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Pytają [...] [moi studenci] tak: z jakiej racji
zajmować się bardziej Europą Środkową niż
Ameryką Środkową? Dlaczego skupiać się
na stosunkach polsko-litewskich, a nie polsko-islandzkich? Czemu bardziej troskać się o wolność Białorusinów niż Zambijczyków? Wbrew
pozorom to są celne pytania – świat jest dzisiaj
bardziej otwarty i dostępny, niż był kiedykolwiek
przedtem, więc jest też bardziej interesujący
i zobowiązujący.
Andrzej Mencwel, Rodzinna Europa po raz pierwszy

Być może amator to jakaś cząstka w nas,
w każdym z nas, która oddycha, domaga się
ujścia, świadectwa, która nami powoduje albo
jest spętana, której trzeba bronić i być jej
świadomym.
Krzysztof Czyżewski, Etos amatora

Rozmyślam o Islandii.
Milan Kundera, Zasłona – esej w siedmiu częściach. Część druga. Die Weltliteratur

Łukasz Bukowiecki

Islandia dla
początkujących
i średniozaawansowanych
Islandia. Etos amatora jest pierwszą książką naukową o Islandii przygotowaną
i wydaną w Uniwersytecie Warszawskim, a zarazem pierwszą własną publikacją
książkową w dorobku Studenckiego Klubu Islandzkiego – uczelnianej organizacji
studenckiej o charakterze naukowo-animacyjnym, działającej od jesieni 2005
roku przy Instytucie Kultury Polskiej UW, w którym prowadzone są m.in. zajęcia
z historii kultur krajów sąsiadujących z Polską, w tym również historia kultury
skandynawskiej 1 . O tym, czy i na ile kultura islandzka jest skandynawska, pisał
już kiedyś współredaktor niniejszego tomu, Włodzimierz Karol Pessel 2 .
Studencki Klub Islandzki powstał z inicjatywy studentów polonistyki i kulturoznawstwa, ale skupia studentów i absolwentów również innych kierunków
studiów (m.in. historii sztuki, muzykologii, prawa, psychologii, europeistyki, filologii
obcych). Stale współpracuje też z pracownikami różnych jednostek UW (Wydział
Polonistyki, Wydział Historyczny, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych).
W pracach SKI biorą także udział zainteresowani Islandią licealiści oraz studenci
innych uczelni. Animowana przez Klub „wiedza o Islandii” jest więc siłą rzeczy
wielodziedzinowa i amatorska zarazem. Brak odgórnie danych paradygmatów
i zadanych procedur nadrabiamy jednak pasją badawczą i wyobraźnią.
Tytuł naszej książki nawiązuje do ważnej dla nas tradycji animacji kultury
1

Por. Włodzimierz Karol Pessel, Między
kulturoznawstwem a skandynawistyką.
Jak uprawiać w Polsce historię kultury
skandynawskiej, „Acta Sueco-Polonica”
2008-2009, nr 15.

2

Por. Włodzimierz Karol Pessel, Czy Islandia jest skandynawska? Próba nakreślenia „wzoru kultury” islandzkiej [w:]
Roman Chymkowski, Włodzimierz Karol Pessel (red.),
Islandia. Wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze, Warszawa: Wyd. Trio i Collegium Civitas 2009.
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i odwołuje się do głośnego eseju Krzysztofa Czyżewskiego z 1991 roku, przypomnianego w 2004 roku na łamach „Sceny” 3 . Najważniejszym przesłaniem
tekstu Czyżewskiego pozostaje dla nas przestroga, że amator nie może sobie
pozwolić na amatorszczyznę.
Nasz tom jest także próbą uzupełnienia wydanych w ostatnich latach poza Uniwersytetem Warszawskim dwóch innych książek naukowych o Islandii: Islandia.
Wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze pod. red. Romana Chymkowskiego i Włodzimierza Karola Pessela 4 oraz Islandia. Przewodnik nieturystyczny,
którą przygotował zespół Krytyki Politycznej 5 . Wspólny tym trzem pozycjom
jest przedmiot namysłu (tytułowa Islandia), lecz różni je ujęcie tematu, środowisko
autorów i grono odbiorców.
Książka jest podzielona na trzy części: Literatura, Nauka i Rozmowa.
Pierwszy korpus tekstów stanowią utwory nagrodzone i wyróżnione w konkursie
na miniaturę literacką o tematyce islandzkiej, przeprowadzonym przez Studencki
Klub Islandzki w 2010 roku. Konkurs ten miał charakter otwarty i zasięg – jak się
okazało – ogólnopolski, a jego efektem jest zbiór siedmiu niezwykle oryginalnych
krótkich form prozatorskich, ciekawych zarówno ze względu na kreację świata
przedstawionego, jak i rozwiązania formalne. Nawet na podstawie tych kilku tekstów można zaobserwować, jak wiele różnych funkcji może pełnić – i jak wiele
form przybierać – figura Islandii w literaturze.
Na drugą część tomu składają się artykuły popularnonaukowe napisane przez osoby stowarzyszone w Studenckim Klubie Islandzkim. Choć wszyscy piszą o Islandii,
każdy przyjmuje inną perspektywę badawczą i omawia inny obszar zjawisk. Przeczytamy zatem o islandzkiej sztuce i muzyce, dowiemy się o chłodnym przyjęciu
Islandczyków na Eurowizji i o „przegrzanej” islandzkiej gospodarce, przyjrzymy się
też personifikacji Islandii z japońskiego komiksu i islandzkiemu komikowi, który
obiecał nie spełniać obietnic wyborczych i... wygrał wybory. Publikowane artykuły
4

3

Por. Krzysztof Czyżewski, Etos amaRoman Chymkowski,
tora, „Scena. Czasopismo społecznego Włodzimierz Karol
ruchu teatralnego” 2004, nr 4-5
Pessel (red.), op.cit.
(35-36). Pierwodruk: „I. Miesięcznik
trochę inny” 1991, nr 4.
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5

Zespół Krytyki Politycznej (red.),
Islandia. Przewodnik nieturystyczny,
Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej 2010.

to najlepszy dowód na to, że dzięki uczelnianym organizacjom studenckim można
swoje pasje przekształcić z czegoś czysto emocjonalnego i niedookreślonego
w coś intelektualnego i wymiernego.
Trzecia część książki to zapis rozmowy przeprowadzonej przez piszącego te słowa
i Izabelę Smelczyńską – obecną Prezes SKI – z jednym z najważniejszych i najbardziej znanych współczesnych pisarzy islandzkich, Hallgrímurem Helgasonem,
podczas jego pobytu w Polsce jesienią 2010 roku. Helgason to autor
m.in. powieści 101 Reykjavík – książki w pewnym sensie założycielskiej dla międzynarodowego ruchu entuzjastów Islandii, której lektura była wydarzeniem inicjacyjnym również w biografii wielu członków SKI.
Teraz i my za sprawą niniejszej książki chcemy zarażać islandzką pasją wszystkich wokół, dawać do myślenia zrażonym i zniechęconym (kryzys, wulkan,
zimno i wieje), przekonywać obojętnych i niezdecydowanych, wynajdywać
zaangażowanych i przyciągać chętnych do wspólnego działania na rzecz edukacji
kulturalnej i polsko-islandzkiego dialogu międzykulturowego.
Adresatami książki są zatem zarówno pasjonaci kultury skandynawskiej, którzy
dzięki tej publikacji będą mogli spojrzeć na Islandię z nowej perspektywy, jak
i wszyscy entuzjaści świeżego acz wnikliwego spojrzenia na nowe zagadnienia,
którzy z pomocą tej książki mogą zainteresować się Islandią po raz pierwszy.
Na koniec chciałbym w tym miejscu w imieniu całego zespołu redakcyjnego gorąco
podziękować Recenzentom: prof. UW dr hab. Grażynie Szelągowskiej i dr. Romanowi Chymkowskiemu – za uważną i życzliwą lekturę oraz Radzie Konsultacyjnej
ds. Studenckiego Ruchu Naukowego przy JM Rektor UW i Dyrekcji Instytutu Kultury Polskiej UW – za finansowe wsparcie niniejszej publikacji. Włodkowi i Marcie
z zespołu redakcyjnego oraz Piotrowi i Karolowi, który zamienili maszynopis
w książkę – ogromnie dziękuję za współpracę.
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Łukasz Bukowiecki

Studencki Klub Islandzki ogłosił wiosną 2010 roku otwarty
konkurs pod hasłem „Dżem z maskonura” na miniaturę
literacką tematycznie związaną z Islandią. Otrzymaliśmy
łącznie jedenaście prac, za które w tym miejscu jeszcze
raz serdecznie dziękujemy. Jedenaście tekstów to całkiem
dużo, biorąc pod uwagę krótki czas na nadesłanie pracy
(ok. dwa miesiące) oraz „wyśrubowane” wymogi merytoryczne
i formalne, które sformułowaliśmy w ogłoszeniu o konkursie
w następujący sposób:
„Czekamy na oryginalne, wcześniej niepublikowane w mediach
papierowych, teksty literackie tematycznie związane z Islandią
o objętości nieprzekraczającej 5 stron znormalizowanego
maszynopisu. Nadsyłany tekst powinien przerażać, wzruszać,
bawić albo łączyć wszystkie te cechy. Liczymy na świeżość
spojrzenia i przewrotność w realizacji tematu. Tekst musi
mieć charakter fikcjonalny, kreacyjny – nie przyjmujemy relacji
z podróży, spisanych wspomnień ani innych gatunków literatury dokumentu osobistego”.
Po burzliwych obradach, w których brały udział niemal wszystkie
osoby zaangażowane w prace Studenckiego Klubu Islandzkiego, postanowiliśmy nagrodzić trzy prace i kolejnym czterem
przyznać równorzędne wyróżnienia.
Pierwszą nagrodę przyznaliśmy Ewie Bortowskiej za tekst Pyłka
podróż w nieznane. Doceniamy przede wszystkim niespotykaną,
niezwykle oryginalną i jednocześnie sfunkcjonalizowaną
perspektywę – przewrót kopernikański w postrzeganiu ludzi
i pyłu (pyłek – aktywny narrator; ludzie – unieruchomieni, znaczący wobec sił przyrody może właśnie tyle, co pył). Nagrodę
tę przyznaliśmy także za pełną realizację założeń konkursu i literacką finezję w przedstawianiu tego, co aktualne,
w planie uniwersalnym. Nawiasem mówiąc, gdy latem 2010 roku
decydowaliśmy o podziale nagród, jeszcze nie wiedzieliśmy,
że islandzkie wulkany będą zaskakiwać kontrolerów ruchu
lotniczego równie cyklicznie (i równie skutecznie!), jak zima,
która co roku zaskakuje drogowców.
Drugie miejsce zajęła praca Wyznania draugra autorstwa Anny
Dominiczak – złożona i przewrotna opowieść grozy pełna czarnego humoru i czegoś, co określiliśmy roboczo mianem „antropologii pośmiertnej codzienności”. Opis samoświadomości
cielesnej i obyczajowej islandzkiego żywego trupa, który tęskni
i odczuwa samotność, tak jak ludzie pozostający przy życiu
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(zresztą nie tylko w Islandii), to naszym zdaniem literacki
majstersztyk.
Trzecia nagroda, przyznana za tekst Wspomnienia islandzkiej
fany, trafia do rąk Marty Ewy Bartoszek, która zaproponowała
prowadzoną (dosłownie) z lotu ptaka opowieść o życiu
i śmierci. W nierealistyczną strukturę umiejętnie włączone
zostały realia Islandii, i to spodobało się nam najbardziej.
Cztery równorzędne i równoprawne wyróżnienia przyznaliśmy
(w kolejności alfabetycznej nazwisk Autorów prac):
• Annie Dominiczak, autorce pracy Poza granicami świata –
za językową finezję opowiadania ujętego w formę zapisów
z pamiętnika, które bez zbędnego patosu dotyka tematów
najważniejszych;
• Karolinie Jagnyziak, autorce pracy Herbatka – za uroczą
i krzepiącą opowieść o dialogu międzykulturowym, który
odbywa się prawie bez słów;
• Michałowi Grzegorzowi Medwidowi, autorowi pracy
Artystycznie rzecz ujmując… – za oryginalną, heroikomiczną
i fantastyczną wizję tworzenia symboli narodowych;
• Katarzynie Żywot-Góreckiej, autorce pracy Ingólfur
Arnarson i wyspa pełna tajemnic – za naprawdę dobre
opowiadanie dla najmłodszych czytelników i propozycję
wspólnego odkrywania tajemnic Islandii razem z bohaterami sprzed stuleci.
W trakcie obrad Jury spieraliśmy się nie tylko o to, który tekst
jest najlepszy i jak obdzielić miejsca na podium, lecz także o to,
ile prac wolno nam wyróżnić. Łącznie siedem nagrodzonych
lub wyróżnionych prac spośród jedenastu nadesłanych to
nie efekt łagodnych kryteriów Jury – to raczej świadectwo
wysokiego, choć zróżnicowanego poziomu kreatywności
i umiejętności warsztatowych uczestników konkursu.
Gdy później zastanawialiśmy się, które teksty skierować
do publikacji w niniejszym tomie (tylko te nagrodzone czy także
te wyróżnione), uznaliśmy, że trzeba przedstawić Czytelnikom
wszystkie siedem prac, które wzbudziły nasze uznanie. Zamieszczamy je wszystkie głównie po to, żeby Czytelnicy mogli
się z naszym werdyktem… nie zgodzić.
Staraliśmy się bowiem, żeby był on jak najbardziej sprawiedliwy,
ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że obiektywnych kryteriów oceny dzieła literackiego raczej nie ma i być nie może
– uznajemy, że kryteria te są historycznie zmienne i kulturowo
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zdeterminowane, uzależnione od wspólnot interpretacyjnych,
w których uczestniczymy. Ambicją niniejszego tomu jest zaś
wyjść jak najdalej poza taką wspólnotę obecnych członków
i sympatyków Studenckiego Klubu Islandzkiego. Oczywiście
także po to, żeby tę wspólnotę powiększać.
Ambicje te nie są zresztą całkiem bezpodstawne. Zasięg konkursu może świadczyć o ogólnopolskim i ponadśrodowiskowym
oddziaływaniu Studenckiego Klubu Islandzkiego. Niech
za argumentację posłuży garść danych statystycznych – ciekawych,
miejmy nadzieję, nie tylko dla socjologów literatury.1
1
zgromadzone
Wśród Autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac tylko trzy Dane
na podstawie metryosobowych,
osoby są studentami i tylko jedna studiuje na Uniwersyte- czek
o których wypełcie Warszawskim – uczelni macierzystej SKI. Różnica wieku nienie poprosiliśmy
nagrodzomiędzy najstarszym i najmłodszym uczestnikiem konkursu Autorów
nych i wyróżnionych
W metryczkach
wynosi dwadzieścia lat. Laureaci reprezentują różne mia- prac.
pytaliśmy o wiek,
sta i zakątki Polski: Kraków, Szczecin, Toruń, Warszawę oraz miejsce zamieszkania,
zajęcie, źródło informniejsze miejscowości na Opolszczyźnie i Śląsku. Są wśród macji o konkursie
wcześniejsze
nich osoby z dorobkiem literackim (nagrody i wyróżnienia oraz
doświadczenia
i „skandyw konkursach, a w jednym przypadku nawet własne publikacje literackie
nawskie”. Udzielenie
książkowe) i osoby bez takiego dorobku. Część Autorów brała odpowiedzi na
pytania
wcześniej udział w szeroko rozumianych przedsięwzięciach poszczególne
było dobrowolne.
dane
i wydarzeniach kulturalnych związanych z Islandią lub Skan- Zgromadzone
służą wyłącznie do
dynawią (jedna osoba jest nawet lektorką języka islandz- celów badawczych
i statystycznych.
kiego), lecz większość z nich nie miała takich doświadczeń. Dlatego też zostały
– jak to się
Wszystkie te osoby łączy właściwie tylko jedno – źródło in- celowo
fachowo określa –
formacji o konkursie, jakim dla wszystkich okazały się zasoby zanonimizowane.
internetu.
Konkurs literacki „Dżem z maskonura” okazał się ztem
„inicjatywą ponad-”. Ponaduczelnianą, ponadlokalną,
ponadśrodowiskową i niemal ponadpokoleniową. Był też
w dużej mierze projektem on-line: głównym, jeśli nie jedynym, medium informacji o konkursie pozostawał internet 2 , 2
pamiętać
a prace konkursowe przyjmowaliśmy wyłącznie w formie Należy
o tym, że uzyskane
Laureatów dane
plików tekstowych przysyłanych na skrzynkę poczty elek- od
mają charakter
tronicznej naszego Klubu. A jednak wciąż „papier nobili- cząstkowy. Być
może osoby, które
tuje” i dlatego prace Laureatów publikujemy w klasycznej czerpały wiedzę
konkursie z innych
formie książkowej, a nie np. przez wydanie e-booka czy też oźródeł
niż sieć,
zdecydowały
zamieszczenie tekstów na stronie internetowej Klubu, choć nie
się wziąć w nim
i takie rozwiązania będzie pewnie trzeba w bliższej lub dalszej udziału lub nie
uzyskały nagród ani
przyszłości brać pod uwagę.
wyróżnień.
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Pyłka podróż
w nieznane

16

Ewa Bortowska

Wydostał się z wulkanu nad ranem 14 kwietnia. W pierwszych
chwilach podróży nie za bardzo orientował się, co się z nim
właściwie działo, bo mknął w górę z ogromną prędkością,
wirując szaleńczo. Gdyby nie towarzystwo innych pyłków,
pewnie wpadłby w panikę, ale w tej sytuacji starał się zachować
zimną krew, żeby udowodnić, że zasłużył na zaszczyt podróży.
Nie każdy miał to szczęście wydostać się z krateru! Eyjafjallajökull przez wiele lat ich nie wypuszczał i Pyłek w pełni
doceniał daną mu szansę.
Kiedy w końcu zaczął wytracać prędkość, udało mu się trochę
ustabilizować pozycję. Z ogromnym wysiłkiem zdołał się
przebić ku górze na skraj chmury, którą współtworzył, i zaczął
z ciekawością rozglądać się wokoło. Ciepło, jakie poczuł, nie
było dla niego zaskoczeniem, ostatecznie w sercu wulkanu
zdążył się przyzwyczaić do wysokich temperatur. Zachwyciło
go natomiast światło. O, to było coś! Zupełnie inne niż to,
które znał do tej pory! Nie było namacalne, jak jarząca się, rozgrzana do białości lawa. To nowe światło było jakimś niematerialnym blaskiem. Niczemu nie potrafił go przypisać. Ciepło,
które wydzielało, było przyjemniejsze, jakby łagodniejsze niż
wulkaniczne, choć Pyłek instynktownie czuł, że może być
równie groźne. Próbował zlokalizować jego źródło, zachwycony uwodzicielskim pięknem, bezskutecznie. Z chęcią
poświęciłby więcej czasu tej obiecującej tajemnicy, ale nagle
wokół zrobiło się straszne zamieszanie i znalazł się znowu
w środku chmury, otoczony zewsząd przez inne pyłki.
Po dość długich przepychankach i wielu zawirowaniach dotarł
znowu na skraj, tym razem jednak u dołu. W pierwszym momencie był nieco zawiedziony. Cudowne światło przyblakło,
zapewne przytłumione warstwą pyłków ponad nim, a pod
spodem były tylko kłęby czegoś, co wziął za inne pyłki, choć
były jaśniejsze od niego. Owszem, było to poniekąd zaskoczenie – do tej pory był bowiem pewien, że wszystkie pyłki
są bure – ale nie poświęcił temu odkryciu zbyt wiele uwagi.
Postanowił za to umocnić swoją pozycję względem innych
pyłków i na jakiś czas przestał obserwować, co się dzieje
poniżej.
Kiedy w końcu zerknął znowu w dół, z wrażenia nieomal dał się
wciągnąć z powrotem do środka kłębowiska! Biała chmura
zniknęła, a zamiast niej w dole rozciągała się różnobarwna
plama o kolorach, których jeszcze nigdy nie widział.
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Bezpośrednio pod nim dominowały kojące odcienie ciemnego błękitu i zieleni. Ileż zachwycających barw! Ciapka
ultramaryny, przecięta ciemnobłękitną wstążką, a gdzieniegdzie przechodząca w głęboki granat. Gdzie indziej plama
szmaragdu, prawie niepasująca do otaczających ją barw, gdyby
nie to, że przejścia między nimi były płynnie rozmyte. Pyłek
wpatrywał się urzeczony, podziwiając bijący z tych kolorów
spokój.Aż tu nagle obraz się zmienił i pojawiła się nowa plama
– brązu – wyraźnie odcinająca się od pięknego błękitu. Ta plama nie była już tak jednorodna. Z brązem ostro kontrastowały
zieleń i biel, pojawiające się tu i ówdzie. Zdarzały się też
drobne elementy błękitu, choć nie tak różnorodne jak
w przypadku pierwszej plamy. Kolejną nowością było to,
że o ile ta wielka niebieska plama zdawała się względnie
płaska, o tyle nowa mozaika kolorków miała ciekawą
fakturę. Pyłek z fascynacją przyglądał się zmianom w obrazie i skupiony całkowicie na tych nowych doświadczeniach
nie poczuł nawet, że ścisk wokół niego zrobił się jakby mniejszy.
W pewnej chwili zdał sobie także sprawę, że zaczyna się
coraz bardziej zbliżać do kolorowej powierzchni. Zmieniające
się z ogromną prędkością barwy stawały się coraz bardziej
zróżnicowane, Pyłek zaczął też zauważać różne kształty
i usłyszał niesamowitą, ogłuszającą wręcz kakofonię dźwięków.
W panice zorientował się, że wokół ma niewielu towarzyszy,
a wszyscy są bardzo rozproszeni i poruszają się chaotycznie,
choć jakby w zwolnionym tempie.
Pyłek z gracją opadł na jakieś białe, niezbyt kształtne
pudełko i ledwo zdążył odsapnąć, pudełko ryknęło:
– Wszystkich pasażerów informujemy, że chmura pyłu wulkanicznego, wydostającego się z wulkanu na Islandii, pokonawszy obszar Oceanu Atlantyckiego i Skandynawii, dotarła
właśnie nad Polskę. Decyzją Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, przestrzeń powietrzna nad krajem została zamknięta.
W celu uzyskania informacji o lotach prosimy o kontakt
bezpośrednio z przewoźnikiem. Za wszystkie niedogodności
i utrudnienia wszystkich Państwa przepraszamy i prosimy
o wyrozumiałość.
Podmuch powietrza zdmuchnął Pyłka z gadającego pudełka,
wprost na ramię dziewczyny siedzącej na dość sporym,
owiniętym szczelnie folią plecaku.
„To się nie dzieje naprawdę – pomyślała. – To się nie może
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dziać naprawdę. Po prostu nie-mo-żli-we. Jaki wulkan??? O co
w ogóle chodzi??? Jak W KOŃCU doczekałam się wyjazdu
w Himalaje, to wybucha wulkan?!? Błagam… WULKAN?!?!?!
Może jeszcze kosmici wylądują??? Czekam na ten wyjazd
od piętnastu lat. Piętnaście lat marzeń, pół roku intensywnych
przygotowań, godziny nad książkami, na forach i grupach
dyskusyjnych. Mogłabym już przewodnik o trekkingu pod
Annapurną napisać. Nieeee, no to się nie dzieje naprawdę.
A te godziny na bieżni? Nienawidzę biegać!!! Może to jakiś
głupi dowcip? Na pewno zaraz ogłoszą wznowienie lotów.
Dlaczego ten cholerny wiatr nie może wiać w przeciwnym
kierunku???”.
Dziewczyna podniosła się gwałtownie i zaczęła chodzić w te
i z powrotem. Pyłek zsunął się z jej ramienia i wylądował
na dłoni piłującej nerwowo paznokcie nastolatki.
„Dżizas, jak ta lasia wygląda??? Co ona właściwie ma na sobie?
Zimowe buty w kwietniu??? I te śmieszne okulary, że niby takie
przeciwsłoneczne, ale ten filcyk z boku – jaki żaaal. Musieliby mi dopłacić, żebym się w czymś takim pokazała! A ta koszulka? Pseudosportowy szpan. Obcisła, że każdą fałdkę widać,
dekolt ciasny pod samą szyję i jeszcze ten wzorek na brzuchu,
że niby taki kaloryferek??? Gdzie jej do kaloryferka! Tłuścioch.
I totalne bezguście. Szopa na głowie i zero makijażu – co ona,
do buszu jedzie??? A ta obok, druga wariatka. Kiwa się jak
jakaś nienormalna, mamrocze pod nosem, jak nawiedzona.
Do szału mnie to doprowadzi! Dobrze, że chociaż dzieciak już
śpi i nie marudzi. Boszzzzz… żeby nas chociaż na bezcłówkę
wpuścili, to by po sklepach można pochodzić, a nie tu siedzieć
z tą hołotą”.
Oszołomiony i zniesmaczony tą tyradą Pyłek z radością powitał
kolejny podmuch powietrza. Zawirowania wprawiły go w dziki
taniec, unosząc do góry. Z nowej perspektywy Pyłek zobaczył dziesiątki osób. Jedni siedzieli zrezygnowani i osowiali,
inni krążyli nerwowo pomiędzy stanowiskami Informacji
a przedstawicielstwami linii lotniczych. Pyłkowi absolutnie nic
te nazwy nie mówiły, po prostu podsłuchał je w rozmowach.
Jeszcze inni starali się czymś zająć dla zabicia czasu. Chaotyczny
lot zakończył się ostatecznie na głowie kobiety, o której z taką
pogardą myślała rozwydrzona nastolatka. Kobieta miała przymknięte oczy i szeptała cichutko, przyciskając do ust mały krzyżyk.
– Panie Jezu, nie pozwól umrzeć mojemu synkowi. Spraw, by ta
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chmura się rozwiała.To nasza ostatnia nadzieja.Tylko operacja
go uratuje! Dobry Jezu, on jest jeszcze taki malutki, całe życie
przed nim. Tyle już wycierpiał, tak bardzo go doświadczyłeś.
Pozwól mu teraz zacząć cieszyć się życiem. Tak niewiele
z niego do tej pory miał. Dobry Jezu, Ty wiesz, jakie to dobre
dziecko, nie zabieraj mi go. Pozwól nam dostać się na czas
do szpitala. To nasza ostatnia nadzieja. Dobry Jezu…
Nagły ruch powietrza znów poderwał Pyłka gwałtownie
i szarpnął w kierunku przechodzącego energicznym krokiem
mężczyzny w garniturze. Mężczyzna właśnie skończył wrzeszczeć do telefonu, a teraz rozglądał się za miejscem wyznaczonym na palarnię.
– Pięknie, kurwa, po prostu zajebiście! W tym zasranym kraju
nic nie potrafią zorganizować. Na drugim końcu świata paruje
wulkan, a u nas, kurwa, paraliż komunikacyjny! Gdzie Rzym,
gdzie Krym?! Co oni myślą, że ja mam czas czekać? Że niby
mi się nudzi w domu??? Że ja tu dla przyjemności siedzę?
Że tylko dla mnie giełda działalność zawiesi? Jak mam, do
cholery, pracować, kiedy otaczają mnie sami nieudacznicy?!?
Co to w ogóle znaczy „nie wiadomo jak długo potrwają
zakłócenia”?!? W dzisiejszych czasach, przy całym tym nowoczesnym sprzęcie??? To na co idą pieniądze podatników
wywalone na badania, hę??? W tym zasranym kraju meteorolodzy nawet wczorajszej pogody nie są w stanie poprawnie przewidzieć! Co za bagno. Już ja dopilnuję, żeby ktoś
za to beknął!
Pyłek zaczynał mieć serdecznie dość tej przygody. Ratunek
przyszedł znienacka. Mężczyzna sięgając po swojego laptopa otarł się o siedzącą na sąsiednim krześle studentkę.
Pyłek spadł z jego rękawa wprost na jej książkę. Dziewczyna
spojrzała bykiem na biznesmena i westchnęła ostentacyjnie.
Uniesiony podmuchem Pyłek wpadł prosto do szeroko rozdziawionej buzi ziewającego chłopczyka.
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Wyznania
draugra
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Anna Dominiczak

Problem w tym, że niełatwo nam przyzwyczaić się do nowego
stanu. Odkąd, ujmijmy to łagodnie, nie mieszkam już z rodziną,
poznałem wielu takich, którzy wciąż zaprzeczają prawdzie.
Jeden z nich, staruszek Snorri, mieszka niedaleko mnie. Czasem słyszę jak marudzi i złorzeczy, przywołuje żonę, która
go „opuściła”, pomstuje na swoje dorosłe dzieci. Nigdy nie
odchodzi zbyt daleko od swojej kwatery. Żuje coś nieustannie i otacza go chmura smrodu, który powaliłby konia (kiedyś
powiedziałbym: umarłego, ale teraz wolę nie nadużywać tego
słowa. Być może brak mi poczucia humoru).
Większość tutejszych musiała przyjąć niemiłą prawdę, co nie
oznacza, że udało im się z nią pogodzić, o nie.Tym, co łączy nas
wszystkich, chociaż unikamy siebie nawzajem, na ile możemy,
jest złość, poczucie niesprawiedliwości i strach przed tymi
z osady.
Wielu z nas nigdy nie otrząsnęło się z szoku i sprawia wrażenie
otępiałych.W porównaniu z nimi Snorri jest wulkanem energii.
Nie zorientowałem się od razu. Przede wszystkim czułem
chłód i chęć powrotu do domu. Schodziłem do osady zygzakiem, jak po mocnym trunku. Przypominałem sobie wyrwkowo sytuacje z ostatnich paru dni, bolała mnie głowa. Chmury
kłębiły się na niebie, przybierając fantastyczne formy. Pojedynczy czerwonawy błysk, niepodobny do czegokolwiek,
co widziałem wcześniej, przestraszył mnie, jakbym był
dzieckiem. Przyspieszyłem kroku gnany dziwnym niepokojem.
Przyciągały mnie światła w oknach. Szedłem z wielkim trudem, upadałem i próbowałem wstać, czepiając się trawy i skał.
Obraz przed moimi oczami rozmazywał się. Miałem wrażenie,
jakbym zapomniał, w jaki sposób używa się poszczególnych
zmysłów. Pomyślałem, że to choroba, a ja potrzebuję lekarstwa.
Chata, w której mieszkała moja dziewczyna z ojcem, stała
na uboczu. Instynkt kierował mnie do Aniki, chciałem ją
zobaczyć, chciałem, żeby mi pomogła. O tej porze pewnie
grzała się przy ogniu, czytając sagi. Stanąłem na progu jej
chaty i uderzyłem kilkakrotnie w drzwi. Oparłem się o ścianę
chaty, ledwie mogłem ustać na nogach. Anika otworzyła
po chwili. Podczas gdy jej oczy przyzwyczajały się do ciemności,
ja zdążyłem zauważyć, że wygląda na zmęczoną i smutną.
Nie zdążyłem zapytać o powód zmartwienia, ponieważ
na twarzy mojej dziewczyny odmalowało się nagle przerażenie.
Wyciągnąłem rękę, a wtedy Anika krzyknęła tak straszliwie,

23

że skuliłem się zasłaniając uszy rękoma. Jej krzyk wibrował mi
w głowie, nie chciał ustać, ranił boleśnie. Rzuciłem się w tył,
a potem zacząłem biec w przeciwną stronę od chaty.Nie miałem
pojęcia, co takiego się stało, wiedziałem tylko, że muszę odbiec jak najdalej od osady, od ludzi i ukryć się przed krzykiem.
Prześladował mnie obraz wykrzywionej strachem twarzy
Aniki. Zobaczyła coś we mnie, coś… odrażającego… Nie
wiedząc, jak się zachować, zdezorientowany zacząłem wracać
do miejsca, z którego ruszyłem. Drżącymi rękami dotykałem
swojej głowy i twarzy, wyczuwając pod palcami zgrubienia
i chropowatości. Zacząłem się czołgać, płacząc i jęcząc. Teraz
dopiero zobaczyłem swoje ręce – sine, napuchnięte, z płatami
odchodzącej skóry. Coś stało się ze mną tej nocy, przeszedłem
potworną przemianę, w którą sam nie mogłem uwierzyć!
Zorientowałem się naraz, że jestem w miejscu, z którego
wyruszyłem i patrzę w głąb rozkopanego grobu.Wciąż jeszcze
miałem nadzieję, że to sen, wywołany jedną z wysłuchanych
przed zaśnięciem, sugestywnych opowieści siostry. Lubiliśmy
uczucie lęku, skradające się po plecach. Lubiliśmy legendy
o martwych, którzy wracają, o ich budzącej pogardę egzystencji i krwawych zwyczajach…
Zamknąłem oczy i stoczyłem się w głąb ziemi pachnącej korzeniami i zgnilizną. Leżałem bez ruchu, modląc się do wszystkich
bogów, aby przebudzić się w swoim domu, w swoim łóżku lub
naprawdę umrzeć. Nie wyczuwałem bicia serca, nie słyszałem
swojego oddechu. Chciałem, żeby ziemia zamknęła się nade
mną, pochłonęła mnie, jeśli mam być stworzeniem, którego
wszyscy nienawidzą…
Oszczędzę wam całej historii lęku i pogardy, jakie wobec siebie
odczuwałem. Budziłem się każdej kolejnej nocy, a niepokój
wyganiał mnie na zewnątrz. Wyczołgiwałem się z ziemi
i rozpoczynałem upiorne spacery.
Można mnie spotkać w pobliżu Dimmu Borgir, na tle scenerii,
w której rozgrywały się historie, jakie opowiadaliśmy sobie
z siostrą. Labirynty z zastygłej lawy były idealne do snucia
fantazji o demonach. Jako chłopiec wielokrotnie kusiłem los,
odwiedzając samotnie Dimmu Borgir. Teraz Mglista Twierdza
jest moim domem.
*
Żałosny głupiec Björn, takie zero, zawsze ostatni w zapasach,
pierwszy do ucieczki, jeśli cokolwiek poruszyło się w ciemności!
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Jedno jest pewne, gdyby przewidział, czym się stanę, prędzej
odgryzłby sobie rękę niż spróbował mnie tknąć. Jeśli w mojej
sytuacji można mówić o jakiejkolwiek przyjemności, jest nią
odpłacanie Björnowi za drugie życie, którym mnie tak hojnie
obdarował.
Ale pragnienie zemsty pojawiło się później. Przez pierwsze
tygodnie trawiła mnie tęsknota i żal za tym, co utraciłem.
Gdy zaczynało się ściemniać, szedłem do osady. Zaglądałem
do chaty matki i siostry. Matka często płakała i wiele razy
kusiło mnie, aby wyjść z ukrycia, ale nie zapomniałem reakcji
Aniki. Mój powrót w tak odrażającej postaci byłby dla matki
gorszy niż moja śmierć.
Anika nie powiedziała nikomu o tym, co stało się tamtej strasznej nocy. Często wychodziła z chaty i długo siedziała na ławce,
wpatrując się w ciemność. Wszystko, co pozostało we mnie
ludzkie, wyło z tęsknoty za jej dotykiem. Oddałbym duszę
za rozmowę. A jednak nigdy więcej nie spróbowałem się
Anice pokazać.
Cały czas szukałem odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób
stałem się draugrem.Wierzenia, jak to z nimi bywa, mało mają
wspólnego z prawdą. Nie pamiętałem, abym kiedykolwiek
niecierpliwił się na jakimś pogrzebie, co podobno sprzyja
pośmiertnej przemianie. Za życia na złośliwość pozwalałem
sobie rzadko. Zresztą na wielu kurhanach nie drgnęło ani jedno ziarenko piasku, chociaż pochowano w nich łotrów.
Nie odgadłem, jakimi prawami rządzą się „powroty”, jednak
gdybym uwierzył w przypadkowość przemiany, byłbym tak
samo żałosny jak ci obszarpańcy, błądzący bez nadziei po
pustkowiach. Aby uniknąć całkowitej utraty człowieczeństwa,
musiałem przyjąć, że powroty… przynajmniej mój… zawierają
głębszy sens, chociaż jeszcze nie jest mi dane go poznać.
I nagle pojawił się Björn. Zaczął odwiedzać Anikę. Siadał obok
niej, szeptał słowa pocieszenia.
Moje wspomnienia były porozrzucane jak odłamki lodu. Poczucie czasu szwankowało. Z dnia mojej śmierci nie zachowała
się nawet jedna migawka, dlatego z dużym wysiłkiem łączyłem
fakty i przypominałem sobie, w jaki sposób Björn zawsze
patrzył na Anikę. Potrzebowałem dowodu na potwierdzenie
swoich domysłów. Ludzie opowiadali niestworzone historie
o okolicznościach mojej śmierci, ale Björn był poza wszelkimi
podejrzeniami.
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Zacząłem mu dokuczać. Pukałem w nocy do jego drzwi,
zawodziłem pod oknem (przydała się tutaj znajomość legend
– prawdziwej kopalni pomysłów dla początkującego draugra). Którejś nocy, gdy wracał późno do domu, szedłem
za nim krok w krok, a ilekroć się obejrzał, widział pustkę. Nie
mógł spać, a ja z każdego kąta pokoju sączyłem mu w uszy
słowa potępienia, jak nieczyste sumienie. Tylko po ciemku
mogłem czuwać nad Aniką, ale kiedy usiłował zbliżyć się do jej
ławki, słyszał moje kroki, moje dyszenie, czuł moją obecność.
Wszyscy wokół gadali, że Björnowi pomieszało się w głowie.
Wreszcie nie wytrzymał presji.
– Ja nie chciałem! Nie chciałem! – wyjęczał którejś nocy. –
Ona nigdy by na mnie nie spojrzała.
– I nie spojrzy – powiedziałem zgodnie z prawdą, pojawiając
się przed nim w całej swej okazałości.
Parę dni później kumple Björna zauważyli wreszcie jego
nieobecność w gospodzie. Znaleźli go w chacie. Miał oczy
otwarte szeroko w przedśmiertnym paroksyzmie strachu.
Nikt specjalnie za nim nie płakał.
*
Uczucie obrzydzenia wobec siebie samego zmniejsza się z czasem. Ciało służy mi już tylko jako środek transportu. Jeśli mogę
tego uniknąć, staram się nie patrzeć na swoje ręce. Mamy tutaj
taką jedną o imieniu Stina. Starym zwyczajem rodzina złożyła
do jej grobu przedmioty, które dziewczyna lubiła, między
innymi lusterko. Kilka razy w ciągu nocy Stina musi w nie
spojrzeć, a ilekroć to robi, wybucha płaczem. Tęskni za swoją
urodą. Nienawidzi dziewcząt z osady, zwłaszcza jasnowłosych
z różowymi policzkami. Kradnie im biżuterię, którą później
się ozdabia, tworząc z siebie karykaturę.
Nasze umiejętności i krwiożerczość zdecydowanie wyolbrzymiono w sagach. Więcej, co drugi napotkany przeze
mnie towarzysz niedoli panicznie boi się żywych. To prawda,
że musimy jeść i nie przebieramy w możliwościach, ale ataki
na ludzi zdarzają się bardzo rzadko i tylko wyjątkowym desperatom.
Coraz rzadziej schodzę do osady. Nie chcę dręczyć się jak
Stina, porównując to, co było kiedyś do tego, co jest teraz.
Mam nowe zajęcia. Nocami wędruję po okolicy bez znudzenia, poluję na lisy i gryzonie. Spotykam podobnych sobie
i próbuję pokonywać wzajemną niechęć, rozmawiając.
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Czuwam przy świeżych mogiłach.Trzeba uświadamiać nowych
zanim narobią problemów. Ludzie tutaj są przesądni, związują
martwym duże palce u stóp i przekłuwają podeszwy, kładą
im otwarte nożyczki na piersiach. Nie chcemy żadnych obław,
więc nie ujawniamy się bez potrzeby.
I na koniec to, co stanowi treść moich nocy – nadal gnębię Björna. Drań miał pecha i wrócił. Naturalnie próbował od razu
pognać do osady, ale spotkał mnie na drodze i choć starał
się ominąć na wszelkie możliwe sposoby, nie przepuściłem
go. Minęło sporo czasu, a ten głupiec nadal usiłuje przekonać
wszystkich z Dimmu Borgir, że zaszła pomyłka. Panicznie się
mnie boi, i słusznie. Nie daruję łajdakowi! Mam paru informatorów, którzy w zamian za drobne przysługi dają mi znać
o jego posunięciach.
Możecie mieć wrażenie, że zbyt łatwo oswoiłem się z tą sytuacją.
Być może wydaje się wam, że na moim miejscu wolelibyście
zostać zatłuczeni przez osadników. Są przecież sposoby…
Zrozumcie, nasz los nie należy do miłych, a egzystencję, którą
prowadzimy, trudno nazwać życiem, jednak trzymamy się
jej kurczowo tak samo jak ci z osady. Dlaczego Snorri jęczy
nad swoim kurhanem zamiast spróbować wrócić do domu?
Gdzieś w głębi rozumie, że taka próba skończyłaby się dla niego
niezbyt fortunnie, a lanie od żony byłoby najłagodniejszą karą.
Ten kawałek ziemi należy do nas. Nasze noce są głębokie i przepastne jak Niflheim, ale skoro od zawsze stanowiliśmy część
legend, być może kiedyś dowiemy się, czym naprawdę jesteśmy.
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Wspomnienia
islandzkiej fauny
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Marta Ewa Bartoszek

Pewnego dnia obudziłem się i odkryłem, że jestem maskonurem. „Cóż, bywa” – pomyślałem, nie takie rzeczy już mnie
w życiu spotykały.
Siedziałem na jakimś klifie, jak to maskonur. Dookoła cisza, tylko
szum fal dobywający się z morza, które znajdowało się daleko
pod moją skałą. Dziwne, zawsze myślałem, że maskonury są
bardzo towarzyskimi zwierzętami. W czasach, kiedy byłem
jeszcze człowiekiem, zazwyczaj widywałem je w ogromnych
skupiskach, często otoczone kordonem amatorskich fotografów. A ja tu siedzę sam niczym orzeł.
Naokoło ani żywej duszy. Choć podobno zwierzęta duszy
nie mają. A ja? Wydaje mi się, że jednak mam. I chyba ciągle
tę samą.
Ciekawe, gdzie w ogóle jestem. Pewnie na wyspach Vestmannaeyjar, tam gdzie większość maskonurów. Tak to zresztą
wygląda: stroma skała, a pode mną bezkresne morze. Całkiem
tu przyjemnie. Choć jednak chyba preferuję bardziej rozrywkowe okolice.
A może bym gdzieś poleciał? Ludzkość od zawsze marzyła
o tym, żeby móc latać. Warto by więc z tej okazji skorzystać.
Poleciałem więc w górę, zatoczyłem koło nad moją skałą i skierowałem się w głąb lądu. Przeleciałem nad wielką łąką, następnie
polem lawy, aż zobaczyłem dom. Stał sobie na uboczu, miał
ściany i okna z pomalowanej w jaskrawe kolory blachy
falistej. Z początku wydawał mi się opuszczony, ale potem
ujrzałem w oknach kwiaty i firanki, więc podfrunąłem bliżej.
Przysiadłem na parapecie i zajrzałem do środka. Maskonury
co prawda chyba rzadko podlatują tak blisko domów, ale
przecież ja nie jestem zwykłym maskonurem. Wnętrze było
jak żywcem wycięte ze starych filmów. Wszędzie drewniane, podniszczone meble, koronkowe serwety. Przy drugim
oknie siedziała i patrzyła na morze starsza kobieta. Obok niej
szumiało radio. W radiu leciał ulubiony program wszystkich
islandzkich emerytów – „Nekrologi i informacje o pogrzebach”.
Lektorka monotonnym głosem wymieniała wszystkie zmarłe
w tym tygodniu osoby, razem z kondolencjami i datami
pogrzebów. Dziesiątki nieznanych i obojętnych mi imion, dat,
miejsc. Słuchając tego, zacząłem popadać w pewien rodzaj
smutnego otępienia, przez który przebiło się nagle zdanie:
– Atli Tumason zmarł nagle w swoim domu w nocy z 19
na 20 sierpnia. Pogrzeb odbędzie się w jutro w południe
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na cmentarzu Fossvogur w Reykjavíku.
Jak można się spodziewać, zostałem całkowicie wytrącony
z równowagi. Jak to, ja nie żyję? Ale przecież ja żyję! Jestem
co prawda maskonurem, ale umysł mam ten sam, co wtedy,
kiedy byłem człowiekiem. Nazywam się Atli Tumason, mam
24 lata i jestem mechanikiem samochodowym. Wszystko
jasne. Tylko czemu ja nie żyję i dlaczego jestem teraz maskonurem?
Postanowiłem, że muszę się dowiedzieć więcej. Wyspy Vestmannaeyjar są co prawda bardzo przyjemnym miejscem
do spędzania czasu, szczególnie w taką piękną pogodę, ale
czuję, że powinienem być gdzie indziej. Nie mogę przegapić
niepowtarzalnej szansy zobaczenia własnego pogrzebu.
Opuściłem więc przyjemny parapet wyspiarskiej staruszki
i wyruszyłem w podróż przez morze. Topografia okolicy była mi jako tako znana z wycieczek szkolnych, więc
szybko obrałem prawidłowy kurs na stolicę. Leciało mi się
całkiem przyjemnie, wbrew moim obawom była to łatwa
do opanowania umiejętność. Kiedy na horyzoncie zamajaczyły
mi zarysy miasteczka Eyrabakki, zaczęło się ściemniać.
Znalazłem więc jakąś wystającą z morza skałę, na której
postanowiłem spędzić tę krótką, letnią noc.
Spało mi się wyjątkowo dobrze i gdy się obudziłem, słońce było
już wysoko na niebie. Dałem szybkiego nura do morza, żeby
się przebudzić, i pofrunąłem w dalszą drogę.
Leciałem nad polami, piaskami, rzekami, wzniesieniami.W moim
ludzkim życiu rzadko wypuszczałem się poza Reykjavík. Dobrze się czułem w tym mieście i nie odczuwałem żadnej
potrzeby, by z niego wyjeżdżać; nic mnie na prowincję nie
ciągnęło. Jednakże teraz, lecąc, dostrzegałem wiele miejsc,
które wzbudzały moje zainteresowanie i którym chciałem
przyjrzeć się bliżej, a o których wcześniej nie miałem pojęcia,
mimo że mieszkałem tak blisko.
Około godziny jedenastej zobaczyłem wreszcie na horyzoncie
wieżę kościoła Hallgrímskirkja, wiedziałem więc, że jestem już
niedaleko. Postanowiłem przed pogrzebem zajrzeć jeszcze
do domu moich rodziców. Pofrunąłem do dzielnicy Vesturbær, przyjrzałem się po drodze dziewczynom wylegującym się
w bikini na osiedlowym basenie i zrobiwszy małe kółko wywiadowcze, wylądowałem na dachu rodzinnego domu.
Wyglądał dokładnie tak, jak go zapamiętałem: żółty budynek
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z mnóstwem niedopasowanych dobudówek. Samochodu
rodziców ani braci przed domem nie było, tak że wnętrze
wyglądało na opuszczone. W ogrodzie pałętał się prążkowany
kot sąsiadki. Spojrzeliśmy na siebie nieufnie. Nigdy szczególnie nie przepadałem za kotami, a w tej sytuacji jakiekolwiek
spoufalanie się z nim było już wykluczone. Zaniepokoiłem
się, że jeśli zacznie mnie gonić, to może zwrócić na mnie
niepotrzebną uwagę, rzuciłem więc pożegnalne spojrzenie
na miejsce, w którym się wychowałem i odleciałem w kierunku wybrzeża, na cmentarz.
Muszę przyznać, że byłem zadowolony z miejsca pochówku,
jaki wybrała dla mnie moja rodzina. Cmentarz w Fossvogur
jest malowniczo położony, całkiem niedaleko centrum
i stanowi popularne miejsce na spacery. Zamiast tradycyjnych
nagrobków na każdym grobie jest posadzone drzewo albo
krzew, tak że całość sprawia wrażenie spokojnego parku.
W słoneczne popołudnia często chodziłem tam na przechadzki, odwiedzałem też czasami groby moich pradziadków.
Latałem nisko nad cmentarzem, aż zobaczyłem tłum zgromadzony przed kaplicą. Wynosili właśnie stamtąd dębową
trumnę. Przez chwilę patrzyłem na ten obrazek obojętnie,
do momentu, jak ujrzałem, że trumnę niosą moi bracia
i ojciec. Dopiero wtedy dotarło do mnie, co tak naprawdę
przyleciałem tu oglądać.
Za trumną podążał kordon ubranych na czarno postaci – moja
mama, dziadkowie, koledzy ze szkoły, współpracownicy.
Był nawet mój szef, który za życia jakoś nigdy nie palił się
do spoufalania się ze mną. Zobaczyłem także Elsę, moją wielką
nieodwzajemnioną miłość. Ostatnimi czasy mnie unikała, ale
widać po śmierci wszyscy poczuli do mnie nagły przypływ
sympatii.
Gdzieś z tyłu kolumny wlókł się mój najlepszy kumpel Andri.
Jak zwykle w garniturze czuł się nieswojo i wyglądał dziwnie.
Przypomniało mi się, że byliśmy dziś umówieni na nocne
granie w Warhammera, z którego już widać nic nie wyniknie.
Poczułem ukłucie żalu, że już nigdy nie dotknę swojej misternie kompletowanej armii krasnoludów.
Zaczęły się uroczystości pogrzebowe, mój brat wygłaszał
przemówienie. Słuchając jego mowy, można było odnieść
wrażenie, że byliśmy nierozłączni, choć tak naprawdę za bardzo
się do mnie nie odzywał, odkąd ukradłem mu dziewczynę
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w drugiej klasie liceum. Wyglądało na to, że wszyscy mi wybaczyli wszystkie moje grzechy i przewinienia, podczas gdy
ja wcale nie czułem potrzeby im czegokolwiek zapominać.
Nie dowiedziałem się niestety, na co zmarłem. Zamiast jakiegokolwiek sensownego opisu usłyszałem tylko eufemizmy typu
„to nieoczekiwane odejście”, „nagła strata”. Może za dużo
paliłem? Może powinienem był się więcej ruszać? Nie żywić
się tylko w KFC? Trudno teraz powiedzieć. Postanowiłem
podfrunąć trochę bliżej i podsłuchać rozmowy osób, które
stały dalej od księdza i uroczystości.
Moja kuzynka Rannveig niestety nie miała ochoty podzielić się
ze mną tymi informacjami. Opowiadała innym naszym kuzynkom o rewelacyjnym nowym salonie, gdzie można komfortowo
i tanio wykonać woskową depilację nóg. Chciałem już odfrunąć
zniesmaczony, kiedy Rannveig cicho krzyknęła: „Patrzcie, maskonur!”. Nie mogłem się oprzeć pokusie pobycia przez chwilę
w centrum uwagi. Wszak maskonury do Reykjavíku dolatują
niezmiernie rzadko. Ich siedzibę stanowią zazwyczaj nadmorskie skały i klify, których w okolicach stolicy po prostu nie ma.
Prężyłem się więc, próbując ogarnąć rozumem fakt, że właśnie
odciągam uwagę od siebie samego w trumnie. Wydawało
mi się to dość ironiczne, że większość zebranych osób okazuje mi więcej uwagi teraz, niż kiedy byłem człowiekiem. Nie
wytrzymałem dopiero wzroku mojej matki. Zaczerwionymi
od szlochania oczami spojrzała na mnie i powiedziała: „Nie
wiem czemu, ale przypomina mi Atla.” Tego było już za wiele,
nawet dla moich stalowych nerwów. Poderwałem się do lotu
i odleciałem w stronę morza, zostawiając gości pogrzebowych samotnie z moją trumną.
Postanowiłem powrócić na Vestmannaeyjar i dożyć tam w spokoju do końca swego maskonurczego życia. Niestety, także
to nie było mi dane. Lecąc pod wieczór, oślepiony słońcem,
nie zauważyłem wystającego z pola słupa elektrycznego.
Dostrzegłem go dopiero w momencie, kiedy mój tułów
zaczynał już się w niego wgniatać, zostawiając na nim czerwoną
plamę.
Obudziłem się i odkryłem, że jestem foką. Leżałem na dużym,
płaskim, nadmorskim kamieniu, a w powietrzu nade mną
latały maskonury.
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Poza granicami
świata
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Anna Dominiczak

W gniewie wykrzyczała mi kiedyś, że nie ma ze mną kontaktu.
– Jesteś jak lodowiec – powiedziała. – Wieczna zmarzlina.
Później weszła cicho do pokoju, w którym pracowałem
i pochyliła się nade mną.
Pamiętam dobrze tamtą kłótnię i późniejsze pogodzenie. Moment, kiedy wraz z Jej bliskością zimno zaczęło powoli
przechodzić. Poczułem jak lód przesuwa się w dół, poniżej
linii wiecznego śniegu, aż wreszcie pod Jej dłońmi topi się
i znika. Stałem się lżejszy, krew zaczęła mi iskrzyć w żyłach
i wiedziałem, że zostałem uratowany przed zamarznięciem.
Opowiedziałem Jej prawdę o sobie, chociaż nie byłem pewien,
czy mi uwierzy i czy będzie w stanie dalej mnie kochać. Nie
odzywała się długo. Czekałem w napięciu, aż podejmie decyzję.
Przygotowywałem się na to, że mnie opuści, więc chłonąłem
jej bliskość wszystkimi fiordami.
Kiedy przytuliła głowę do mojej piersi, mówiąc, że chce posłuchać
gorących źródeł, byłem szczęśliwy jak nigdy wcześniej.
*
Potrafiła zaakceptować moją samotniczą naturę. Rozgrzewała
moje dłonie, masowała kark zmęczony od ciągłego siedzenia przed komputerem. Była świetlista. Pełna energii. Lubiła
śpiewać, tańczyć. Otulała mnie sobą bez lęku. Dzięki jej
odwadze ja też przestawałem bać się siebie.
A teraz wchodzę do Jej pokoju i przyglądam się zdjęciom
pełnym błękitu, mgły i tajemniczego światła. To jest Ultima
Thule, o której tyle opowiadała. Kraina na końcu świata.
Dostrzegła we mnie miniaturę tamtej wyspy.
*
Mijają dni, robi się coraz zimniej. Zakładam gruby sweter narciarski i wełniane skarpety. Rozgrzewam się gorącą herbatą,
wyglądając przez okno. Pracuję bez przerwy, nie zostawiam
sobie czasu na myślenie, ale nie ma ratunku przed nastrojem
przygnębienia i grozy, którym przesiąknięte jest wszystko,
nawet zanucona za oknem piosenka. Przedmioty nieustannie przypominają o braku osoby, która potrafiła tchnąć w nie
życie.
Ludzie patrzą na mnie w taki sposób, jakby spodziewali się,
że zaobserwują proces mojego rozpadu. Zadają tyle pytań.
Nie podejrzewam ich o troskę, lecz o zachłanną ciekawość.
Chętnie wyssaliby ze mnie ostatnią myśl. Niektórzy
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nie potrafią znieść żadnej tajemnicy, chcą wiedzieć o wszystkim. Cokolwiek podejrzewają, natychmiast muszą o tym
rozmawiać. Być może wyczuwają, że mam inną budowę niż
oni, ale nie znają się na bazalcie. Jestem usiany pozbawionymi życia lodowymi pustyniami, które zajmują coraz większe
przestrzenie odkąd Jej nie ma. Nasz prywatny żart stał się
faktem dokonanym. Zamarzam.
*
Kiedy zamykam oczy, przenoszę się do świata lśniącego lodu.
Widzę Ją, spacerującą pośród niebieskich kryształów. Gładkie
ściany mnożą Jej odbicie bez końca.
Często drżę o jej bezpieczeństwo. Lód wydaje się gruboziarnisty, ale ona nie dostrzega tworzącej się w nim szczeliny.
Przywołuję Ją do siebie, proszę, żeby do mnie przyszła,
wyciągam rękę, a rozdarcie w pokrywie lodowej poszerza się
coraz bardziej. Jestem zbyt daleko. Patrzę na Nią i tracę Ją.
*
Nie potrafię dokładnie określić rodzaju zmiany, której wszystko
podlega, ale na zewnątrz jest inaczej. Przede wszystkim
wiatr ucichł zupełnie. Spacerowałem dziś szybkim krokiem
i przysięgam, że nie poczułem żadnego podmuchu. Wszystko
jest nieruchome. Kroki rozlegają się głośnym echem w nienaturalnej ciszy. Ludzie przemykają ulicami ukradkiem, jakby
bali się zmierzchu.
Spotkałem się z pewnym znajomym. Pokazałem mu zdjęcia
i poprosiłem o pomoc w zidentyfikowaniu miejsca. Dość
już nasłuchiwania dźwięków z drugiego pokoju z nadzieją,
że przypłynie do mnie Jej śpiew. Logika nakazuje zaprzestać
ciągłego tropienia Jej śladów w pomieszczeniach, które dawno
opuściła.
Moje ciało doprasza się o ciepło.Wyleguję się w gorącej wodzie,
nie mogąc odtajać. Ciepło ślizga się tylko po powierzchni
skóry, nie docierając tam, gdzie zalegają całe pokłady śniegu.
Ale teraz mam już cel. Ultima Thule. Mityczna wyspa. Pustki,
z którymi można się stopić, ogromne przestrzenie porównywalne tylko do pustyń, które mam wewnątrz. Ultima Thule.
Ogień i Lód. Jeśli Ona gdziekolwiek jest, to tylko tam.
*
Dziś poszedłem za Nią znacznie dalej, w krajobraz ciemniejszy
i bardziej ponury. Przeszliśmy obok jeziora. Powietrze wokół
nas było pełne drgania. Nie mogłem zmniejszyć dystansu między
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sobą a Nią, chociaż przyspieszałem kroku, a Ona poruszała
się powoli, z łatwością wymijając kratery. Zanurzaliśmy się
w księżycową krainę. Patrzyłem na Jej sylwetkę w nadziei,
że wyczuje moje spojrzenie, bo nie mogłem wydobyć z siebie głosu. Wokół zaczynały rosnąć ściany wąwozów, paszcze
jaskiń czekały aż się zbliży, żeby Ją pochłonąć. Biegłem. Nagle
wszystko zaczęło migotać i niknąć. Przez moment widziałem
drobny kształt, chwiejący się na krawędzi przepaści, aż obraz
zgasł. Zapamiętałem jednak niezwykłe skalne formy i zacząłem
je rysować, póki były świeże w mojej pamięci. Nie mam drygu
do rysowania, ale tym razem na kartce papieru powstało coś,
co można by nazwać skalnym miastem.
Znajomy, któremu pokazałem rysunek, zaskoczony wymówił
obco brzmiącą nazwę. Wyjął album dokumentujący jedną
ze swoich wypraw i pokazał mi miejsce podobne do tego,
które odwiedziłem, idąc za Nią. Szybko zaczął bagatelizować
całe zdarzenie, przekonany o jego przypadkowości. Zgodziłem
się z nim, wypiliśmy po piwie i wróciłem do domu. Wtedy
dopiero pozwoliłem sobie na szaleńczy wybuch radości.
*
Od momentu, kiedy podjąłem decyzję o podróży na wyspę,
jestem bardzo podekscytowany. Przygnębienie zniknęło,
czuję, że nareszcie mogę działać. Organizuję szczegóły wylotu,
godzinami przeglądam zdjęcia. Kiedy tylko mogę, idę za Nią,
podchodzę do samego wejścia, przypominającego drzwi
katedry i czekam. Ona tam jest, poza granicami znanego
świata, pośród zastygłej lawy i wkrótce nie będę już musiał
Jej gonić.

37

Herbatka
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Karolina Jagnyziak

Czekanie. Czekanie jest zawsze najgorsze.
O czwartej nad ranem siadasz na zimnej, metalowej, lotniskowej
ławce i zaczynasz czekanie. Uniwersalna przestrzeń, potocznie zwana portem lotniczym, śpi. Światło cały czas się pali,
ale to nic nie znaczy. Korytarze są puste, kraty pilnie strzegą
wejść do sklepów bezcłowych. Obcy, którzy jeszcze parę
chwil temu byli współpasażerami podróży, śpieszą do wyjść.
Wsiądą do samochodów i odjadą. A my zostaniemy, czekając,
bo nie ma jak uciec z islandzkiego lotniska o czwartej nad
ranem, jeśli się nie ma oddanego szofera. Albo miejscowej
waluty. Nie mamy ani jednego, ani drugiego, bo o czwartej
nad ranem zbrojona krata pilnuje także kantoru.
Siadamy więc na zimnej, metalowej, lotniskowej ławce – i czekamy.
– Prześpijmy się – mówi ona, moja współtowarzyszka podróży.
– Nie ma co tak siedzieć. Będziemy spać na zmianę. Jedna śpi,
druga pilnuje rzeczy.
Spanie jest lepszą opcją niż czekanie. Zezuję na nasze rzeczy.
Piętrzą się na wózku. Dwie wypchane torby, śpiwór, bagaż
podręczny.
– Ty śpij pierwsza – proponuje ona. – Obudzę cię za godzinę
i się zmienimy.
Naciągam kaptur i zamykam oczy.W takich chwilach, jak ta, bluza z głębokim kapturem jest twoim najlepszym przyjacielem.
Odcinasz się od wiecznie jasnych żarówek. A przy odrobinie
wyobraźni możesz nawet udawać, że jest ciemno. Wyciągam
nogi, opierając je na wózku i włączam muzykę w słuchawkach.
Sama z kolei staram się wyłączyć.
Dopiero co, zdawać by się mogło, zamknęłam oczy i zapadłam
w płytką senną nieckę, kiedy moja towarzyszka szarpnięciem
mnie z niej podrywa.
– Godzina minęła – oświadcza. – Teraz ja!
Nie ściągam kaptura. Czuję, jak narasta we mnie sprzeciw.Wiem,
że mogła minąć godzina, co do minuty, co do sekundy. Nie
minęła dłużej niż jedno mgnienie oka. Zero litości, zero zrozumienia. Tylko: „wstawaj, teraz ja!”. Sprzeciw się nasila. „Nie
wstanę, nie ruszę się”, myślę jak uparty pięciolatek. „Może
jeśli udam, że mnie nie ma, to sobie pójdzie…”
Ale ona nigdzie się najwidoczniej nie wybiera. Siedzi i szturcha
mój bok, powtarzając, że to niesprawiedliwe, że to jej kolej.
Poprawiam się, siadam wyżej, przeciągam się.
– Dobra – prycham. – Śpij.
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Zasypia szybciej niż ja. Po prostu kładzie się i śpi.
– Obudź mnie za godzinę – mruczy jeszcze, zanim zwija się
w kłębek na zimnej, metalowej, lotniskowej ławce. – Wtedy
znów się zamienimy.
Ale ja przysięgam sobie, że nie będę jej budzić. To kwestia honoru. „Pokażę ci, jak NIE budzi się ludzi” – myślę mściwie,
choć nie ma w tym ani grama sensu. Siedzę na niewygodnej ławce, rozglądam się wokół. Czekanie jest najgorsze.
Co robić, czekając, żeby nie czekać? No i nie przysnąć. Muzyka
wciąż sączy mi się do uszu, ale to za mało. Wyciągam książkę.
Druk okazuje się duży a treść niewymagająca. Rozdziały
umykają jeden za drugim. Aż w końcu nie zostaje wiele.
Przerywam. Pochłonięcie całej książki na raz nie jest złe.
Ale nie, jeśli książka ta służyć ma ci przez następne dwa tygodnie za potencjalne koło ratunkowe na wypadek złego towarzystwa, deszczowej pogody czy też kolejnego etapu czekania.
Znów rozglądam się wokół, ale wciąż jest pusto, wciąż wszystko zamknięte. Nagle robi mi się zimno. Nieważne, gdzie jesteś
– o szóstej rano, po podróży, z marzeniem o miękkim łóżku
i ciepłej kołdrze wypierającym wszelkie inne myśli – musi być
ci zimno. Chowam dłonie w rękawy i przytulam sama siebie.
Żeby było cieplej. I na pociechę. Bezmyślnie wpatruję się
w dwie torby, śpiwór i bagaż podręczny spoczywające
na wózku. Kto mógłby je zabrać, kiedy w pobliżu nikogo,
NIKOGO, nie ma?
Z nudów patrzę w okno, chociaż nie widzę nic poza szarym
niebem. No tak. Lato na północy, gdzie noc jest tylko trochę
ciemniejsza od dnia. Wygląda, jakby po prostu zanosiło się na
popołudniowy deszcz, a nie jakby zbliżał się świt.
Dostrzegam go niespodziewanie, kątem oka, a kiedy odwracam
głowę w jego kierunku, dziwię się, jak mogłam nie dostrzec go
wcześniej. Jest wielki. Nie, jest ogromny. Jest potężny. Trochę
się garbi, jak człowiek, który nawykł do zawadzania głową
o framugi drzwi. W jego ogromnych, sękatych palcach miotła
wygląda niczym patyczek, mały pędzelek. Gdyby się na niej
oparł, pewnie zostałyby z niej jedynie drzazgi. Przesuwa się
ciężko po lśniącej posadzce, szurając stopami po podłodze.
Z każdym krokiem chwieje się lekko, przetacza z jednej strony
na drugą.Wygląda, jakby był górą, która wyszła na spacer. Lewa
stopa wznosi się, ale ledwo, ledwo, niemal niedostrzegalnie.
A jednak cała reszta masywu przechyla się w prawo i kiedy
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myślę, że już, już upadnie… wykonuje stumilowy krok. Noga
sunie przed siebie, i sunie, i sunie. A ja jestem pewna, że nawet
z tej swojej zimnej, metalowej ławki, słyszę szszszszszuuu!
tego przeciągłego kroku. A potem bum! I stoi. Widzę oczami
wyobraźni, jak z samego czubka tej chodzącej góry odrywa
się garść małych kamyczków i spada w dół, odbijając się od
nosa, barków, ramion… I cały proces powtórzony na drugą
nogę. Szszszszszuuu bum! Szszszszuuu bum! Fascynujące…
„Nie gap się” – nagle zaczyna gorączkowo szeptać cichy głosik
w mojej głowie. „Nie gap się, nie gap!” – daje dobre rady,
coraz bardziej przerażony. Ale nie mogę oderwać oczu od
tego olbrzyma. Chociaż wiem, że jeśli się odwróci, jeśli mnie
zauważy…
W końcu zauważa. Odwraca się w pogoni za jakimś zbłąkanym
papierkiem, za jakimś kurzowym kotem, wciąż z tą miotełką-pędzelkiem w dłoni. I dostrzega mnie, bo zawsze zauważa się
ludzi, którzy się na ciebie gapią. Jego krzaczaste brwi unoszą
się w wyrazie zdumienia, gdy mój żołądek kuli się ze strachu.
Na chwilę zapominam, jak bardzo mi zimno i jak bardzo
jest niewygodnie na tej paskudnej lotniskowej ławce. Gigant
patrzy na mnie. Ja patrzę na niego. Patrzę mu prosto w oczy.
„Nie patrz w oczy!” – kwili przerażony głosik w mojej głowie.
„Jak patrzysz w oczy, to rzucasz mu wyzwanie!”. „To nie pies
przecież!” – chcę mu odpowiedzieć, ale kto wie, może głosik
ma rację.
„Ale to na co mam patrzeć? Spuścić wzrok na nos? Nie! Wtedy
pomyśli, że gapię się na nos! Ten bulwiasty, wielki, porowaty
nochal. I znów się gapię! Sama sobie grób kopię, i to jedynie
siłą spojrzenia!” Zaczynam drżeć na całym ciele, kiedy widzę,
jak olbrzym odkłada swoją miotełkę, czy też odwiesza ją na
specjalne wieszadełko przy przenośnym koszyczku na śmietki.
Och, wszyscy bogowie, jakież on ma ŁAPY! „To teraz koniec
ze mną.” – myślę.
Zęby mi dzwonią, jakbym miała w szczękach zamontowane
automatyczne kastaniety. I robię najgłupszą rzecz, jaką mogę
zrobić w tej sytuacji. Kiedy olbrzym z powrotem patrzy
na mnie, uśmiecham się idiotycznie. Próbuję powstrzymać
dreszcze, żeby wyglądało to chociaż trochę naturalnie
i przyjaźnie, jak partnerski uśmiech wymieniony z nieznajomym na ulicy. Taki, który mówi: „Hej, cześć, równy z ciebie
gość, szkoda, że się spieszę, życie jest piękne, ja nie mam nic
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do ciebie, ty nie masz nic do mnie, mam nadzieję, że wszystko
gra, no to pa!”. Zamiast tego wiem, wiem nawet bez patrzenia
w moje pokrzywione odbicie w poręczy zimnej, niewygodnej,
lotniskowej ławki, że mój uśmiech jest uśmiechem Jerry’ego,
zapędzonego w kąt przez wściekłego Toma. Mój uśmiech
jest uśmiechem: „Hej, stary, nie rób mi krzywdy, patrz, jaka
jestem malutka!”. Nienajlepsza strategia przetrwania w obliczu
zbliżającego się ataku chodzącej góry.
I nagle olbrzym także się do mnie uśmiecha. Nie szczerzy, jakby
miał zaraz odgryźć mi głowę, oczyścić ją z niepotrzebnej
warstwy skóry i mięśni, wypolerować czaszkę, pozłocić ją dla
lepszego wrażenia i zrobić sobie z niej kufel na piwo. Raczej
jak ktoś, kto widzi, że nie trzymasz się najlepiej i chce ci dodać
otuchy. Z zaskoczenia przestaję drżeć jak barani ogon. Mrugam.
A on nagle odchyla lekko głowę do tyłu, równocześnie
podnosząc zwiniętą dłoń do ust. Nagłe uderzenie paniki:
czy to migowy odpowiednik „pasujesz tu jak pięść do nosa
i zaraz coś na to poradzimy”? Przerażające kalambury. Ale
nie… chwila… palce nie są zaciśnięte w pięść… tylko jakby
coś obejmowały… Jakby udawał, że pije. Mrugam znów.
Chce, żebyśmy zostali kumplami od kieliszka? Kręcę głową.
Nie, nie, nie piję. Nie piję i nie pijam, tak jakby jestem abstynentem. Całkowicie z wyboru. I szczególnie nie przed
świtem, na pustym lotnisku, z nieznajomym. Nagle zdaję sobie
sprawę z czegoś jeszcze. Podnoszę głowę i przyglądam się
olbrzymowi uważniej. Czy też jego dłoni. Czy też ułożeniu
jego dłoni. Kciuk, palec wskazujący i środkowy złączone…
serdeczny trzymany luźno… a mały… cóż, mały w sposób
charakterystyczny odstający od reszty. Uśmiecham się. Chyba
trochę wariacko. Niesamowite! To zaproszenie na herbatkę!
Nie zdając sobie z tego sprawy, kiwam głową. Moje ciało wie,
że chętnie napiłoby się ciepłej, słodkiej herbaty i nawet nie
ma zamiaru dyskutować na ten temat z rozsądkiem.
Olbrzym daje mi znać ręką, żebym za nim poszła. Sam odwraca
się i idzie, kołysząc się lekko na masywnych, krótkich nogach.
W osłupieniu patrzę na moją towarzyszkę, śpiącą sobie słodko
z głową wspartą na plecaku. Mogę ją tak zostawić? Rozglądam
się wokół. Miałam pilnować bagażu… ale kto mógłby go
zabrać, kiedy w pobliżu nikogo, NIKOGO, nie ma? Towarzyszki mojej też nikt chyba nie ukradnie. I tak myśląc sobie, trochę
złośliwie, a może nawet złośliwiej niż „trochę”, wstaję z tej
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paskudnej, zimnej, niewygodnej lotniskowej ławki, przeciągam
się i idę za chodzącą górą. „Dlaczego właściwie?” pytam samą
siebie, zachowując odpowiedni odstęp między moim drobnym
ciałkiem a wielkim cielskiem mojego niespodziewanego przewodnika. Może jestem właśnie niczym ta owieczka prowadzona na rzeź. Jakby się nad tym zastanowić, lotniska, zwłaszcza
puste lotniska… puste, ciche lotniska… puste, ciche lotniska
o szóstej nad ranem… są genialną scenerią dla mrożących
krew w żyłach horrorów. A jednak ciekawość zwycięża. Czuję
się, jakbym śniła, a sny przecież nigdy nie kończą się śmiercią
śniącego. Ha, może czasem, ale wtedy przecież można zmusić
się do otwarcia oczu tuż przed momentem kulminacyjnym.
Mnie ta sztuczka zawsze się udawała. Nauczyłam się jej, kiedy
w dzieciństwie co noc chciały pożreć mnie dinozaury.
Idziemy przez halę główną, moje trzy kroki na jego jeden.
W końcu olbrzym zatrzymuje się przed jakąś kawiarenką
na samym końcu lotniska. Jedną ręką ściąga krzesła z najbliższego stolika. Cofa się i zaprasza mnie gestem, żebym
usiadła. Dżentelmen. No proszę. Siadam z wahaniem. On oddala się na chwilę. Słyszę, jak coś przestawia. Potem rozlega
się ciche buczenie jakiejś maszyny, bulgotanie, syk gorącej
wody i olbrzym wraca. Ostrożnie, bardzo ostrożnie, stawia
przede mną filiżankę z herbatą. Filiżanki, którą on trzyma
w jednej dłoni, ja nie mogę objąć dwiema. Napawam się
ciepłem naczynia i uśmiecham błogo. Przymykam oczy – rozpuszczam się, rozpływam, jestem z herbatą, jestem herbatą,
odpływam.
Olbrzym mówi coś i brzmi to, jakby kamyczki osypywały się
po zboczu. Wyrwana nagle z mojej herbacianej medytacji,
otwieram oczy. Przypuszczam, że mój nowy przyjaciel mamrocze sam do siebie, bo ja nie rozumiem ani słowa. Nagle
ton jego głosu zmienia się i zdaję sobie sprawę, że to było
do mnie. Kolejne ukłucie paniki. Wysuwam głowę z herbacianych oparów i patrzę na niego, nie rozumiejąc.
– Sykur? – powtarza cierpliwie i wyciąga w moją stronę
saszetkę cukru. O to chodzi! Teraz to dość oczywiste.
Ochoczo kiwam głową. Wsypuję sobie całe trzy torebeczki.
Siorbię ostrożny łyczek. Uch, uch! Gorące! Ale mimo to
– jak miło, och, jak miło! Tak musiał czuć się Kay, kiedy lód
w jego sercu się rozpuszczał. Ale nie mam czasu zastanawiać się
nad bajkowymi postaciami. To moja chwila przyjemności.
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Olbrzym z cichym sapnięciem siada naprzeciw mnie. Na stole
stawia drugą filiżankę – dla siebie. Wskazuje na swoją pierś
sękatym palcem.
– Gunnar – oznajmia. „R” chrobocze, jakby ocierały się
o siebie dwa wapienie. Myślę, że to przyjemny dźwięk.
W pośpiechu przełykam trochę herbaty, parząc wargi i język.
– Karolina – odpowiadam, uśmiechając się. Na jego szerokiej,
płaskiej twarzy też pojawia się uśmiech. Kiwa głową z zadowoleniem. Ja siorbię, on patrzy przez okno, w ten oszukańczy,
wieczny świt. Nuci sobie przy tym pod nosem. A może nie
nuci. Może mamrocze. Albo przeklina. Albo coś jeszcze innego. Ale brzmi ładnie, więc dla mnie to nucenie. Herbata
się kończy. Zaglądam do niej ze smutkiem. Torebka osiadła
smętnie na filiżankowej mieliźnie. I nagle przypominam sobie,
że gdzieś tam na zimnej, lotniskowej ławce zostawiłam swoją
towarzyszkę, która jeśli się obudziła, odchodzi już pewnie
od zmysłów. Wstaję niepewnie, ciągle się uśmiechając.
– Takk.
Tyle wiem. Tyle umiem. Zwykłe „dzięki”. Nie mam więcej.
Wszystkie wartościowe papierki i monetki służą mojej towarzyszce za poduszkę. Waham się przez chwilę. I zaczynam gestykulować, próbując mu powiedzieć, że pójdę,
przyniosę, zapłacę. Nigdy nie byłam najlepsza w kalambury,
ale chyba rozumie. Tylko kiwa głową i macha lekceważąco
ręką, przerywając mój potok nieporadnych gestów. Zabiera
filiżankę ze stolika. Uśmiecham się do niego z wdzięcznością.
I już gnam, napędzana wciąż herbacianą parą. Gnam przez puste
korytarze, mijając kraty pilnie strzegące wejść do sklepów
bezcłowych. I hamuję gwałtownie przy tej nieszczęsnej, lotniskowej ławce, przy dwóch torbach i towarzyszce, nadal
śpiącej, a jakże!, z głową opartą o plecak. Patrzę na wielki
zegar przy głównym wejściu. Wpół do ósmej. Ależ ten czas
szybko leci! W tym momencie towarzyszka się budzi. Cóż
za wyczucie chwili! Siada, przeciera oczy. Też patrzy na zegar.
– Dlaczego mnie nie obudziłaś? – pyta.
Wzruszam ramionami.
– Tak słodko spałaś – odpowiadam trochę złośliwie, a może
trochę bardziej złośliwie niż „trochę”. I zdaję sobie sprawę,
że pierwsi ludzie zaczynają kręcić się po hali. Pierwsi ludzie
z obsługi, pierwsi pasażerowie na pierwsze poranne loty.
Wyglądam przez okno. Wciąż szaro. No tak. Lato na północy,
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gdzie dzień jest tylko trochę jaśniejszy od nocy. Wieczny świt.
Wieczny zmierzch?
I kiedy towarzyszka otrzepuje się z resztek snu, staram się
wypatrzeć w narastającym tłumie mojego niedawnego
wybawcę. Ale nigdzie go nie ma. Zniknęła też miotełka, zawieszona przy przenośnym koszyczku na śmietki. I ni stąd,
ni zowąd przychodzi mi do głowy, że to wielkie lotnisko,
to przęsło ogromnego międzynarodowego mostu, ta strefa
pomiędzy światami, byłaby wspaniałą kryjówką dla trolli.
Te z legend zawsze mieszkają pod mostami, żeby napastować
podróżnych, czyż nie? Uiścisz opłatę – droga wolna. Tym
razem mały Koziołek Spryciołek miał więcej szczęścia niż
rozumu! Zamiast posiłku, kulturalne spotkanko przy kawiarnianym stoliczku. A jakiż czas byłby lepszy na herbatkę
z trollem niż ten nieokreślony wieczny świt? Niekonwencjonalny five o’clock!
Cudowna wizja! Zaczynam się śmiać. Tym radosnym, choć
histerycznym chichocikiem, który zbierał się we mnie
od chwili, gdy odgięty paluszek rzucił mi zaproszenie na
herbatkę.Towarzyszka rzuca mi pełne współczucia spojrzenie.
Nie tłumaczę. Nawet się nie staram – nie chce mi się. Nie chcę?
Niech to będzie nasz sekret!
Możemy ruszać dalej. Kraty zostały podniesione. Czekanie się
skończyło. Cóż, przynajmniej do następnego razu.
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Artystycznie
rzecz ujmując…
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Michał Grzegorz Medwid

Kilka pokoleń temu żył na świecie niesamowity artysta. Nikt
już jednak nie pamięta jego imienia, za to każdy wie, czego
dokonał. Pewnego razu, gdy artysta szedł do piekarni po bułki,
stara cyganka ze złowieszczym syczeniem podkradła się do
niego i zabrała się do wróżenia. Artysta, zarazem zmieszany
i zaintrygowany, poddał się mistycznemu zabiegowi.
– Należy się dwadzieścia koron – zażądała cyganka, uśmiechając
się przebiegle. – Przeznaczenia nie oszukasz, a ja muszę jeść.
– Nie prosiłem o wróżbę – zdziwił się nieco artysta. – Przekonany byłem, że dostałem ją gratis.
– Gratis to ja na ciebie klątwę rzucę, jak w tej chwili nie dasz
mi tych cholernych dwudziestu koron. Jestem tylko biedną,
Bogu ducha winną staruszką – dodała niewinnie.
Artysta chcąc nie chcąc wyjął z portfela należność za niechcianą
usługę. Cyganka spojrzała na pieniądze podejrzliwym wzrokiem. Wynik oględzin najwyraźniej był pozytywny, banknot
zniknął bowiem w odmętach sukni. No, i po kłopocie, pomyślał
artysta.
– Dokonasz czynu wiekopomnego i chwalebnego ze wszech
miar, że tak powiem – rzekła cyganka. – Spotkasz na swej
drodze istoty z dawnych legend i ujarzmisz je. A potem staną
się częścią popkultury.
– Czego, przepraszam?
Lecz nie było już nikogo, kto mógłby udzielić odpowiedzi, cyganka rozpłynęła się bowiem w powietrzu. W zasadzie pobliskie
kamienice, droga i przechodnie także. Prawdę powiedziawszy,
wszystko wyglądało jakoś tak inaczej. Bardziej pierwotnie.
Coś w rodzaju parku narodowego.
Artysta wyraził zdumienie, unosząc do góry lewą brew. Zobaczył
tabliczkę z napisem: „Wędrowcze, witaj w Vopnafjörður”.
Mężczyzna, wpatrując się w drogowskaz, odszukał w kieszeni
marynarki paczkę papierosów, po czym zapalił. Zaburzyło to
nieco jego rytm dnia, przywykł bowiem palić o ustalonych porach. Uznał jednak, że skoro dzień i tak legł w gruzach w momencie, gdy nie wiedzieć jakim cudem z Reykjaviku przeniósł
się do tego zadupia na wschodzie, to wszystko mu jedno.
Zza pobliskiej skały wyłoniła się ogromna postać smoka.
Artystę wcale to nie zdziwiło, co zresztą też skonstatował
ze zdziwieniem. Zrobiło mu się jedynie nieco niedobrze. Gad
cuchnął okropnie.
– Człowieku – odezwał się głos w głowie artysty, smoki jak
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wiadomo posiadają rozdwojone języki, które uniemożliwiają
normalną konwersację. – Masz jakie Rennie czy coś? Tak mnie
zgaga pali, że…
Niedopowiedzenie zawisło w powietrzu niczym katowski topór,
by nadać całej rzeczy choć pozory emocjonującego zdarzenia.
– Bestio – odwzajemnił się artysta – nie mam. Znaczy w domu owszem, ale nie przy sobie. Jeśli chcesz, wróć ze mną do
stolicy, a problem zgagi zostanie rozwiązany.
Smok pokiwał głową, po czym nastąpiło kolejne tąpnięcie
w czasoprzestrzeni, czy jak to tam nazwać i artysta znów był
u siebie w mieszkaniu. Z tym że niemal cały pokój dzienny
wypełniał skrzydlaty, cuchnący gad.
– Ładnie tu – stwierdził smok uprzejmie.
Artysta pchany silnym impulsem udał się do szafy, skąd wyjął
gigantyczną płytę bazaltu. Kazał na niej poczekać smokowi,
a sam udał się do kuchni po lekarstwo. Nie przeszedł pięciu
kroków, gdy wylądował w Breiðafjörður. Morze szalało, mewy
wrzeszczały przerażone, dziewice uciekały w popłochu,
a w wodzie brodził potężny byk. Z nozdrzy buchała mu para,
ślepia pałały nienawiścią.
– Oż ty, torreadorze od siedmiu boleści – ryczał rogacz
w kierunku artysty. – Zejdź no na plażę to cię rozszarpię!
Mężczyzna, istotnie, ruszył w dół na plażę. Zdarł z martwego
rycerza zieloną pelerynę i krzyknął w kierunku byka kilka
naprawdę obraźliwych słów. Zwierzę zaryczało ze wściekłości
i gnane pierwotnym instynktem mordercy, ruszyło w kierunku
małego człowieczka. Artysta rozpostarł pelerynę na całą
długość ramion, a gdy byk niemal nadział go na rogi wielkości
wieży kościelnych, wykonał imponujący piruet, puszczając
równocześnie materiał. Oślepione zwierzę uderzyło w skały
i padło nieprzytomne.
I znów artysta znalazł się w swym mieszkaniu. Na bazaltowym
podeście pieklił się smok, a tuż obok leżał byk. Mężczyzna nie
zdążył nawet otworzyć ust, by nieco poszydzić z gada, gdy
coś rzuciło go do Eyjafjörður. Orzeł wielkości odrzutowca
wylądował tuż obok i poruszył kilka razy brwiami w górę
i dół.
– Czołem – przywitał się, przeciągając nieco samogłoski.
– No, hej.
– Co tam?
– Hmm, mam jakiś dziwny dzień, wiesz? – artysta przypomniał
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sobie słowa babci, która twierdziła, że na problemy najlepsza jest szczera rozmowa. – Odkąd cygańska starucha
przepowiedziała mi przyszłość, tak jakby nie jestem sobą.
Rzuca mną po całym kraju, spotykam stwory, które nie mają
racji bytu, a potem lądują w moim mieszkaniu.W dodatku coś
mnie łupie w krzyżu.
– To rzeczywiście dziwne – przyznał orzeł, w zadumie patrząc
na horyzont. – Jesteś chyba za młody na problemy z korzonkami.
Artysta zerknął na ptaka zdziwiony. Pierzasty łeb tkwił nieruchomo, jednak ślepia bez ustanku lustrowały niebo.
– Wypatrujesz czegoś?
– W zasadzie to tak. Doszły mnie słuchy, że po okolicy krąży
pogromca potworów. Rozumiesz, że niby takich w moim stylu.
Artysta westchnął smutno. Raz, dwa, trzy…
– Aha – powiedział orzeł powoli – Ekhem, przepraszam, że
tak obcesowo, ale czy ty aby nie jesteś tym pogromcą?
– Cóż, to nie moja wina. Tak jakoś samo wyszło.
Orzeł poprawił dziobem ułożenie piór na grzbiecie. Zapadło
przez chwilę niezwykle krępujące milczenie. To chwila
z rodzaju tych, które pojawiają się tuż po tym, gdy sala pełna
hałasu nagle milknie, i to w momencie, gdy jedna z osób postanawia dać upust emocjom nagromadzonym w okolicach
żołądkowo-jelitowych.
– Osobiście nic do ciebie nie mam – zapewnił orzeł,
przyglądając się krytycznie swoim szponom. – Ale, rozumiesz,
istnieje coś takiego jak instynkt samozachowawczy.
Atak nastąpił błyskawicznie. Pazury cięły powietrze ze świstem
przypominającym wrzask banshee. Artysta jednak, z nieznaną sobie dotąd gracją, uskoczył w bok. Kilka susów wprzód,
lekkie odbicie od ziemi, zaledwie trzy podciągnięcia i już
siedział na szyi orła. Spiął ptaka piętami, tak jak się to robi
z koniem, jednak nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło.
– Eee, coś nie tak? – zagadnął artysta.
– Wiesz, czuję się dość nieswojo na dużych wysokościach –
wyznał orzeł mocno zawstydzony. – Mówiłeś, zdaje się, coś
o jakimś przenoszeniu, czy coś. Nie mógłbyś tak, no wiesz,
przenieść nas teraz?
Artysta zastanowił się chwilę. Chwycił garść piór i pociągnął
mocno. Ptak zakwilił, po czym rzucił się z fiordu. Na tle
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stalowobłękitnego nieba majaczyła ogromna skrzydlata
postać, a mieszkańcy przysięgali, że słyszeli opętańczy wrzask.
– O Boże, zginiemy!!! Och, jak mi niedobrze! Ooooo, Boże,
odpuść grzechy!!!
Mężczyzna zostawił roztrzęsionego orła na płycie wraz z dwójką pozostałych potworów, po czym ruszył do kuchni, by napić
się nieco wody, nim zdarzy się coś dziwnego. Zaskoczenie
doszło do wrót percepcji artysty, jednak zawróciło, widząc
wywieszkę z napisem „Sorry, zakaz wstępu”. Całą kuchnię
wypełniał siwy, brodaty, śmiesznie ubrany facet z metalową
laską w ręce. Wyraz jego twarzy nie wróżył niczego dobrego.
– Człowieku! – zadudnił olbrzym. – Jam jest synem tej ziemi, potomkiem prastarej rasy, strażnikiem południa. Nie
pozwolę ci… eee, zrobić mi tego, co zrobiłeś tamtym – dodał,
niepewnie wskazując w głąb pokoju dziennego.
Artysta pokiwał głową z wdzięcznością.
– Fajnie, że wpadłeś. Nie będę się musiał fatygować.
Olbrzym prychnął pogardliwie, a w jego głosie niemal nie dało
się wyczuć nutki przerażenia. Spróbował uderzyć lagą, lecz
zbyt bliskie sąsiedztwo ścian skutecznie to uniemożliwiało.
Wyciągnął zatem rękę, próbując schwycić człowieka. Gdy już
miał zamykać pięść, poczuł bardzo nieprzyjemne ukłucie.
– Au! Ty draniu – zawołał z oczyma zachodzącymi łzami.
Artysta odłożył na miejsce nóż do mięsa i wyjął z apteczki
bandaż oraz wodę utlenioną. Opatrzył olbrzymowi palec.
Opatrunek wymagał użycia całej rolki bandaża i pół butelki
wody utlenionej.
– No, już dobrze. Do wesela się zagoi, a teraz bądź dobrym
chłopcem i stań tam, gdzie reszta.
Olbrzym, nie widząc innego wyjścia, podczołgał się do płyty.
Strażnicy czterech stron świata stanęli obok siebie. Każdy
gniewny, każdy potężny, każdy władczy. Każdy pokonany
i upokorzony, a także nieco zagubiony w tym wszystkim.
Artysta spojrzał na potwory krytycznie, po czym pobiegł do
sklepu za rogiem, by kupić wielką tarczę z flagą narodową.
Ustawił ją pośrodku bazaltu. Kazał czwórce ustawić się
w miarę nonszalancko. Rozłożył sztalugę, naciągnął płótno na
ramkę i wyjął farby.
– To może chwilkę potrwać – powiedział. – Postarajcie się nie
ruszać.
Dzieło zostało ukończone w niecałe dwie godziny, pomimo
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ciągłych jęków: „ależ mnie pod pachą swędzi”, „a ten gbur się
na mnie patrzy”. Artysta przyjrzał się malunkowi zadowolony.
– No, to możecie wracać do domów – powiedział.
– Coś ty tam właściwie robił? – chciał wiedzieć Olbrzym.
– Cóż, nie wiem – wyznał artysta – To chyba siła sugestii.
Kiedy ktoś ci przepowie przyszłość, robisz wszystko, byle tylko potwierdzić przepowiednię.
Mityczne bestie spojrzały po sobie zdziwione, lecz nic nie powiedziawszy, poszły, każde w swoją stronę.
Nazajutrz artysta zaniósł obraz do prezydenta, który uznał, że
istotnie dziełko jest niczego sobie, bardzo ładnie komponuje
się w nim zamiłowanie do tradycji z mocnym spojrzeniem
w przyszłość wyrażonym poprzez niezwykle wręcz wściekłe
spojrzenia postaci.
– Doprawdy, szanowny panie – powiedział prezydent –
wyglądają, jakby miały za chwilę wyjść z płótna i rozszarpać
wszystkich, którzy staną im na drodze.
– Mam po prostu dobrą wyobraźnię – wyjawił skromnie artysta.
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Ingólfur Arnarson
i wyspa pełna
tajemnic
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Katarzyna Żywot-Górecka

Ingólfur Arnarson stał przy sterze. Północny wiatr rozwiewał
poły skórzanej peleryny, a słoneczne promienie padały
wprost na ogorzałe, nieustraszone oblicze. Wysoki i barczysty, miał długie ciemnorude włosy i takiego samego koloru
gęstą, kędzierzawą brodę. Całości dopełniał zdobiący głowę
metalowy hełm z bawolimi rogami, skórzany kołpak, tarcza
do obrony i miecz. Jednym słowem, Wiking z krwi i kości.
Mrużąc przed słońcem jasnoniebieskie oczy, wypatrywał
w oddali wyspy Islandii, na której zamierzał się osiedlić z całą
swą rodziną i poddanymi.
Nie było dla niego drogi odwrotu. Będąc w rodzinnej Norwegii
wodzem, został wplątany w zamieszki i niesłusznie osądzony.
Nie pozostało mu nic innego, jak szukać dla siebie i swych
bliskich nowego miejsca na ziemi. Od żeglarzy, odbywających
dalekie, morskie podróże usłyszał o Islandii – bezludnej
wyspie na dalekiej północy, krainie pokrytej w znacznej
części lodem, gdzie przez całe lato słońce nie zachodzi, a zimą
zapadają głębokie ciemności – do tej pory nie zbadanej, pełnej
tajemnic. Do niej zmierzał Arnarson. Nie bał się niczego, ale
też piękny, letni dzień nie nastrajał do zmartwienia. Słońce
nie dawało wiele ciepła, za to mnóstwo światła. Promienie
odbijały się od wody, wywołując fantastyczne świetlne refleksy. Na niebieskim niebie nie było ani jednej chmurki. Było
tak pięknie, że jego żona Sigrida, syn Bard, córka Brynhilda
i cioteczny brat Niels woleli przebywać na pokładzie, zamiast
w ciemnej ciasnej kajucie. Zaraz też Niels zmienił brata przy
sterze, a do wioseł usiadła nowa załoga.
Arnarson pozostał na pokładzie. Z jego obliczeń wynikało, że
powinni być już blisko celu. Należy być czujnym. Gdy zboczą
z kursu i miną wyspę bokiem, zagubią się zupełnie wśród
lodowatego oceanu. Wreszcie, po długim, pełnym napięcia
oczekiwaniu zobaczył na horyzoncie niewyraźny biały kształt.
Nakierował statek w jego stronę. Po godzinie był już pewien.
Wyspa! Ale dlaczego taka biała?
– Kraina wiecznego lodu – wyszeptała Sigrida. – Jak tu żyć,
kiedy nawet w środku lata lody nie topnieją? Co dopiero
będzie zimą? – załamała ręce. Zimy bała się najbardziej. Czy
nie umrą z głodu i chłodu?
Arnarson też zmarszczył czoło, które jednak powoli
rozpogadzało się w miarę jak przypływali do wybrzeża.
Nie widział wprawdzie całej wyspy, była zbyt rozległa,
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lecz na terenach, do których się zbliżali, były również
zielone doliny, łąki i lasy. Zbiegł pod pokład po przygotowane
wcześniej słupki z tronowego krzesła, zabrane z domu
w Norwegii. Uroczyście, w asyście rodziny i załogi, wrzucił je
do wody. Wikingowie uważają, że nie należy osiedlać się byle
gdzie. Najlepsze miejsce wskażą właśnie te drewniane słupki,
kiedy fale wyrzucą je na brzeg. Patrzyli w napięciu. Słupki
wirowały i kołysały się na falach, wreszcie silniejszy przypływ
z impetem wyrzucił je na plażę łączącą się z rozległą, zieloną
doliną. Dokładnie w tym miejscu zacumowali łódź i wysiedli
na brzeg. Arnarson pierwszy postawił nogę na lądzie.
– Niech żyje Islandia i rok 874! – zawołał.
Rozpoczynali nowe życie. Poddani wodza bez zwłoki rozpoczęli
budowę domów. Budulca nie brakowało. Wokół doliny,
w której postanowili się osiedlić, rosły brzozowe lasy oraz
wierzbowe i jarzębinowe zagajniki. Wkrótce zapełniła się
również prostokątnymi, drewnianymi domami.W paleniskach
rozpalono ogień, na którym kobiety gotowały ciepłą strawę.
Przywiezione z Norwegii owce pasły się na łąkach skubiąc
trawę, mchy i porosty. Arnarson przystąpił do wyznaczania granic swojej posiadłości. Zgodnie ze starym obyczajem
Wikingów wziął w rękę długą płonącą pochodnię, a na nogi
wdział najwygodniejsze buty. Zataczając wielki krąg wokół
doliny, chodził tak długo, dopóki pochodnia nie zgasła. W ten
sposób wyznaczył teren, który od tej pory będzie należał do
jego rodziny.
W domu dokończono już budowę łaźni, Arnarson postanowił
więc odpocząć w długiej, gorącej kąpieli. Nakazał służącemu,
by przygotował pełną stągiew wrzącej wody. Po chwili Teit
zawołał:
– Panie, kąpiel gotowa!
„Dobrą mam służbę” – pomyślał Wiking. W starym domu nigdy
tak szybko nie przygotowywano kąpieli. Zajrzał do kuchni,
chcąc pochwalić służącego, lecz kuchnia była pusta, a na palenisku nie znalazł śladu ognia.
– Teit! – zawołał. – Na czym ty zagotowałeś taką ogromną
ilość wody?
Uśmiechnięty Teit wysunął głowę z sąsiedniego pomieszczenia.
–Wcale jej nie gotowałem, panie – odpowiedział. – Przyniosłem
ją już gorącą ze strumienia.
– Co za dziwy? – zdumiał się Arnarson i kazał się zaprowadzić
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do strumienia. Po drodze dołączyła do nich Sigrida.
– To prawda – rzekła. – W ciepłej wodzie, którą przyniósł Teit,
prałam już odzież. Nie będzie nam tu potrzeba wiele drewna
na opał.
Stanęli przy strumieniu. Źródło wypływało ze skalistego podłoża,
a wokół niego unosiła się ciepła para. Arnarson włożył rękę
do wody, lecz zaraz ją cofnął, tak była gorąca! Wokół strumienia nawet roślinność była bujniejsza, a trawa bardziej zielona.
– Na Odyna, co za dziwaczna wyspa! – wykrzyknął Arnarson.
– Ciekawe, czym nas jeszcze zaskoczy?
Niebawem miało się okazać, że tajemnicza wyspa jeszcze nie
raz zadziwi swoich nowych mieszkańców. Niezwykła była tu
pogoda. Rano świeciło słońce. Po chwili padał deszcz i gdy
wydawało się, że będzie padać i padać przez wiele godzin,
chmury gnane wiatrem rozpływały się i znów błyszczało
słońce na niebieskim niebie. Kobiety wywieszały na powietrzu
pranie, lecz zaraz musiały je ściągać, ponieważ ciemne, deszczowe chmury nadciągały z powrotem. Wszystkie dni były
takie zmienne. Dzieci Arnarsona, wychodząc w słoneczny poranek do lasu na jagody, zabierały z sobą płaszcze na wypadek
niespodziewanej zmiany pogody.
Nieraz przeżywali chwile grozy, gdy grzmiały i dymiły wulkany.
Wikingowie modlili się wtedy do swoich bogów, Odyna
i Thora, i rzeczywiście, po paru tygodniach wulkany cichły,
słońce wyglądało zza chmury wulkanicznych pyłów i życie
osadników wracało do normalności.
Zbliżała się zima. Dni stawały się coraz krótsze, a noce dłuższe.
Sigrida bała się mrozu, porywistego wiatru i burz śnieżnych.
Tak było w Norwegii, cóż więc dopiero tutaj, na dalekiej
północy. Wyciągnęła ze skrzyń przywiezione z domu kożuchy,
czapki, wełniane kaftany i grube, skórzane buty. Tymczasem
mróz nie nadchodził. Było wprawdzie coraz ciemniej, już
za dnia palono w domach pochodnie, lecz nie doświadczyli
ciężkiego mrozu przez całą zimę. Zdarzały się dni, kiedy nawet
nie zamarzała stojąca w szaflikach na zewnątrz woda.
– Na Odyna! – Arnarson mierzwił w zdumieniu swą rudą
brodę. – Cóż to za dziwaczna wyspa! A może tylko ten
rok jest taki ciepły? Następnej zimy pewnie nasypie śniegu
aż po sam dach, a mróz skuje lodem całą zatokę.
Lecz następna zima była podobna, kolejne również i Arnarson z Sigridą mogli odetchnąć z ulgą. Doszli do wniosku,
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że wyspa jest co prawda dziwna, nie da się ukryć, lecz można
na niej żyć. Poza tym jest przecież piękna. Dziki, górski krajobraz, rwące strumienie, pachnące świeżością powietrze
i letnie, mieniące się mnóstwem kolorów kwiaty niemal
u stóp lodowca. Ich ojczyzna, Islandia.
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Agata Bochyńska

W 2006 roku islandzki zespół Sigur Rós ruszył w niecodzienną
trasę koncertową po swoim rodzinnym kraju. Muzycy,
szczęśliwi, ale jednocześnie zmęczeni światowym sukce- 1
Ranking filmów
sem płyty Takk wydanej w 2005 roku postanowili powrócić dokumentalnych
opublikowany
na Islandię z serią niezapowiedzianych i darmowych występów został
na The Internet Movie
Aktualnie
w rozmaitych miejscach.Trasa, pomyślana jako podziękowanie Database.
Heima znajduje
dla rodaków, oznaczała powrót muzyki Sigur Rós do własnych się na trzeciej
rankingu,
korzeni. Jednocześnie stała się pretekstem do nakręce- pozycji
jednocześnie będąc
jeden”
nia w 2007 roku filmu dokumentalnego, który został póź- „numerem
spośród wszystkich
niej okrzyknięty jednym z najlepszych dzieł tego gatunku 1 . dokumentów
muzycznych. Por.:
Nie mógł mieć innego tytułu niż Heima, co w języku islandzkim www.imdb.com/
oznacza „w domu” 2 . Oddaje to nie tylko sam cel podróży chart/documentary
(3.11.2010).
muzyków powracających do ojczyzny, lecz także atmosferę 2
reż. Dean
większości występów, które miały miejsce podczas islandzkiej Heima,
DeBlois, Islandia
2007.
trasy koncertowej.
Wyjątkowość Heimy polega jednak nie tylko na zobrazowa- 3
m.in. wywiad
niu niecodziennych występów zespołu. Dokument jest Zob.
Anny Szymli
Grodka
jednocześnie próbą ukazania tego, co sami muzycy Sigur Rós iz Rafała
Kjartanem
wielokrotnie podkreślali: że ich muzyka jest silnie związana Sveinssonem,
członkiem zespołu:
z samą Islandią, jej krajobrazem i kulturą 3 .To zresztą oddaje „To, że jesteśmy
ma odbicie
już sama forma filmu. Jego twórcy opracowali ciekawą strategię zwIslandii,
naszej muzyce.”
www.muzyka.
prezentowania relacji pomiędzy dźwiękiem a obrazem. Dzięki Por.
wp.pl/nterviewId,
temu nie tylko uczynili Heimę interesującą estetycznie, lecz 358053,title,Totakże zainicjowali dyskusję nad uniwersalną problematyką ze-jestesmy-z
-Islandii-maodbicie-w-naszejzwiązków dźwięku i obrazu tak w filmie, jak i w muzyce.
muzyce-wywiad-zW sztuce kinematograficznej muzyka pełniła zawsze podobną Sigur-Ros,wywiad.
html (3.11.2010).
funkcję. Już Ryszard Wagner, uznawany za prekursora muzy4
ki filmowej, był zdania, że temat muzyczny nie może być Por. Piotr Kletowski,
Wagner
głównym nośnikiem treści i odgrywa rolę służebną wobec Ryszard
jako prekursor sztuki
wydarzeń na scenie 4 . W taki sam sposób wykorzystywa- kinematograficznej,
„Kwartalnik Filno muzykę w większości filmów aż po czasy współczesne. mowy” 2003, nr 44.
Podporządkowywano dźwięk-akompaniament obrazowi-soliście 5 . Dokumentalne filmy muzyczne nie są tutaj wyją- 5Marek Hentkiem. Skupiają się bowiem na przedstawieniu portretów drykowski, Dźwięk
na ekranie. Przełom
muzyków, rozwoju ich kariery, konkretnych wydarzeniach dźwiękowy w filmie,
Filmw działalności zespołu. Same utwory muzyczne pojawiają się „Kwartalnik
owy” 2003, nr 44,
dość często, ale tylko jako „wtrącenie”, przerwa w opowieści s. 20.
lub jej ilustracja 6 . W Heimie jest inaczej. To obraz wydaje się 6
Por. niektóre ze
wtrącony do opowieści, której przekaz jest podporządkowany współczesnych
muzymuzyce. Utwory Sigur Rós przez całą długość filmu pozostają na dokumentów
cznych, np. Herbie
Possibilities
pierwszym planie, tylko w niektórych momentach są przerywane Hancock:
(2006), Lomax the
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Songhunter (2004),
Metal: A Headbanger’s Journey
(2005), El acordeón
del diablo (2000).

krótkimi komentarzami samych muzyków i scenami z ich życia codziennego. Można stwierdzić, że Heima jest nie tyle
dokumentem muzycznym, co najdłuższym teledyskiem, jaki
kiedykolwiek powstał. Byłoby to jednak zbyt duże uproszczenie,
w którym pomija się bogatą treść filmu i jego znaczenie tak
estetyczne, jak kulturowe.
„Space
is what we have here” 7 – mówi w filmie Jónsi Þór Birgis7
Dosłownie: „To
son,
wokalista
zespołu, wskazując na podobieństwa pomiędzy
co tutaj mamy, to
przestrzeń”, tłum.
islandzkim
krajobrazem
i relacjami społecznymi a przestrzenautorki.
nym charakterem muzyki, którą tworzy razem z Sigur Rós.
W wywiadzie dla portalu nuta.pl akcentował specyfikę islandzkiej muzyki, która jest istotnym elementem kultury mieszkańców wyspy: „Przez dziewięć miesięcy w roku
jest ciemno i dlatego musimy zajmować się czymś, co daje
nam przyjemność i sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. Dlatego
w Islandii bardzo dużo ludzi zajmuje się sztuką, nieustannym
tworzeniem czegoś” 8 . Nie bez powodu muzyka powstała
8
Por. Sigur Rós
w
Islandii jest często przepełniona emocjami, ma osobistą,
Dziewięć miesięcy
ciemności, wywiad
refleksyjną
wymowę, próbuje oddać bogactwo uczuciowe
Miłosza Habury
z Jónsi Birgissonem:
i
estetyczne
wyobraźni.W Heimie to ona steruje emocjonalną
http://www.nuta.pl/
wywiady/d/2/131/
stroną filmu i stanowi jej temat przewodni.
(3.11.2010).
W 1949 roku Aaron Copland, amerykański kompozytor,
określił pięć podstawowych funkcji muzyki filmowej:
1) przekonująco buduje atmosferę czasu i miejsca, 2) potwierdza niewypowiadalne emocje lub stany psychiczne bohaterów,
3) służy jako rodzaj neutralnego wypełnienia akcji, 4) nadaje
ciągłość montażowi, 5) podkreśla teatralne rozbudowanie
danej
sceny i kończy ją, nadając wrażenie zamknięcia 9 .
9
Jeff Smith,
Przyglądając
się wyżej wymienionym funkcjom w kontekście
Niesłyszane melodie?
Krytyka psychorelacji
dźwięku
i obrazu w filmie Heima, warto pokazać,
analitycznej teorii
muzyki filmowej,
że
spełnia
je
właśnie
obraz, a nie muzyka. Zgłębiając ten pro„Kwartalnik Filmowy” 2003,
blem poprzez analizę konkretnych przykładów, można
nr 44, s. 59.
zauważyć, że już pierwsze minuty filmu wyraźnie ujawniają
sposób wykorzystania obrazu w rozumieniu dwóch pierwszych punktów teorii Coplanda (budowanie atmosfery
czasu i miejsca oraz emocjonalnej wymowy danej sceny).
Na początku filmu pojawia się utwór Glósóli, w którym
narastająca dynamika potęguje napięcie aż do momentu kulminacyjnego, kiedy to dźwięk zdaje się „wybuchać”. Fragmentowi muzycznemu towarzyszą ilustracje krajobrazu
islandzkiego, w których głównym tematem jest żywioł wody.

62

W miarę jak napięcie wzrasta za sprawą zmiennej dynamiki
utworu, burzliwy nastrój zostaje oddany również w obrazie przedstawiającym strumienie, które przepływają szybko
aż do kulminacji dźwięku.Ten „eksploduje” razem ze wzburzonym nurtem rzeki, gdzie przejmujący krzyk wokalisty jest
potęgowany przez niepokojący i groźny obraz dynamicznie
płynącego żywiołu. Po chwili wszystko wycisza się razem
z kroplą wody, spokojnie spadającą na gładką taflę jeziora.
Podobny zabieg można zaobserwować w innym fragmencie
pierwszej części filmu, kiedy muzycy grają Agaetis Byrjun – utwór
spokojny, w jednostajnym, wolnym tempie i bez wyraźnych
zmian dynamicznych10 .Obrazy,które w filmie towarzyszą temu 10
Fragment od 22. do
fragmentowi muzycznemu, ukazują bawiące się na nabrzeżu 27. minuty filmu.
dzieci, bieliznę suszącą się na sznurku przed domem, spokojne morze, beztroskę życia codziennego. W swojej wymowie
wyraźnie symbolizują bezpieczeństwo, radość i szczęście –
nie euforyczne, lecz na swój sposób wyciszone, sielskie.
Potęgują przez to emocjonalną wymowę muzyki i idealnie
odpowiadają jej nastrojowi.
Obraz bawiących się dzieci został również wykorzystany jako
ilustracja do piosenki Hoppipola 11 , której tekst opowiada 11
Fragment od 76. do
o tańcu w deszczu. Linia melodyczna utworu odpowiada nastro- 78. minuty filmu.
jowi beztroski i radości, który może kojarzyć się z taką sytuacją.
W Heimie ta atmosfera muzyczna zostaje spotęgowana przez
spontaniczność i nieporadność ukazanych w filmie dzieci,
zajętych puszczaniem latawców. Mali bohaterowie tej sceny
uśmiechają się, przewracają, na ich twarzach pojawiają się
grymasy, a ręce trzymające sznurki się plączą. Taka ilustracja
budzi w odbiorcy wzruszenie i tkliwość. Istotna jest także
symbolika samych latawców, które obrazują wolność i lekkość,
wyrażone również w głównym temacie muzycznym. Przykład
ten wskazuje na dwa typy relacji obrazów i utworów w Heimie.
Są to obrazy ludzi (przybliżenie konkretnych emocji, ukazanie
reakcji na muzykę, ujawnienie kontekstu życia codziennego
w Islandii) lub miejsc (gdy muzyka wyniesiona zostaje gdzieś
wyżej, w sfery tak niedostępne jak islandzkie pustkowia lub gdy
dźwięk staje się monumentalny i groźny jak surowy krajobraz
wyspy, który towarzyszył jego narodzinom).
Funkcje obrazu w Heimie odpowiadają również pozostałym
punktom wymienionym przez Coplanda. Kiedy cichnie muzyka,
poszczególne ilustracje tworzą wrażenie płynnego przejścia
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od jednego utworu do drugiego oraz w neutralny sposób
wypełniają „dźwiękową akcję” filmu. Zjawisko to można
zaobserwować np. w 53. i w 73. minucie filmu, kiedy to ukazywane obrazy scalają dwie dźwiękowe sceny i jednocześnie
wprowadzają w nastrój kolejnych. Okazuje się więc, że to
obraz – jako ilustracja dźwięku – nadaje spójność filmowi,
a nie występująca w nim muzyka.
Atmosferę poszczególnych utworów Sigur Rós pogłębia nie tylko
pokrewieństwo wymowy obrazu i dźwięku, lecz także efekt
kontrastu, który wywołuje zderzenie odmiennej symboliki.
Ciekawym przykładem jest tutaj relacja przestrzeni i dynamiki
utworu. W 28. minucie filmu zespół zaczyna grać utwór Heysatan, utrzymany w bardzo wolnym tempie i jednostajny rytmicznie, spokojny, operujący bardziej ciszą lub przedłużaniem
pojedynczych dźwięków, niż ich zróżnicowaniem. Dzięki temu
tworzy się nastrój wyciszenia. W Heimie muzycy odgrywają
ten fragment na otwartej przestrzeni, której daleki horyzont
kontrastuje z intymnym charakterem utworu.
W drugim przypadku, w 54. minucie filmu można zaobserwować
krótki fragment koncertu, który Sigur Rós zagrał w starej
przetwórni ryb. Muzycy w bardzo niewielkim pomieszczeniu
wykonują niezwykle dynamiczny i gęsty dźwiękowo utwór,
który sprawia wrażenie „rozsadzania” ścian. Dzięki temu
zostają ze sobą zderzone niewielka przestrzeń i siła intensywnego brzmienia instrumentów. Trudno tu jednak szukać
12
reguły. Gdy zespół zaczyna grać utwór Von 12 , spokojny
Fragmeny od 38. do
i ciepły nastrój muzyki pogłębia rodzinna atmosfera, przytulne
45. minuty filmu.
pomieszczenie i wyciszone emocje na twarzach słuchaczy.
Co więcej, wzruszający charakter melodii jest oddany
w obrazie malutkich dzieci, również obecnych na tym niecodziennym występie zespołu, a budzących tkliwość i czułość
swoich zachowaniem.
Obie strategie podkreślania konkretnych właściwości dźwięku
(kontrast lub próba zilustrowania i oddania ich charakteru
przez poszczególne zdjęcia) wskazują na istotny związek muzyki i obrazu. Próba prześledzenia funkcji obrazu zgodnie z wytycznymi Coplanda dotyczącymi roli muzyki w filmie wskazuje,
że w Heimie obraz ten jest w większości podporządkowany
dźwiękowi. Z jednej strony film nie opowiada o Islandii,
o mieszkańcach wyspy, o ich zwyczajach, życiu codziennym.
Zbliżenia twarzy Islandczyków nie są próbą przedstawienia
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ich indywidualnych historii. Obraz malujących się na nich emocji
w trakcie koncertu Sigur Rós, przymkniętych lub szeroko otwartych oczu, spokoju lub zdziwienia, skupienia czy radości,
jest odbiciem dźwięków, muzycznego wydarzenia, które
rozgrywa się na pierwszym planie, nie odwrotnie. Dzięki temu
zostaje potwierdzona teza członków zespołu o silnym związku
tego, co tworzą, z samą Islandią, jej krajobrazem i kulturą.
Z drugiej strony, właśnie dzięki temu opowieść o północnej
wyspie jest zamknięta w samej muzyce. Poszczególne aspekty
miejsca, w którym się zrodziła, przenikają do dźwięków i melodii,
stają się ich nieodłączną częścią i warunkują ich charakter.
Heima jest więc filmem dokumentalnym, który stara się
w ciekawy estetycznie sposób zobrazować utwory wykonywane przez muzyków. Jednak również cała twórczość zespołu
Sigur Rós jest dźwiękiem ilustrowanym – ilustrowanym Islandią.

Materiały:
Heima, reż. Dean DeBlois, Islandia 2007.
Hendrykowski Marek, Dźwięk na ekranie. Przełom dźwiękowy
w filmie, „Kwartalnik filmowy” 2003, nr 44.
Kletowski Piotr, Ryszard Wagner jako prekursor sztuki kinematograficznej, „Kwartalnik Filmowy” 2003, nr 44.
Ranking filmów dokumentalnych na portalu The Internet Movie
Database (stale aktualizowany), www.imdb.com/chart/documentary, dostęp 3.11.2010 r.
Sigur Rós. Dziewięć miesięcy ciemności, wywiad Miłosza Habury z Jónsi Birgissonem, liderem zespołu, www.nuta.pl/
wywiady/d/2/131/, data publikacji: b.d., dostęp: 3.11.2010 r.
Smith Jeff, Niesłyszane melodie? Krytyka psychoanalitycznej teorii
muzyki filmowej, „Kwartalnik Filmowy” 2003, nr 44.
To, że jesteśmy z Islandii, ma odbicie w naszej muzyce – wywiad
z Sigur Rós, rozmowa Anny Szymli i Rafała Grodka z Kjartanem Sveinssonem, członkiem zespołu, www.muzyka.wp.pl/
interviewId,358053,title,To-ze-jestesmy-z-Islandii-ma-odbiciew-naszej-muzyce-wywiad-z-Sigur-Ros,wywiad.html, data publikacji: 2.04.2003 r., dostęp: 3.11.2010 r.
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O tym, jak Jónsi
i Björk pojechali
na Eurowizję
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Izabela Smelczyńska

Eurowizja… Rzadko zdarza się, aby któryś z konkursów
muzycznych wzbudzał aż tak wiele kontrowersji, jak ten
organizowany przez Europejską Unię Nadawców. Niestety,
nie wiadomo dlaczego – ale wiadomo z jakim skutkiem –
konkurs, który początkowo cieszył się wysokim poziomem,
ewoluował do miana festiwalu kiczu i sporów.
Intryguje niemal wszystko – począwszy od wyboru reprezentanta
danego kraju („Kto ją/jego/ich wybrał?”, „Czy publiczność
w państwie X ma kłopoty ze słuchem?”), przez poziom
występów („Jak oni pięknie fałszują!”), repertuar (disco polo
live), aż po kreacje uczestników („Niech żyje bal!” lub historie typu „Zgubiłam za kulisami sukienkę, więc wyszłam
w bieliźnie”. Tu panuje ogólna zasada: „co nie dośpiewam,
to «dowyglądam»”). A gdy już każdy zaprezentuje się z jak najlepszej strony, przychodzi moment na ocenę występów przez
widzów reprezentujących poszczególne narody. I tu zaczynają
się spekulacje, czy państwo X zagłosuje na swojego sąsiada Y?
Z kolei kraj Z na pewno nie przyzna im punktów, bo przeszłość
tych narodów była tak burzliwa, że nawet jeśli się podobało,
to na Y po prostu nie należy głosować! Wymieniać można
długo. Jedno jest pewne, Eurowizja bawi, śmieszy i denerwuje.
Ale nie to jest teraz najważniejsze. Bo przecież wśród reprezentantów wielkich państw europejskich jest także Islandia – sama
w sobie mała, ale z wielkimi nadziejami na zwycięstwo.
Nie inaczej było w 2004 i 2010 roku. Pełni wiary Islandczycy wysyłają kolejno do Stambułu i Oslo nie kogo innego,
jak Jónsiego i Björk! Każdy, kto ma choćby podstawową wiedzę
na temat muzyki z Północy,doskonale kojarzy te dwie osobistości,
które rozsławiają Islandię na całym świecie. Zbieżność imion
(albo mała ingerencja specjalistów od promocji) spowodowała,
że niejeden widz mógł się poczuć nieco zmieszany, słysząc,
że za chwilę na scenie pojawi się wokalista Róży Zwycięstwa
albo Pani Brzoza. Jednak fani Sigur Rós i Björk mogą być
spokojni. Specjaliści od magicznych brzmień nie zdobyli się
na aż taką odwagę ani też nie przeżywali kryzysu twórczego,
by w przypływie desperacji zdecydować się na występ
na Konkursie Piosenki Eurowizji. Zamiast nich w konkursie
Europejskiej Unii Nadawców udział wzięli inni islandzcy
artyści o homonimicznych (Jónsi) bądź zbliżonych (Hera
Björk) pseudonimach artystycznych. Trzeba zresztą wiedzieć,
że nazwy te nie zostały wymyślone na użytek konkursu,
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funkcjonowały bowiem na długo przed występami islandzkich
artystów na Eurowizji.
Jónsi, obecnie jeden z najpopularniejszych wokalistów muzyki
pop w Islandii, nazywa się naprawdę Jón Jósep Snæbjörnsson
(w odróżnieniu od Jónsiego z Sigur Rós, czyli Jóna Þóra Birgissona). Jak sam mówi, śpiewa odkąd pamięta. W 1997 roku
przeniósł się z Akureyri na północy wyspy do stołecznego
Reykjavíku, by tam spróbować swoich sił na scenie muzycznej.
I tak oto w 1998 roku dołączył do grupy przyjaciół, którzy
byli w trakcie tworzenia zespołu o nazwie Í Svörtum Fötum
(W czarnym ubraniu) i akurat poszukiwali wokalisty. Adekwatnie do przybranej nazwy, ubrani w czarne garnitury,
białe koszule, czarne krawaty i lakierowane skórzane buty,
zadebiutowali 1 stycznia 1999 roku.W kolejnych latach zdobywali popularność, osiągając pierwsze miejsce na islandzkich
listach przebojów. Ich pracę niejednokrotnie wyróżniano
w Islandii, co miało odzwierciedlenie w przyznanych nagrodach,
m. in. dla najlepszego wokalisty roku na Icelandic Music Awards
2003. Zespół przechodził kilka metamorfoz, zmieniając swój
repertuar, skład, a nawet wizerunek sceniczny. Muzycy zastąpili
eleganckie garnitury kolorowymi t-shirtami.W 2004 roku Jón
Jósep Snæbjörnsson zostaje wysłany do Stambułu na Konkurs
Piosenki Eurowizji, by tam reprezentować Islandię. Co ciekawe,
wyjeżdża bez kolegów z zespołu.Wykonuje piosenkę w odcieniach blue w charakterystycznym garniturze white.
Motywem przewodnim tamtej edycji Eurowizji było hasło „Pod
tym samym niebem”. Jónsi, chcąc być może dostosować się do
zamysłu organizatorów, zaśpiewał piosenkę pt. Heaven, jednak
tytułowe słowo „niebo” nie pada w niej ani razu. Zamiast tego
w tekście tej smutnej ballady nieustannie przewija się motyw
wody. Oczywiście pojawiają się łzy, ale także wyschnięte
rzeki, odpływy w nieznane przy sprzyjających wiatrach
i tym podobne metaforyczne treści. Piosenka jest opowieścią
o tęsknocie za utraconą miłością. Islandczyk śpiewa, że tęskni
za swoją ukochaną i chce, aby ta do niego wróciła. Nie dowiemy
się jednak, kto kogo porzucił i dlaczego. Podążając za tekstem,
wiemy tylko tyle, że cała sytuacja wprawia podmiot liryczny
w stan blue 1 .
1
W tekście tej
Występ
na żywo daleki był od ideału prezentowanego
piosenki pojawia
się zwrot „it makes
w
wideoklipie.
Ogrom emocji sprawił, że Jónsiego nieco
me feel blue”; „to
make someone
poniosło
w
partiach,
które wyraźnie były poza jego skalą
blue” oznacza

„zasmucać kogoś”.
Por. www.tekstowo.
pl (10.05.2011).

68

głosową. Zaczął wykrzykiwać wniebogłosy trudne do zrozumienia frazy. Być może w ten sposób chciał nawiązać
do tytułowego nieba.
Ostatecznie Islandczyk zajął w Stambule dziewiętnaste miejsce
(spośród 24 – tyle było bowiem uczestników), co oczywiście
nie zadowoliło mieszkańców wyspy. Ale rodaka dzielnie bronili,
niefortunny występ wybaczyli, a sympatia do uroczego blondyna trwa do dzisiaj. Burzą się, gdy ktoś myli go z wokalistą
Sigur Rós. Bo Jońsi jest tylko jeden – w czarnym albo białym
garniturze, względnie w kolorowym t-shircie. Dobrze znany
polskiej publiczności Jońsi z Sigur Rós w Islandii uważany jest
za kogoś, kto tworzy smutne utwory przeznaczone wyłącznie
na eksport.
Po serii niefortunnych występów przedstawicieli Islandii na Eurowizji w 2009 roku w Moskwie drugie miejsce zajęła młoda
Jóhanna Guðrún Jónsdóttir, zwana po prostu Yohanną. Rok
później kolejny sukces miała odnieść niejaka Hera Björk, która
na co dzień mieszka w Kopenhadze. Hera jest z wykształcenia
śpiewaczką, uczy profesjonalnych śpiewaków w Danii i innych
krajach. Dotychczas wydała kilka albumów w Islandii, śpiewała
w kilku musicalach, a także pojawiała się sporadycznie w programach telewizyjnych. Co ciekawe, jej występ na Eurowizji
w 2010 roku nie był jej debiutem na tej konkursowej scenie.
Wcześniej dwukrotnie brała udział w konkursach Europejskiej
Unii Nadawców, towarzysząc innym wykonawcom w chórkach.
Opierając się na finałowych wynikach, występu Pseudo-Brzozy
Hery Björk do satysfakcjonujących zaliczyć nie można. Podobnie jak Jónsi 6 lat wcześniej, zajęła dziewiętnastą pozycję
(spośród 25 uczestników). Jednak w przeciwieństwie
do niebieskiej piosenki zaśpiewanej w białym garniturze, jej
widowisko w warstwie dźwiękowej przypominało profesjonalne studyjne nagranie. Piosenka sama w sobie nie jest
zła. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że zadowoli
niejednego bywalca nocnych klubów dance-popowych. Da się
przy niej poskakać, można wypróbować prostą choreografię,
jaką zaprezentowała Hera w Oslo, a pod nosem podśpiewywać
Je ne sais quoi, Je ne sais pas pourquoi (Nie wiem co, nie wiem
dlaczego), bo piosenka, zasadniczo po angielsku, ma wplecione te dwie frazy francuskie i francuski tytuł (Je ne sais quoi).
Dlaczego? Je ne sais pas pourquoi…
Bardziej niż występ intryguje jednak tym razem wideoklip.
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Akcja rozgrywa się w miejskiej pływalni, gdzie wspomniana wokalista wyraźnie chce być zauważona przez tamtejszego pracownika, który pełni podwójną funkcję sprzątacza
i ratownika. Hera Björk przebiera się w czerwoną suknię
wieczorową, po czym dumnie przechodzi przez damską
szatnię pełną zaciekawionych kobiet, które w przeciwieństwie
do niej ubrane są stosownie do miejsca. Wreszcie dociera
na krawędź basenu, chwyta długą suknię w zęby i zaczyna
wspinać się po drabinie wiodącej do trampoliny. Tymczasem
muzyka moduluje 2 i tym samym staje się coraz bardziej
2
Modulacja –
dramatyczna.
Oczy wszystkich, oczywiście poza obiektem
przejście z jednej
tonacji do drugiej
westchnień
bohaterki,
skierowane są na postać w czerwonej
[za:] Irena
Poniatowska,
sukni.
Życie
na
basenie
zamiera. Hera posyła obojętne spoSłownik szkolny.
jrzenie
swemu
wybrankowi,
po czym decyduje się na skok
Muzyka, Warszawa:
WSiP 2007, s. 73.
i prze-pada – dosłownie – jak kamień w wodę. Nieważne,
jakimi środkami, ale ważne, że cel został osiągnięty, bo ukochany skacze na ratunek. I tu akcja się kończy. Co było dalej?
Czy żyli długo i szczęśliwie? Je ne sais pas… Strach pomyśleć,
jak wyglądała uratowana Hera, gdy makijaż już spłynął, a suknia
nie prezentowała się tak okazale, jak na wejściu. Pozostaje mieć
tylko nadzieję, że efekt końcowy nie był inny niż początkowo
planowała bohaterka.
W ten sposób dwa niezbyt fortunne dla Islandczyków występy
przeszły już do historii konkursu Europejskiej Unii Nadawców. Pozostaje kwestią gustu, czy komuś się to podobało.
Jednak ci, którzy bezgranicznie uwielbiają muzykę pochodząca
z krainy wulkanów i lodowców, muszą być świadomi, że oprócz
magicznych dźwięków, odzwierciedlających zmityzowany
krajobraz i klimat małej wyspy, w islandzkim repertuarze
znajdują się również banalne piosenki, którym daleko do
wyjątkowości. Islandczycy kochają rodzimy pop, Indie rock
i boys-band’y, o czym zresztą świadczy mnogość wykonawców
tego typu muzyki. Odsetek ludzi zajmujących się szeroko
pojętą twórczością artystyczną (nie tylko muzyką) jest jednym
z najwyższych w Europie. Pozostaje tylko pozazdrościć
Islandczykom talentu i chęci tworzenia – im więcej prób
i próbujących, tym więcej, owszem, błędów, ale też tym
większa szansa na stworzenie udanego dzieła.
Tymczasem kompozycje tworzone przez artystów światowej
klasy, jak wspomniani już Björk, Sigur Rós czy też Múm,
nie są dobrze przyjmowane na wyspie, a nawet uważane
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są za brzmienia wymyślne i dalekie od gustów większości
Islandczyków 3 , choć wśród zagranicznych odbiorców 3
http://www.
powszechnie uznawane są za dobrą muzykę. Dlaczego tak się Por.
popupmusic.pl/
dzieje? Czy potomkowie Wikingów mają dość wszechobecnej no/20/artykuly/212/islandia---calormelancholii i chcąc oderwać się od depresyjnych klimatów, oczna-eurowizja
(10.05.2011)
szukają ratunku w skocznej i prostej muzyce, jaką oferują
krajowe stacje radiowe i… Eurowizja? Może nieświadomie
poddają się muzykoterapii i wypierają ambitniejszy repertuar,
traktując go jedynie jako dobry towar eksportowy?
Takie zjawiska oczywiście nie są charakterystyczne tylko dla
Islandii. Na całym świecie pośród oklepanej twórczości znaleźć
można prawdziwe muzyczne perełki. Należy tylko wiedzieć, jak
i gdzie szukać. Ale Eurowizja raczej temu nie służy.
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Neoklasyczny
hardcore –
studium przypadku
Ólafur Arnalds
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Adrian Zawadzki, współpraca:

Niezwykle ważne na światowym rynku muzycznym jest
wspomaganie i promowanie młodych artystów. Pozwala
to słuchaczom na obcowanie ze zjawiskami całkowicie
nieznanymi, często nowatorskimi, inspirującymi kolejne muzyczne pokolenia. Młody islandzki twórca i multiinstrumentalista Ólafur Arnalds otrzymał taką szansę i perfekcyjnie
ją wykorzystał. Na szczęście nie zamierza na tym poprzestać.
Ólafur Arnalds mimo młodego wieku (ma zaledwie 24 lata)
może pochwalić się wykształceniem muzycznym na naprawdę
wysokim poziomie. Naukę w szkole muzycznej rozpoczął
w wieku pięciu lat. Studiował grę na wielu instrumentach,
ale jak sam podkreśla, jego ulubionym zawsze była perkusja.
Jako perkusista grał w hardcore’owych zespołach, takich jak
Fighting Shit czy Celestine.Artysta przyznaje, że dopiero w wieku
14-15 lat zaczął interesować się muzyką klasyczną i filmową,
co skłoniło go do tworzenia własnej muzyki opierającej się
na kompozycjach fortepianowych. Właśnie ten etap w życiu
Ólafura zaowocował pierwszym autorskim albumem Eulogy
For Evolution.
Warto wspomnieć o innowacjach, jakie artysta postanowił
wykorzystać w swojej muzyce. Oprócz klawiszy i kwartetu
smyczkowego w utworach usłyszeć można bowiem elektronikę, co zdecydowanie rozbudowuje muzykę w stosunku
do klasycznych form, niejednokrotnie nadaje to brzmienia w stylu
ambient. Ólafur zapragnął dotrzeć z muzyką klasyczną
do młodszego pokolenia odbiorców.
Sam artysta twierdzi, że scena muzyki klasycznej jest bardzo zamknięta, często wręcz niezrozumiała i tworzona
dla elit, do których nie każdy chce należeć. Ólafur wspomina
rok nauki w Iceland Academy of the Arts, gdzie do rezygnacji z tworzenia standardowej muzyki klasycznej popchnął
go brak zrozumienia jego utworów. „Czułem się jak nauczyciel
zmuszający uczniów do wykonywania poleceń, robiłem rzeczy
zrozumiałe tylko przez innych nauczycieli i przez uczniów,
którzy kiedyś sami będą nauczycielami” 1 – opowiada. Uważa,1
Donald Gislason,
że termin „kompozytor muzyki klasycznej” nie do końca A conversation
Ólafur
do niego pasuje. Choć tworzy muzykę poważną (fugi in- with
Arnalds, „Lögbergspirowane twórczością Bacha, romantyczne interpretacje Heimskringla”
2009, internetowy
utworów Szostakowicza), realizuje również wiele innych pro- dodatek do numeru
http://www.lh-inc.
jektów odbiegających od klasycznego pojęcia muzyki, chociażby 4:ca/documents/
projekt techno Kiasmos, który stworzył wraz z innym islandzkim website_Olafur.pdf
(20.05.2011).
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muzykiem – Janusem Rasmussenem (Bloodgroup). W takim
wypadku pojęcie „kompozytor muzyki klasycznej” wydaje się
niewystarczająco pojemne.W radiu BBC Manchester sylwetkę
Ólafura podsumowano następująco: „Dzieciak, który sprawił,
że muzyka klasyczna znowu jest cool.”
Próbując więc scharakteryzować twórczość młodego Islandczyka, powinniśmy brać pod uwagę nie tylko jego dokonania
czy też poszczególne dzieła. W tym przypadku konieczna
jest obserwacja zjawiska młodych muzyków podkreślających
islandzką tożsamość, a więc i siłą rzeczy promujących wyspę.
Tworząc wokół siebie specyficzną aurę miejsca magicznego
sprawiają oni, że nie tylko łatwiej jest wejść tamtejszym twórcom na światowy rynek muzyczny, lecz także pokierować
karierą według własnego planu. Osoba tak utalentowana i pracowita jak Ólafur Arnalds jest więc doskonałym przykładem
artysty, który w zamian za popularyzowanie swojego kraju
na całym świecie sam czerpie korzyści wynikające ze swojego
pochodzenia.
W wywiadzie dla jednego z brytyjskich vortali internetowych
Ólafur Arnlads stwierdza, że dostrzeżono go wyjątkowo szybko
i dość łatwo przyszło mu stać się osobą rozpoznawalną 2 .
2
http://www.thePowołuje
się tutaj na przyjaciół, takich jak Björk, Sigur Rós
milkfactory.co.uk/
st/2008/06/interczy
Jóhann
Jóhannsson, którzy sprawili, że islandzka scena muzyview-olafur-arnaldsopening-up-spaces/
czna
zyskała
popularność na całym świecie, co ułatwiło wypro(20.05.2011).
mowanie się młodszych islandzkich artystów. Wspomniany
wcześniej album Eulogy For Evolution, który zresztą powstał
bardzo szybko, był pierwszym w karierze Ólafura Arnaldsa.
Należy jednak wspomnieć o jego wcześniejszych projektach,
dzięki którym tak naprawdę zaistniał na rynku muzycznym.
W 2004 roku niemiecki zespół metalcore’owy Heaven Shall
Burn wydał album zatytułowany AntiGone, na który szesnastoletni wówczas Ólafur skomponował trzy przejmujące utwory
instrumentalne na smyczki i fortepian (Echoes [Intro], RěsandiVon
[Outro] oraz Deyjandi Von [Outro]). Za kolejny sukces młodego
Islandczyka uznać można włączenie jego utworu Nyfadd Von
do albumu Split Program II z 2005 roku tej samej niemieckiej
formacji i zespołu Caliban. Ostatnim owocem tej współpracy
są kompozycje Awoke i Equinox, które otwierają i zamykają
album Iconoclast (Part 1:The Final Resistance) z 2008 roku.
Po tych wydarzeniach przyszedł czas na pierwszy solowy album,
a dokładnie rok później światło dzienne ujrzał minialbum
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zatytułowany Variation of Static. Pochlebnym komentarzom i recenzjom ze strony krytyki nie było końca, czego
ukoronowaniem była wspólna trasa koncertowa ze starszymi
i dużo bardziej znanymi rodakami – Sigur Rós. Ich wspólny
koncert w Polsce odbył się 20 sierpnia 2008 roku w Warszawie.
Sympatia, jaką polska publiczność obdarzyła młodego muzyka,
skłoniła go do kolejnego przyjazdu, niespełna dwa miesiące
po warszawskim koncercie. Tym razem byliśmy świadkami
pierwsze-go solowego, już pełnowymiarowego, koncertu
Islandczyka.
Od tamtej pory artysta zajmował się głównie koncertowaniem,
najczęściej w kameralnych klubach lub na dużych festiwalach.
Wiosną następnego roku dokonał czegoś zjawiskowego: przez
siedem dni, od 13 do 19 kwietnia 2009 roku, komponował
i publikował w internecie jeden utwór dziennie, jednocześnie
relacjonując przez swojego twittera proces tworzenia muzyki.
Projekt nazwany został Found Songs (ang. odnalezione piosenki), ponieważ główny zamysł projektu był czysto praktyczny
– artysta od dawna chciał nagrać utwory, które zaprzątały mu
myśli, ale nie były spójne i dopracowane. Ostatecznie album
składający się ze wszystkich siedmiu kompozycji można
odsłuchać na stronie artysty za darmo lub kupić eksluzywną,
winylową wersję płyty, w której oprócz czarnego krążka
znajdziemy zapisy nutowe poszczególnych utworów.
Jeszcze w tym samym roku Ólafur Arnalds skomponował
muzykę do produkcji baletowej słynnego brytyjskiego choreografa Wayne’a McGregora, który interesuje się łączeniem
takich dziedzin jak nowoczesna technologia, biologia i sztuka.
Spektakl inspirowany jest nieudaną wyprawą Ernesta Shackletona na biegun południowy w 1909 roku, stąd też tytuł
przedstawienia (a zarazem albumu ze ścieżką dźwiękową
Ólafura): Dyad 1909. Premiera albumu miała miejsce 4 grudnia
2009 roku. Wcześniej, bo już w październiku w londyńskim
Sadler’s Wells Theatre Arnalds wzbogacił swoją muzyką na żywo
cztery spektakle Dyad 1909.I choć jeszcze na początku roku 2009
w filmie Odnalezione dźwięki Ólafur Arnalds opowiada o trudnych poszukiwaniach filmu czy też spektaklu, do którego
mógłby napisać muzykę, nie trzeba było długo czekać na sukcesy w tej dziedzinie i popularność artysty. Przy tworzeniu muzyki do tej produkcji Ólafurowi pomagał inny islandzki muzyk
znany z grupy Bang Gang – Barđi Jóhannson, który przyjął rolę
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producenta projektu. W tym samym roku Ólafur ponownie
odwiedził Polskę, a dokładnie Off Festival w Mysłowicach.
Jego koncert podziwiać można było w mysłowickim kościele
ewangelickim.
Rok 2010 zaowocował nowym albumem Arnaldsa – …and
they have escaped the weight of darkness. Jest to najlepiej wyprodukowany i dopracowany album artysty, o czym świadczy
jego ogólnoświatowa dystrybucja i seria tras koncertowych.
W marcu i wrześniu 2010 roku Ólafur odbył dwie krótkie
trasy koncertowe po Chinach, Tajwanie i Korei Południowej,
by później przez dwa miesiące odwiedzać większość europejskich państw (to jego największa trasa koncertowa – ponad
33 koncerty w samej Europie, w tym aż cztery w Polsce).
Styczeń i luty 2011 roku to okres dużej trasy koncertowej
po Stanach Zjednoczonych, gdzie tymczasowo mieszkający
w Los Angeles Ólafur ma możliwość odwiedzania studia Hansa
Zimmera. W kwietniu muzyk zdecydował się również na kilka
nieformalnych, więc często mało nagłaśnianych koncertów
w Bootleg Theater (LA). Pomimo wytężonej pracy nad nowym
projektem (muzyk sam siebie określa jako pracoholika), okres
ten Islandczyk uznał za zasłużone wakacje.
Podczas kwietniowego pobytu w Stanach Zjednoczonych Ólafur
podpisał umowę z Creative Arts Agency (CAA). W tym przypadku zadaniem agencji było wynajdowanie na rynku filmowym projektów i możliwości współpracy dla młodego Islandczyka. Podpisanie kontraktu było możliwe dzięki popularności,
jaką Ólafur zdobył dzięki utworowi skomponowanemu na
początku roku 2011 na potrzeby filmu Sama Levinsona Another
Happy Day (występują: Ellen Barkin, Kate Bosworth, Demi
Moore). Współpracę z CAA sam artysta uważa za niezwykle
inspirującą i rozwijającą, gdyż – jak sam twierdzi – nie zna
nikogo, kto ma lepszy dostęp do najwybitniejszych reżyserów,
aktorów, kierowników muzycznych i samych muzyków. Creative Arts Agency była również firmą reprezentującą Arnaldsa
podczas amerykańskiej trasy koncertowej – oficjalne sfinalizowanie ich współpracy to kolejny krok do podbicia jednego
z największych rynków muzycznych świata. Przedstawiciele
CAA podkreślają, że zależy im na wprowadzeniu na rynek
młodego pokolenia kompozytorów muzyki filmowej, których
twórczość jest dynamiczna i świeża.
Zainspirowany najbardziej spontanicznym fragmentem swoich
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wszystkich koncertów Ólafur planuje obecnie nową, europejską trasę. Wielbiciele młodego muzyka zdążyli się już
przyzwyczaić do niecodziennych i oryginalnych form jego
ekspresji, ale tego typu trasy koncertowej nie spodziewał się
chyba nikt. W lipcu 2011 roku Ólafur planował odwiedzić
wiele europejskich miast sam – bez kwartetu smyczkowego, wyposażony jedynie w fortepian i wiele elektronicznych urządzeń. Po większości dotychczasowych koncertów
Arnalds nie bisował żadnym znanym publiczności utworem,
ale improwizacją. Prezentował tym samym za każdym razem
w pełni nowy, nigdy więcej nie przedstawiany fragment muzyki.
Słuchacze koncertów odgrywają tutaj kluczowa rolę, gdyż
przed rozpoczęciem takiego utworu Ólafur nagrywa dźwięki
dobywające się z publiczności, aby wykorzystać je podczas
improwizacji, odpowiednio je remiksując.
Nadchodząca trasa koncertowa z pewnością jest najbardziej
wyjątkowa w karierze młodego Islandczyka, ale również
najbardziej ryzykowna. Ograniczenie kamer na „solo shows”
jest jednym z wymogów obowiązujących na każdym z koncertów. Ólafur przyznaje, że prawdziwego muzyka można
poznać nie po utworach nagranych w studio, ale na zwykłych koncertach. Swój prawdziwy potencjał i zdolności
można ukazać improwizując, bawiąc się muzyką na bieżąco,
a nie w perfekcyjnie przygotowanym „show” muzycznym.
Arnalds nie ukrywa swoich obaw – przyznaje, że realizując
plan koncertu stawia wszystko na jedną kartę – albo udowodni,
że jest wybitnym instrumentalistą, albo poniesie porażkę.
Wyobraźmy sobie, że w wieku 24 lat chodzimy z Davidem
Lynchem na koncert Duran Duran, w wolnych chwilach
umawiamy się na kawę z Jónem ‘Jónsim’ Þórem Birgissonem,
a drzwi do naszej sali prób sąsiadują z drzwiami muzyków
Gus Gus. – „Islandia jest tak mała a jednocześnie tak wielka”
– mówi Ólafur. To po części tłumaczy fakt, że w Reykjavíku,
mieście skupiającym większość mieszkańców całej wyspy,
znają się wszyscy, zwłaszcza wewnątrz tak specyficznego
środowiska, jakim jest scena muzyczna.
Pozycja na krajowym rynku muzycznym nie jest więc
w przypadku islandzkich artystów do końca miarodajna, trzeba
przyjąć inne kryteria jej oceny. O poziomie twórcy i jego
dokonaniach często świadczą wydarzenia, w których bierze
udział, lub miejsca samych koncertów. Queen Elizabeth Hall
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w Londynie, Great American Music Hall w San Francisco czy
Highline Ballroom w Nowym Yorku to naprawdę tylko kilka
miejsc, które z pewnością znajdziemy w portfolio Ólafura.
I choć znana jest słabość Arnaldsa do koncertów kameralnych,
bardzo często przypomina on swoim fanom, że jest muzykiem
wielkiego formatu i potrafi to udowodnić grając zarówno na
wielkich festiwalach (Ravenna Festival, Iceland Airwaves, SPOT
Festival), jak i w małych, lokalnych barach Reykjavíku.
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Dorsz i euro.
Gospodarcze
spojrzenie
na Islandię

80

Anna Patrycja Czepiel

Świat usłyszał wiele o gospodarce Islandii wraz z pojawieniem się
na wyspie kryzysu finansowego w 2008 roku. Pławiący się dotychczas w dobrobycie kraj stał się jednym z państw najbardziej
dotkniętych przez zawieruchę na światowych rynkach finansowych. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego w latach 1997-2007 islandzka gospodarka rozwijała się
w dynamicznym tempie. PKB wzrastał wtedy średnio o 4,7%
rocznie. W 2007 roku gospodarka powiększyła się o 6%, jednak w 2008 r. urosła tylko o 1,4% Potem było już tylko gorzej:
w roku 2009 wartość PKB Islandii spadła aż o 6,9%. W kolejnym roku islandzka gospodarka dalej się kurczyła, choć w już
nieco wolniejszym tempie. W 2007 roku na 300-tysięcznej
wyspie było 1,6 tys. bezrobotnych, dwa lata później ich liczba
wzrosła do 13,4 tys.
Jak Islandii udało się rozwinąć tak, że przed kryzysem była jednym z najbogatszych państw Europy? Na gospodarkę kraju
wielki wpływ mają atuty wyspy – jej zasoby naturalne i niespotykane walory przyrodnicze. Islandzka gospodarka opiera się
na inwestycjach w energię odnawialną, turystyce, ale przede
wszystkim na rybołówstwie i przetwórstwie rybnym. Islandzki
noblista w dziedzinie literatury Halldór Kiljan Laxness pokusił
się nawet o stwierdzenie, że to „dzięki rybom Islandia jest
bogatym krajem” I .W 2008 roku tamtejsi rybacy złowili 1284 1
Cyt. za:
ton ryb 2 (dla porównania masa złowionych wtedy w Polsce ryb Stefan Ziętowski,
wyniosła 123,9 ton 3 ). W latach 2001-2010 Islandia przez- Rybołówstwo
w Islandii, „Islandia.
Towarnaczała na eksport średnio 725,8 ton produktów rybnych Biuletyn
zystwa Przyjaźni
rocznie 4 . Dają one większość dochodów z eksportu. Naj- Polsko-Islandzkiej”
2003, nr 1.
popularniejsze łowione gatunki ryb to gromadniki, śledzie,
łupacze i dorsze atlantyckie.
2
Por. http://www.
Na początku nie było łatwo. Przed XIV wiekiem ryby łowili statice.is/Statistics/
Islandczycy zamieszkujący tereny nadmorskie. Ponieważ Fisheries-and-agriculture/World-catch
położenie geograficzne nie pozwalało na wydajną hodowlę (30.05.2011).
3
zwierząt, uciekali się do połowu ryb. Rybołówstwo stało Gospodarka
morska
się ważną dziedziną islandzkiej gospodarki, odkąd Anglicy w Polsce w 2008 r.,
Szczecin:
i Duńczycy zapragnęli tranu – tłuszczu z wątroby dorsza atlan- Urząd Statystyczny
tyckiego. Złowione ryby zaczęto przeznaczać na eksport, toteż w Szczecinie.
rybacy coraz częściej wypływali na morze. Islandzkiego dorsza 4
Por. http://www.
chcieli nawet Hiszpanie. Duży popyt na ryby wymógł na Island- statice.is/Statistics/
czykach wprowadzenie pod koniec XVIII wieku większych łodzi. Fisheries-andagriculture/Export
Podróże rybaków nadal były jednak męczące i niebezpieczne. (30.05.2011).
Na morzu nieraz dochodziło do katastrof, rybacy często
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wracali z pustymi rękami. Warunki ich pracy poprawiły się
dopiero na początku XX wieku dzięki wprowadzeniu nowoczesnych statków i obowiązku sześciogodzinnego odpoczynku
między wyprawami. Wiele europejskich państw importowało
ryby właśnie z Islandii.W czasie II wojny światowej Wielka Brytania i USA otrzymały od Islandii zgodę na lądowanie na wyspie
wojsk alianckich. Pozwoliło to na stworzenie nowoczesnego
przemysłu przetwórstwa rybnego, który dał pracę tysiącom
ludzi. W ten sposób konserwy rybne made in Iceland trafiały
do Anglików i Amerykanów.
Pisząc o najważniejszej gałęzi gospodarki Islandii, warto wspomnieć o trzech tzw. wojnach dorszowych, które toczyły się
w XX wieku między Islandią a Wielką Brytanią. Za każdym
razem Islandia jednostronnie rozszerzała swoją wyłączną
strefę połowów. W latach 1958-1961 domagała się posiadania na wyłączność 12-milowego pasa łowisk, a już w latach
1972-1973 ogłosiła rozszerzenie własnej strefy połowów
do 50 mil. Nie obeszło się bez bitwy morskiej z Anglią – w 1973
roku jednostki islandzkie ostrzelały brytyjskie okręty. Konflikt
w latach 1975-1976 doprowadził do zerwania stosunków
dyplomatycznych z Wielką Brytanią po kolejnym rozszerzeniu
przez Islandię wyłącznej strefy połowów o 200 mil. W końcu
Anglia pod naciskiem Stanów Zjednoczonych zgodziła się
na limit połowów w tej strefie (do 50 tys. ton ryb rocznie),
po czym ponownie nawiązała stosunki dyplomatyczne
z Islandią. Dzięki lepszemu dostępowi do akwenów Islandia
stała się potęgą rybacką, co doprowadziło do jej szybkiego
wzrostu gospodarczego.
Kolejnym naturalnym bogactwem Islandii przynoszącym
wyspie gospodarcze korzyści jest energia wodna i geotermalna. Wyjątkowo zasobna w źródła energii odnawialnej
Islandia jest stawiana za wzór w jej wykorzystaniu. Energia
odnawialna stanowi główne źródło elektryczności i zapewnia ogrzewanie w 86% islandzkich domów 5 . W krajobrazie
5
Por. http://www.
wyspy
zadomowiły się tamy rzeczne i elektrownie geoterrenewableenergy
sources.cz.cc/
malne.
Ogromne, niewykorzystane zasoby energii wodnej
geothermal/
(30.05.2011).
i geotermalnej przyciągnęły inwestorów przemysłu ciężkiego.
Obecnie przemysł przetwórstwa aluminium i żelazokrzemu
6
stanowi 14% wartości islandzkiego eksportu 6 . Wobec tego,
Jón Ásbergsson,
że 80% islandzkiej energii kierowane jest do przemysłu
Export trade, http://
www.icelandexport.
ciężkiego, w Islandii rozpętała się dyskusja, czy geotermalna
is/icelandexport2/
english/articles/
export_trade/
(30.05.2011).
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energia nie jest wykorzystywana zbyt obficie. Arni Finnsson
z Icelands Nature Conservation Association twierdzi,
że jeżeli zasoby energii geotermalnej będą zużywane w zbyt
szybkim tempie,wykorzystywana do wytwarzania energii gorąca
woda z wnętrza Ziemi może wyczerpać się w Islandii w ciągu
70 lat 7 . Debatom, w których udział biorą politycy, ekolodzy 7
Kate Galbraith,
i środowiska biznesowe, sprzyja gwałtowny rozwój przemysłu Iceland debates
limits
aluminiowego, który pochłania ogromną ilość energii. Pierwsza the
of geothermal, „The
New
York Times”,
huta aluminium w Islandii powstała w latach 60. XX wieku. 08.07.2009:
http://
Obecnie na jej terytorium działają trzy takie huty, a pozostałe green.blogs.nytimes.
com/2009/07/08/
trzy są w planach.
iceland-debates-theSpory dotyczą także energii wodnej. We wschodniej Islandii, limits-of-geothermal/ (30.05.2011).
w regionie Kárahnjúkar, w 2009 roku powstała ogromna elektrownia wodna, w której zapory gromadzą wodę z dwóch
rzek płynących z lodowca Vatnajökull. Zajmujący 1000 km2
kompleks zapór, zbiorników i tuneli ma za zadanie dostarczać
energię do huty aluminium światowego konsorcjum Alcoa.
Mimo że projekt miał na celu polepszenie sytuacji gospodarczej we wschodniej Islandii, w 2001 roku został początkowo
odrzucony przez Islandzką Agencję ds. Planowania. Instytucja argumentowała, że szkody dla środowiska przeważą
nad korzyściami gospodarczymi. Budowa elektrowni miała
zdewastować 3% powierzchni Islandii, w tym 60 wodospadów.
Przeciwko projektowi protestowało w Reykjavíku kilkanaście
tysięcy osób – dużo jak na kraj, w którym demonstracje uliczne
należą do rzadkości.
Co ciekawe, mimo że rolnictwo nie ma dużego wpływu
na gospodarkę kraju, na początku XX wieku trudniły się nim
aż dwie trzecie gospodarstw domowych. Tereny uprawne
zajmują tylko 1% obszaru wyspy, natomiast pastwiska 19,5%.
Przez wieki Islandczycy utrzymywali się z ekstensywnej hodowli
zwierząt.W Islandii najczęściej hoduje się owce, krowy i konie.
Uprawa roślin jest zdecydowanie mniej znacząca od hodowli
zwierząt. Owoce i warzywa dojrzewają w szklarniach, a na polach uprawia się w zasadzie tylko ziemniaki.
Początki przemysłu Islandia zawdzięcza Skúli Magnússonowi,
który w XVIII wieku jako pierwszy Islandczyk sprawował
funkcję duńskiego namiestnika na wyspie. Magnússon założył
w Reykjavíku pierwszą manufakturę, a także sprowadził
wiele nieznanych dotychczas narzędzi. Obecnie główna gałąź
przemysłu Islandii – wytwórstwo aluminium – przeznacza

83

swoje wyroby głównie na eksport. W 2008 roku wartość
eksportowanego z Islandii aluminium po raz pierwszy w historii kraju przekroczyła wartość sprzedanych za granicę ryb
i produktów przetwórstwa rybnego 8 . Islandia jest także
8
Henry Chu,
eksporterem wyrobów medycznych. Obecnie w Polsce działają
Iceland divided over
aluminium’s role in its
tylkodwa islandzkie przedsiębiorstwa – zakład przetwórstwa
future, „Los Angeles
Times”, 26.03.2011.
ryb Bakkavor i przedstawicielstwo firmy Lysi oferującej tran
leczniczy.
W swojej historii Islandia przeżywała liczne kryzysy gospodarcze powodowane niekorzystnymi warunkami przyrodniczymi oraz złą sytuacją polityczną. W rozwoju rolnictwa
i rybołówstwa przeszkadzały częste wybuchy wulkanów oraz
ochłodzenia klimatu, do których doszło na przełomie XIII
i XIV wieku, a także w XV i XVI wieku. Znikały pastwiska,
a w fiordach zbierała się kra, która uniemożliwiała łowienie
ryb. W dodatku kraj nawiedzali europejscy i muzułmańscy
piraci. W roku 1602 wprowadzony został duński monopol
handlowy. Duńczycy, którym Islandia podlegała w latach 1397-1944, narzucali wyspie niekorzystne umowy handlowe oraz
kontrolowali prawo do handlu i eksportu towarów. Koniec
XIX wieku przyniósł poprawę islandzkiej gospodarce.W 1855
roku całkowicie zniesiony został duński monopol handlowy.
Wolny handel był główną przyczyną szybkiego wzrostu gospodarczego. Islandia rozpoczęła wymianę handlową z zagranicą.
Wprowadzenie w 1876 roku islandzkiej korony pozwoliło
na rozwój systemu bankowego. Okres prosperity przerwał
wybuch I wojny światowej. Następne załamania gospodarcze spowodowała obecność zagranicznych kutrów rybackich
na islandzkich łowiskach, która pozbawiała Islandczyków ryb.
Wynikły z tego wojny dorszowe.
Obecnie Islandia przeżywa kolejny w swojej historii kryzys
gospodarczy. Media całkiem niedawno straszyły bankructwem
wyspy, a władze państwa musiały uciec się do nacjonalizacji
banków. Kraj otrzymał wynoszącą 4 mld dolarów pożyczkę
od Rosji oraz 6 mld dolarów od MFW i kilku krajów europejskich, w tym od Polski.Tak jak w przypadku Hiszpanii i Irlandii,
powodem krachu było przeinwestowanie w sektorze finansowym gospodarki. Jednak w przeciwieństwie do obu południowych krajów za „przegrzanie się” islandzkiej gospodarki
winę ponosi nie intensywny rozwój sektora nieruchomości,
ale aż trzy czynniki:rozpoczęta w 2003 roku ogromna,wynosząca
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1/3 islandzkiego PKB inwestycja w budowę huty aluminium
i elektrowni, ekspansja finansowa trzech sprywatyzowanych
w 2003 roku największych banków Islandii, związana z korzystną
sytuacją na międzynarodowym rynku finansowym, a także
obniżka podatków w 2007 roku, która zwiększyła konsumpcję
prywatną. Konsumpcja, podobnie jak wspomniana wielka
inwestycją, zwiększały deficyt na rachunku obrotów bieżących,
na który wpływało w dużej mierze saldo handlu zagranicznego.
W latach 2003-2007 import przewyższał eksport średnio
o jedną trzecią. W czasach prosperity chętni do zakupów
Islandczycy zadłużali się w obcych walutach. Gwałtowny rozwój sektora finansowego doprowadził do powstania banków,
które były zbyt duże jak na gospodarkę wyspy. Rozszerzały
więc swoją działalność na inne kraje, pożyczając pieniądze
na niestabilnych rynkach i oferując klientom wysokie oprocentowanie na lokatach. Przykładowo, swoje oszczędności w banku
Icesave należącym do Landsbanki ulokowało 320 tys. Holendrów i Brytyjczyków. Natomiast bank Kaupthing przyciągnął
kilkadziesiąt tysięcy niemieckich inwestorów. Od 2003 do
2007 roku aktywa zgromadzone przez trzy największe islandzkie banki urosły prawie czterokrotnie w relacji do produktu
krajowego brutto, osiągając w końcu wartość dziewięć razy
większą od PKB wyspy.
Jednak w 2008 roku, w dobie nieufności spowodowanej
światowym kryzysem, instytucje finansowe nie chciały pożyczać
kapitału instytucjom finansowym z Islandii. W tej sytuacji
bankom groził upadek. Rząd znacjonalizował więc islandzkie
banki – w tym trzy największe: Glitnir, Kaupthing i Landsbanki.
Deficyt handlowy powodujący brak równowagi ekonomicznej kraju, a także spekulacje dotyczące niewypłacalności
islandzkich banków doprowadziły do drastycznego osłabienia
islandzkiej korony, a to zwiększyło tempo inflacji w 2008
roku do 12,8% w skali roku w porównaniu z 3,6% z rokiem
poprzednim. W 2008 roku relacja łącznego publicznego
i prywatnego zadłużenia Islandii do PKB osiągnęła 1200% 9 . 9
McKinsey Institute,
Mimo małych rezerw walutowych w październiku 2008 roku Debt and develaring:
global credit
rząd zdecydował się na zamrożenie kursu korony na poziomie The
bubble and its ecoconsequences,
131 koron za euro. Wiele o dramatyzmie islandzkiej jesieni 2008 nomic
styczeń 2010, s. 19
roku mówi fakt, że na kilka dni trzeba było zawiesić działalność
giełdy, a prezydent Ólafur Ragnar Grímsson trafił do szpitala
w stanie przedzawałowym.Tymczasem klienci Icesave domagają
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się zwrotu swoich oszczędności, wynoszących łącznie 5,7 mld
euro. Plan ich spłaty został opracowany przez islandzki rząd.
Jednak w przeprowadzonym ponownie w kwietniu 2011 roku
narodowym referendum okazało się, że większość Islandczyków nie chce, aby z publicznych pieniędzy zostały wypłacone
odszkodowania dla klientów Icesave.
Pogrążona w kryzysie Islandia podjęła decyzję, by złożyć wniosek o akcesję do Unii Europejskiej. Szczycący się dopiero od ponad 60 lat swoją niezależnością kraj zrealizował
ten plan 17 lipca 2009 roku, a rok później rozpoczęły się
negocjacje akcesyjne Islandii z Brukselą. W poprzednich
latach w Islandii nie prowadzono poważnej dyskusji politycznej na temat akcesji. Członkostwo w Unii ma zapewnić wyspie
stabilność gospodarczą. Jednak nie wiadomo, czy na przeszkodzie znów nie stanie... ryba. Unia Europejska domaga
się od Islandii zaprzestania połowów wielorybów, ponadto
narzuciłaby Islandii limity połowowe na poszczególne gatunki.
Zamiast 200-milowego pasa połowów Islandia miałaby dla siebie tylko 12 mil łowisk. Latem 2010 roku zwiększenie przez Islandię limitu połowów makreli rozzłościło unijną komisarz
ds. rybołówstwa. Zmniejszenia „niesprawiedliwych” limitów
połowów domaga się od Islandii szczególnie Wielka Brytania. Wydaje się, że z uwagi na możliwość wybuchu kolejnej
wojny dorszowej (bądź makrelowej) akcesja do UE nie jest
dla Islandii najlepszym rozwiązaniem. Natomiast z pewnością
korzystne dla wyspy byłoby samo przyjęcie euro. Chce tego
większość polityków i wyborców. Jednak nawet jeżeli udałoby
się przyjąć europejską walutę bez wstąpienia do Unii, taki ruch
mógłby popsuć stosunki wyspy z Brukselą.
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Polityka na wesoło,
czyli islandzka
reakcja na kryzys
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Emiliana Konopka

Jón Gnarr urodził się 2 stycznia 1967 roku. Do niedawna był znany tylko wąskiemu gronu miłośników kina, a w swej ojczyźnie,
Islandii, był jedynie najpopularniejszym komikiem. Do czasu.
Wskutek kryzysu finansowego z 2008 roku, który spustoszył
islandzką gospodarkę i doprowadził do niewypłacalności
wyspy, powstała partia złożona z aktorów, muzyków, prezentera telewizyjnego, architekta, pani domu i innych ludzi bez
doświadczenia politycznego 1 . Ku zdziwieniu wszystkich 1
http://bespartia, która powstała na pół roku przed wyborami, dzięki Por.
tiflokkurinn.is
(1.03.2010).
swojej kontrowersyjnej kampanii i ekscentrycznemu programowi wyborczemu wygrała z 34,7 procentami głosów 2
Anna
w wyborach do Rady Miasta Reykjavík, stolicy państwa będącej Por.
Wojtyńska, Islandia
i
Islandczycy
oczami
jednocześnie największym skupiskiem ludności na wyspie polskich imigrantów
(mieszka tam jedna trzecia Islandczyków), zaś przewodniczący [w:] Roman
Chymkowski,
partii, Jón Gnarr zajął stanowisko burmistrza miasta.
Włodzimierz
Pessel (red.),
Po ogłoszeniu wyników wyborów świat złapał się za głowę, Karol
Islandia.Wprowado wiedzy
licząc na to, że swego rodzaju szaleństwo wyborców i sy- dzenie
o społeczeństwie
tuacja na scenie politycznej kraju wynikają z kryzysu gospo- i kulturze, Warszawa:
Wyd. Trio i Colledarczego, który zmusił Islandczyków do płacenia wyższych gium Civitas 2009.
podatków, jednocześnie zmniejszając im renty, emerytu- 3
Przybyll,
ry i świadczenia socjalne, a emigrantów (w tym Polaków Anna
Lesbijka pokieruje
„Polska
stanowiących najliczniejszą społeczność imigrancką na wyspie 2 ) Islandią,
The Times”,
30.01.2009:
http://
i napędzających gospodarkę turystów nakłonił do ucieczki www.polskatimes.
z wyspy. Socjaldemokratyczna premier Islandii, Jóhanna pl/fakty/swiat/82003
Sigurđardóttir 3 , swoją drogą pierwsza w historii zdeklarowa- ,lesbijka-pokierujeislandia,id,t.
na lesbijka na tak ważnym stanowisku w państwie (co stanowi html?cookie=1
(20.03.2011).
kolejny powód do kpin na temat Islandii w Europie wśród
środowisk konserwatywnych), nazwała wygraną partii Gnarra
„szokiem” 4 i – tak jak większość panujących dotąd na wyspie 4
Partia komików
„tradycyjnych” polityków – nie traktowała jej poważnie.
wygrała wybory,
Jednym z paradoksów partii, która po wygranej zajęła sześć TVN24.pl,
30.05.2010: http://
z piętnastu miejsc w Radzie Miasta, jest to, że jej członkowie www.tvn24.pl/
12691,1658563,0,1,
mówią o sobie śmiertelnie poważnie, a za podstawę ideologii partia-komikowuznają anarchizm i surrealizm. Członkowie są bardzo pewni wygrala-wybory,
wiadomosc.html
siebie, o czym świadczy nazwa Besti Flokkurinn (Najlepsza Par- (20.03.2011).
tia), a także teledysk będący elementem kampanii wyborczej, 5http://www.
w którym politycy o mniejszych lub większych zdolnościach youtube.com/
watch?v=BEOVH_
wokalnych wyśpiewują swój program i opisują obecną „brudną” cDRik
sytuację polityczną Islandii na melodię znanego utworu Tiny (20.03.2011).
Turner Simply the best 5 .W tym krótkim filmiku Jón Gnarr stoi
na dachu na tle panoramy miasta i wykrzykuje najważniejsze
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6

Z internetowego
serwisu Joke
Party Gets Pure
Majority in Reykjavík,
„Iceland Rewiew
Online”: http://
www.icelandreview.
com/icelandreview/
daily_news/?cat_
id=16539&ew_0_a_
id=362671
(20.03.2011).

7

Por. http://hdr.undp.
org/en/statistics/
(20.03.2011).

8

Cytaty i omawianie
punkty pochodzą
z oficjalnej strony
partii, gdzie przedstawiony jest jej
program (http://
bestiflokkurinn.
is/um-flokkinn/
stefnumal), dostępny
w języku polskim
pod adresem: http://
pl.wikipedia.org/
wiki/Najlepsza_Partia (20.03.2011).

9

Ibidem.

10

Opis wyglądu i
zachowań maskonurów dostępny
pod adresem:
http://maskonur.
zwierzeta.ekologia.
pl/ (20.03.2011).

punkty swojego programu. Jest on jeszcze bardziej zaskakujący
niż wszyscy członkowie partii razem wzięci, co może dziwić,
zwłaszcza że znajdują się wśród nich członkowie dawnego
punk-rockowego zespołu Björk – The Sugercubes. Program
ten opiera się bowiem na mnożeniu obietnic wyborczych
i zapewnieniu, że – jako obietnice wyborcze – nigdy nie zostaną
dotrzymane.
Dla społeczeństwa Islandii, rządzonej od piętnastu lat przez
tego samego prezydenta, Ólafura Ragnara Grímssona oraz
Althing (parlament), w którym od dawna zasiadają ci sami
politycy (w tak małym państwie, jakim jest Islandia, rotacja
klasy politycznej jest niewielka), wystąpienie nowej, zupełnie
niezależnej partii było – zachowując wszelkie proporcje –
mniej więcej tym, czym dla polskiej kultury powstanie
Filomatów i Filaretów. Jón Gnarr, niczym Mickiewicz (tyle
że bardziej uśmiechnięty i z ogolonymi policzkami), ogłosił
coś na miarę manifestu, oskarżając rządzące partie o przestarzałość, korupcję i brak kompetencji, które doprowadzić miały
do kryzysu gospodarczego. Ten zarzut oraz świeży powiew,
który wniosła na islandzką scenę polityczną Besti Flokkurinn,
spodobały się Islandczykom, znudzonym dotychczasowymi politykami i układami między nimi. Niektórzy twierdzą,
że nie sam program,lecz właśnie ośmieszanie „starego porządku”
w państwie, przyniosło partii tak duże poparcie 6 .
Program Jóna Gnarra niesie populistyczne i proste treści w dość
nietypowej formie. Głównym postulatem jest poprawienie
jakości życia Islandczyków (jeszcze w latach 2007 i 2008 wyspa
wygrywała ranking HDI na najlepszą jakość życia i największy
rozwój państwa na świecie 7 , ale kryzys to zmienił) oraz
wyrównanie praw i warunków do życia każdego, „nawet jeśli
jesteś biedny, albo coś jest z tobą nie tak” 8 . Zatem w programie
znajdują się postulaty obrony praw gospodarstw domowych
(„rodzina jest największą wartością w społeczeństwie” 9 )
i ich „wsparcia”, co tutaj konkretnie oznacza ogrodzenie
każdego gospodarstwa solidnym murem (bo przecież jednym z wielu zagrożeń są niedźwiedzie polarne konsekwentnie zabijane przez policję oraz maskonury, ptaszki wielkości
kurczaka 10 ). Program partii miał być realizowany na całej
wyspie, nie tylko w Reykjavíku. Założenia te są jednak dość
utopijne. Koncentrują się na wprowadzeniu darmowych usług,
takich jak przejazdy autobusami miejskimi dla studentów
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i osób niepełnosprawnych, badania i zabiegi stomatologiczne
dla dzieci, wstęp na publiczne baseny oraz bezpłatne ręczniki.
Jednak na pytania, skąd wziąć na to wszystko pieniądze, skoro
podatki i tak są dość wysokie, partia odpowiada po prostu:
są to tylko obietnice wyborcze. „Możemy zaoferować wam
więcej darmowych rzeczy niż każda inna partia, bo i tak
nie wcielimy tego w życie. Równie dobrze możemy obiecywać
gratisowe loty samolotem dla kobiet i samochody dla mężczyzn
w prezencie”. Przekora i poczucie humoru Najlepszej Partii nie
znają granic. Obiecuje ona skończyć z korupcją, zlikwidować
długi, postawić przed sądem rząd Geira Haarde, odpowiedzialnego za krach finansowy oraz całkowicie zrównać prawa
kobiet i mężczyzn (postulat szlachetny, ale jakże niekonkretny,
podobnie jak w pozostałych państwach europejskich), a także
zająć się prawami starszych ludzi, których opinii nie brano
dotąd pod uwagę, sądząc, że narzekają albo „coś w tym
rodzaju”. Za najciekawsze punkty programu komików można
uznać głoszone podczas kampanii obietnice sprowadzenia
niedźwiedzia polarnego do miejskiego ZOO, wybudowania
islandzkiego Disneylandu na lokalnym lotnisku Vatnsmýri oraz 11
Informacje zawarte
oficjalnym
posadzenia palm na wybrzeżu 11 . Ciekawym pomysłem był wspocie
wyborczym
dostępnym
pod
też postulat „drug-free Althing by 2020” – Narodowy Program
adresem: http://
Foresight „Islandia 2020”, zakładający uwolnienie parlamentu www.youtube.com/
watch?v=BEOVH_
od narkotyków.
cDRik (20.03.2011).
Choć w każdym innym państwie europejskim zmuszonym 12
danych
do walki z następstwami kryzysu finansowego i wszystkimi Według
przedstawionych
w
artykule
„Wybory
wynikającymi z niego problemami gospodarczo-społecznymi
samorządowe
tego typu „wygłupy” zostałyby ostatecznie zignorowane w Islandii 2010”,
i „partia clownów”, jak określała ją konkurencja, nie miałaby http://is.wikipedia.
org/wiki/Sveitarstj%
racji bytu w samorządzie stolicy, 29 maja 2010 roku Besti C3%B3rnarkosnin
gar_%C3%A1_%C
Flokkurinn pokonała tradycyjną Partię Niepodległościową 660 3%8Dslandi_2010
(20.03.2011).
głosami (oddanych głosów było około 63 tysięcy, co dawało 13
73,4-procentową frekwencję), pozostawiając inne znane par- ‘The Best’ party
aims to cause upset
tie Althingu – socjaldemokratyczny Sojusz, Partię Postępową in Iceland local
oraz Ruch Zieloni-Lewica – daleko w tyle 12 . Tuż przed wybo- elections,
„The Telegraph”,
http://
rami, kiedy według sondaży Besti Flokkurinn była faworytką 26.05.2010:
www.telegraph.
o 40,3-procentownym poparciu, Jón Gnarr potwierdził co.uk/news/worldnews/europe/
słuszność opinii publicznej słowami: „Czasy są trudne, iceland/7768212/
więc przekaz jest prosty. Czas na prawdziwe wiosenne The-Best-partyaims-to-causesprzątanie. Niech starzy głupcy odejdą albo niech ktoś powie upset-in-Icelandlocal-elections.html
tym dzikim lokatorom, że ich czas już się skończył” 13 . (20.03.2011),
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tłum. własne.

14

Reykjavik mayor
opens gay pride
festival in drag,
„BBC News”,
6.08.2010: http://
www.bbc.co.uk/
news/worldeurope-10896818
(20.03.2011).

15

http://informacje.is/index.
php?option=com_
content&view=ar
ticle&id=1677%3
Ajon-gnarr-czowiekiem-roku&catid
=101%3Aludzie&It
emid=198&lang=pl
(20.03.2011).

16

http://www.mbl.
is/frettir/innlent/2011/01/04/
jon_gnarr_kom_
fram_i_infoman/
(20.03.2011).

17

Reykjavik mayor
taken ill by new tattoo
of city logo, „IceNews”, 26.10.2010:
http://www.
icenews.is/index.
php/ 2010/10/26/
reykjavik-mayortaken-ill-by-newtattoo-of-city-logo/
(20.03.2010).

18

Anna Andersen,
Hundreds Protests
Cutbacks to Music
Schools, „The Reykjavík Grapevine”,
1.02.2011: http://
grapevine.is/Home/
ReadArticle/
Hundreds-ProtestCutbacks-toMusic-Schools
(20.03.2011).

Niektórzy politolodzy twierdzą, że wygrana partii Gnarra
to odpowiedź Reykjavíku na znudzenie starą władzą, a Besti Flokkurinn była jedyną alternatywą. Kampania wyborcza
zwycięskiej partii nie odpowiadała każdemu, ale ogólna idea
dojścia do władzy „młodych” (średni wiek członków to około
35 lat) i pomysły na wielkie zmiany w stolicy skusiły wyborców.
Entuzjazm jednak ostygł, a hasło wyborcze partii „Pozwólmy
odejść imbecylom” nieco wyblakło. Według najnowszych
sondaży poparcie dla partii w Reykjavíku spada, choć nie zniechęca to Jóna Gnarra. Stał się prawdziwym celebrytą i robi
co w swojej mocy, żeby pogodzić pracę komika z urzędem
burmistrza miasta. Na zorganizowaną w stolicy w sierpniu
2010 roku paradę gejów przyjechał na rydwanie przebrany za
kobietę 14 . Został „Człowiekiem roku 2010”. Na obradach
okrągłego stołu, corocznym spotkaniu politycznym, pojawił się
w masce kosmity, tłumacząc, że wszyscy politycy uważają go
za „innego”. Pytany o to, jak czuje się w roli polityka, powiedział,
że zaskakiwanie ludzi bardzo mu się podoba. Mimo znudzenia
części społeczeństwa oryginalnym zachowaniem partii planuje
ona wziąć udział w wyborach parlamentarnych w 2013 roku 15 .
Objęcie sześciu mandatów w piętnastoosobowej Radzie Miasta
i przejęcie urzędu burmistrza jednak zobowiązuje. Choć Jón
Gnarr, jak sam mówił, dobrze czuje się w roli reprezentanta
miasta, czego dowodem było jego wystąpienie w kanadyjskim
programie Société Radio-Canada, gdzie rozbawiał publiczność
poprawną wymową nazwy wulkanu Eyjafjallajökull 16 ; stara
się być godnym burmistrzem Reykjavíku. Z miłości do miasta
wytatuował sobie nawet miejski herb na ramieniu, musiał jednak
zapłacić za to pobytem w szpitalu z powodu poważnej infekcji 17 .
Mieszkańcy przestają odwzajemniać jego, zdawałoby się,
bezinteresowną miłość, bo zignorowanie obietnic wyborczych
trochę ich irytuje. Niedawno na przykład zorganizowano pochód do ratusza w ramach protestu przeciwko zmniejszeniu
dofinansowania miejskiej szkoły muzycznej 18 . Co ciekawe,
jak na razie jedyną obietnicą, którą Gnarr zamierza spełnić, jest
sprowadzenie do ZOO niedźwiedzi polarnych, które średnio
raz na dwa lata pojawiają się w Islandii i próbują przetrwać,
często niszcząc gospodarstwa lub zjadając zwierzęta
domowe, w związku z czym uznaje się je za szkodliwe i zabija.
W związku z rosnącą świadomością zagrożenia tego gatunku,
Gnarr poprosił ekologów i miłośników niedźwiedzi o pomoc
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w dofinansowaniu utrzymania zwierzęcia w ZOO 19 .
19
mayor:
Członkowie Besti Flokkurinn od początku kampanii kreowali Reykjavik
better to care for
visitors
się na „mesjaszy” pragnących „rozświetlić twarze wybor- foreign
than to shoot them,
„IceNews”,
ców posmutniałych po kryzysie gospodarczym”. Jón Gnarr 6.01.2011:
przyznaje nawet, że gdyby nie kryzys, nigdy nie przyszłoby mu http://www.
do głowy, żeby mieszać się w politykę swego kraju. „Uważałem icenews.is/index.
php/2011/01/06/
to za obywatelski obowiązek. Ilość złości, podejrzeń i para- reykjavik-mayorbetter-to-care-fornoi społecznych zmusiła mnie do stworzenia jakiejkolwiek foreign-visitorsthan-shoot-them/
alternatywy” 20 . Ottar Proppe, inny znany członek partii, (20.03.2011).
zaznacza, że wygrana Besti Flokkurinn wiąże się z „desperacką 20
potrzebą zmiany”. W wypowiedziach ujętych w artykule http://www.
breitbart.com/
z września 2010 roku, zatem pięć miesięcy po przejęciu article.php?id=CN
władzy w Radzie Miasta, członkowie partii wciąż utrzymują, G.351c725edeaead
cbcadfc06ebcd1e2
_arże wygrali, bo są „lepsi”, „inni”. Lecz czy ta inność oznacza 84.511&show
ticle=1(20.03.2010),
coś więcej, niż tylko robienie szumu wokół siebie – tłum. własne.
nie wiadomo. Proppe, długoletni znajomy Jóna Gnarra potwierdza, że burmistrz jest bardzo kreatywny i zawsze ma mnóstwo ciekawych pomysłów. Choć wcześniej wszyscy mieli
nadzieję, że po wygranej partia komików ochłonie i zajmie
się poważną polityką, to 15 czerwca 2010 roku, kiedy Jón
Gnarr zasiadł w fotelu burmistrza 21 , nic się nie zmieniło. 21
Mcgrane,
Sam Gnarr zrzuca odpowiedzialność za swoją politykę Sally
Icelander’s campaign
a joke, until he
na „wielu wykwalifikowanych ludzi” 22 współrządzących iswinds
up as mayor,
„Taipei
Times”,
miastem i tłumaczy, że polityka nie polega na „one man show”. 27.06.2010:
http://
Czy taka polityka w stolicy małego państwa, dotkniętego skut- www.taipeitimes.
kami kryzysu gospodarczego i potrzebującego pomocy, nie com/News/feat/
archives/es06/27/
doprowadzi jednak do większej zguby Islandii? Można by 2003476477/1
(20.03.2011).
zastanawiać się, czy ten powszechny „zryw” społeczeństwa 22
i bunt przeciwko staremu porządkowi – wyrażony dość http://informacje.is/index.
odważnym poparciem partii, której przewodniczący samą php?option=com
swoją postawą dowodzi, że nie jest jeszcze gotowy na tak _content&view
=article&id=167
poważne stanowisko – nie skończą się jak nasze powstanie 7%3Ajon-gnarrczowiekiem-roku&
listopadowe? Być może chęci Islandczyków są duże, catid=101%3Aludz
ie&Itemid=198&la
ale „dowodzący” państwem w obecnej sytuacji komicy z Besti ng=pl (20.03.2011),
Flokkurinn zdają się nie pomagać w realizacji zamierzo- tłum. własne.
nego celu, dając jedynie idealistyczny program oparty
na niemożliwych do zrealizowania postulatach. Besti Flokkurinn co prawda przestrzegała, że nie będzie dotrzymywała
obietnic wyborczych, ale nawet zrobienie czegokolwiek w kierunku realizacji prostego postulatu „by żyło się lepiej” wydaje
się dla tej partii zadaniem ponad miarę. Oczywiście można
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23

Artykuł został
napisany w marcu
2011 roku, kiedy
najświeższą
informacją
dotyczącą Najlepszej Partii było
to, że zamierza
ona startować w
najbliższych wyborach do Althingu.

rozsądnie zauważyć, że po pierwszych dziesięciu miesiącach
władzy „debiutantów” 23 nie można spodziewać się niczego
poważnego, ani też liczyć na większe zmiany po roku albo dwóch.
Albo poczekać do chwili, gdy Besti Flokkurinn zasiądzie w Althingu i będzie miała faktyczny udział we władzy nad całą wyspą.
Być może wtedy głos „młodych” naprawdę zostanie usłyszany,
ich „nowe” i „świeże” pomysły zrealizowane, a cel wyparcia
„klasyków” osiągnięty. Choć nie wiadomo, czy do tego czasu
partia nie straci poparcia wyborców, albo – co mniej prawdopodobne – po prostu dorośnie.
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Sztuka (w) izolacji?
O sztuce Islandczyków
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Emiliana Konopka

Islandczycy ze względu na uwarunkowania geograficzne swojego
miejsca zamieszkania przez długie stulecia byli skazani
na izolację i „wyspiarski” model mentalności, który oznacza poczucie własnej przewagi, odrębności i niezależności
od „tych spoza wyspy”. Wyspiarskość ta manifestowała się także
w powstających na przestrzeni wieków w Islandii dziełach
sztuki – kolejnych pochwałach prowincji, tworzonych przez
lokalnych artystów na potrzeby lokalnych odbiorców.
Niemniej, Islandia od początków zasiedlenia była i jest częścią
większej całości – Europy. Etnicznie i językowo przynależy
do wspólnoty nordyckiej (osiedleńcy z Norwegii w X w.),
religijnie od roku 1000 jest oficjalnie chrześcijańska (niuanse
tu pomińmy), politycznie i gospodarczo przez prawie siedem
stuleci była podporządkowana Norwegii, a potem Danii.
Wydawałoby się, że uzyskanie przez Islandię niepodległości
w 1944 roku zaowocuje stworzeniem „niezależnej sztuki islandzkiej” (na miarę niezależnego islandzkiego państwa), ale było
chyba wprost przeciwnie: niepodległość polityczna w pewnym
sensie unieważniła przekonanie o konieczności podkreślania
niezależności kulturalnej, które towarzyszyło niektórym
dziewiętnastowiecznym islandzkim artystom, tworzącym
w duchu patriotycznego romantyzmu. Od kiedy niepodległa
Islandia, wcześniej jedynie daleka duńska prowincja, zaczęła
bardziej liczyć się na świecie, islandzcy artyści mogli wreszcie
wypłynąć na szersze wody.
Warto prześledzić twórczość wybranych przedstawicieli
współczesnej sztuki islandzkiej, żeby chociaż częściowo
odpowiedzieć na pytanie o faktyczną obecność w niej zjawisk
typowych tylko dla Islandii. Czy niektórym z islandzkich twórców udało się skutecznie uniknąć oddziaływania kanonów
sztuki kontynentu, czy może jednak chętnie czerpano z nich,
widząc w tym jedyną możliwość zaistnienia w obiegu kultury
szerszym niż granice odległej, północnej wyspy?
Sztuka przełomu XIX i XX wieku
Sztuka islandzka przed XIX wiekiem wiąże się głównie
ze zdobnictwem i wytwarzaniem przedmiotów codziennego użytku, np. pucharów czy haftowanych obrusów. Trudno jest jednak w ogóle nazywać tę sztukę islandzką, bowiem wielki wpływ na jej charakter miały wzorce duńskie
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i norweskie, wywodzące się ze sztuki Wikingów. Choć mówi się
o wykrystalizowaniu się islandzkiej odmiany sztuki romańskiej,
na co wielki wpływ miało przyjęcie w roku 1000 chrztu, Islandia nigdy nie przechwyciła kolejnych stylów kształtujących się
w Europie.
Dopiero wiek XIX, niosący romantyczny ruch narodowo-wyzwoleńczy, ożywił życie społeczne i kulturalne Islandii
oraz w dużej mierze stworzył podwaliny sztuki współczesnej
tego zakątka świata. Zgodnie z tendencjami panującymi
w sztuce europejskiej, islandzcy artyści wykształceni w duńskich
szkołach plastycznych zaczęli tworzyć pejzaże, utrwalając na
płótnach oblicze swojej ojczyzny – dzikiej, nietkniętej, pełnej
wulkanów, lodowców i górskich jezior, które stały się „naro1 dowym symbolem przebudzenia” 1 .
Andrzej Marcin
Dąbrowski, Sztuka Od tego momentu można mówić o konkretnych nazwiskach artyIslandii, Warszawa:
stów przyczyniających się do wykształcenia sztuki narodowej,
Towarzystwo
Przyjaźni Polskotakich
jak portrecista Sigurđur Guđmundsson (1833-1874)
-Islandzkiej 1973,
s. 7.
czy Þórarinn Benedikt Þorlaksson (1867-1924) tworzący
pejzaże o wyrazistej kolorystyce i Asgrimur Jónsson (1876-1958) wykorzystujący impresjonistyczną technikę przedstawiania refleksów świetlnych i szerszą skalę barw. Wszyscy
przedstawiają Islandię jako niezaludnioną krainę snu, zanurzoną
w błękicie.
Ważnym artystą tego okresu jest Jóhannes Sveinsson Kjarval (1885-1972). Studiował w duńskiej Akademii Królewskiej
w latach 1914-1918. Po okresie podróży po Skandynawii
i Włoszech ostatecznie wrócił do Islandii w latach 20. XX
wieku. Docenił wtedy piękno ojczystego kraju, zwłaszcza
2 bogactwo krajobrazu, „dostrzegł tysiąc kolorów lawy, mech
Ibidem.
ciągnący się wzdłuż drogi, czerwone zbocza gór” 2 . Efekt
jego zachwytu widać na licznych obrazach, zaliczanych
do najlepszych dzieł artysty.W trwającym około sześćdziesiąt
lat okresie aktywności twórczej Kjarvala powstało wiele
różnorodnych dzieł: od realistycznych przedstawień natury po obrazy bliskie tematyce metafizycznej, a nawet kompozycje abstrakcyjne. W jego dziełach często pojawiają się
postaci fantastyczne wyjęte z islandzkich sag: elfy, trolle
i inne. Obrazy artysty są zazwyczaj bardzo kolorowe i radosne,
a jednocześnie stonowane i pełne harmonii oraz porządku, co widać zarówno w pejzażach, jak i kompozycjach
onirycznych, na przykład w Amazonce z gór z 1961 roku.
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Często krytykowany czy niedoceniany, być może ze względu
na niekonsekwentne mieszanie stylów oznaczające próbę
odejścia od reguł malarstwa, Kjarval pozostaje jednym
z najważniejszych artystów islandzkiej historii sztuki
(o czym może świadczyć jego dumny wizerunek na banknotach
o nominale 2000 koron).
Malarzem prezentującym inne podejście do pejzażu, ale pozostającym pod silnym wrażeniem uroków islandzkiego krajobrazu, jest Jón Stefánsson (1881-1962). Początkowo nie
wiązał swojej przyszłości z malarstwem, rozpoczął nawet studia
inżynierskie w Kopenhadze – marzył bowiem o budowaniu
mostów. Do sztuk pięknych przekonała go matka, która
twierdziła, że do jego zawodu przydadzą się lekcje rysunku.
Godziny spędzone w muzealnych galeriach i kopiowanie
obrazów wzbudziły w Stefánssonie zamiłowanie do malarstwa
i skłoniły go do podjęcia studiów plastycznych w Kopenhadze,
a potem w Paryżu 3 . Jego obrazy charakteryzują się „drama- 3
Por. http://landtyczną romantyką bezludnych przestrzeni, dekoracyjnymi uogól- ogsaga.is/section.
nieniami krajobrazowych motywów i nadwrażliwą ostrością php?id=2020&id_
art=2030
kolorowych zestawień” 4 .Widać w nich jednak próbę odejścia (20.05.2011).
od mimetycznego przedstawienia. Stefánsson podejmował 4
Andrzej Marcin
nawet próby ujęcia przedmiotów z kilku stron jednocześnie, Dąbrowski, op.cit., s. 8.
co może kojarzyć się z twórczością Paula Cézanne’a i jego
następców – kubistów. Widać tę inspirację w niektórych
pejzażach, na przykład w Eiríksjökull z 1920 roku, przypominającym Górę Świętej Wiktorii Cézanne’a. Co ciekawe, Stefánssona łączy z francuskim postimpresjonistą nie tylko metoda
ujęcia świata, lecz także podejście do sztuki – ambicja i pragnienie tworzenia prac na przekór krytyce i dla własnej satysfakcji. Często niszczył swoje obrazy, ponieważ sądził, że nie są
dostatecznie dobre.
W pierwszej połowie XX wieku artyści islandzcy w coraz
większym stopniu zaczynają interesować się wydarzeniami świata artystycznego całej Europy i próbują zaszczepić
poznane techniki na grunt własnej twórczości. I to nie impresjonizm wywarł bezpośredni wpływ na islandzkich malarzy
(inspirowano się nim ostrożnie, bez przesadnego zachwytu),
ale jego „brat” – ekspresjonizm. Można by pokusić się o stwierdzenie, że Islandia jako państwo północne była znakomitym
obszarem badań ekspresjonistów – tam, gdzie przez pół roku
panuje mrok, nietrudno o ekspresjonistyczne doznania estety-
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czne.Wykorzystał to jeden z najważniejszych reprezentantów
islandzkiego ekspresjonizmu (ten okres datuje się mniej więcej
na lata 30. XX wieku), Jón Thorleifsson (1891-1961). Artysta ten za sprawą swoich prac wywołuje w odbiorcy pewne
napięcie, chociażby przez kreślenie niedostępnych, niebezpiecznych gór (na przykład na obrazie Góra Baula z 1930 roku)
i używanie głębokich, niespokojnych barw. Warto zaznaczyć,
że na szersze przyjęcie ekpresjonizmu w Islandii miały także
wpływ niepokoje związane z przedwojennym kryzysem ekonomicznym i ciągłą zależnością od Danii, które ostatecznie
pogrzebały romantyczne wzorce i skłoniły artystów do poszukiwania innego sposobu przedstawiania rzeczywistości.
Dokonania artystów islandzkich przełomu XIX i XX wieku
należy łączyć z równoległymi wydarzeniami kontynentalnej
Europy. Trudno jednak powiedzieć, że Islandczycy bezmyślnie
kopiowali to, co udało im się zobaczyć podczas podróży czy
nauki za granicą. I choć można stwierdzić, że próby malarskie
autorów islandzkich pozostają daleko w tyle za sztandarowymi dziełami różnych kierunków czy stylów, to jednak samo
eksplorowanie osiągnięć twórców tych dzieł pozwoliło artystom islandzkim kształtować własną sztukę. Dokonania Islandczyków doskonale opisuje Andrzej Marcin Dąbrowski: „Sztuka
zaczyna być gatunkiem samym w sobie, podobnie jak muzyka.
Myśl zostaje wyrażona bezpośrednio językiem tych myśli,
które natchnęły malarza do stworzenia tej abstrakcji. (…)
W sztuce tej nie starajmy się jednak odnaleźć «znaczenia»,
będzie to poszukiwanie bezcelowe, podobnie jak opisywanie
muzyki słowami i na odwrót” 5 . Okazuje się jednak, że te
5 dokonania (nie zawsze doskonałe) miały tylko przetrzeć szlak
Ibidem.
kolejnemu pokoleniu artystów z niewielkiego państwa, którzy
z czasem zawładnęli największymi światowymi wystawami.
Abstrakcjonizm islandzki
Ostatnim z większych nurtów przejętych w tym okresie od
kontynentu, co także wiązało się z poszukiwaniem nowych
kierunków i tendencji dających szansę na przedstawienie
odczuć w nowy sposób, był abstrakcjonizm. Od roku 1950
abstrakcja niemal opanowała całą sztukę wyspy, stając się niebawem „bez wątpienia jednym z najważniejszych elementów
narodowej historii sztuki” 6 . Początków abstrakcjonizmu
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należy jednak szukać już w latach 20. XX wieku, kiedy artyści 6
B. Kvaran,
zaczęli podkreślać niezależny byt sztuki wyabstrahowanej Gunnar
Independent exis[w:] katalog
od rzeczywistości. Miało to związek ze świeżym spojrzeniem tence
wystawy Guđmundy
na formę, zastosowaniem koloru i przestrzeni. Geometryczne Andrésdóttir,
Reykjavík: Listasafn
formy abstrakcyjne zaczerpnięte z twórczości Kandinskiego Reykjavíkur Kjar1990, s. 11,
czy Mondriana dawały pole do popisu w planowaniu obrazu, valsstadir
tłum. własne.
a także wiele możliwości wizualnych i kompozycyjnych. Islandczycy ochoczo przyjęli nowy nurt i wyjeżdżali na zagraniczne
studia, głównie do Paryża.
W tym kierunku rozwijał się chociażby Karl Kvaran (1924-1989), który odnosił się głównie do abstrakcjonizmu geometrycznego. Warto podkreślić, że jego twórczość przypada
na okres po II wojnie światowej, co daje Kvaranowi możliwość
odbycia studiów nie tylko w Królewskiej Akademii w Kopenhadze, lecz także w założonej po wojnie pierwszej Akademii
Sztuk Pięknych w Reykjavíku. Jego prace to surowe kompozycje z zastosowaniem silnego kontrastu między małymi
płaszczyznami utrzymanymi w kolorystyce ciepłej a wyraźnymi
konturami i zimnym, intensywnym tłem. Kvaran jest uważany
za artystę, którego twórczość łączy francuski abstrakcjonizm
z minimalizmem. Śmiałe użycie intensywnego koloru i żywa
kreska rysunku wskazuje natomiast na inspirację wczesnym
pop-artem 7 .
7
Por. http://www.lisDrugim ważnym artystą tego okresu jest Svavar Gudnason tasafn.is/?expand=(1919-1988), tworzący w okresie II wojny światowej i po woj- 116&i=116&root=1
(20.05.2011).
nie, głównie w Danii. Wykształcenie plastyczne otrzymał
w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze, skąd
powrócił na Islandię w roku 1937. Jednak potem wyjechał na
studia do Paryża, a ostatecznie wrócił do Danii, gdzie spędził okres
wojny. W roku 1945 powrócił do ojczyzny wraz z wystawą, która
pokazała islandzkiej publiczności sztukę abstrakcjonizmu po raz
pierwszy. Na jego twórczość duży wpływ miała przynależność
do międzynarodowej grupy CoBrA, czyli działającego w latach
1948-1951 zrzeszenia członków duńskiej Grupy Eksperymentalnej (główny przedstawiciel i inicjator grupy to Asger Jorn),
belgijskiej grupy surrealistów rewolucyjnych oraz holenderskiej Grupy Eksperymentalnej. Nazwa grupy jest akronimem 8
z wystawy
utworzonym z pierwszych liter miast: Kopenhaga, Bruksela Materiały
„Gwiazdy na
z okresu
i Amsterdam. Celem CoBry było „powrócenie do Złotego gwiazdkę”
17 grudnia 2010
Wieku ludzkości, a co za tym idzie radykalna odnowa zarówno – 13 lutego 2011,
Muzeum Narodowe
języka artystycznego, jak i życia społeczno-politycznego” 8 . w Warszawie.

101

Twórcy tej grupy inspirowali się głównie niemieckim ekspresjonizmem, ale także surrealizmem oraz abstrakcjonizmem.
Obrazy Gudnasona łączą w sobie chłód matematycznej
kompozycji i ciepłą kolorystykę. W jego twórczości znalazło
się miejsce dla neoplastycyzmu, jednak później (być może
ze względu na opozycję grupy CoBrA wobec „purystycznej”
sztuki Mondriana) tworzył prace bliższe twórczości Kandinskiego. W Islandii Gudnason uznawany jest za jednego
z ważniejszych artystów, bowiem jego pierwsza abstrakcyjna
wystawa na wyspie – mimo że początkowo niezrozumiana
przez publiczność i przyjęta sceptycznie – stała się kamieniem
milowym w rozwoju islandzkiej sztuki.
Guđmunda Andrésdóttir – kobieta na scenie artystycznej
Jedną z pierwszych artystek tworzących dzieła na szeroką skalę
jest Guđmunda Andrésdóttir (1922-2002). Przez około pięć
lat pracowała w aptece, a malowanie traktowała jako formę
spędzania wolnego czasu. Później zainteresowała się sztuką
na poważnie, a wpływ na to miała opisywana wcześniej wystawa Svavara Gudnasona w 1945 roku. Jak potem wspominała
w jednym z wywiadów: „To było dla mnie jak objawienie.
(…) Zarówno kolory, jak i bijąca z płócien siła sprawiły,
że zapragnęłam zostać malarką. Nigdy wcześniej żadna wystawa nie urzekła mnie tak, jak ta” 9 . Swe marzenia zaczęła
realizować już rok później – wyjechała na studia malarskie
do
Szwecji. Po powrocie do kraju, w którym przez dwa lata
9
Art is an incurable
nauczała
malarstwa i rysunku, wyjechała do Paryża w roku
disease, wywiad
Ólafura Gislasona
1951.
Tam
poznała wielu islandzkich artystów pracujących
z Gudmundą
Andrésdóttir
bądź
uczących
się na wyższych uczelniach plastycznych. Była
[w:] katalog
wystawy Guđmundy
pod wielkim wpływem swojego belgijskiego nauczyciela,
Andrésdóttir, op.cit.,
Gustava Singiera. Jak mówi w wywiadzie: „Jego prace były
tłum własne.
subiektywne, liryczne, ale nie szczególnie formalistyczne” 10 .
Twórczość Belga oddziaływała na twórczość artystki, szczegól10 nie w serii jej prac z motywem sieci („grid works”). W roku
Ibidem, tłum. własne.
1956 odbyła się jej pierwsza autorska wystawa w Ásmundur
Sveinsson Sculpture Gallery, która została dobrze przyjęta
przed krytyków. Valtyr Petursson określił wówczas jej prace
jako „struktury utkane gęstą siecią załamującą promienie
światła, które przyczyniają się do całkowitego współgrania
barw” 11 .
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Ważnym elementem życiorysu artystki jest jej współpraca
z grupą September podczas wystawy w 1952 roku. W roku
1971 wzięła udział w retrospektywnej wystawie „Septem”,11
Por. Gunnar B.
która była artystycznym wydarzeniem roku. Wystawa ta Kvaran, op.cit., s. 15,
bowiem prezentowała prace najważniejszych ówczesnych tłum. własne.
artystów islandzkich, którym udało się wspiąć się na szczyty
plastycznej ekspresyjności. Co najważniejsze, Andrésdóttir
była jedyną kobietą w tym stowarzyszeniu. Warto tu również
wspomnieć o jej wieloletnim członkostwie w FÍM (Federacji
Artystów Islandzkich).
Twórczość Guđmundy Andrésdóttir przez całą ponadczterdziestoletnią karierę pozostaje w tym samym stylu. Jej malarstwo przedstawia głównie formy geometryczne, takie
jak kwadraty i trójkąty wyraźnie zaznaczone na płótnie.
Część obrazów artystki przypomina kryształy albo mozaiki,
tak jak na przykład na obrazie Nafnlaus (Bez tytułu) z 1958
roku, utrzymanym w kontrastujących barwach ciepłych (brązy,
czerwienie, żółcie) i zimnych (błękity i granaty). Późniejsze
dzieła wiążą się bardziej ze sztuką organiczną, kanciaste formy
ustępują bujnym liniom i kołom.Takie są chociażby prace Vetrarkoma (Nadejście zimy) z 1987 czy Þulur (Rymy) z 1972 roku, oba
bardziej liryczne, spokojne i budzące skojarzenia z tradycyjnie
pojmowaną kobiecością. Bo właśnie płeć artystki podkreśliła
jej niezależność i wielkość talentu. W tamtych czasach
w Islandii malowanie przez kobiety było rzeczą rzadką, jednak
zdeterminowana i ambitna Andrésdóttir wiedziała, czego chce,
i robiła wszystko, by osiągnąć swoje cele. Podkreśla to fakt,
że była jedyną kobietą w grupie September i w FÍM, a przy tym
jej sztuka była równie wartościowa, co prace kolegów,
a może nawet wyróżniała się na tle zmonopolizowanej
przez mężczyzn sztuki. Jako kobieta wierna temu samemu
stylowi przez cały okres malarskiej działalności, mająca
na koncie pięć autorskich wystaw i udział w wielu zbiorowych
wystawach na wyspie oraz poza nią, pozostaje ona ważną
artystką niezależną, której można zawdzięczać przekonanie
islandzkiej publiczności do abstrakcjonizmu.
Grupa SÚM
„Islandia to małe odizolowane państewko, gdzie artyści, pisarze
i intelektualiści nie rozwijają się i są zbyt ostrożni, bo boją
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12

Guđbergur Bergsson,
Wstęp [w:] katalog
wystawy H2O Project, Reykjavík 1973,
s. 2 , tłum. własne.

13

Chodzi zapewne
o niedoskonałość
dokonań artystów
islandzkich na tle
sztuki kontynentu

14

Opis wystawy ze
strony islandzkiego
Living Art Museum,
por. http://www.nylo.
is (20.05.2011).

15

Guđbergur Bergsson,
op.cit., s. 3,
tłum. własne.

się, co powiedzą o ich dziełach sąsiedzi” 12 – tak określa
sztukę islandzką Guđbergur Bergsson, pisarz związany z grupą
SÚM. Grupa powstała w latach 60. XX wieku jako odpowiedź
na nieudaną zdaniem Bergssona islandzką wersję abstrakcjonizmu 13 i nadciągającą z Europy falę sztuki komercyjnej.Twórczość grupy młodych artystów, która przypada na lata 1965-1972, uznawana jest za uosobienie islandzkiej sztuki współczesnej 14 .W roku 1969 trzech artystów: Hreinn Friđfinnsson,
Kristján Guđmundsson i Sigurđur Guđmundsson założyło
galerię SÚM, która skupiała artystów (malarzy i pisarzy)
zawiedzionych dotychczasowymi poszukiwaniami własnego
stylu w szkołach czy różnych ówczesnych kierunkach
popularnie zwanych „izmami”. Jak pisze Bergsson, artyści
zrzeszeni w 1969 roku nie chcieli założyć szkoły ani ogłaszać
manifestu nowego kierunku – ich celem było przede wszystkim tworzenie sztuki oderwanej od pogardzanego przez
nich społeczeństwa konsumpcyjnego, ale też tworzenie „filozoficznego chaosu” opartego na ukazaniu wyższości uczuć
nad myślami 15 .
Nazwa grupy SÚM nie ma żadnego konkretnego znaczenia,
tak jak sama grupa nie odnosiła się do jednego konkretnego
kierunku. Twórcom grupy zależało na uniwersalnym, jednosylabowym wyrazie o ciekawym brzmieniu, który może być
różnie odbierany, w zależności od sposobu przeczytania słowa.
To krótkie, brzmiące dość egzotycznie nie tylko w języku
islandzkim słowo zapowiadało odejście grupy od tradycji
i całkowite uniezależnienie się od panujących w sztuce zasad.
Grupa była objawem buntu przeciwko wszystkim alternatywnym kierunkom europejskim.
Ponieważ grupa nie stworzyła manifestu ani innych zasad kreacji
twórczej, artyści tworzyli niezależnie od siebie, a punktem
stycznym ich twórczości okazała się siedziba grupy, galeria
SÚM mieszcząca się w Reykjavíku przy ulicy Vatnsstig 3b,
gdzie odbywały się wystawy prac zrzeszonych artystów. Jak
pisze Bergsson, efekt końcowy prac grupy był trudny do przewidzenia nawet dla artystów, a powodujący to brak manifestu
pisarz tłumaczył tym, że „teorie to przestępstwo przeciwko
uczuciom, filozofia to przestępstwo przeciwko chaosowi” 16 .
Sztuka SÚM to sztuka poszukująca, badająca pierwotne
znaczenie poszczególnych form sztuki; słowem – to sztuka
z tendencją do niszczenia, które jest jednocześnie tworzeniem.

104

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć grupy była wystawa H2O 16
Project, która – jak podkreśla Guđbergur Bergsson – nie mówi Ibidem.
nic o samej grupie, ale powstała dzięki niej 17 . Motyw wody,
który powtarza się w H2O Project, jest związany z nazwą ulicy,
na której mieściła się galeria SÚM (słowo vatnsstig oznacza
tyle co „poziom wody”). Za sprawą owego tematu przewodniego wystawy artyści chcieli również ironicznie podkreślić 17
exhibition
geograficzne położenie Islandii: „jesteśmy otoczeni wodą”. „The
tells almost nothing
SÚM,
Czy jednak akweny są przez autorów uważane za fosę obronną, about
it is just by courtesy
of SÚM.”, Ibidem,
czy jednak oddzielającą przeszkodę – nie wiadomo.
Według katalogu wystawy z 1973 roku można określić projekt tłum. własne.
jako zbiór prac artystyczno-literackich luźno traktujących
temat wody. Wśród nich znajdują się ciekawe fotomontaże,
rysunki, fotografie, urywki poezji, ilustracje, komiksy, kolaże.
Przesłanie niektórych prac jest proste, wyraża podstawowe
cechy buntu. Przykładem tego jest chociażby ciekawy tekst
zaopatrzony w misterne zdjęcia wody w różnych stanach
skupienia:
Our conception of water is socially and historically conditioned.
Water is drink
Water is a pleasure for the eye
Water is a murderous weapon
Water is a cesspit
Water is substance and energy
Water is a burden
Water is lifebreeding
Water is a mortal danger
Water is wet
Water is 75% of the human body
… etc.
To change our conception of water and art means that we change
our social and historical conditions.We make history, we make
water, we make art, we make revolution. 18
Ten i kilka innych dość kontrowersyjnych jak na tamte czasy
tekstów uzupełnionych ilustracjami („Is water just something
for Jesus to walk on?/ or for him to alter into wine?” 19 ) czy krót- 18
Prace pochodzą
kie, niby promujące kraj hasła reklamowe rodem z natrętnej z katalogu wystawy
agencji turystycznej („Visit the H2O-country far from all the H2O Project, op.cit.
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world troublespots./ Please come and take your money along” 20 )
19 pokazują arogancki stosunek artystów do panujących norm.
Prace pochodzą
Widzą oni w sobie twórców sztuki i rewolucji w każdym tego
z katalogu wystawy
H2O Project, op.cit.
słowa znaczeniu.
20 Choć twórcy grupy unikali stworzenia wspólnego manifesIbidem.
tu, Guđbergur Bergsson we wstępie do katalogu jednej
z wystaw grupy z 1973 roku próbuje scharakteryzować cechy
sztuki powstającej w galerii SÚM przez ostatnie dziesięć lat.
Pierwszą z nich jest minimalizm, objawiający się tworzeniem
petites choses zamiast dzieł monumentalnych (celem grupy jest
wyeksponowanie „pierwotnego ruchu i migotania światła”).
Następnie pisarz podkreśla ideę wychwycenia rzeczy w samym materiale jeszcze przed stworzeniem końcowego dzieła,
co ostatecznie nazywa „regresją rozwoju”, widoczną w pracy
rzeźbiarzy i malarzy, którzy zaczęli skupiać się na procesie
tworzenia, na teorii rzeźby czy malarstwa, a nie nad gotową
postacią dzieła. „Koloru można było użyć tylko wtedy, gdy nie był
to specjalny rodzaj koloru. (...) Rysunki straciły wszystkie swoje
linie.W gobelinach liczyło się tylko samo tkanie gobelinu” 21 .
Można pokusić się o stwierdzenie, że mimo kreowanej
przez grupę „mądrości izolacji” ostatecznie wpadła ona
we własną pułapkę i odżegnując się od europejskich nurtów
21 doszła do podobnych wniosków, co futuryści, przedstawiciele
Guđbergur Bergsson,
neofiguracji czy polscy formiści.
op.cit., s. 3, tłum.
własne.
Nie zaskakuje to jednak, gdy przyglądamy się życiorysom
głównych przedstawicieli grupy SÚM. Po pierwsze, sama idea
stworzenia sztuki niezależnej nie powstałaby bez europejskiej
sztuki awangardowej, w tym abstrakcjonizmu.Artyści należący
do grupy nie tyle ze wstrętem odrzucali kontynentalne „nowinki”, co (być może nieświadomie) często z nich czerpali bądź
przekształcali je na swój sposób. Z pewnością liczne podróże
za granicę, w tym do Holandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii
i USA dostarczały artystom wielu pomysłów, które skrzętnie
przerabiali na sposób islandzki. Zatem choć grupa SÚM
jest uważana za jedną z najbardziej niezależnych na wyspie
i sama na taką się kreowała, ostatecznie upodobniła się do innych awangardowych grup kontynentu, czego potwierdzeniem
jest dołączenie SÚM do międzynarodowego ruchu artystycznego Fluxus, zrzeszającego artystów takich jak Yoko Ono czy
Joseph Beuys.
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Islandzkie wariacje – Erró
Erró (do 1967 roku Ferró) to pseudonim Guđmundura
Guđmundssona (ur. 1932), współczesnego artysty islandzkiego, którego twórczość można śmiało zaliczyć do pop-artu.
Po raz pierwszy miał kontakt ze sztuką jako 10-letni chłopiec
podczas przeglądania katalogu Muzeum Sztuki Współczesnej
w Nowym Jorku 22 . Po odbyciu studiów w latach 1950-1954
w Akademiach Sztuk Pięknych w Reykjavíku, Oslo i Paryżu,
gdzie otrzymał solidne wykształcenie akademickie, zaczął
tworzyć prace, w których otwarcie kpił z klasycznych wzorów
i kanonów sztuki.Wiele podróżował, jednak przez całe swoje 22
Persson,
życie wielokrotnie powracał do ojczyzny, tak jak na początku Johan
Biografia Erró, http://
swej kariery w latach 1955-1957, gdy przyjechał na Islandię www.gkm.se/erro/
(20.05.2011).
i stworzył liczne mozaiki w stolicy państwa. Po raz pierwszy
wystawiał swoje dzieła we florenckiej galerii Santa-Trinita
w 1955 roku.
Z każdą kolejną wystawą jego twórczość nabierała coraz
więcej sarkazmu. Jego obiektem uczynił popularne motywy
i symbole pop-kultury (np. postaci z komiksów, kreskówek
czy osoby publiczne). Widoczne jest to w przetwarzaniu
uznanych obrazów albo dodawaniu do nich elementów absurdalnych.Taka „zniewaga” tradycji sztuki ukazana jest w jego
serii Agresje (1978-68), a szczególnie w obrazie Drugi Krzyk
z 1967 roku, gdzie jawnie wykorzystuje obraz Muncha i „ulepsza” go przez namalowanie samolotu na pierwszym planie
(jakby chciał przekornie zasygnalizować norweskiemu malarzowi, że warto przedstawić przyczynę niepokoju głównego
bohatera obrazu). Do pozostałych dzieł wyśmianych przez
malarza należą chociażby Portret Arnolfinich Jana van Eycka.
W wersji islandzkiego artysty młodej parze – Klarabelli
i Horacemu 23 – przyśpiewuje dziewczynka z mikrofonem do
karaoke (Lovesong, 2008). Na kopii obrazu Dziewczyna z perłą
Vermeera pojawia się natomiast uśmiechnięta lala i kolorowe
ptaki (Vermeer, 2005). Tematyka prac Erró zahacza również
o motywy polityczne (postać Adolfa Hitlera, Saddama Hus- 23
Postaci Disneya
seina czy Mao Zedonga) i pornograficzne (liczne przedstawienia z rodziny Myszki
Klarabella
nagich kobiet w wulgarnych pozach). „Wyobraźnia Erró Miki;
to sympatyczna
a Horacy
wyzwala się w potoku obrazów, w których wulgarna grafika krowa,
to jej „chłopak”,
reklamowa i komiksy wloką się za sobą jak odpadki, strzępy przypominający
malarstwa «elitarnego». Erró wiele zawdzięcza temu, co jest konia i krowę.
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w surrealizmie dziedzictwem dadaizmu, a mianowicie owo
sprzeczne samo w sobie uwzględnianie obrazoburczej pasji
u wielkiego twórcy obrazów” 24 .
Artysta jest dość kontrowersyjny, ale pewnie właśnie dlatego
jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych Islandczyków
poza wyspą. Wprowadził do sztuki islandzkiej happeningi
i organizował pierwsze w Islandii performensy już w latach
24
Rene Passeron,
60.
XX wieku. Jego działalność wykracza także poza sztuki
Encyklopedia surrealizmu, Warszawa:
plastyczne
(skądinąd bardzo różnorodne; od malarstwa olejWydawnictwo
Artystyczne i Filmowe
nego,
przez
akwarele, kolaże, po druk, ceramikę i rzeźbę); Erró
1993, s. 205-206.
interesuje się także filmem i tworzy liczne video-arts. Jest to
pierwszy pełnowymiarowy artysta współczesny na wyspie
i jeden z niewielu tak chętnie czerpiących z pop-kultury, która
długo była przecież Islandii obca.
Islandczyk na obczyźnie
Analizując życiorysy wymienionych Islandczyków można
zauważyć, że wielu z nich przez długi okres swojego życia
podróżowało za granicę, głównie do państw Europy kontynentalnej oraz do Stanów Zjednoczonych. Wielu z nich wracało,
wielu potraktowało swój dom jako tymczasową przystań,
by ostatecznie wyemigrować – tak jak Erró, który „większość
życia spędził na wyspach Morza Śródziemnego, w Paryżu
i w Tajlandii. On nie chciał malować Islandii. Wolał komiksy.
Postmodernistyczna czarna owca” 25 .
Podróże artystów były tym bardziej cenne, że w samej Islandii
nie wykształciły się żadne szkoły artystyczne, z których mogliby czerpać. Artyści wyjeżdżali głównie do Kopenhagi, a także
25
do Amsterdamu, Paryża i Sztokholmu. Tam też poznawali
Mirosław Gabryś,
modne w Europie tendencje, prądy, style i kierunki, mogli
Islandzkie zabawki.
Zapiski z wyspy wulinspirować się dokonaniami artystów kontynentu i przyglądać
kanów, Bielsko-Biała:
Pascal 2010, s. 178.
się najważniejszym dziełom sztuki w największych galeriach.
Stawiali w nich pierwsze kroki, stawali się artystami i wracali
na wyspę z bagażem nowych doświadczeń. Czy robili to w celu
udoskonalenia islandzkiej sztuki i rozsławienia małego kraju,
czy może w celu uzyskania sławy dla siebie – nie wiadomo.
Zdarzają się jednak przypadki artystów, którzy po zagranicznych
studiach artystycznych nie wracali już na wyspę, lecz robili
międzynarodową karierę. Jednym z nich jest chociażby klasycystyczny rzeźbiarz, Bertel Thorvaldsen (1770-1844) w Polsce
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znany przede wszystkim z pomnika Kopernika przed Pałacem 26
Por. Stefan Ziętowski,
Staszica i konnego pomnika księcia Józefa Poniatowskiego Berthel Thorvaldsen,
Biuletyn
przed Pałacem Namiestnikowskim w Warszawie. Wgłębiając „Islandia.
Towarzystwa
Polskosię w biografię tego (oficjalnie rzecz biorąc) Duńczyka, można Przyjaźni
-Islandzkiej” 1999,
natknąć się na informację o tym, że Thorvaldsen był synem nr 3: www.tppi.
Islandczyka 26 . Innym „Islandczykiem po ojcu” jest jeden org.pl/b3-99/bertel_thorvaldsen.rtf.
z ciekawszych artystów naszych czasów – duńsko-islandzki (20.05.2011).
twórca Olafur Eliasson (ur. 1967). Jego imię i nazwisko jest 27
„I to Islandia ma takie
współczesnej
typowo islandzkie i przez niektórych zaliczany jest właśnie do gwiazdy
sztuki, jak Olafur Elipisała Dorota
artystów islandzkich 27 , jednak on sam na stałe związał swoje asson”
Jarecka w artykule
Co robi CIA w Islandii?
życie z Danią i Niemcami.
w „Gazecie WyborZważając jednak na fakt, że w żyłach artysty płynie islandzka czej” (16.07.2010)..
http://wyborcza.
krew (oboje rodzice byli rodowitymi Islandczykami) należy Por.
pl/1,76842,8143115,
opisać twórczość i dokonania tego bądź co bądź uznanego Co_robi_CIA_w_
Islandii.html
już na arenie międzynarodowej artysty 28 , który – tak jak (20.05.2011).
Thorvaldsen – pozostawił w Polsce kilka swoich prac. Pierwszą 28
„To jedna z najbarz nich jest Negative Glacier Kaleidoscope z 2007 roku znajdujący dziej błyskotliwych
ostatniej dekady.
się w Parku Rzeźby na Bródnie, założonym z inicjatywy Pawła karier
W najbardziej
Althamera. „Rzeźba Olafura Eliassona to kalejdoskop o wadze prestiżowym
rankingu
ponad 300 kilogramów, w formie szczeliny w ziemi, w którą najważniejszych
żyjących twórców
wpadła spadająca z nieba gwiazdka. (…) «Odwrócony kalej- (Kunstkompass)
trzech lat
doskop lodowy» jest jednym z charakterystycznych dzieł islan- od
okupuje dziewiąte
i ciągle
dzkiego artysty, nawiązujących zarówno do naturalnych zjawisk miejsce
jest zdecydowanie
i fenomenów przyrodniczych, jak i do technologicznych wynala- najmłodszym
w pierwszej
zków” 29 . Drugą zaś jest pawilon Your Reality Machine zamówi- twórcą
dziesiątce” – pisał
Sarzyński
ony u Eliassona z okazji polskiego przewodnictwa w Radzie Piotr
w artykule Gwiazda
Unii Europejskiej. 14 grudnia 2010 rozstrzygnięto konkurs, spadnie na Bródno
w „Polityce”
w którym Studio Olafur Eliasson pokonało sześć zespołów ar- (18.05.2009).
http://www.
chitekto-nicznych z różnych państw, również z Polski. Projekt Por.
polityka.pl/kultura
uznano za najlepszy, ponieważ „będzie najlepiej spośród przed- /291438,1,gwiazdaspadnie-na-brodno.
stawionych funkcjonował w przestrzeni publicznej, (…) łamie read#ixz1176Du4Un
(20.05.2011).
konwencjonalne postrzeganie otoczenia, w jakim się znajdzie, 29
ma zmysłową, rzeźbiarską formę, stworzy czytelny i łatwy http://architektura.muratorplus.pl/
do zapamiętania znak przestrzenny, pobudza wyobraźnię” 30 . aktualnosci/-projektPawilon stanął w połowie lipca 2011 roku u zbiegu Krakowskiego rzezby-ogrodu_integrowanie-sztukiPrzedmieścia i ul. Karowej w Warszawie. Jego dalsze losy – z-miejska-architektura,184_8251.htm
po zakończeniu polskiej prezydencji – nie są jeszcze znane. (20.05.2011).
Do najważniejszych projektów Eliassona należą jednak 30
wyniku
te o sławie międzynarodowej, jak chociażby The Weather Project Uzasadnienie
obrad jury konkursu
projekt pawilonu
z 2003 roku, który został zrealizowany w Turbine Hall na
pod przewodniclondyńskiej galerii Tate Modern. W projekcie tym zastosowano twem Mirosława
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Białki, dostępne pod
adresem: http://
www.nina.gov.pl/files/
images/Uzasadnienie_wyniku_obrad.
pdf (20.05.2011).

nawilżacze powietrza tworzące lekką mgiełkę z cukru i wody
zawieszoną w powietrzu. Kluczowym elementem instalacji
był jednak okrągły dysk zbudowany z setek lamp monochromatycznych, emitujących żółte światło, co z pewnej odległości
dawało złudzenie światła słonecznego 31 . Sufit hali (liczącej
35 metrów wysokości) został pokryty ogromnym lustrem,
31 w którym zwiedzający mogli zobaczyć siebie jako „malutkie
Olafur Eliasson,
czarne istoty skąpane w pomarańczowym świetle”. Wystawę
The Weather Project
(katalog wystawy
obejrzało
2 mln zwiedzających, którzy pozostawali pod wielw Tate Modern),
Londyn 2003.
kim wrażeniem instalacji i często do niej wracali.
Eliasson wykorzystuje materiały naturalne: wodę, lód, powietrze,
światło, ziemię, a jednocześnie korzysta z maszyn i urządzeń
technicznych, które w symboliczny sposób ingerują w świat
przyrody przedstawiony w instalacjach (The Weather Project),
ale też go uzupełniają. Trudno jeszcze oceniać, co przez to chce
przekazać artysta, ale można powiedzieć, że jego sztuka
jest powszechnie przyjmowana z aprobatą, bo jest prosta
w przekazie i ma uniwersalne przesłanie. Sam zaś artysta
opisuje swoją sztukę w taki sposób: „Moje zainteresowanie
architekturą, przestrzenią, czasem i sztuką wywodzi się z fundamentalnego zainteresowania istotą człowieka (…) Ludzka
umiejętność ponownego zastanowienia się nad strukturą
i systemem egzystencji wymaga krytycznego zaangażowania
32 się w świat” 32 .
Olafur Eliasson, Your
Engagement has A gdy islandzcy artyści angażują się w świat, tworzona przez nich
Consequences; On
sztuka wychodzi z izolacji.
the Relativity of Your
Reality, Baden: Lars
Müller Publishers
2006, s. 3.
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Jak to jest z tym
Iśkiem? Islandia
w komiksie Axis
Powers Hetalia
– oryginał i recepcja fanów

W niniejszym artykule chcę opisać kreację Islandii autorstwa
Hidekaza Himarui, a także powstałe na jej podstawie pomysły
fanowskie. Następnie pragnę te wizje zestawić z innymi narracjami dotyczącymi wyobrażeń i stereotypów na temat Islandii – znaleźć punkty wspólne i różnice, na podstawie których
postaram się zrekonstruować fantazmatyczny obraz Islandii,
stworzony przez czytelników Axis Powers Hetalia. Wysnute
z powstałej analizy wnioski będą próbą odpowiedzi na postawione w temacie pytanie, które sformułowane bardziej naukowo powinno brzmieć: jak Islandia jawi się młodym ludziom
i co mogłoby sprawić, żeby zechcieli oni poszerzyć swój stan
wiedzy o tym kraju?
Przy analizie Hetalii będę pracować głównie na surowym materiale komiksu. Z powodu nikłej liczby dostępnych w Polsce
opracowań o praktykach fanowskich swoje rozważania
będę odnosić do własnych doświadczeń (jako osoba czynnie
uczestnicząca w społecznościach fanowskich od blisko
dziesięciu lat) oraz do poczynionych na przestrzeni dwóch
lat obserwacji i rozmów z fanami personifikacji Islandii z Axis
Powers Hetalia.
Seria Axis Powers Hetalia autorstwa Hidekaza Himarui jest obecnie jedną z najpopularniejszych pozycji wśród fanów komiksu
w stylu japońskim (manga) na całym świecie. Satyryczne paski
komiksowe, których bohaterami są personifikacje poszczególnych krajów, początkowo rysowane przez autora na jego
domową stronę internetową, doczekały się publikacji
książkowej nie tylko w rodzimej Japonii, lecz także w Polsce
i w Stanach Zjednoczonych. Na podstawie komiksu stworzono
także trzy sezony serialu animowanego i jeden film, który
1
swoją premierę miał w lipcu 2010 roku w Japonii I .
http://en.wikipedia.
O popularności serii świadczy z pewnością liczba fanowskich org/wiki/Axis_Powrysunków, opowiadań, komiksów, klipów i animacji oraz inne ers_Hetalia
(5.01.2011).
aktywności związane z praktykami fanowskimi: zakładanie
fanklubów, sesje zdjęciowe w przebraniach stylizowanych
na bohaterów Hetalii oraz mnogość spekulacji i dyskusji
na forach internetowych. Można powiedzieć, że sama forma
komiksu zachęca do „uzupełniania” jej przez fanów. Paski
komiksowe nie tworzą fabularnej ciągłości, przybierają raczej
postać pojedynczych anegdot – autor na podstawie interpretacji wydarzeń historycznych lub ciekawostek kulturowych
przedstawia relacje między postaciami. Kreacje bohaterów
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oparte są w dużej mierze na stereotypach o danych nacjach,
luźnych skojarzeniach i pomysłach własnych autora, niekiedy
niemających zbytnio logicznego uzasadnienia (np. uosobienie Polski mówi w oryginale jak wiejska dziewczyna z Na2 goi 2 ). Chcąc nadać postaciom spójność charakterologiczną
http://hetalia.wikia.
(co zresztą nie zawsze się udaje), autor wybiórczo korzysta
com/wiki/Poland
(5.01.2011).
ze znanych stereotypów, np. postać będąca personifikacją
Ameryki uwielbia fast foody i uważa się za superbohatera,
nie można jednak powiedzieć, by przypisana była jej obsesja
na punkcie broni palnej. Fani, nie zawsze zgadzający się w pełni
z wizją postaci stworzonej przez Himaruyę, najczęściej nie
odrzucają jej w całości, ale wyciągając daleko idące wnioski
i dodając spostrzeżenia od siebie, formułują własną wizję bohatera. Np. Finlandia w Axis Powers Hetalia jest miłym, przyjacielskim, ceniącym sobie spokój chłopcem o imieniu Tino. Fani,
do których bardziej przemawia skojarzenie Finlandii z wojną
zimową i tamtejszą sceną muzyki metalowej, będą w swojej
twórczości przedstawiać Tino jako osobę tylko udającą miłą,
o specyficznym guście i niezdrowym zamiłowaniu do broni
palnej.
Postać Islandii również pojawia się w serii Axis Powers Hetalia.
Nie jest jedną z głównych postaci (do tych z pewnością należą
tytułowe Państwa Osi i próbujący z nimi walczyć Alianci),
trudno powiedzieć również, by była przez autora bardzo
rozwinięta (dużo więcej materiału można znaleźć chociażby
o Polsce i Litwie, a nawet Szwajcarii i Liechtensteinie). Jednak
bohater zjednał sobie już grono fanów – na jednym tylko serwisie społecznościowo-artystycznym DeviantART.com
jest ponad 6000 fanowskich produkcji odwołujących się do komiksowego wizerunku Islandii. W jednym z jego fanklubów
3 zapisanych jest ponad 500 osób 3 .
http://iceland-fan.
deviantart.com/ Islandia jest chłopcem o srebrnych włosach i fioletowych oczach,
(5.01.2011).
ubranym w białą koszulę z kokardą pod szyją, brązową kurtkę
i spodnie, w wysokich białych butach. Zazwyczaj przedsta4 wiany jest z maskonurem. W jego charakterystyce z drugiego
Hidekaz Himaruya,
Axis Powers Hetalia,
tomu serii możemy przeczytać: „Tajemniczy chłopiec, który
t. 2, tłum. Paulina
Ślusarczyk,Warszawa:
z
zewnątrz wydaje się zimny jak lód, ale w środku żarzy się
Studio JG 2010, s.19.
w
nim ogień. Chyba najdziwniejszy z krajów Europy” 4 . Sama
5
Hidekaz Himaruya,
Islandia
pojawia się dopiero w trzecim tomie, w rozdziale
Axis Powers Hetalia,
t. 3, tłum. Paulina
Państwa skandynawskie rozrabiają 5 .
Ślusarczyk,Warszawa:
Studio JG 2010, s. 47. Nadając Islandii płeć męską, autor „zakwalifikował” postać
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do grona innych bohaterów serii, dużo liczniejszych względem
narysowanych bohaterek (opisanych personifikacji krajów jest
trzydzieści cztery, w tym tylko siedem to kobiety), zazwyczaj
też częściej występujących i dokładniej scharakteryzowanych.
Jednak podobnie jak większość rzadziej ukazywanych postaci,
Islandia początkowo miał być bohaterem bez imienia „ludzkiego” 6 , nazywanym tylko nazwą państwa 7 , co z kolei 6
Takie było
wskazuje na pewną marginalność jego znaczenia.
początkowe
autora,
Wygląd Islandii wyróżnia go znacznie od innych bohaterów założenie
dopiero w listopadzie
2010
roku
umieścił
Hetalii – przeważająca większość z nich ma włosy i oczy na swoim blogu
kilka
w naturalnych, właściwych przynależności rasowej kolorach. propozycji imienia dla
Islandii-postaci: Emil
Jedyną niezwykłą z powodu wyglądu postacią jest personifika- Steilsson, Sigurđur,
Egill: http://
cja Prus (mężczyzna o srebrnych włosach i czerwonych oczach). Eiríkur,
hetaliatumblrinPostać ta jest również stworzona w dużej mierze w oderwa- dex.tumblr.com/
post/1692188515,
niu od przetrwałych do naszych czasów stereotypów na temat http://hetalia.wikia.
com/wiki/Iceland
państwa pruskiego, a jej obecność (wszak Prusy nie istnieją (5.01.2011).
na mapie Europy) intryguje i podsyca wyobraźnię czytelników, 7
niż np.
tworząc szereg domysłów (np., że jest to państwo-duch). Inaczej
główni bohaterowie
Podobny do Prus wygląd Islandii i aura niezwykłości wskazują serii, Państwa Osi
– Włochy, Niemcy
na równie niedookreślony status tej postaci.
i Japonia, których
to kolejno:
W krótkiej charakterystyce Islandii znajdziemy typową dla opisu imiona
Felicjano, Ludwig
tego kraju narrację (kontrastowe połączenie ognia i lodu) i Honda.
oraz wskazanie na szczególną odmienność Islandii względem
reszty Europy. Z pasków z udziałem Iśka (tak właśnie zdrobniale mówią o tej postaci fani, podobnie zwraca się do niego
Dania) dowiadujemy się także, że nie lubi być traktowany
jak dziecko i nie chce zaakceptować faktu, że Norwegia jest
jego bratem (na co wskazują testy genetyczne). Bywa też, że
unosi się dumą i izoluje się od reszty państw skandynawskich.
Islandia pojawia się również w pasku komiksowym Do boju, 8
Hidekaz Himaruya,
Sealandio! 8 , gdzie studzi zapał Sealandii, pragnącego się z nim Axis Powers Hetalia,
t. 3, op.cit., s. 78.
zaprzyjaźnić (ale też nim dyrygować).
Epizody z tomu trzeciego są jak dotąd jedynymi z udziałem
Islandii. Opierając się ściśle na tym materiale, niewiele można
tak naprawdę powiedzieć o konstrukcji postaci czy jej relacjach z innymi bohaterami. Jednak podstawową praktyką
fanowską jest przede wszystkim interpretacja, w tym przypadku wręcz nadinterpretacja. Naszkicowaną w Axis Powers
Hetalia wizję Islandii fani uzupełniają, wyciągając z podanych
przez autora informacji daleko idące wnioski i dodając własne
spostrzeżenia, które czerpią z pogłębiania swojej wiedzy
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na temat kraju ognia i lodu. Jak wspomniałam, do takich
praktyk zachęca sama forma komiksu, jego anegdotyczność
i fragmentaryczność.
Tym sposobem wielu fanów wychodzi z założenia, że Islandia
jest osobą skrytą, introwertyczną, ale bardzo emocjonalną.
Powracającym w twórczości fanowskiej motywem jest
wynikająca z izolacji samotność, silnie odczuwana przez
Islandię. Podkreśla się ten stan zarówno w opowiadaniach,
jak i rysunkach fanów, często przedstawiających postać
chłopca na tle śnieżnego pustkowia. Niezdolność do wyrażania
i okazywania uczuć czyni z Islandii osobę bierną w kontaktach
z innymi. Bierność ta sprawia, że Islandia nie potrafi przełamać
swojej samotności i wyobcowania, a to nadaje mu wymiar
tragiczny.
Przypisywanie Islandii przez niektórych fanów homoseksualizmu
wynika bardziej z popularnej w społecznościach fanowskich
praktyce slash 9 niż z przeświadczenia o liberalnym islandz9
Slash – praktyka
kim
podejściu do nieheteronormatywnej seksualności. Hofanowska polegająca
na opisywaniu relacji
moseksualizm
nie wyróżnia Islandii, jest raczej ogólnie przyjętą
homoseksualnej
między męskimi boprzez fanów slashu cechą wspólną wszystkich postaci. Przy
haterami istniejącego
tak przyjętych założeniach rzadko porusza się tematykę
już tytułu, również
wtedy, gdy wątki
homoseksualizmu jako „miłości zakazanej”, chyba że jest
takie nie występują
w treści oryginału.
on
dodatkowo naznaczony tabu kulturowym kazirodztwa.
http://en.wikipedia.
org/wiki/Slash_fiction
W ten sposób miłośnicy Axis Powers Hetalia i slashu często
(5.01.2011).
przedstawiają parę Norwegia/Islandia. Określając obu bohaterów jako zakochanych w sobie braci, fani wpisują w postać
Islandii kolejny wymiar tragiczny: uczucia niespełnionego
lub – by było spełnione – przeciwstawiającego się podstawowym zasadom życia społecznego. Do fantazmatu wytworzonego wokół postaci autorstwa Himarui dochodzi wtedy
element wykluczenia.
Drugim bohaterem, z którym często „swata się” Islandię, jest
Dania. Epizody prezentowane w serii w dużej mierze stanowią
luźną interpretację wydarzeń historycznych. Również
połączenie w parę Danii i Islandii według fanów uzasadnia
historia (wyspa była podległa Królestwu Danii). Sam Dania
w kreacji Hidekaza Himarui jest najbardziej żywiołowym
i wojowniczym ze Skandynawów. Z jednej strony jest raczej
pogodny i przyjacielski, niemal jowialny, z drugiej – również
zaborczy i narzuca swoją wolę innym. Wobec takiego wizerunku Danii Islandia może być tym bardziej odbierany jako
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bierny obiekt uczuć. Sytuację komplikuje fakt, że wśród fanów 10
zostało nawet
Hetalii praktykujących slash dużo popularniejszą parą jest Co
podkreślone przez
w charakteDania/Norwegia. Niekiedy obie te pary są łączone w uczu- autora
rystyce Islandii
ciowy trójkąt, przy czym niezmiennie to Islandia staje się „tym z drugiego tomu,
ale nie zostało
trzecim”.
rozwinięte w paskach
Por.
Inni „partnerzy” Islandii, postacie spoza kręgu skandynawskiego, komiksowych.
Hidekaz Himaruya,
dowodzą pewnej „konsternacji” fanów: skoro Szwecja jest Axis Powers Hetalia,
t.2, op.cit., s. 19.
z Finlandią, a Dania z Norwegią, z kim połączyć Islandię?
W tej kwestii istnieje duża różnorodność. Dość często można 11
Wpływ na to miał
spotkać taką parę jak Hongkong/Islandia, nieuzasadnioną zapewne także ubiór
podobny
z punktu widzenia historii, a wynikającą raczej ze zbliżonych Islandii,
nieco do stereostroju
charakterów postaci i podobnego w niektórych ujęciach typowego
dandysa z przełomu
statusu osoby „odstającej” od reszty grupy (w przypadku XIX i XX wieku,
wyróżniający się
Hongkongu – grupy państw dalekowschodnich). Inne pary na tle strojów innych
(w większości
tworzone są na podstawie anegdot kulturowych (np. para postaci
bohaterowie są
w mundury
Polska/Islandia, zwana „Prince Polo love”) czy nawet eko- ubrani
swoich armii).
nomicznych (para Rosja/Islandia, wynikająca jakoby z zaintere- W komiksie, szczew stylu
sowania Federacji Rosyjskiej zakupem ziem na wyspie 10 ). gólnie
japońskim, gdzie
ikonografiBywają też pary tworzone przez bardzo luźne skojarzenia, na warstwa
czna staje się bardzo
przykład Australia/Islandia. Nawet w tych ujęciach przewija się często nośnikiem dodatkowych znaczeń,
motyw samotności, wyalienowania, dziwności, niezwykłości, fani przykładają dużą
wagę do stroju
nonkonformizmu.
i wyglądu postaci,
wyciągając
Abstrahując od kwestii homoseksualizmu, należy wspomnieć często
z nich wnioski o chao fanowskim przypisywaniu postaci Islandii zacięcia artystycz- rakterze bohatera,
w świetle tego,
nego. We wczesnych zapiskach autora szkic Islandii został co
że w poradnikach
tworzenia mangi
opatrzony notką z informacją, że chłopiec jest bardzo muzy- do
podkreśla się rolę
kalny. To, a także postrzeganie przez młodych czytelników dopasowywania
wyglądu i ubrań
Axis Powers Hetalia kultury islandzkiej głównie przez pryzmat do usposobienia
nie jest nieurynku muzycznego, zaowocowało skłonnością do przypisy- postaci,
zasadnione.
wania postaci Iśka uzdolnień wokalnych lub ogólnie artystycznych 11 . Jednocześnie specyfika i oryginalność sztuki Islandii, często spotykająca się z brakiem zrozumienia ze strony
odbiorców z zewnątrz sprawia, że bohater dostaje łatkę
„artysty niezrozumiałego”. Ma to przede wszystkim wymiar
humorystyczny – w jednym z fanowskich komiksów Islandia wzdycha: „Nikt nie rozumie mojej sztuki”. Podobnie
w duchu żartu w komiksie Bokuno Hikikomori Life Islandia
jest przedstawiony jako alienujący się nastolatek uzależniony
od komputera – jedynym sposobem do zmuszenia go do wyjścia
z pokoju jest odcięcie kabla połączenia internetowego (a kiedy
Islandia wychodzi na światło słoneczne, nieprzyzwyczajony
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do tegoż, reaguje wrzaskiem: „Moje oczy płoną!” 12 ).
Zarówno w oryginalnej kreacji Islandii-postaci, jak i w jej rozwinięciach fanowskich można dostrzec narracje typowe dla opisów Islandii-kraju. Anna Wojtyńska w artykule Islandia i Islandczycy oczami polskich imigrantów 13 przytacza wiele wypo13
Anna Wojtyńska,
wiedzi
mówiących o Islandii jako krainie nieznanej, niezbaIslandia i Islandczycy
oczami polskich
danej,
tajemniczej,
o niedookreślonym statusie ontoloimigrantów [w:]
Roman Chymkowski,
gicznym,
„księżycowej”
14 . Swoiście koresponduje to z wizeWłodzimierz
runkiem
Islandii-postaci.
W wypowiedziach i twórczości fanów
Karol Pessel (red.),
Islandia.Wprowadzenie
Hetalii
mamy
również
sprzężenie
zwrotne: niezwykłość kraju
do wiedzy
o społeczeństwie
rzutuje
na
wyobrażenie
bohatera,
zaś uczuciowe podejście
i kulturze, Warszawa:
Wyd.Trio i Collegium
do postaci, nadawanie jej rysu tragicznego i emocjonalnego
Civitas 2009.
rzutuje na stosunek do kraju. Tym samym Islandia-kraj jawi
się fanom postaci – podobnie jak ma to miejsce w relacjach
14
Ibidem, s. 155.
z podróży Ferdynanda Goetla analizowanych przez Romana
15 Chymkowskiego 15 – jako kraina doświadczenia egzystencjalRoman Chymkowski,
nego, naznaczona tęsknotą. Krajobraz islandzki staje się krajoPolskie podróże na
Islandię – od Edmunda
brazem duszy.Takiej przestrzeni nie mogą zamieszkiwać zwykli
Chojeckiego do Ferdynanda Goetla [w:]
ludzie – raczej wrażliwi, kulturalni artyści. Nie w pełni, być
Roman Chymkowski,
Włodzimierz Karol
może, uświadomiona mitologizacja obrazu Islandii jest podsyPessel (red.), op.cit.
cana również tym, że dla wielu czytelników Axis Powers Hetalia,
ludzi w wieku ok. 14-18 lat, podróż na Islandię jest zwyczajnie niemożliwa z powodów chociażby finansowych. Fanom
obca jest więc praktyka kontaktu z wyspą i jej mieszkańcami
– zapewne też z niedowierzaniem wysłuchaliby wypowiedzi
na przykład o ubogiej kulturze osobistej Islandczyków 16 .
16
Por. Anna Wojtyńska,
Paradoksalnie
jednak owe zderzenie górnolotnych wyobrażeń
op.cit., s. 160.
i relacji „naocznych świadków” najczęściej jednak podsyca
ciekawość fanów i prowokuje do dalszych poszukiwań.
I w postaci Himarui, i w komentarzach fanów nie znajdziemy
wątków, które przez znawców Islandii zostałyby wskazane
jako punkty określające kulturę islandzką, na przykład takie
jak wymieniane przez Włodzimierza Pessela: przywiązanie
17
Włodzimierz Karol
do
tradycji sag nordyckich i natury, światopogląd ukształtowany
Pessel, Czy Islandia
jest skandynawska?
przez
protestantyzm i wiarę w „świat niewidzialny”,
Próba nakreślenia
„wzoru kultury”
aktywność życia społecznego, zwyczaje wywodzące się jeszcze
islandzkiej [w:] Roz czasów kultury ubóstwa 17 . Z pewnością dowodzi to
man Chymkowski,
Włodzimierz Karol
powierzchowności tych wyobrażeń, ale także nikłej wiedzy
Pessel (red.), op.cit.
„obiegowej” o Islandii, swoistego niewystępowania Islandii w
18
świadomości użytkowników kultury masowej 18 . Uważam
Por. Anna Wojtyńska,
jednak, że wizja Islandii zaczerpnięta z Axis Powers Hetalia,
op.cit., s. 149.
12

Umabe, Bokuno
Hikikomori Life, s. 14:
http://56gfh.blogspot.
com/2010/04/aph.
html (5.01.2011).
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pomimo naiwności i podatności na mitologizowanie, może
ten stan zmienić. Po pierwsze, nie należy ignorować siły
napędowej, jaką stanowi dla fanów poczucie więzi emocjonalnej z bohaterem. Wkładają oni wiele wysiłku w lepsze
poznanie i umotywowanie działań postaci. Po drugie, należy
wziąć pod uwagę klimat „zdobywania wiedzy”, wytworzony
w środowisku fanów Hetalii, wynikający ze specyfiki serii –
wiedza o historii, kulturze i stosunkach międzynarodowych
daje fanom możliwość pogłębienia swoich wizji postaci
i argumentacji w internetowych dyskusjach. Oba te czynniki
sprawiają, że fani Islandii-postaci chętnie sięgają po materiały
uzupełniające ich wiedzę na temat kraju, po teksty kultury
takie jak literatura czy film, ale też teksty naukowe. Entuzjazm wpisany w konstrukcję psychiki fana i zainteresowanie
tematyką Islandii sprawia, że udają się oni na wystawy i imprezy kulturalne poświęcone Islandii, zaczynają się uczyć
języka, a przede wszystkim dalej tworzą prace poświęcone
Islandii-postaci, odnosząc ją do Islandii-kraju. Postać narysowana przez Hidekaza Himaruyę staję się punktem wyjścia
do tego, by stopniowo zdobywać wiedzę na temat tego kraju,
by wyzbyć się zarówno skłonności do popadania w idealizację,
jak i negatywnych stereotypów o Islandii.
Islandia poetycka, samotna, tragiczna, wyidealizowana –
to obraz równie nieprawdziwy, jak ironiczny i zabawny opis
wyniosłych, zarozumiałych Islandczyków z Poradnika ksenofoba 19 . Pytaniem oczywiście jest, czy jakikolwiek obraz Islandii 19
Richard Sale, Poradnik
można byłoby nazwać prawdziwym, czy nie należy raczej brać ksenofoba. Islandczycy,
Paweł Łuków,
pod uwagę całej mozaiki obrazów i kalejdoskopu skojarzeń, tłum.
Warszawa: Adamanustawicznie rozbudowywanych i nigdy niedomkniętych.W mie- tan 1999.
rzeniu się z tym natłokiem informacji, z kłopotami ze zdobywaniem wiedzy, w trudzie ciągłego zadawania pytań i szukania
odpowiedzi może pomóc tylko ogromna sympatia do obiektu badań. Może zacząć się ona równie dobrze od sympatii
do srebrnowłosego chłopca.
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rozmowa

O studni, która
przestaje być wyspą
– z Hallgrímurem
Helgasonem rozmawiają
Izabela Smelczyńska
i Łukasz Bukowiecki

Hallgrimur Helgason (ur. 1959 w Reykjaviku) jest jednym z najbardziej
znanych współczesnych pisarzy islandzkich, autorem m.in. słynnego
101 Reykjavik. W 2010 roku nakładem wydawnictwa słowo/obraz
terytoria ukazała się w Polsce jego (czarna) komedia pomyłek Poradnik
domowy kilera w przekładzie Justyny Burzyńskiej.
Łukasz Bukowiecki: Czy Islandia jest wyspą? Oczywiście nie pytam o geografię.
Mam raczej na myśli kwestie kultury, gospodarki czy polityki. W jakim stopniu Islandia zachowuje swoją odrębność i niezależność, która
tak bardzo jest przez jej mieszkańców podkreślana, a jak duży jest wpływ
globalizacji?
Hallgrímur Helgason: Islandia jest wyjątkowym miejscem. Nieco różni się
na tle innych państw europejskich, ale nie jest też już tak odizolowana jak
kiedyś. Wraz z nadejściem XXI wieku stała się wyspą otwartą na świat.
Dobre połączenia lotnicze i internet sprawiły, że świat jest łatwo dostępny.
Czasami myślę, że Islandia zbyt łatwo poddała się tej globalizacji i ma
to odzwierciedlenie w obecnym kryzysie.
Łukasz Bukowiecki: Islandzka muzyka, literatura i kinematografia stają się coraz
bardziej popularne w Europie i na świecie. Islandzką kulturę można
porównać do dobrej jakości towaru eksportowego. Z kolei sama Islandia postrzegana jest coraz częściej jako wymarzony cel podróży. Jaki
wpływ na kulturę Islandii może mieć tak duże zainteresowanie nią ludzi
„z zewnątrz”?

Hallgrímur Helgason: Nasza kultura zaczyna być atakowana przez inne. Można
porównać ją do studni, z której każdy może czerpać, ale także każdy
może dorzucić coś od siebie. Stajemy się coraz bardziej ogólnodostępnym
narodem, co powoduje, że przestajemy być wyspą w wymiarze mentalnym.
Łukasz Bukowiecki: Pana książka, Poradnik domowy kilera, została napisana
po angielsku. Dlaczego?
Hallgrímur Helgason: To był eksperyment. Pewnego dnia, gdy pomagałem mojemu tłumaczowi, zapytał mnie: „Dlaczego nie spróbujesz napisać książki
po angielsku?”. Podchwyciłem ten pomysł i wtedy przyszła mi do głowy historia o chorwackim zabójcy, który trafia do Reykjavíku prosto z Nowego
Jorku. Zabójca na co dzień posługuje się angielskim, dlatego musiałem
myśleć tak jak on, pisać o Islandii jako obcokrajowiec, musiałem wyobrazić
sobie to miejsce jako zupełnie mi obce, jakbym tam nigdy wcześniej
nie był. To był najlepszy sposób, by nabrać dystansu.
Łukasz Bukowiecki: Bardziej chciał Pan napisać książkę o Islandii z perspektywy
obcokrajowca, czy napisać książkę po angielsku – żeby sprawdzić siebie,
a zarazem łatwiej dotrzeć do zagranicznych czytelników?
Hallgrímur Helgason: To wszystko przyszło razem.
Łukasz Bukowiecki: Efektem wydania książki w języku angielskim jest na pewno
jej większa popularność wśród odbiorców spoza Islandii. Łatwiej jest
ją przetłumaczyć na inne języki, można też liczyć na większe zainteresowanie wersją oryginalną – ludzie potrafią czytać anglojęzyczną literaturę
w przeciwieństwie do islandzkojęzycznej. Jednak ciekawi mnie, jak sami
Islandczycy odbierają literaturę rodaka pisaną w obcym języku?
Hallgrímur Helgason: Cóż… Nie spotkało się to z dobrą reakcją wśród Islandczyków. Islandczycy na ogół dbają o poprawność i czystość języka,
szanują go, unikają zapożyczeń, szczególnie z języka angielskiego. Być może
to właśnie było powodem nieprzychylnej reakcji.
Łukasz Bukowiecki: Tytułowy bohater Poradnika domowego kilera,Toxic, przeżywa
szok kulturowy, przenosząc się z Nowego Jorku do spokojnego Reykjavíku.
A jakie były Pana pierwsze wrażenia podczas wizyty w Polsce?
Hallgrímur Helgason: Jestem w Polsce po raz trzeci. Pamiętam, że od początku
Polska wydawała mi się być dużym krajem z wieloma ludźmi i silną kulturą.
Zawsze gdy tutaj jestem, mam wrażenie, że Polacy są bardzo weseli,
ale niezbyt wylewni i okazują to przez pewnego rodzaju ironiczny, a zarazem sympatyczny uśmiech. To tak jakby cieszyć się, ale nie chcieć tego
okazać.
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Izabela Smelczyńska: Począwszy od lat 60. spędził pan wiele czasu za granicą,
m.in. w Nowym Jorku i w Paryżu. Wynikało to z chęci ciągłej zmiany
miejsca, czy może szukał pan inspiracji do tworzenia?
Hallgrímur Helgason: Byłem wtedy bardzo młody, a Islandia była odizolowanym,
małym państwem. Chciałem się przenieść do innego miejsca, dużego miasta, które będzie mnie inspirowało, ale jednocześnie dawało też większe
możliwości rozwijania się.
Izabela Smelczyńska: A czy ma pan jakieś rady dla kogoś, kto w poszukiwaniu
inspiracji chciałby wyruszyć na Islandię?
Hallgrímur Helgason: Trzeba być przygotowanym na wszystko. Będzie zupełnie
inaczej niż to sobie wyobrażasz. Nie oczekuj zbyt wiele, ale licz, że coś
cię natchnie.
Izabela Smelczyńska: W pewnym wywiadzie Björk powiedziała, że „sztuka
w Islandii nie jest stawiana na piedestale. Jest częścią życia każdego Islandczyka – jak pieczenie ciast”. Dlaczego każdy mieszkaniec wyspy interesuje
się sztuką?
Hallgrímur Helgason: Sztuka ma ścisły związek z codziennym życiem Islandczyków. Jest szeroko dostępna i rozumiana przez zwykłych ludzi.
Najbardziej widoczne jest to na polu literatury i muzyki. Islandczycy wolą
pójść do teatru czy na koncert, niż oglądać sport w telewizji.
Izabela Smelczyńska: Islandczycy wolą tworzyć czy odbierać sztukę?
Hallgrímur Helgason: Jedno i drugie, choć trudno powiedzieć, że wszyscy zajmują
się sztuką profesjonalnie.Wiele osób tworzy dla własnej przyjemności. Jedni chcą zostać pisarzami, z kolei drudzy chcą, aby o nich napisać. Zdarzyło
mi się, że ktoś zaczepił mnie mówiąc: „musisz napisać o moim dziadku,
był wyjątkową osobą, to świetny bohater do kolejnej twojej książki…”.
Izabela Smelczyńska: Jakie są zalety i wady bycia sławnym w Islandii? Praktycznie
większość populacji skupia się w Reykjavíku, który liczy tyle mieszkańców,
ile średniej wielkości dzielnica warszawska. Zatem w takim miejscu
o popularność nie jest chyba trudno?
Hallgrímur Helgason: Na szczęście nie mam problemu z zachowaniem
prywatności. Jeśli ktoś mnie rozpoznaje, najczęściej chce się podzielić
ze mną swoją historią, opowiada mi o swoim życiu, co często inspiruje
mnie do wymyślania nowych opowieści. Gorzej jest, gdy spotykają mnie
ludzie wracający z pubów po kilku piwach. Nie czują się wtedy skrępowani,
stają się natrętni. To jest chyba jedyny minus bycia rozpoznawalnym.
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Łukasz Bukowiecki: Czy myśli pan, że pisanie powieści jest skutkiem obserwacji i pewnym komentarzem rzeczywistości, czy też jej cel stanowi chęć
dostarczenia czytelnikowi przeżyć estetycznych albo rozrywki?
Hallgrímur Helgason: Ja staram się tworzyć sztukę. A chcąc to robić,
nie można pozwolić sobie na jakieś przesłania propagandowe albo nastawić
się tylko na rozbawienie czytelnika. Należy znaleźć złoty środek – coś,
co dotrze do duszy człowieka, jednocześnie rozbawi go, ale także sprawi,
że zastanowi się nad daną rzeczą. To, co czyta, musi go poruszyć.
Łukasz Bukowiecki: A jeśli chodzi o komizm, który jest tak silnie obecny w Pana
powieściach – też jest zabiegiem artystycznym?
Hallgrímur Helgason: Tak, ja bardzo nie lubię pustego poczucia humoru, kiepskich komedii z wymuszonymi żartami, bezsensownych programów
telewizyjnych. Komizm musi mieć głębsze znaczenie, określony cel,
nie może być przypadkowy. Myślę, że pisarz ma umiejętność zmiany
sposobu, w jaki ludzie postrzegają świat. Na przykład jeśli czytasz
jakąkolwiek powieść Charlesa Dickensa, masz poczucie, że jesteś
w dziewiętnastowiecznej Anglii, dowiadujesz się, jak żyli wtedy ludzie,
poznajesz ich emocje i problemy.Twoje wyobrażenia o przeszłości ulegają
zmianie.
Łukasz Bukowiecki: To znaczy, że chciałby Pan być Charlesem Dickensem współczesnej literatury islandzkiej?
Hallgrímur Helgason: O tak, chciałbym… (śmiech).

Warszawa, 22 listopada 2010 r.
Tłumaczenie zapisu rozmowy z języka angielskiego: Izabela Smelczyńska
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Marta Ewa Bartoszek – narodziła się w Sanoku, lecz
wychowała w stolicy Islandii, gdzie spędziła 15 lat. Absolwentka
Kultury Rosji i narodów sąsiednich na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Najbardziej lubi pracę kelnerki, lecz z ambicji
przerzuciła się na tłumaczenia oraz nauczanie islandzkiego.
Opowiadanie konkursowe jest jej literackim debiutem.
Agata Bochyńska – studentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie realizuje program studiów z wiedzy o kulturze
(na Wydziale Polonistyki) oraz filozofii (na Wydziale Filozofii
i Socjologii), jednocześnie poszerzając swoje zainteresowania
o wybrane dziedziny psychologii. Wiceprezes Studenckiego
Klubu Islandzkiego UW i pasjonatka kultury skandynawskiej
– islandzkiej muzyki, norweskiej literatury, szwedzkiej kinematografii oraz życia codziennego mieszkańców Północy.
W roku 2010 studentka na Uniwersytecie w Oslo w ramach
programu „Erasmus” i beneficjentka Funduszu Stypendialnego
i Szkoleniowego „Islandia-Norwegia-Liechtenstein”.
Ewa Bortowska – urodzona w Toruniu w czasie kartek
na mięso i kolejek po pończochy. Ukończyła filologię angielską
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika tamże. Z zawodu tłumacz,
z zamiłowania górołaz i podróżniczka, z charakteru gaduła.
Z upodobaniem i wrodzonym zacięciem praktykuje starożytną
sztukę epistolarną, zasypując znajomych gigabajtami poczty
elektronicznej. Wena twórcza chimeryczna, parcie na sławę
znikome, ale bronić się nie będzie. Dotychczasowe osiągnięcia
literackie ograniczają się do publikacji artykułu w ekologicznym czasopiśmie dla młodzieży, pisanego w latach „młodości
górnej i durnej” dziennika oraz pozostającego w fazie alfa
bloga. Niepoprawnie optymistyczni i pokazowo nieobiektywni
fani twórczości (czyt. rodzina i przyjaciele) prognozują
gwałtowny rozkwit twórczości w wyniku zajęcia I miejsca
w konkursie na islandzką miniaturę literacką. Czas pokaże,
potomność zweryfikuje.
Łukasz Bukowiecki – doktorant i absolwent kulturoznawstwa
– wiedzy o kulturze w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu
Warszawskiego.W latach 2007-2010 prezes Studenckiego Klubu
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Islandzkiego, pomysłodawca niniejszego tomu. Prowadził portal
edukacyjno-kulturalny uw.islandia.pl, pomagał przy powstawaniu i promocji książki Islandia. Wprowadzenie do wiedzy
o społeczeństwie i kulturze, koordynował organizację kilkunastu
wydarzeń kulturalnych związanych z Islandią. Współredaktor
książki Pongo. Szkice o pograniczu, autor kilku opublikowanych
artykułów naukowych. Współpracował także z „National
Geographic Traveler”, portalem internetowym kwartalnika
„Res Publica Nowa” (publica.pl) i czasopismami studenckimi („Mishellanea”, „Teka Historyka”, „Traktor Królewski”).
Od kwietnia do wrzesnia 2011 roku odbywał staż zawodowy
w Departamencie Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Obok Islandii fascynuje go także
basen Morza Bałtyckiego i Słowenia. Uwielbia zaniedbane
muzea i złe filmy.
Anna Patrycja Czepiel – studentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, absolwentka VII
LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Islandia ciekawiła ją
od dziecka. W Studenckim Klubie Islandzkim działa od 2008
roku. Współpracuje także od 2007 roku z Fundacją FOR
prof. Leszka Balcerowicza. W przyszłości planuje przejąć
władzę w tym kraju zostać ekonomistką lub dyplomatą, jednak
nie zamierza porzucić zainteresowania muzyką. Anna Patrycja
pod wpływem romantycznego natchnienia układa bowiem
i wykonuje piosenki (vide www.myspace.com/annapatrycja).
Śpiewa głównie po polsku i francusku, jednak podczas zorganizowanego przez SKI wieczoru islandzkiego „Kraina wiatru
i pyłu. Ujęcie pierwsze” w Grawitacji oraz z okazji piątych
urodzin Klubu na Chłodnej 25 zaśpiewała w języku maskonurów. Marzy o wyjeździe na Antarktydę.
Anna Dominiczak (ur. 2.11.1983 w Szczecinie) – absolwentka
Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunek: socjologia – doradztwo
psychospołeczne). Ukończyła także Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuje w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Szczecinie jako terapeuta. Od 2005 roku
należy do zespołu redakcyjnego „Rodowodu II” (Biuletynu
Informacyjnego Rodzin Katyńskich w Polsce). Interesuje się
psychologią, literaturą, filmem i muzyką. Występuje w Teatrze
Ognia Inko Gni To (i marzy o torunée z ogniem po Islandii).
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Zadebiutowała wierszami w antologii Szept morskiej muszli.
W 2009 roku otrzymała wyróżnienie w Igrzyskach Literackich Wydawnictwa Red Horse za opowiadanie Malarz.
W 2010 roku jej opowiadanie Zwierzę zajęło II miejsce
w ogólnopolskim konkursie fantastyczno-kryminalnym Horyzonty Wyobraźni.
Karolina Jagnyziak – studentka antropologii kulturowej
i, od niedawna, afrykanistyki na Uniwersytecie Warszawskim.
Silnie uzależniona od podróży, śnienia na jawie i snucia nieprawdopodobnych opowieści. W swojej karierze literackiej
dorobiła się kilku wyróżnień, z których najznaczniejszym było
to uzyskane na Horyzontach Wyobraźni 2010. Nie przepada
za pisaniem o sobie, szczególnie od czasu, gdy każdego można
sobie bez problemu „wygooglać”.
Emiliana Konopka – uczennicaVIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Władysława IV w Warszawie. Amatorsko zajmuje
się historią sztuki i pisze bloga poświęconego tej dziedzinie
(http://butterfield-reignbeau.blogspot.com). Od kilku lat
interesuje się także Islandią, czemu winien jest zespół Sigur
Rós i piękne krajobrazy.To jej debiut w tego typu publikacjach.
Michał Grzegorz Medwid – student filologii angielskiej,
miłośnik literatury iberoamerykańskiej i Japonii. Dotychczasowy dorobek literacki obejmuje dwa opublikowane opowiadania (Kompot z truskawek, antologia PM w Katowicach;
Strażnik Nocy, „Qfant”) oraz jedną miniaturę („Qfant”). Całe
swoje życie podporządkował słowu pisanemu, w którego
magię sprawczą wierzy bezgranicznie.
Izabela Smelczyńska – od dziecka związana z muzyką; w wieku
7 lat przez przypadek znalazła się na wstępnych egzaminach do
szkoły muzycznej, gdzie ostatecznie spędziła 12 lat, rozwijając
swoją pasję początkowo w klasie fortepianu, a później rytmiki.
Obecnie studiuje muzykologię stosowaną na Uniwersytecie
Warszawskim. W przyszłości chciałaby zająć się wpływem
muzyki na zachowania człowieka w przestrzeni miejskiej.
Chętnie włącza się w wydarzenia kulturalne i organizację imprez.
W wolnych chwilach podróżuje, starając się obalić stereotypy europejskich miast. Od 2009 roku działa w Studenckim
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Klubie Islandzkim, w którym od roku pełni funkcję prezesa.
Jej zamiłowanie do Islandii oczywiście miało początek w muzyce.
Twierdzi, że poza Beethovenem tylko Islandczycy potrafią
wyrazić skrajne emocje poprzez dźwięki. Nigdy nie była w Islandii,
gdyż panicznie boi się zimna. Na swoim koncie nie ma żadnych
publikacji. Niniejszy artykuł jest jej debiutem.
Agata Sutkowska (ur. 1988 w Warszawie) – studentka Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, członkini
grupy teatralnej Mimochodem, rysowniczka komiksów w stylu
manga. Zajmuje się badaniem medium komiksu i społeczności
fanowskich. Para się trochę pisaniem fanowskich opowiadań,
rzadziej wierszy. Interesuje się kulturami obcymi. Marzy
o podróży na Islandię i do Australii.
Adrian Zawadzki (ur. 1987) – dziennikarz muzyczny, radiowy
i telewizyjny. W swoich działaniach zajmuje się muzyką
skandynawską, głównie islandzką. Debiutował w radiu, prowadząc autorskie audycje z zakresu muzyki alternatywnej.
W 2009 roku przy współpracy z Ólafurem Arnaldsem nakręcił
krótki film Odnalezione dźwięki (Polska/Norwegia/Islandia)
prezentujący postać artysty. Obecnie mieszka w Reykjavíku,
gdzie pracuje nad nowym filmem o tamtejszej muzyce.
Katarzyna Żywot-Górecka – autorka książki W krainie
przygód i tajemnic oraz Legendy o oleśnickim smoku. Mieszkanka
Opolszczyzny (Góry Opawskie), pracuje jako doradca rolniczy.
Mężatka, matka 12-letniego Krzysztofa. Zajmuje się twórczością
literacką dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. Nagradzana
w ogólnopolskich konkursach literackich. Zainteresowania:
historia, geografia, literatura. Bardzo miło wspomina swój
dwumiesięczny pobyt na Północy, podczas którego poznała
przyrodę, mieszkańców, kulturę i historię Skandynawii.
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