision Making”, nr 25, 2012, s. 165.

8 R. Rimstad, S. Sollid, A retrospective observational study of incident command and 
decision-making in the 2011 Oslo bombing, „International Journal of Emergency Medicine”, 
tom 8, nr 4, 2015, s. 4.

9 R. Rimstad, O. Njå, E.L. Rake, G. Sverre-Braut, Incident Command and Information 
Flows in a Large-Scale Emergency Operation, „Journal of Contingencies and Crisis Manage-
ment”, tom 22 nr 1, 2014, s. 36.
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ła z miejsca masakry do swojego ojca, będącego akurat na służbie w centrali, że po 
wyspie Utøya porusza się mężczyzna w mundurze policyjnym, strzelający do ludzi. 
O 18:00 zamachowiec wykonał dwa telefony na numer ratunkowy, podczas których 
deklarował chęć poddania się10. Tymczasem równolegle policja, straż pożarna i służ-
by medyczne szukały miejsca do prowadzenia akcji ratowniczej, w którym kontakt 
radiowy i telefoniczny byłby niezakłócony, a jednocześnie w którym mógłby wylą-
dować śmigłowiec norweskiej jednostki antyterrorystycznej Beredskapstroppen. 
Co do śmigłowca, to okazało się, że policja posiada maszynę do patrolowania, bez 
możliwości przerzucenia oddziału zbrojnego, więc antyterroryści wyruszyli w kie-
runku wyspy samochodami, pokonując nimi korki w Oslo. Następnie antyterrory-
ści próbowali dotrzeć na wyspę motorówką, ale przeładowali swoją łódź i utknęli 
w połowie jeziora o godzinie 18:11. Równocześnie młodzi aktywiści polityczni, na 
których polował zamachowiec, starali się przepłynąć dystans 600 metrów wpław 
z wyspy do brzegu przy temperaturze wody wynoszącej ok. 14ºC11. Mieszkańcy 
wyławiali ocalałych ludzi, ale po zatarciu się silnika łodzi antyterrorystów, musieli 
pomóc również im – i przewieźć ich na wyspę (antyterroryści dotarli na nią o godzi-
nie 18:27), by wreszcie otoczyć zamachowca, który oddał się dobrowolnie w ręce 
antyterrorystów o godzinie 18:3312.

Strażnicy pod siedzibą urzędu premiera na widok ciała z oderwaną głową 
momentalnie uznali, że mają do czynienia z atakiem terrorystycznym, co przekazali 
nadjeżdżającym jednostkom. Pierwszym wyzwaniem decyzyjnym była ocena zagro-
żenia wybuchami kolejnych bomb, do których mogło dojść w trakcie prowadzenia 
akcji ratowniczej. Szereg następujących po sobie wybuchów to scenariusz skoor-
dynowanych ataków terroru, które miały miejsce kilka lat wcześniej w Londynie, 
Madrycie i Nowym Jorku13. Okazało się, że jeden spośród przybyłych w pierwszych 
minutach dowódców trzech służb – kierownik zmiany w pogotowiu ratowniczym – 
ma za sobą udział w działaniach wojennych (Norwegia wchodzi w skład NATO), 
więc ma przewagę doświadczenia, a także znajomość zarówno procedur wojsko-
wych, jak i medycznych14. To on wykazał się największą decyzyjnością i – przekra-
czając swoje obowiązki – w ósmej minucie od wybuchu bomby, a więc przed przy-
byciem dowódcy policji, zadzwonił do pobliskich szpitali, by postawiły się w stanie 

10 G. Dyb, T. Jensen, K. Alve-Glad, E. Nygaard, S. Thoresen, op. cit., s. 2.
11 R. Rimstad, O. Njå, E.L. Rake, G. Sverre Braut, op. cit., s. 33.
12 T.K. Jensen, S. Thoresen, G. Dyb, Coping responses in the midst of terror: The July 22 

terror attack at Utøya Island in Norway, „Scandinavian Journal of Psychology”, nr 56, 2015, 
s. 46.

13 R. Rimstad, S. Sollid, op. cit., s. 5.
14 R. Rimstad, S. Sollid, op. cit., s. 4.
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pełnej gotowości, a jest to (zgodnie z norweskimi procedurami) wyłączna kom-
petencja dyrekcji szpitala. Po przybyciu dowódców policji i straży pożarnej w roz-
mowie z nimi kierownik zmiany w pogotowiu ustalił, że akcja ratownicza będzie 
prowadzona od razu, zanim nastąpi rozpoznanie terenu i zagrożeń. Samorzutne 
i naturalne przejęcie przywództwa zostało później potwierdzone kolejną ważną 
decyzją: kierownik zmiany karetek pogotowia postanowił w 28. minucie od wybu-
chu o zmniejszeniu szumu komunikacyjnego, nakazując, by jednostki pogotowia 
opuszczające z rannymi miejsce zdarzenia przechodziły na drugą częstotliwość15.

Na wyspie Utøya wystąpiły te same zjawiska, które charakteryzują każdą sytu-
ację kryzysową: niedobory wiedzy przy jednoczesnym przeładowaniu informacyjnym 
i problemami ze zgodnością współpracy między służbami. Zaalarmowani odgłosami 
wystrzałów i dymu unoszącego się nad wyspą mieszkańcy nabrzeża wezwali służby 
ratownicze. Kiedy przyjechał wóz strażacki i patrol policji (zameldowały się o godzi-
nie 17:38, czyli 17 minut po pierwszych wystrzałach), wówczas sołtys wsi uświadomił 
oficerom, że na wyspie znajdują się setki osób, więc konieczne będzie miejsce do ich 
przyjęcia. Sołtys zasugerował hotel z polem golfowym w Elstangen, odległym o trzy 
kilometry. Tymczasem na nabrzeże zjeżdżały wozy strażackie i karetki pogotowia, 
a w kierunku nabrzeża płynęli z wyspy wpław pierwsi ocaleni z pogromu. Przy stacji 
promu stał samochód zamachowca – on również mógł być samochodem-pułapką. 
Kiedy strażacy i policjanci to sobie uświadomili, przyspieszyli przeniesienie centrum 
logistycznego operacji do hotelu, w którym można było podać kilkaset posiłków 
i gdzie rozpościerało się pole golfowe, mające służyć jako lądowisko16. Wciąż jednak 
nie było wiadomo, czy na wysepkę może popłynąć nieuzbrojony personel medyczny.

Sytuację na nabrzeżu zmieniło przybycie z sąsiedniego powiatu oficera ope-
racyjnego policji kryminalnej, który został wyznaczony do udziału w schwytaniu 
zamachowca. Był on przeszkolony w zakresie systemu zarządzania w katastrofach 
(incident command system). Po krótkim rekonesansie oficer poinformował cen-
trum operacyjne, że przejmuje dowodzenie. W chwilę później wylądował pierw-
szy śmigłowiec medyczny, na którego pokładzie znajdował się anestezjolog. Jako 
instruktor pogotowia znał on z kursów szkoleniowych większość personelu ratow-
niczego w okolicznych powiatach. Na prośbę kilku lekarzy anestezjolog dołączył do 
oficera operacyjnego – czyli stał się de facto jego adiutantem, a przy okazji przejął 
kierownictwo zespołów medycznych, co zostało zatwierdzone telefonicznie przez 
odpowiednie władze ratownictwa medycznego. Wobec problemów z radiostacjami 
doręcznymi (krótkofalówkami) kluczowy stał się fakt, że oficer operacyjny oraz 
anestezjolog mieli w swych komórkach numery telefonów pracujących w okolicz-

15 R. Rimstad, S. Sollid, op. cit., s. 6.
16 R. Rimstad, O. Njå, E.L. Rake, G. Sverre-Braut, op. cit., s. 34.
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nych powiatach oficerów policji, straży pożarnej i ratowników medycznych, ale 
również chirurgów w szpitalach, które miały przyjąć rannych. Wyłonieni sponta-
nicznie dowódcy akcji ustawili przy drodze w Elstangen obok siebie trzy samochody 
dowodzenia (po jednym dla każdej ze służb) i co 15-20 minut spotykali się na trzy-
minutowym briefingu (norw. møde)17. Zarządzali oni pięćdziesięcioma jednostkami 
służb. Ostatnia łódź ewakuująca ocalonych wypłynęła z Utøya o godzinie 20:55, 
a o godzinie 22:00 podjęto decyzję o wygaszeniu akcji policyjno-ratowniczej18.

Zasobem kulturowym Norwegów jest zdolność do łatwego tworzenia ad hoc 
różnorodnych zespołów nastawionych na rozwiązanie problemu, w ramach któ-
rych występuje pełen przepływ informacji, gdyż komunikowanie się i przekazywa-
nie własnych odczuć cenione jest jako wartość grupotwórcza19. W odróżeniu od 
indywidualistycznej i anarchizującej kultury organizacyjnej Polaków, Norwegowie 
charakteryzują się niewymuszonym komunizmem kulturowym. Wynika to z wielo-
pokoleniowej tradycji zachowań nastawionych na przeżycie. W Polsce wystarczyło 
trzymać się razem jako rodzina, która pracując na polu była samowystarczalna, co 
mimowolnie tworzy barierę nieufości wobec tych, którzy nie są krewnymi. Poza 
wspólnotą rodziny Polacy identyfikują się silnie wyłącznie ze wspólnotą narodu20. 
Z kolei Norwegowie jako naród górali i rybaków w kraju, w którym gleba nie jest 
żyzna, a klimat jest nieprzyjazny, musieli tworzyć zrzeszenia, a także ufać sobie 
w obliczu żywiołów. Podobnie jak w przypadku innych narodów górskich silna 
jest wśród Norwegów samorządność i tendencja do rozwiązywania problemów 
na najniższym możliwym poziomie decyzyjnym, czego wyrazistym przejawem jest 
møde – rodzaj wiecu dla omówienia i rozwiązania spraw, po którego zakończeniu 
jest kulturowo niedopuszczalne wyrażanie sprzeciwu wobec decyzji podjętych we 
wspólnym gronie21.

Odpowiedź władz w sferze symbolicznej

„Jeśli osamotniony facet wyrządził tyle zła, to pomyślmy, ile możemy stwo-
rzyć wspólnie kochając się wszyscy razem” – powiedziała do kamer telewizyjnych 

17 R. Rimstad, O. Njå, E.L. Rake, G. Sverre-Braut, op. cit., s. 36.
18 R. Rimstad, O. Njå, E.L. Rake, G. Sverre-Braut, op. cit., s. 34-35.
19 N. Refsdal, Experiences from coordinating research after the 2011 terrorist attack in 

Norway, „European Journal of Psychotraumatology”, nr 5, 2014, s. 3.
20 S. Nowak, System wartości społeczeństwa polskiego, „Studia socjologiczne”, nr 4, 

1979, s. 155-173.
21 R. Rimstad, O. Njå, E.L. Rake, G. Sverre-Braut, op. cit., s. 31.
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19-letnia Helle Gannestad, feministyczna aktywistka młodzieżówki rządzącej Partii 
Pracy, jedna z ocalonych z masakry na wyspie Utøya22. Słowa te stały się mottem 
i napędem narracji medialno-politycznej po zamachach terrorystycznych.

Po wybuchu bomby w śródmieściu Oslo, wraz z opadającym po eksplozji 
pyłem zaczęli pojawiać się gapie i osoby przejęte sytuacją, przynosząc pojedyncze 
róże, znicze i flagi narodowe, przypinając je do barierek ochronnych, postawionych 
przez policję. Dołączano też karteczki kondolencyjne, których łącznie zebrało się 
15 tysięcy23. Pierwszy komunikat oficjalny wydano 33 minuty po wybuchu – składał 
się on z informacji o zamachu na budynki rządowe oraz zapewnienia, że premier 
Norwegii nie ucierpiał fizycznie i znajduje się w bezpiecznym miejscu. Dopiero 
w cztery godziny po aresztowaniu zamachowca, a więc siedem godzin od wybu-
chu samochodu-pułapki – o godzinie 22:30 – premier Norwegii pojawił się po raz 
pierwszy publicznie na konferencji prasowej, wygłaszając oświadczenie. Premier 
miał na sobie pstrokaty krawat, zamiast czarnego, noszonego na znak żałoby. Nie 
występował też sam – obok przy takim samym pulpicie stał minister nadzorujący 
policję i służby specjalne, przybrany w równie barwny krawat. Taki układ wizual-
nie nie dawał ani poczucia przywództwa, ani poczucia wspólnoty. Premier wygło-
sił przemówienie, rozpoczynające się od słów: „Nie wiemy, kto nas zaatakował”, 
a następnie powiedział, że „Norwedzy są małym narodem, ale dumnym i nie dadzą 
się uciszyć bombami”. Retorykę premiera obrócił w perzynę stojący obok minister 
policji i służb specjalnych, który po piętnastu minutach – o godzinie 22:45 – nadal 
stojąc u jego boku poinformował dziennikarzy, że zamachowiec był rodowitym 
Norwegiem. Zdyskredytował w ten sposób słowa premiera, który całą szalę swojego 
autorytetu położył na słowa: „nie wiemy”24.

Władze polityczne mają dwa zadania w obliczu takiego kryzysu jak atak terro-
rystyczny. Po pierwsze, muszą przekazać, że mają sytuację pod kontrolą i wypełniają 
swoją rolę przywódczą w sposób niekwestionowany. Po drugie, odwołując się do 
symboli i powszechnie rozumianych znaczeń, muszą opowiedzieć, co właściwie się 
zdarzyło, czyli nadać wydarzeniu znaczenie w sposób, który zostanie przyjęty na 
trwałe. Niewywiązanie się z choćby jednego z tych zadań spowoduje utratę legity-
mizacji społecznej, prowadząc do upadku grupy trzymającej władzę i wymiany jej na 

22 H. Lödén, Peace, love, depoliticisation and the domestic alien: national identity in 
the memorial messages collected after the terror attacks in Norway 22 July 2011, „National 
Identities”, t. 16, nr 2, 2014, s. 158.

23 H. Lödén, op. cit., s. 159.
24 T. Christensen, P. Lægreid, L.H. Rykkja, After a Terrorist Attack: Challenges for 

Political and Administrative Leadership in Norway, „Journal of Contingencies and Crisis 
Management”, t. 27, nr 3, 2013, s. 171.
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inną. Z kolei poprawne wypełnienie obu zadań umożliwia liderowi na zwiększenie 
swoich zdolności operacyjnych, gdyż wśród pozostałych aktorów większy jest koszt 
emocjonalny odmowy współpracy z liderem, który się sprawdził, niż koszt dzielenia 
się z nim odpowiedzialnością25.

Następnego dnia rano premier podjął wysiłki na rzecz eliminacji dwugłosu 
z  ministrem odpowiedzialnym za policję i służby specjalne. W porannym prze-
mówieniu ogłosił żałobę narodową, przypomniał też, że to jego własne biuro było 
celem ataku, a wielu uczestników zjazdu młodzieżówki partyjnej znał osobiście, 
były to bowiem nierzadko dzieci partyjnych kolegów. To – w połączeniu z medialną 
narracją dziewczynki mówiącej o miłości wielu w miejsce nienawiści samotnika 
– przywróciło częściowo zaufanie do premiera. „Będziemy bardziej otwarci na 
potrzeby, ale nie będziemy patrzeć przez palce” – te słowa z przemówienia pre-
miera stały się sloganem, który partia rządząca powtarzała przez kolejne dwa lata. 
Wieczorne orędzie do narodu starego, siwego króla, który stał wysoki i wyprężony, 
ale łamał mu się głos, przypieczętowało wybór narracji: pokój, miłość, nie róbmy 
polityki na tragedii26.

Oczywiście, trudno o bardziej polityczne wezwanie, niż takie, by „nie robić 
polityki na tragedii” na dwa miesiące przed wyborami, zwłaszcza dodając słowa: 
„jako król dziękuję panu premierowi, że potrafił zakotwiczyć państwo na wzburzo-
nym morzu terroru”. To jest wyraźne przesłanie legitymizacyjne, służące konsolida-
cji elity państwa i ogólnokulturowego kierunku rozwoju. Społeczeństwo bezbłędnie 
odczytało intencje władz i wpisało się w tę narrację. Większość z 15 tysięcy kartek 
kondolencyjnych wyrażało jedną z trzech strategii tożsamościowych: atak terroru 
nie miał sensu i nie da się racjonalnie zrozumieć, był szaleństwem, a więc nie 
wymusza dyskusji o wielokulturowości; zamach był wymierzony państwo, które 
rządzone jest demokratycznie, a więc w całą klasę polityczną; następowała perso-
nifikacja narodu, to jest korzystanie z takich sformułowań jak „matka Norwegia”, 
„cios w serce”, „naród płacze nad swymi dziećmi”, „tulimy cię, ojczyzno”, czyli 
odpolitycznienie języka opisu27. O marginalnosci innych narracji niech świadczy, 
że tylko na dwu kartkach kondolencyjnych spośród 15 tysięcy pojawiło się słowo 
„faszyzm”. Incydentalnie też wymieniane było zaangażowanie zamachowca w tajne 
loże masońskie czy krótkotrwałe członkostwo w partii uznawanej za skrajnie pra-
wicową28.

25 T. Christensen, P. Lægreid, L.H. Rykkja, op. cit., s. 168.
26 H. Lödén, op. cit., s. 163.
27 H. Lödén, op. cit., s. 165.
28 H. Lödén, op. cit., s. 167.
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Już drugiego dnia po atakach w Oslo i na wyspie Utøya premier w wywiadzie 
telewizyjnym podkreślił, że nauką z zamachów musi być „uważniejsze stosowanie 
języka, aby nie był nienawistny i szowinistyczny”, gdyż „celem ataków były norwe-
skie cnoty takie jak otwartość i demokracja”. Niewielu polityków i dziennikarzy 
wskazywało wprost skrajnie prawicową partię, jako winną tragicznym wydarze-
niom, niemniej główny nurt wypowiedzi w dziennikach, radiu i telewizji wzywał 
do zwiększenia nacisku na integrację, multikulturalizm, różnorodność, otwartość, 
demokrację i tolerancję. W mediach opublikowano „alarmistyczny” – to określenie 
badaczki Mette Wiggen – raport z badań sondażowych, z których wynikało, że aż 
40% Norwegów nie życzy sobie mieszkać „drzwi w drzwi” z Somalijczykami, a 30% 
z Arabami29. O stopniu nacisku społecznego na prowadzenie polityki inkluzywnej 
niech świadczy fakt, że nawet na łamach głównego dziennika konserwatywnego 
Morgenbladet panowała wśród publicystów zgoda, że błędem było uczczenie pół 
roku przed zamachami bohaterów narodowych Norwegii, upamiętniając ich nazwi-
skami naftowe platformy wiertnicze na Morzu Północnym30.

Partia rządząca, pod presją rozpisanych wyborów, które miały się odbyć dwa 
miesiące po atakach terrorystycznych, acz uspokojona zwycięstwem narracji inklu-
zywnej w mediach, zmodyfikowała swój język opisu, aby poszerzyć bazę wyborczą 
i wpisać się w główny nurt debaty publicznej. Otóż zamiast „integracji” zapropo-
nowano „asymilację”. W pierwszych dniach przejawem dążenia do „integracji” 
była wizyta premiera w meczecie i wygłoszenie tam przemówienia o „tworzeniu 
wspólnoty nieznającej różnic religijnych, rasowych, płciowych ani klasowych”31. 
W kolejnych dniach, mówiono już o „asymiliacji”, czyli przyjęciu norweskiego 
stylu życia. Tym stylem życia nie miała być wszakże stara, etnocentryczna nor-
weskość, ale jej nowoczesna wersja. Jej wyrazem miały być uroczystości żałobne 
w katedrze w Oslo, o tyle łatwe w zaplanowaniu, że głową protestanckiego kościoła 
narodowego w Norwegii jest król. Dla uwydatnienia asymilacyjnego charakteru 
„mszy solennej naznaczonej żałobą i nadzieją”, była owa msza odprawiana przez 
kobietę-biskup, a przedstawiciele wszystkich religii oraz niewierzący zostali zapro-
szeni do uczestniczenia w rytuale, nawet jeśli nie wierzą, że na ołtarzu następuje 
– zgodnie z doktryną luterańską, w tym miejscu zgodną z katolicką – powtórzenie 
cierpień Męki Pańskiej, a na głos kapłana chleb zamienia się w Najświętsze Ciało 
i Krew Chrystusa. Do przemówienia w środku liturgii został dopuszczony premier, 
kobiety-księża dystrybuowały Komunię świętą na rękę zarówno wierzącym, jak 
i niewierzącym, a oprawa muzyczna była w większości bez chóru, gdyż tradycyjne 

29 M. Wiggen, op. cit., s. 588.
30 M. Wiggen, op. cit., s. 590.
31 T. Christensen, P. Lægreid, L.H. Rykkja, op. cit., s. 171.
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chorały odwołują się do odkupieńczej roli Jezusa i wzywają do nawrócenia, co 
nie jest inkluzywne względem innowierców. Żaden z wykonanych chorałów nie 
wspominał imienia Jezus. Z relacji telewizyjnej wynikało jednak, że ani rabini, ani 
imamowie nie przystąpili do ołtarza, a najprawdopodobniej w ogóle nie byli obecni 
w świątyni32. Podmiana semantyczna „integracji” na „asymilację” nie przynosła więc 
natychmiastowych rezultatów.

W dwa miesiące po atakach terrorystycznych partia rządząca utrzymała swoją 
pozycję w wyborach. Jest to zjawisko typowe: bezpośrednio po wojnie Jom Kippur 
partia rządząca Izraelem utrzymała władzę, podobnie koalicja rządząca w Polsce 
po katastrofie smoleńskiej. Należy to zaliczyć do racjonalnych zachowań legitymi-
zacyjnych społeczeństw, które boją się radykalnych zmian w chwilę po wstrząsie.

Dostosowanie emocjonalne

Elity polityczne zaplanowały milczący „marsz róż”, upamiętniający ofiary 
zamachów, mający zakończyć się przemówieniem następcy tronu oraz złożeniem 
róż przez liderów środowisk politycznych i społecznych. Pod koniec wydarzenia 
setki tysiące uczestników spontanicznie zaśpiewało hymn narodowy, który – jako 
etnocentryczny, bo wymienia sagi, Wikingów, dawnych królów, wspomina chry-
stianizację i zatarg z papieżami – nie był przewidziany przez organizatorów33. 
Nie zmieniło to determinacji rządzących w narzucaniu narracji inkluzywnej, więc 
od najbliższego święta państwowego zastąpiono w programie publicznego radia 
wykonywanie hymnu narodowego odgrywaniem piosenki Mit lille land, neutralnej 
etnicznie i religijnie, a napisanej na użytek kampanii referendalnej w 1994 roku, 
gdy Norwegia przystępowała do Unii Europejskiej34. Jest to przykład tylko jednego 
z rozdźwięków między odczuciami społecznymi, a intencjami elity politycznej, która 
po atakach terrorystycznych postawiła nacisk na multikulturalizm, różnorodność, 
otwartość, demokrację i tolerancję.

O stanie świadomości oraz zakorzenia kulturowego elit niech świadczą zacho-
wania dziewczyn i chłopców z młodzieżówki rządzącej partii podczas ataku terrory-
stycznego. Zamachowiec przez 83 minut krążył po wysepce, strzelając do napotka-

32 H. Lödén, op. cit., s. 170.
33 A.L. Fimreite, P. Lango, P. Lægreid, L.H. Rykkja, After Oslo and Utøya: A Shift in 

the Balance Between Security and Liberty in Norway?, „Studies in Conflict and Terrorism”, 
t. 36, nr 10, 2013, s. 850.

34 C. Laudrup, Den offentlige sorgen. Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli, „Nor-
dic Journal of Religion and Society”, t. 27, nr 2, 2014, s. 174.
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nych aktywistów partii socjalistycznej, a jednak mimo tak długotrwałej ekspozycji na 
groźbę utraty życia, jedynie 113 ocalonych twierdzi, że pomodliło się lub westchnęło 
do Boga. Pozostałym nie przemknęło to przez myśl, podczas gdy koncentrowali się 
głównie na wmawianiu sobie, że „wszystko będzie OK” (146 ocalonych) – wynika 
z badań psychologicznych przeprowadzonych na osobach, które przeżyły masakrę 
na Utøya35. To właśnie ocaleni – członkowie partyjnej młodzieżówki – jako główne 
zagrożenie dla swego dalszego bezpieczeństwa zidentyfikowali „etnocentryczność” 
Norwegów. Trudno orzec, czy nadali w ten sposób ton narracji elity rzadzącej, czy 
raczej się w nią wpisali36.

W odróżnieniu od skutków katastrof naturalnych – takich jak trzęsienia ziemi, 
powodzie czy lawiny – w przypadku zarówno urzędników ocalonych z zamachu 
bombowego w Oslo, jak też aktywistów młodzieżówki partyjnej, nie wystąpiło 
poczucie wypalenia, polegające na wyczerpaniu emocjonalnym, pogłębiającej się 
cyniczności i trwającej niskiej samoocenie37. Wręcz odwrotnie – ocaleni wykazują 
się większym stopniem idealizmu, wytrwałością w dążeniu do celów, a także zwięk-
szoną samooceną, poczuciem misji wykonywanej pracy i nabytym (acz traumatycz-
ną drogą) szacunkiem społecznym. Przywiązani też są emocjonalnie do narracji 
medialno-politycznej, która stoi u źródeł okazywanego im szacunku społeczne-
go38. Szczególnie mocno z dominującym modelem kulturowym, zaatakowanym 
przez zamachowca, identyfikują się zatrudnione w ośrodkach sterowania państwem 
kobiety – i jest to, twierdzą psycholodzy, efekt posttraumatycznego dostosowania 
emocjonalnego. Inaczej mówiąc: ocaleni mogli ponieść ofiarę z życia za zaatako-
wany system wartości, więc czują się zobowiązani reprodukować ten system, na 
który składają się idee integracji, multikulturalizmu, różnorodności, otwartości, 
demokracji i tolerancji39.

Rozdźwięki między światopoglądem i samopoczuciem grupy trzymającej wła-
dzę a społeczeństwem, które w obliczu zagrożenia szukało powrotu do trwałych 
– a więc starych – wartości narastały. Każda niespójność narracyjna była srogo 

35 T.K. Jensen, S. Thoresen, G. Dyb, op. cit., s. 48.
36 L.E. Stene, G. Dyb, Research participation after terrorism: an open cohort study of 

survivors and parents after the 2011 Utøya attack in Norway, „BMC Research Notes”, t. 9, 
nr 57, 2016, s. 4.

37 M. Skogbrott-Birkeland, M. Bikeland-Nielsen, S. Knardahl, T. Heir, Associations 
between Work Environment and Psychological Distress after a Workplace Terror Attack: The 
Importance of Role Expectations, Predictability and Leader Support, „PLoS ONE”, t. 10, 
nr 3, 2015, s. 2.

38 I. Blix, M. Bang-Hansen, M. Skogbrott-Birkeland, A. Nissen, T. Heir, op. cit., s. 2.
39 I. Blix I., Ø. Solberg, T. Heir, op. cit., s. 252.
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karana przez opinię publiczną. Jako pierwsza potoczyła się głowa ministra odpo-
wiedzialnego za policję i służby specjalne, który śmiał zaprzeczyć narracji premiera 
jeszcze w trakcie trwania ich wspólnej konferencji prasowej. Następnie szefowa 
służb specjalnych, stojąc przed komisją parlamentarną do spraw wyjaśnienia ataków 
terrorystycznych, zmieniła początkowe wyznanie winy wynikające z przekonania, 
że można było wykryć zamachowca przy zakupie materiałów wybuchowych w Pol-
sce i zaczęła tłumaczyć, że obywatele nie są poddawani aż takiej inwigilacji, więc 
nie miała sposobu, by udaremnić planowany zamach. Za wydawanie sprzecznych 
komunikatów musiała się podać do dymisji. Wreszcie, po opublikowaniu rapor-
tu komisji parlamentarnej, który nie zostawiał suchej nitki na antyterrorystach 
mających śmigłowiec, ale niezdolny do przerzucenia oddziału, a następnie przez 
16 minut dryfujących na środku jeziora w łódce bez napędu, zmuszony został do 
dymisji dyrektor generalny ministerstwa, najwyższy urzędnik cywilny odpowiadający 
za finansowe i logistyczne wsparcie antyterrorystów40.

Budowa narracji przez grupę trzymającą władzę oraz dymisje polityków 
i urzędnika, którzy ją zakłócali, nie przyniosły kolejnej kadencji rządów partii socja-
listycznej. W wyborach z 2013 roku Norwegowie zagłosowali na konserwatystów 
i partię uważaną za skrajnie prawicową, które razem utworzyły nowy rząd.

Podsumowanie

W myśl norweskich procedur bezpieczeństwa, to zawsze policjant jest zobo-
wiązany do przejęcia dowodzenia w akcji wspólnej ze strażą pożarną i pogotowiem 
ratunkowym41. Wyjątkowość ataku terrorystycznego sprawiła jednak, że spośród 
obecnych na miejscu dowódców służb dowodzenie objął kierownik zespołu medycz-
nego, mający za sobą doświadczenie wojenne, będąc biegłym zarazem w procedu-
rach wojskowych, jak i medycznych. Zgodnie z norweską kulturą organizacyjną, 
która preferuje rozwiązywanie problemów na najniższym możliwym poziomie, objął 
on faktyczne dowodzenie na miejscu zamachu terrorystycznego, a następnie taki 
układ dowodzenia został zaakceptowany przez szefów odpowiednich służb i władze 
polityczne. Również w czasie akcji związanej z atakiem na wyspie Utøya samorzut-
nie wyłonił się dowódca, którego charakteryzowały dwie cechy: miał przeszkolenie 
w dowodzeniu akcjami w miejscu katastrof oraz znał funkcjonariuszy i pracowników 
służb w powiecie, w którym dokonano ataku terrorystycznego. O ile w Oslo służby 
były obeznane z miejscem zamachu i zdolne wdrożyć właściwe procedury, o tyle 

40 T. Christensen, P. Lægreid, L.H. Rykkja, op. cit., s. 172-173.
41 R. Rimstad, S. Sollid, op. cit., s. 1.
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w prowincjonalnym Utøya rolę odegrały władze samorządowe, potrafiące ocenić 
skalę problemu, trafnie oceniające wyzwania logistyczne i organizując zaplecze 
akcji ratunkowej.

W zakresie opowiedzenia społeczeństwu, co się wydarzyło, i odegrania wła-
ściwej roli przywódczej, władze polityczne Norwegii nie wykazały sprawności. 
Odzyskały ją dopiero nazajutrz, angażując się w promocję spójnej narracji medial-
no-politycznej i wymuszając jedność elity społeczno-politycznej. Mimo wyboru 
inkluzywnego języka opowieści, wyrażonego choćby w odmowie przez rząd i parla-
ment zaostrzenia praw antyterrorystycznych oraz inwigilacyjnych42, nastąpiła erozja 
zaufania w przywództwo premiera, a w konsekwencji w ciągu dwóch lat utrata 
władzy w państwie i odejście ze stanowiska szefa partii.

Na podstawie zachowań społecznych okresu żałoby po zamachach terrory-
stycznych można wnosić, że warstwa symboliczna narracji medialno-politycznej była 
za słaba – lub nieprzekonująca – by stać się napędem skutecznej polityki tożsamo-
ściowej państwa. Skuteczniejsze w wymiarze ogólnospołecznym byłoby odwołanie 
się przez elitę polityczną Norwegii do tradycyjnych wartości i głębszych źródeł 
tożsamości narodowo-religijnej. Jak jednak wskazały badania przeprowadzone na 
ocalonych z zamachu w Utøya, taki język byłby niezrozumiały w środowisku partii 
rządzącej. Mógłby też być odebrany jako przyznanie częściowo racji zamachowcowi. 
Konsekwencją wyboru rozmazanej, wszechogarniającej, inkluzywnej formy tożsa-
mościowej – uwydatnionej w ceremoniale „mszalnym” przeprowadzonym w kate-
drze – były nie tylko przetasowania polityczne, ale również nadwyrężenie poczucia 
bezpieczeństwa kulturowego przez obywateli, co jest w perspektywie długofalowej 
zjawiskiem groźnym.
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SUMMARY

The aim of this article is to explain mechanisms of decision-making and effective leadership 
in a police-rescue operation during the Oslo and Utøya terrorist attack, especially considering 
the organizational patterns of Norwegians. The build up of a command structure and its 
accomodation to a general political and professional emergency, fire department and police 
department structure has been described. Constructing and developing of a political narration 
to describe the terrorist attack and effects of this development on general public has been been 
analyzed. A broad narrative was intended to enhance the cohesion of the power elite, to describe 
a community of destiny, to impose the symbolic language, so to regain the public trust and 
a  sense of tranquillity. Symbolic actions by the power elite has not been efficient enough to 
allow the government to prevail the 2013 elections and has decreased the level of public trust in 
government’s handling of policy.


