
Opowieść o najszczęśliwszych ludziach 

W pięciomilionowej Norwegii jest znacznie mniej sklepów z alkoholem niż w 120-tysięcznym 

Gorzowie. 

Norwegia uznawana jest za najszczęśliwszy kraj świata, co potwierdził kolejny World 

Happiness Report. Udało im się pokonać Duńczyków, wielokrotnych zwycięzców. To dla 

Norwegów bardzo ważne, bo z powodów historycznych – wieków zależności – właśnie z 

Duńczykami, a i ze Szwedami także, Norwegowie mają swoje porachunki. W badaniach 

wskaźnika szczęścia brano pod uwagę takie kwestie jak wolność, zdrowie, dochody czy 

szczerość.  

O książce Anny Kurek ,,Szczęśliwy jak łosoś” dowiedziałem się z internetu, co jest 

znakiem naszych czasów. Młoda absolwentka filologii norweskiej spędziła pewien czas w 

Norwegii, doszlifowała tamtejszy język – a właściwie dwa – bo używa się tam oficjalnego i 

dialektu, poznała zachowania wielu mieszkańców Norwegii.  

Norwegia ma to szczęście, że w końcu lat 60. u jej wybrzeży znaleziono olbrzymie 

zasoby ropy naftowej, czego zazdroszczą jej zwłaszcza skandynawscy sąsiedzi. 

Demokratyczne państwo rozdziela miliardy koron ze sprzedaży ropy za granicą głównie na 

potrzeby swoich mieszkańców, dzięki czemu żyją oni na bardzo wysokim poziomie 

materialnym. Poza byciem najszczęśliwszym i bardzo bogatym krajem Norwegia należy do 

najdroższych. Stolica kraju Oslo plasuje się wśród najkosztowniejszych. 

Droga jest zwłaszcza żywność, w większości importowana. Norwegowie płacą 

olbrzymie podatki, wyższe niż w innych krajach Europy, ale mimo to i tak zostaje im w kieszeni 

więcej niż mieszkańcom Niemiec czy Francji. A stosunek norweskich zarobków do cen jest i 

tak korzystniejszy niż w gdzie indziej. Przy tym – jak dowodzi autorka książki – Norwegowie 

zwykle traktują płacenie dużych podatków nie jako karę, ale dobrą inwestycję. Widzą oni 

dokładnie, na co są wydawane ich pieniądze, głównie na dalszą poprawę warunków życia. 

A skąd tytuł książki ,,Szczęśliwy jak łosoś”? Jeśli Norweg jest w dobrym nastroju, mówi 

o sobie, że jest zadowolony jak łosoś. Choć tak po prawdzie nikt nie wie – bo i skąd, skoro ryby 

przecież nie mówią – jak to jest być łososiem. Dla ciekawości – ryby stanowią wprawdzie 

ważną, ale nie główną pozycję w wyżywieniu Norwegów. Choć z ich eksportu, poza ropą, kraj 

ten słynie. 

Książka ,,Szczęśliwy jak łosoś”, bardzo sprawnie napisana, ma przede wszystkim 

walory poznawcze.  

Norwegowie – w odróżnieniu choćby od Amerykanów czy wielu przebojowych 

Polaków – są realistami. Mają swoją skromniejszą i realistyczną wizję świata, w którym żyją. 

Nawet jeśli o czymś marzą, to najpierw muszą się upewnić, czy te marzenia są zgodne z 

obowiązującym ich dekalogiem. Nie ma on nic wspólnego z religią. Jest to lista dziesięciu zasad 

obowiązujących w fikcyjnym miasteczku Jante z kultowej dla nich powieści. Co ciekawe, 

zasady te biorą sobie do serca również sąsiedzi – Duńczycy i Szwedzi. 

Jakie są to zasady? Dotyczą one głównie postępowania wobec innych, ale także skromności i 

pokory. 

Oto one. 

1. Nie myśl, że jesteś kimś. 

2. Nie myśl, że nam dorównujesz. 



3. Nie myśl, że jesteś mądrzejszy od nas. 

4. Nie wyobrażaj sobie, że jesteś lepszy od nas. 

5. Nie myśl, że wiesz więcej niż my. 

6. Nie myśl, że jesteś kimś więcej niż my. 

7. Nie myśl, że się do czegoś nadajesz. 

8. Nie śmiej się z nas. 

9. Nie myśl, że ktoś się tobą przejmuje. 

10. Nie myśl, że możesz nas czegoś nauczyć. 

Podobno wielu Skandynawów szczególnie respektuje prawo numer cztery, być może zbyt 

dosłownie.  

Takie zachowania mają naturalnie przełożenie na edukację i życie zawodowe 

Norwegów. Cudzoziemcy potwierdzają niski stopień edukacji w Norwegii, wszak niewiele 

się od nich wymaga. Autorka książki opisuje zwierzenia swojej znajomej Szwedki, jak to 

po wyprowadzce z Norwegii musiała swoje dzieci posyłać na liczne korepetycje, by 

dorównały poziomowi miejscowego kształcenia. W Norwegii odstępuje się od oceny 

uczniów, bo a nuż szóstkowy poczułby się lepszy od trójkowego. Podobnie w miejscach 

pracy. Nawet jeśli jakieś zadanie nie zostało wykonane dokładnie tak, jak założył to 

pracodawca, to zapewne mimo to zostanie skomentowane krótkim: świetnie, albo: dobrze. 

Bo docenia się bardziej sam wysiłek i dobrą wolę niż jego efekty. 

Norwegowie mogą sobie pozwolić na taką postawę – mają wszak olbrzymie zasoby 

ropy naftowej, a stąd i pieniędzy. Do najtrudniejszych prac zatrudniają coraz liczniejszych 

u nich cudzoziemców. Ci zaś rywalizują z sobą, wysilają się, by zarobić na wysoki poziom 

życia. 

Książka Anny Kurek ,,Szczęśliwy jak łosoś” ma moim zdaniem kilka mankamentów. 

Główny – według mnie – to zbytnia nawet jak na polskie warunki jej tzw. poprawność 

polityczna. Autorka np. tylko sygnalizuje leciutko nastroje nacjonalistyczne i 

antycudzoziemskie wśród części Norwegów, zwłaszcza apodyktyczne zapędy ich władz 

wobec małych dzieci. O tych zdarzeniach było swego czasu głośno w całej Europie, a nie 

przedstawiały one dobrotliwych Norwegów w takim świetle, w jakim siebie samych widzą. 

No cóż, autorka zdaje sobie zapewne sprawę, że jej książka zostanie przeanalizowana, 

a przynajmniej przeczytana w ambasadzie norweskiej w Polsce. A ta ma wpływ na 

ewentualne hojne stypendia w ich kraju i na inne profity wynikające z mniej lub bardziej 

przychylnego propagowania ich kraju i jego mieszkańców…         
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