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Mit Ultima Thule (i jego obalenie),
czyli zamiast wstępu

Emiliana Konopka

Niniejsza publikacja jest zwieńczeniemogólnopolskiej konferen-
cji studencko-doktoranckiej pt. „Islandia: Geografia. Kultura.
Społeczeństwo”, która odbyła się w dniach 19-20maja 2016 roku.
Jej organizator, działający przy Instytucie Kultury Polskiej Uni-
wersytetuWarszawskiego Studencki Klub Islandzki, wręcza tym
samym sobie i Czytelnikom prezent z okazji swojego okrągłego
jubileuszu. Przez tych 10 lat naszej działalności zajmowaliśmy
się propagowaniem kultury odległej wyspy, zwanej mityczną
Ultima Thule, i przybliżaniem Islandii Polakom, którzy jeszcze
kilka lat temu mylili ją z Irlandią lub kulturę islandzką z kulturą
islamu. Dzisiaj Islandii nie trzeba nikomu przedstawiać; Wyspa
stała się jedną z najpopularniejszych destynacji turystycznych
wśród młodych Polaków, a relacje i anegdoty z tanich podróży
przekazywane są podczas niezliczonych już spotkań-opowieści
organizowanych w klubokawiarniach.



Emiliana Konopka

I choć wysunięta daleko na północ i pozornie niedostępna
Wyspa stała się nam bliższa dzięki łatwiejszemu podróżowaniu
oraz „skolonizowaniu” jej przez naszych rodaków, wciąż jeszcze
posługujemy się skonstruowanymi dawno mitami i wyobraże-
niami1, niekoniecznie obalanymi przez przemysł turystyczny.
Wciąż jeszcze niedostatecznie spenetrowana przez polskich bada-
czy2 terra incognita, stała się ofiarą popularnonaukowej narracji
eksponującej to, co chwytliwe i zagadkowe, ale niekoniecznie
prawdziwe, jak chociażby powtarzane przez media wątki przery-
wania budowy drogi w miejscach zamieszkiwanych przez elfy
lub żarty o braku drzew na Islandii. Tym samym pomysłodawcy
konferencji i tego tomu, do których należą studenci różnych
dziedzin i dyscyplin naukowych, wraz z duchowym patronatem
pionierskich badaczy islandzkiej kultury, doktorami Romanem
Chymkowskim i Włodzimierzem Karolem Pesselem, oraz z wy-
korzystaniem wiedzy i doświadczeń wieloletniego prezesa SKI,
Łukasza Bukowieckiego, postanowili obalić przynajmniej część
mitów o Ultima Thule, zapraszając do współpracy młodych
badaczy przekładających swoją pasję i miłość do Islandii na na-
ukowe zainteresowanie jej geografią, kulturą i społeczeństwem.

1Opisuje je Sebastian Jakub Konefał w świeżo wydanej antologii kina
islandzkiego, por. „Wyspa wyobraźni. Od literackiego mitu do ekranowego
stereotypu”W:Kino Islandii. Tradycja i ponowoczesność, Gdańsk 2016

2Na co zwracają uwagęWłodzimierzKarol Pessel i RomanChymkowski
we wstępie do bezprecedensowej publikacji traktującej o kulturze Islandii
z 2009, których spostrzeżenia są wciąż aktualne; por. „Wstęp: pierwszy szkic
do portretu Islandii” W: Islandia. Wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie
i kulturze, Warszawa 2009.
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Mit Ultima Thule (i jego obalenie)...

Antologia ta składa się z tekstów 9 z 28 prelegentówwspom-
nanej konferencji.Różnorodność zainteresowań autorów i szcze-
gółowe potraktowanie wybranych przez nich motywów nie
sprawia, że publikacja jest dziełem wyczerpującym i podejmu-
jącym najważniejsze problemy naukowe. Przekazujemy jednak
w ręce Czytelników pozycję o charakterze interdyscyplinarnym,
zawierającym teksty z dziedzin takich jak geologia, historia, histo-
ria sztuki, kulturoznawstwo, psychologia, socjologia czy ekono-
mia. Autorami tekstów są studenci i doktoranci różnych uczelni
wyższych w Polsce, nierzadko pozbawionych ośrodków skandy-
nawistycznych, a tym bardziej islandologicznych. Tym samym
część autorów opiera się na badaniach własnych, prowadzonych
podczas stypendialnych lub prywatnych wyjazdów naWyspę,
natomiast pozostali podjęli się pisania o kraju, do którego nie
dane im było jeszcze pojechać, posługując się świadectwami po-
średnimi, głównie źródłami obcojęzycznymi. Współpraca mło-
dych badaczy jest jednym z pierwszych kroków do zrealizowania
wielkiego marzenia o założeniu akademickiego ośrodka islando-
logicznego w przyszłości.

Podział na części język, naród, natura został zainspiro-
wany tekstem Anny Pietrzkiewicz-Read3, w którym triada ta
jawi się jako klucz do zrozumienia współczesnej Islandii i Island-
czyków. Odpowiada ona tematyce paneli, na które podzielona
była konferencja: geografia, kultura, społeczeństwo.

Część pt. język to nasza propozycja wstępu do historii i kul-

3Anna Pietrzkiewicz-Read „Mity i stereotypy. Wizerunki Islandii daw-
niej i dziś” (Przegląd Humanistyczny), nr 01 / 2012, str. 5972.
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Emiliana Konopka

tury islandzkiej. Język islandzki, do dziś istotny element tożsa-
mości Islandczyków, stanowi nie tylko interesujące zagadnienie
dla językoznawców, ale też spisane w języku staroislandzkim
teksty stają się istotnym, jeśli nie głównym, źródłem wiedzy
na temat historii Islandii i całego obszaru nordyckiego. Patry-
cja Strzeszkowska sięga do Eddy i innych pamiątek języka sta-
roislandzkiego, aby oddać wyjątkową naturę run i sprawczej
funkcji języka. Natomiast Anna Kowalewska, opierając się na za-
bytkach literatury staroskandynawskiej, poddaje analizie czasy
wikingów i niepodważalny już fakt odkrycia Ameryki przez Le-
ifa Erikssona i jego towarzyszy.

Część naród nie jest z kolei poświęcona wyłącznie Island-
czykom, choć otwierający ją tekst Emiliany Konopki traktuje
o budowaniu ich tożsamości narodowej na początku XXwieku
poprzezmalarstwo pejzażowe. Z kolei AleksandraOwczarz pod-
daje analizie obraz współczesnego Islandczyka, wyłaniający się
z kinematografii przełomu XX i XXI wieku. Agnieszka Ko-
nior omawia natomiast przemysły kreatywne, które pozwoliły
Islandczykom wydźwignąć się z kryzysu po 2008 roku, co pod-
kreśla pomysłowość na wykorzystanie kapitału społecznego na
Islandii. Ważną grupą, która także przyczyniła się do rozwoju
gospodarczego Islandii, są Polacy – najliczniejsza mniejszość na-
rodowa naWyspie. O ich doświadczeniach i motywach migracji
na Islandię pisze Marta Rycak, opierając się na przeprowadzo-
nych przez siebie wywiadach.

Ostatnia część, natura, dotyczy tego, z czym Islandia ko-
jarzy się najbardziej. To właśnie niezwykła przyroda Islandii

10



Mit Ultima Thule (i jego obalenie)...

przyciąga od wielu lat turystów, których napływ wpływa ko-
rzystnie na ekonomię kraju, ale powoduje - często nieodwracalne
- zmiany w naturalnym ekosystemie Wyspy, o czym pisze We-
ronika Pokojska. Natomiast Jagoda Kobuszewska podejmuje
temat eksploatacji natury już w charakterze stricte przemysło-
wym, poprzez wydobycie i obróbkę surowców mineralnych.
Rozdział zamyka tekst Tomasza Bieńko o procesach wulkanicz-
nych, które przed wiekami ukształtowały dzisiejszy krajobraz
Wyspy i które nadal go kształtują.

Islandia: mityczna Ultima Thule kreowana w opisach jej
mieszkańców lub podróżujących na nią od wieków turystów,
a może Kraina Ognia i Lodu, podporządkowana wielkim ży-
wiołom i jej surowej naturze? Chcieliśmy przedstawić przede
wszystkim Islandię, którą my znamy i którą kochamy. Mamy
nadzieję, że ten tom przyczyni się do zarażenia czytelników tą
miłością.Miłością, która nie sprowadza się do turystycznego eks-
ploatowania Wyspy i powtarzania krążących w przewodnickim
obiegu stereotypów, ale która akceptuje również wady i słabości,
a przede wszystkim opiera się na szacunku do trudnego, ale pięk-
nego języka, wycofanego, ale niezwykle sympatycznego narodu,
oraz dzikiej, ale niepowtarzalnej natury.

Emiliana Konopka
Prezes Studenckiego Klubu Islandzkiego UW

oraz współredaktor tomu





Część I
Język





Runy i magia: Performatywy
a magiczna funkcja języka

Patrycja Strzeszkowska
Uniwersytet SWPS

Odyn, o pozyskaniu run: I wtedy zacząłem nabierać płodności
i owocnej mądrości i wzrastać i czuć się dobrze: słowo ze słowa
przynosiło mi słowo, czyn z czynu przynosił mi kolejny czyn.

Hávámal [140]1

Pochodzenie staronordyckich runmożna tłumaczyć w dwo-
jaki sposób. Z jednej strony są one tworem człowieczej ręki,
która rytowała znaki w drewnie lub kości. Z drugiej zaś, runy
stanowią dar bogów, na co wskazuje inskrypcja z kamienia ze
Sparlösy, zgodnie z którą „runy pochodzą od bóstw” (rûnaR

1Hávamál [140], Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages, The
Skaldic Project.On line. Dostęp 24 kwietnia 2017 roku. http://www.abdn.
ac.uk/skaldic/. W nawiasie kwadratowym podano numery wersów utworu.
Jeśli nie zaznaczono inaczej tłumaczenie własne



Patrycja Strzeszkowska

raginu-kundu). W tym drugim znaczeniu runy są hierofanią,
czyli ponadludzkim ukazaniem wielkiej tajemnicy, na co wska-
zuje samo pochodzenie słowa. Runa, pranordyjskie runo , to
staronordyckie rún pl. rúnar oznaczające „tajemnicę, magiczny
znak”, w staroangielskiem „sekret, mroczne i zagadkowe słowo,
potajemne spotkanie”, lecz również samą literę (znak) runiczny;
w staro-wysoko-niemieckim „potajemną konwersację, szept”,
wgaelickim: „podstęp, intencję, pragnienie, sztuczkę;wwalijsko-
ryńskim: „urok, zaklęcie”. Słowo runa jest także pokrewne do
zapomnianego czasownika rúna, raun, oznaczającego docieka-
nie lub badanie. Oryginalne pole znaczeniowe pojęcia zawiera
w sobie więc nie tylko takie znaczenia jak tajemnica, ale także
wgląd oraz eksplorację, jakim poddaje się sekrety2.

Stanley Jeyaraja Tambiah w swojej książce The magical po-
wer of words3 stwierdza, iż związek pomiędzy językiem a magią
bierze się z przekonania co do właściwej samym słowommocy
wywierania wpływu na rzeczywistość. W przypadku słów zapi-
sanych runami, poprzez językowe konotacje dotyczące znaków
oraz ich symboliczne pochodzenie, związek ten wydaje się być
dużo bardziej oczywisty. Jednak trzeba być ostrożnym: jak za-
uważaLucienMusset, „obsesyjne zainteresowanie magią u wielu
runologówmożna tłumaczyć z punktu widzenia bardziej psycho-
logii badaczy niż samej zawartości inskrypcji. . . Ponieważ dla
prawie wszystkich tych naukowców aura tajemnicy, jaką przy-

2R. Cleasby, G. Vigfusson,An Icelandic-English Dictionary, Oxford
University Press, Oxford 1874, s. 504.

3S. J. Tambiah, The magical power of words, Vol. 3,Man, nr 2, 1968, s.
175-208.
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Runy i magia: Performatywy a magiczna...

pisują fuþarkowi4, dodaje atrakcyjności tej, skądinąd, surowej
dziedzinie”5. Dlatego w swoim artykule chcę powstrzymać się
od czynienia śmiałych założeń i wolę raczej rozważyć pytanie,
które powracało do mnie wielokrotnie podczas lektury staro-
nordyckich tekstów: czy można uznać używanie run za przejaw
myślenia magicznego dawnych Skandynawów?

Myślenie magiczne i czynienie słowami
(performatywy)

Na czym polega myślenie magiczne? Stanisław Piekarczyk
wskazał, że „dowolna jednostka myśli magicznie wtedy tylko,
gdy jest ona (w jakiś sposób) przeświadczona, że, po pierwsze, je-
śli wykona ona odpowiednią czynność, to nastąpi określony stan
rzeczy; po drugie, ten stan rzeczy jest istotnościowo podobny do
pożądanego przez tę jednostkę innego stanu rzeczy i po trzecie,
że jeśli zajdzie pierwszy stan rzeczy, to zajdzie także drugi stan
rzeczy” 6. Autor podaje przykład obecnego u wielu społeczno-
ści zwyczaju dokonywania aktu płciowego w okresie poprze-
dzającym początek wiosennych prac w polu. Poprzez odbycie
stosunku, skutkującego zapłodnieniem, a więc – poprzez wyko-

4Skandynawski wariant alfabetu runicznego. Nazwa „fuþark” lub „Fu-
þark” pochodzi od pierwszych sześciu jego liter. P. Horbowicz, G. Kreutzer,
W.Maciejewski, D. Skrzypek,Runy, Wydawnictwo Trio,Warszawa 2011, s. 18

5L. Musset, cytowany w: E. H. Antonsen, The runes: The earliest Ger-
manic writing system. w: The Origins of Writing.Red. W.M. Senner, Uni-
versity of Nebraska Press. Lincoln and London 1989. s. 137-158.

6S. PiekarczykW średniowiecznej rzeczywistości. Iskry. Warszawa 1987, s.
71.
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nanie odpowiedniej czynności – doprowadza się tutaj do stanu
rzeczy „istotnościowo podobnego” do stanu pożądanego, to
znaczy stanu, w którym brzemienna ziemia wyda na świat plon.
Jeśli urodzi kobieta, obrodzi też łan zboża. Opisana powyżej
czynność jest także czynnością symboliczną, gdyż akt płciowy
reprezentuje akt orania ziemi7.

Jednak większość czynności magicznych dokonuje się po-
przez akty mowy (zwane czynnościami semiotycznymi), gdy
wypowiadając lub czyniąc dany znak zmienia się rzeczywistość.
Wystarczy wymówienie na głos odpowiednich formuł. Karl Oli-
vecrona wskazał, że „W Księdze Rodzaju słowa Stwórcy spowo-
dowały efekt zgodny z ich literalnym znaczeniem: niech stanie
się światło i stało się światło. Światło powstało, ponieważ tak mu
nakazał, a wszystko inne zostało stworzone w ten sam sposób, roz-
kazem Boga”8. Podobnie, poprzez wypowiedzenie słów „biorę
ciebie za żonę”mężczyzna rzeczywiście czyni kobietę swoją żoną.
Podarowana rzecz – od czasu zadeklarowania „daję ci” – na-
leży do drugiej osoby, a przysięga stwarza sytuację zobowiązania,
gdyż ten, kto powiedział „przyrzekam” powinien zrobić to, co
obiecał.

Przytoczone wyżej przykłady należą do performatywów,
czyli kategorii wyrażeń, które wyróżnia się w języku obok twier-

7Przykład ten ilustruje jednocześnie wykorzystanie magii sympatycznej,
tzn. opartej założeniu, iż analogiczne działanie powinno wywołać analo-
giczny efekt. Mimo to należy pamiętać, że myślenie magiczne przejawia się
wyłącznie w użyciu tego rodzaju magii.

8A.Wagner, and R. K. Sherwin, (eds.) Law, culture and visual studies.
Springer, 2014, s 145.
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dzeń o faktach. W przeciwieństwie jednak do nich nie można
do performatywów stosować kategorii takich, jak prawda i fałsz.
W performatywach występują trzy konieczne elementy: (1) lo-
kucyjny, stanowiący akt mowy; (3) illokucyjny, gdyż stanowi on
wyraz zamiaru lub intencji mówcy, oraz (3) perlokucjny, poprzez
skutek, jaki akt mowy ma wywołać.

Widać tu wyraźnie, że performatyw to akt mowy realizujący
się pomiędzy co najmniej dwojgiem ludzi. Samowypowiedzenie
słów jest zatem elementem koniecznym, ale niewystarczającym,
by dokonany został performatyw. Po pierwsze, by dokonać aktu
mowy,musi istnieć ustalona fraza (np. „przysięgam”, „zakładam
się”). Po drugie,muszą istnieć określone okoliczności, w których
uczestniczą właściwe osoby (np. nie można poślubić kobiety,
składając przysięgę jej siostrze bliźniaczce). Po trzecie, czynność
musi być wykonana przez wszystkich jej uczestników w cało-
ści oraz poprawnie, zatem zgodnie z ustaloną procedurą (np.
trudno uznać za ważną przysięgę, gdy ktoś przekręci albo po-
minie jej słowa). Po czwarte, osoby, które biorą w niej udział
muszą posiadać konieczne dla niej przekonania, myśli i uczu-
cia, a po piąte, zachowywać się zgodnie z nimi i z przyjętą dla tej
czynności procedurą9.

Przyjmuje się nadto, że performatywmoże być nieskuteczny,
ze względu na wystąpienie tzw. „niefortunności” dwojakiego
typu. Pierwsza kategoria niefortunności dotyczy działań, które
są nieskuteczne zewzględu na niepoprawne albo niepełnewyko-

9Za: J. L. Austin,How to do things with words, Oxford University Press,
Oxford 1975, s. 15.
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nanie czynności wymaganych dla performatywu (np. wypowie-
dzenie niewłaściwych słów lub skierowanie ich do niewłaściwej
osoby). Do drugiej grupy niefortunności należą czynności doko-
nane zgodnie z procedurą, lecz pozbawione skutku ze względu
na niewłaściwe intencje mówcy (np. przysięgi złożone bez woli
ich dotrzymania oraz deklaracje składane w złej wierze)10. Jeśli
akt mowy ma mieć skutek w świecie realnym, stanie się jasne,
czemu w przypadku przyrzeczeń niefortunnych mówi się o na-
ruszaniu i łamaniu przysięgi, tak, jakby była ona elementem rze-
czywistościmaterialnej. Takiegowłaśnie ujęciamożna dopatrzeć
się sposobie rozumienia prawa przez dawnych Skandynawów.
W tym celu należy przyjrzeć się strukturze legislacyjnej dawnej
Islandii, jako że większość zachowanej literatury staronordyckiej
pochodzi właśnie z tego kraju.

Na Islandii sąd (lögrétta) pełnił funkcję ustawodawczą, lecz
był również jedynym organem władnym interpretować prawo.
W tym celu powoływano głosiciela prawa (lögsögumaður), zaj-
mującego się komentowaniem przepisów oraz ich recytacją, co
według zwyczaju czynionopodczas każdego zgromadzenia.Mów-
ca nie tylko dostarczał w ten sposób słuchaczomwiedzy o proce-
durach, ale także rytualnie odnawiał pokój i społeczny porządek.
Jak zauważa Joonas Ahola, nie bez przyczyny obowiązek zwoły-
wania dorocznych zgromadzeń dystryktów należał do osobywo-
dza, goði, będącego jednocześnie liderem religijnej wspólnoty11.

10Idem, s. 18.
11J. Ahola,Outlawry in the Icelandic Family Sagas, University of Hel-

sinki, Helsinki 2014, s. 79.
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Cotterrell trafnie wskazał, że prawo i religia przenikały się wza-
jemnie, w tym sensie, że wykonywanie prawa stanowiło jed-
nocześnie aktualizację woli społeczeństwa: „Prawo, jak inne
zjawiska społeczne, istnieje 1) wyłącznie jako idee lub rozumie-
nie współdzielone w subiektywnym doświadczeniu jednostek; 2)
w tym sensie, że materializuje się w nim szereg oczekiwań i po-
jęć dotyczących zachowania. Dlatego systemy prawne nie są je-
dynie strukturami wyróżnianymi obiektywnie w pozytywistycz-
nych kategoriach jako zdarzenia społecznie – ‘fakty społeczne’
w ujęciu Durkheima. Istnieją w subiektywnym doświadczeniu
indywidualnych aktorów”12.

W dawnej Skandynawii prawo definiowano nie jako zbiór
nakazów i zasad, odgórnie regulujących życie w społeczeństwie,
lecz jako akt, który realizuje się pomiędzy ludźmi, w tym znacze-
niu, że jest rodzajem umowy rozumianej i wykonywanej jedno-
myślnie przez wszystkich członków społeczności. Ten sposób
rozumowania znalazł wyraz również w staronordyckiej poezji,
co widać wPrzepowiedni Wieszczki, utworze traktującym o pra-
początkach świata:

5. Słońce, przyjaciółka księżyca, ze wschodu zarzu-
ciła prawą rękę na brzeg nieba, nie wiedziała gdzie
ma swoje pałace, gwiazdy nie wiedziały, gdzie są
ich miejsca, Księżyc nie wiedział o mocy, którą po-
siadał.13

12R. Cotterrell, The Sociology of Law: An Introduction, Butterworth,
London 1984, s. 155.

13Vǫluspá [6], idem.
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6. I wtedy wszelkie władze zasiadły na tronach losu
[rǫkstóla] najświętsi bogowie, i nad tym rozmyślali:
Nocy i jej dzieciom dali imiona: nazwali je pora-
nek i południe, popołudnie i wieczór, liczone w la-
tach14.

Dowiadujemy się z wiersza, iż w nowo uformowanym świe-
cie panuje chaos, brakuje mu celu i porządku. Bogowie zbierają
się na pierwszym w dziejach dziewięciu krain zgromadzeniu.
Władając słowem stanowią prawa, kiedy – poprzez nadanie
imion ciałom niebieskim – decydują o ich funkcjach oraz losie,
a jednocześnie sami są władzą oraz prawem. Samo nadanie imie-
nia, awięcwypowiedzenie nazwy– słowawystarczy, by dokonać
zmian w porządku świata. Tak jak filarem wszystkich krain jest
Yggdrassil, „drzewo słusznej miary15”, czyli drzewo porządku,
tak gwarantem istnienia światów będzie poszanowanie dla jego
istoty, a więc litery prawa. W dalszej części wiersza zawarto opis
tego, w jaki sposób słowa, zapisane z użyciemmagicznych zna-
ków, kształtują życie pierwszych ludzi, Aska i Embli:

19. Stamtąd pochodzą trzy kobiety o wielkiej wie-
dzy, z jeziora, które leży pod drzewem. Urð na-
zywała się pierwsza, „stało się”; druga Verðandi,
„staje się” - ryły w drzewie – Skuld, trzecia, „ma
się stać”. Wykładały prawa, dla dzieci człowieczych

14Vǫluspá [5, 6], idem.
15Völuspá [2], idem.
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wybierały życia, przeznaczenie ludzi.16

Ask i Embla zostali stworzeni z konaru drzewa, a teraz trzy
kobiety: Urð, Verðandi i Skuld – w takim samym drewnie –
ryją znaki runiczne, które zdeterminują przeznaczenie pierw-
szych ludzi oraz ich potomstwa. Snorri Sturluson w Eddzie
Prozatorskiej wskazał, że dobre kobiety z jeziora „. . .dobrego po-
chodzenia przydzielają dobre życie; lecz ludzie, którzy doświad-
czają nieszczęść są doglądani przez wrogie. . .” kobiety z jeziora.
Można domniemywać, że zależnie od tego czyją ręką zostaną
spisane słowa, mogą one przynieść człowiekowi pomyślne lub
trudne doświadczenia. Część znaków runicznych sama w sobie
odznacza się szkodliwymi właściwościami. Na przykład runa
„Þ” (thurs) użyta w zaklęciu ma sprowadzić na tego, na kogo je
rzucono, hańbę, niepohamowaną żądzę i straszliwe pragnienie.
W Skírnismál, Skirnir, służący Freja, straszy olbrzymkę Gerdę,
że przeklnie ją używając tej właśnie runy, jeśli nie zechce ona
poślubić jego pana:

26. Dotykam cię różdżką, dzięki której wezmę cię
pod jarzmo, i uczynię cię uległą mym życzeniom
(. . . ).
32. Poszedłem do lasu, do młodego drzewa by pozy-
skać różdżkę mocy: i różdżkę mocy zdobyłem (. . . ).
Rzeźbię dla ciebie runę thurs, i trzy znaki: pożąda-
nie, namiętność i nieznośne pragnienie – mogę je

16Vǫluspá [13], idem.
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zdjąć, tak, jak je nałożyłem, jeśli znajdę ku temu
powód! 17

Groźba Skirnira wyraźnie wskazuje, że niebezpieczne może
być zatem już samo wyrycie run. W utworzeHávamál Odyn,
najwyższy z bogów, ostrzega:

141. Odnajdziesz runy i deski pełne znaczenia -
bardzo wysokie, bardzo mocne [. . . ]
143.Czy wiesz, jak należy je ryć? Czy wiesz, jak na-
leży je układać? Czy wiesz, jak należy je barwić?
Czy wiesz, jak należy je testować? Czy wiesz, jak
należy zaklinać? Czy wiesz, jak należy dokonywać
ofiary? Czy wiesz, jak należy posyłać duszę? Czy
wiesz, jak zatrzymać oddech?
144. Lepiej prosić o niewiele, niż poświęcić zbyt dużo
– każdy dar wymaga zapłaty. Lepiej nie przepro-
wadzić ani jednej z dusz niż pozbawić życia zbyt
wielu.18

Odyn zwraca uwagę na to, że używanie run wymaga opano-
wania skomplikowanej procedury oraz spełnienia bardzo wielu
warunków. W przykładzie zHávamál skutki użycia run zostały
wyolbrzymione: dobrze zastosowane mają moc posyłania dusz,

17Skírnismál [26, 32], idem.
18Hávamál, [141, 142 i 143], idem.
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pomyłka w posługiwaniu się nimi może pozbawić oddechu. Po-
dobne ostrzeżenie zostało zawarte w Sadze Egilla, w której ty-
tułowy bohater, Egill Skallagrimsson, osławiony wiking i mistrz
run, ostrzega: run nie powinien rytować ten, kto nie wie, jak je
czytać, gdyż wiele złego może przytrafić się człowiekowi, gdy trafi
na zły znak19. Przywodzi to na myśl wymagania, jakie muszą
być spełnione, by performatyw był skuteczny.

Wmitologii zwracano także uwagę na to, że nadużycie lub
złamanie słowa może przynieść poważne konsekwencje. Tak
stało się w micie o olbrzymie budowniczym, również cytowa-
nymw Przepowiedni Wieszczki, a opisanej w szczegółach wEd-
dzie Prozatorskiej. Asgard, czyli siedziba bogów skandynaw-
skich, wymagała otoczenia murem obronnym. Bogowie popro-
sili o pomoc w ich budowie olbrzyma. Ten w zamian żąda od
nich Freji za żonę, a także dania mu Słońca oraz Księżyca. Bo-
gowie się zgodzili pod niemożliwym do spełnienia warunkiem,
że budowa zostanie ukończona w jedną zimę, a olbrzym będzie
pracował sam. Budowniczy zaakceptował te wymagania, lecz po-
prosił by pozwolono mu wziąć do pomocy konia. Za namową
Lokiego, bogowie ulegli prośbie.

Okazało się, że koń był magiczny i posiadał wielką siłę. Ra-
zem z olbrzymem pracował dzień i noc, tak, że w ostatnich
dniach zimy mur był prawie ukończony. Bogowie nie mieli po-
mysłu na to, jak uchylić się przed wypełnieniem zobowiązania
wobec budowniczego. Snorri napisał, bowiem, że “byli świadko-
wie ich układu, było wiele przysiąg, gdyż olbrzym uważał to za

19Egils Saga [75], idem.
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niebezpieczne, by przebywać wśród Asów bez zawarcia umowy,
gdyby Thor wrócił do domu”20. Bogowie orzekli, że winę za całą
sytuację ponosi Loki, który przekonał ich do zawarcia układu.
Zażądali więc by wymyślił on jak wyłgać się z dotrzymywania
układu.

Loki przemienił się w klacz i zwabił do siebie konia budow-
niczego, tym samymodciągając go od budowy i uniemożliwiając
wykonanie zadania. Gdy olbrzym zrozumiał, że został oszukany,
wpadł w gniew. Przestraszeni bogowie nie zważali dłużej na
przysięgi, lecz wezwali Thora, który zabił budowniczego21:

26. Tylko Thor uderzył, pełen wściekłości – rzadko
siedzi on spokojnie, gdy słyszy o takiej rzeczy! Obiet-
nice zostały złamane, przysięgi i ślubowania, wszyst-
kie ważkie słowa wymieniane między nimi.

Poeta zakpił z przepełnionego hipokryzją oburzenia Thora.
Bogowie działali podstępnie, stawiając przed budowniczym za-
danie, o którymmyśleli, że jest niewykonalne, by wreszcie zła-
mać wszystkie przysięgi, co w wierszu zostało pokreślone aż trzy
razy. Wyrażenie „obietnice zostały złamane” można tłumaczyć
również jako „przysięgimiały równąwartość”, cowprawie ozna-
czało sytuację, w której przysięgi unieważniały siebie nawzajem.
Autor wiersza nawiązał w ten sposób do zdarzenia opisywanego
w innej mitologicznej opowieści Baldrs draumar: gdy Baldera –
syna samego Odyna i następcę tronu - zaczęły dręczyć złe sny,

20Gylfaginning [56], idem.
21Vǫluspá [26], idem.
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jegomatka poprosiławszystkie stworzenia i przedmioty, by przy-
rzekły nie wyrządzić mu krzywdy. Przysięgły drzewa, kamienie,
zwierzęta, ludzie i wszystkie choroby. Tylko maleńki krzaczek
jemioły został zwolniony z obowiązku składania przyrzeczenia
i później użyto go do wykonania strzały, która zabiła Baldera.
Następujące po jego śmierci zdarzenia doprowadzą zaś do końca
całego świata. Tak naprawdę jednak bogowie przypieczętowali
swój los już w prapoczątkach dziewięciu krain: zlekceważyli
umowę z olbrzymem, podeptali wiążące ich słowa. Dlatego,
gdy ponownie próbują posłużyć się przysięgami, by chronić
siebie i Baldera, okaże się, że te nie mogą już być skuteczne.

Oczywiście, w świecie realnym nie można oczekiwać tak
spektakularnych efektów działania performatywów. Można jed-
nak przyjąć, że mitologiczne opowieści są pewnymwzorcowym,
choć wyolbrzymionymmodelem tego, jak przebiegało czynie-
nie słowami. Dają nam przez to sposobność dokonania wglądu
wsposóbmyślenia oraz intencje dawnychSkandynawów.Wnor-
dyckiej mitologii pewne, ściśle określone akty mowy były rów-
nocześnie czynnościami magicznymi. Zabiegi stylistyczne, jak
na przykład przypisywanie przysięgom cech fizycznie istnieją-
cych przedmiotów, mają za zadanie unaocznić odbiorcom tę
prawidłowość.

Historia pisma runicznego: Starszy i młodszy
fuþark

Mitologiczne runy, przez staronordycką poezję opisywane
jako dar Odyna dla ludzi, są znakami prawa oraz jednocześnie
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magicznymi artefaktami. Przytoczone w dalszej części omówie-
nia przykłady znakomicie ilustrują opisaną prawidłowość. Z
użyciem run spisuje się akty woli, treść przepisów prawa, po-
lecenia i zaklęcia, które mają odnieść skutek w świecie mate-
rialnym w momencie, gdy zostanie ukończone rycie znaków.
Potwierdzają to historia pisma runicznego oraz znaleziska arche-
ologiczne.

Runy zostały wprowadzone do użytku przez plemiona ger-
mańskie około Iwiekunaszej ery. Zapewne stało się towwyniku
spotkania tych ludów z Rzymianami, z którymi graniczyły one
od południa22. Kształt liter nawiązuje do form rozpoznawanych
zarówno w alfabetach języków z rejonówMorza Śródziemnego,
jak i starszych symbolach pochodzenia germańskiego.

W V wieku naszej ery Germanie dysponowali już rozbudo-
wanym i ustandaryzowanym alfabetem, składającym się z dwu-
dziestu czterech znaków, od pierwszych sześciu jego liter na-
zywanym fuþarkiem (starszym). Około 350 inskrypcji zapisa-
nych przy wykorzystaniu fuþarku starszego znaleziono na te-
renach dzisiejszej Danii oraz Skanii (południowa Szwecja). Aż
do wieku VIII postępowały przeobrażenia w systemie pisma
runicznego. W rejonie Skandynawii większość napisów wyko-
nano w fuþarku młodszym, zawierającym jedynie szesnaście
liter. Natomiast w tym samym czasie naWyspach Brytyjskich
podstawowy alfabet rozbudowano do dwudziestu ośmiu zna-
ków. Nie jest jasne, jaki był powód tych przeobrażeń, być może

22Rudolf Simek, Angela Hall, Dictionary of northern mythology, DS
Brewer, Cambridge 2008, s. 424.
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miały one związek ze zmianami społecznymi i językowymi nor-
dyckiej wspólnoty. W takim przypadku można by to tłumaczyć
świadomymi wysiłkami podejmowanymi w celu ujednolicenia
pisowni. Według niektórych badaczy zabiegi te miały charakter
szyfrujący, a czyniono je w oparciu o wiedzę z dziedziny magii
liczb23.

Przykłady wykorzsytania pisma runicznego

Odnajdywane dzisiaj inskrypcje runiczne różnią się znacznie
pomiędzy sobą pod względem długości, typu oraz domniema-
nego przeznaczenia. Są to zarówno pojedyncze znaki na amule-
tach czy broni, jak również rozbudowane inskrypcje, jak choćby
napis na szwedzkim kamieniu runicznym z Rök, składający się
z ponad 750 symboli. Runiczne zapisy towarzyszyły plemionom
germańskim wszędzie, gdzie stanęła ich stopa: od Islandii do po
Konstantynopol. Wykorzystanie run obejmowało zarówno cele
pragmatyczne, czego przykładem są rachunki handlowe, historie
rodów ryte na głazach, (mające regulować kwestie dziedzicze-
nia), miłosne listy, graffiti, jak i użycie symboliczno–magiczne:
w zbiorach prawa, klątwach i zaklęciach.

Duży zbiór tabliczek24, odkryty po pożarze w Bryggen, do-
tyczy spraw finansowych. Są to zamówienia towarów (B448):
„Sigurðr Lávarðr posyła pozdrowienia i słowo boże. . . Do króla

23Paulina Horbowicz, Gert Kreutzer, Witold Maciejewski, Dominika
Skrzypek, Runy, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2011, s. 50.

24Fragmenty tekstów z tabliczek runicznych B448, N735, N648, B149
pozyskano ze strony http://www.abdn.ac.uk/skaldic/.
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Król chce okuć do broni. . . włóczni z żelaza wartych osiemna-
ście łokci rudy, które posyłam z Johnem Ørim. Proszę byś uczy-
nił, jak proszę w tej sprawie, i jeśli zrobisz, jak mówię, otrzy-
masz naszą prawdziwą przyjaźń teraz i na zawsze25”; informa-
cję o tym, kto jest właścicielem towaru (N735): „Sǫlveig ma
trzy nici. Cztery i pół marki26”; prośbę o odroczenie spłaty po-
życzki (N648): „Þórir Piękny posyła Hafgrímurowi, swojemu
kontrahentowi, pozdrowienia i słowo boże, prawdziwe partner-
stwo i przyjaźń. Wiele mi brakuje, wspólniku, nie ma piwa ani
ryb. Chcę, żebyś to wiedział i nie stawiał żądań. Powiedz chłopu,
by przyjechał na południe zobaczyć się z nami i obejrzeć naszą
krzywdę. Nakaż mu to i nie domagaj się ode mnie więcej towa-
rów i nie mów o tym Þorsteinowi Długiemu. Wyślij mi trochę
rękawic. Jeśli Sigríð potrzebuje czegoś, daruj jej to. Przysięgnij,
że nie będziesz mnie bił (wcale) z powodu mojej biedy!”27.

Zachowały się także drewienka z wiadomościami, które słu-

25“Sigurðr Lávarðr sendir kveðju ... Guðs ok sína. Smíð þína vilda ek
hafa um Sigurðr Lávarðr sendir kveðju (...) Guðs ok sína. Smíð þína vildi
konungr hafa um vápnabunað at (...) spjót af á[tj]án alnum jarns, er ek sendi
þér með Jóhani Øra. Nú er þat bœn mín at biðja þik at þú sér mér auðbœn
nú um þetta mál (...) En ef þú gerir nú mín vilja, þá skalt þú sanna vingan
vára hafa í gegn nú ok jafnan”, idem.

26„Sǫlveig á þræðr þessa. Hǫlf fimta mǫrk”, idem.
27„Hafgrími, félag sínum, sendir Þórir Fagr kveðju Guðs ok sína, san-

nan félagskap ok vináttu. Mart skortir mik, félagi! Ekki er mungátit, eingi
fiskarnir. Vil ek at þú vitir, en eigi kref þú. Bið bóndann koma suðr til vár
ok sjá hvat oss líðr. Eggja hann til, en kref þú einskis hluta mér, ok eigi lát
þú Þorstein Lang vita. Send mér hanzka nǫkkura. Ef Sigríðr þarf nǫkurs, þá
bjóð henni. Heit þú mér ekki vetta hýð válaði.”, idem.
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żyły do codziennej, doraźnej komunikacji, jak na przykład in-
skrypcja (B149): „Gyda mówi, żebyś przyszedł do domu”28.

Część z runicznych inskrypcji stanowiła zapis koresponden-
cji miłosnej, jak choćby oświadczyny, wyryte na czterech bo-
kach deseczki słowa (A74): „Hávard przesyła Gudny pozdro-
wienie Boże i zapewnia o swojej przyjaźni. Z całej woli chcę pro-
sić o twoją rękę, jeśli nie chcesz być z Kolbeinem. Przemyśl swoje
plany i daj mi znać twoją wolę”29.

Powszechne są również inskrypcje na kamieniach, które ob-
jaśniać mają genealogiczne zawiłości rodu i potwierdzać prawa
do dziedziczenia, jak napis z płyty z wyspy Färingsö: „Czytaj
ty! Germundr dostał Geirlaug w dziewictwie. Wówczas narodził
im się syn, zanim on się utopił. Ale syn zmarł potem. Wów-
czas dostała Guðdrika. On ... ten. Wówczas narodziły im się
dzieci. Ale tylko dziewczynka przeżyła, miała na imię Inga. Ją
dostał Ragnsfastr ze Snutastað. Wówczas on zmarł, a syn póź-
niej. A matka dziedziczyła po synu. Wówczas dostała Erika.
Wtedy on zmarł. Wtedy Geirlaug dziedziczyła po Indze, córce
swej. Þorbiorn skald rył runy”30.

28„Kra serir at þu kak heim”, idem.
29„Hávarðr sendir (. . . )Guðs kveðju ok sína vingan. Ok nú er minn fullr

vili at biðja þín, ef þu vilt eigi með(Kol)beini vera. Huga þitt ráð, ok lát segja
mér þinn vilja.”, idem.

30„Rað þu! GæiRmundr [f]ikk GæiRlaug møydomi i. Þa fingu þau sun,
aðan hann drunknaði. En sunn do siðan. Þa fikk ho[n] [Gu]ðrik. Ha[nn]
... þennsa. Þa fingu þau barn. En maR æin lifði; hon het [In]ga. Ha[na]
fikk Ragnfastr i Snutastaðum. Þa varð hann dauðr ok sunn siðan. En moðiR
kvam at sunaR arfi. Þa fikk hon Æirik. Þar varð hon dauð. Þar kvam GæiR-
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Wkontekście wykorzystania run dla celów prawnych wspo-
mnieć należy Codex Runicus – jeden z niewielu tekstów runicz-
nych, zachowanych na pergaminie. Dokument zawiera szereg
duńskich praw, w tym najstarsze znane Prawo Skanii, dotyczące
regionu Szwecji, znajdującej się wówczas pod panowaniem duń-
skim. Na uwagę zasługuje szczególne zakończenie dokumentu,
w którym zawarto tekst najstarszego w krajach skandynawskich,
znanego nam świeckiego utworu muzycznego, „Drømde mik
en drøm i nat um silki ok ærlik pæl31.Tak jak słowa prawa, wers
ten zapisano runami, a dodatkowo nadano mu formę nota-
cji muzycznej, być może nie bez przyczyny: w staroislandzkim
słowo galdr czy też galðr oznacza pieśń32 a słowo to, użytew tym
kontekście, niemal zawsze niesie ze sobą konotacje czaru lub za-
klęcia.

Wreszcie, używano run do tworzenia amuletów lub rzu-
cania zaklęć. W Bryggen odnaleziono deszczułkę, na której na

laug at arfi Ingu, dottur sinnaR. Þorbiorn Skald risti runaR.”, inskrypacja
i tłumaczenie za: P. Horbowicz, G. Kreutzer, W. Maciejewski, D. Skrzypek,
Runy..., s. 70-71.

31Istnieje kilka interpretacji tekstu, a znaczenie wyrazów silki
oraz ærlik pæl nie jest dla badaczy jasne. Przyjęły się dwa tłuma-
czenia: ostatniej nocy śniłem sen o jedwabiu i drogocennych fu-
trach oraz ostatniej nocy śniłem sen o równości i sprawiedliwej mie-
rze. Por. Persson, Åke, and Johannes Holmquist. "Våra äldsta melo-
die."Http://www.skanefolk.se/skspf/runtenom/register.htm 3 (2003): 6.
Web. 02Mar. 2016.<http://www.skanefolk.se/skspf/runtenom/register.htm>.

32por.Heimdalar-galdr, Edda [17], Skaldic Poetry of the Scandinavian
Middle Ages. . . , op. cit. W zakresie znaczenia słowa por. Richard Cleasby,
Gudbrand Vigfusson,An Icelandic-English . . . , op. cit., s. 187.
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jednej stronie napisano: „kochany, pocałuj mnie” [ást min, kyss
mik], a na drugiej wyryto cały ciąg szesnastu liter fuþarku. Z ko-
lei w Sígrdrífumál (6), walkiria Brynhilda, ukrywająca się pod
imieniem Sigrdrífy, czyli „zagrzewającej do zwycięstwa”, uczy Si-
gurda o magicznej mocy run. Brynhilda mówi: „musisz wyciąć
runy zwycięstwa, jeśli chcesz je odnieść, wyciąć je na swoim mie-
czu; część na jelcu, część na rękojeści, i wezwać Tyra dwakroć”33.
Wnioski

Wprawdzie część z omówionych wyżej przykładów użycia
run pozwala jedynie domniemywać, jakie były zamiary tego,
kto je rytował, lecz można wydobyć elementy wspólne i spróbo-
wać na ich podstawie wyciągnąć wnioski. Graffiti, wiadomości
na tabliczkach oraz korespondencja handlowa mogły stanowić
zarówno sposób zapisu komunikatów, pozbawiony głębszego
znaczenia magicznego, jak i środek do tego, by wzmocnić ich
przekaz: sprawić, by prośby zostały wysłuchane, polecenia - jak
w instrukcjach dla partnerów w interesach - wykonane, by na-
legania w listach miłosnych okazały się skuteczne, a prawa do
dziedziczenia - uszanowane. Pod tymwzględem teksty te można
uznać za przejawy magicznego myślenia.

W dokumentach prawnych kwestia ta wydaje się dużo bar-
dziej oczywista, jak w cytowanym Codex Runicus, gdy końco-
wym fragmentom pisma nadaje się formę inkantowanego zaklę-
cia. Te obserwacje pozwalają stwierdzić, że wykorzystanie run

33„Sigrúnar þú skalt kunna, ef þú vilt sigr hafa, ok rísta á hialti hiǫrs,
sumar á véttrimum, sumar á valbǫstum, ok nefna tysvar Tý”.
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można uznać za przejaw magicznego myślenia w tym sensie, że
poprzez rytowanie czy też pisanie znaków usiłowano osiągnąć
pewien zamierzony symboliczny efekt – jakościowo odmienny
od efektu, jaki mogło przynieść samo pisanie słów.

Więcej na ten temat magicznego myślenia dawnych Skan-
dynawówmówią cytowane szeroko fragmenty Eddy. W zawar-
tym wHávamál poleceniu Odyna, instruującego słuchacza, jak
używać run słyszymy echo zastrzeżeń Austina, wskazującego
na wszystkie warunki konieczne, by wypowiedzenie formuły
przyniosło zamierzony efekt. To, czego w świecie ludzi usiło-
wano dokonać poprzez użycie run, w świecie literackim ulega
urealnieniu i zostaje zrealizowane w pełni, w iście boskiej skali.
Najwyraźniej widać w Przepowiedni Wieszczki, gdzie działa-
nie na poziomie semantycznym powoduje zmianę na poziomie
materialnej rzeczywistości, a naruszenie obietnicy skutkuje znisz-
czeniem całego materialnego świata.

W świetle powyższego używanie run nie tylko można, ale
także należy uznać za przejaw myślenia magicznego dawnych
Skandynawów, które było oparte na konstrukcji performatywu.
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StaryNowy Świat - wikingowie
w Ameryce

Anna Kowalewska
Katedra Skandynawistyki, Uniwersytet Adama

Mickiewicza

Powszechnie uważa się, że odkrywcąAmeryki był w 1492Krzysz-
tof Kolumb. Znaleziska archeologiczne dowodzą jednak, że na
długo przed nim do wybrzeży kontynentu amerykańskiego do-
tarli wikingowie, którzy już wcześniej zasiedlili Grenlandię 1. Hi-
storie przekazywane w sagach długo uważane były za niegodne
uwagi, a odkrycia archeologów spotkały się z powątpiewaniem.
W świetle współczesnej wiedzy, zwłaszcza rezultatów wykopa-
lisk w L’Anse aux Meadows, obecność wikingów w Ameryce
Północnej nie może już ulegać wątpliwości, ponieważ znaleziska

1Helge Ingstad, The Norse Discovery of America. Volume two. The
historical background and the evidence of the norse settlement discovered
in Newfoundland. Norwegian University Press. Oslo 1985...., str. 81.
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zidentyfikowano jednoznacznie jako pochodzące ze skandynaw-
skiego kręgu kulturowego2. Pozostają jednak pytania dotyczące
przyczyn wypraw, ich ram czasowych i terytorialnych, a przede
wszystkim – ich niepowodzenia i powodów, dla których przez
wiele wieków pozostały zapomniane. W tej pracy opiszę ko-
lonizację3 Islandii i Grenlandii, które stanowiły „pomost” łą-
czący Europę z Ameryką4, oraz przedstawię możliwe przyczyny
i przebieg wypraw wikińskich do Ameryki Północnej. Na ko-
niec postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wikingom
nie udało się pozostać na nowych terenach Grenlandii i Ame-
ryki na stałe, tak jak udało im się to na Islandii. Zastanowię się
również, czyw przypadkuwikingów rzeczywiściemożnamówić
o odkryciu Ameryki.

Pod koniec VIII wieku rozpoczęła się epoka wikińska, pod-
czas której mieszkańcy Skandynawii zdobyli niepodzielne pano-
wanie na europejskich morzach oraz odkryli i zasiedlili Islandię
oraz Grenlandię. Jedną z przyczyn, dla których prowadzący do-
tychczas osiadły tryb życia Skandynawowie zaczęli coraz częściej
wyruszać na łupieżcze wyprawy, a kupcy w poszukiwaniu zysku
gotowi byli zaryzykować odległą podróż w nieznane, były pa-
nujące stosunki polityczne. Kolonizatorzy Islandii i Grenlandii

2Przemysław Urbańczyk. Zdobywcy północnego Atlantyku.Wydawnic-
two UMK. Toruń 2012, str. 110.

3Jako „kolonizację” nie należy bynajmniej rozumieć żadnej zorganizowa-
nej akcji. Christian Keller proponuje nawet określenie „exodus”, Por. Keller
Christian. Norway in the 10th Century AD. An In-between Century w: The
Neighbours of Poland in the 10th Century, str. 37-49.

4Ibidem, str. 11.
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pochodzili w przeważającej części z terytoriumdzisiejszej Norwe-
gii5. Pod koniec VIII wieku obszar ten był podzielony na wiele
małych ośrodków władzy, które konkurowały ze sobą. Lokalni
przywódcy wyruszali na wyprawy, aby za pomocą zdobytych
dóbr polepszyć swoją pozycję polityczną (często przywódców
oceniano na podstawie tego, jakimi darami byli w stanie wyna-
grodzić swoich zwolenników).6 Później, co zbiegło się w czasie
z misjami chrystianizacyjnymi i rozwojem handlu, ambitny król
Harald Pięknowłosy siłą zaczął jednoczyć podzielony kraj i na-
rzucać jarlom7 swoją zwierzchność, w tym również wiarę chrze-
ścijańską. Harald wprowadził również nowe zasady funkcjono-
wania gospodarki, co doprowadziło do degradacji niezależnych
kupców oraz utraty znaczenia pomniejszych rodów. Polityczne
niepokoje sprawiły, że zdegradowane grupy społeczne zaczęły
parać się piractwem i przeprowadzać zamorskie wyprawy w celu
odzyskania utraconego statusu finansowego i pozycji społecz-
nej, a w dalszej kolejności - także zdobycia nowych ziem. Dla
wielu z nich konflikt zHaraldem, który osiągnął swój cel i zyskał
kontrolę nad znaczną częścią Norwegii, był przyczyną ucieczki
z kraju i osiedlenia się na stałe na odkrytych lądach. Tę przyczynę
kolonizacji przekazują przede wszystkim sagi8.

5Wdalszej części pracy będę używać określeń „Norwegowie”, „Island-
czycy” w odniesieniu do obecnych granic.

6P. Urbańczyk, op. cit., str. 32.
7Jarl – tytuł nadawany skandynawskim wodzom, często niezależnym

władcom lub zarządcom prowincji.
8Z sagi o Egilu czytamy: „król Harald [. . . ] dał im do wyboru: albo

przyjąć pokornie poddaństwo, albo opuścić kraj. Trzecią możliwość mieli do
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Drugą przyczyną były panujące w Skandynawii stosunki
społeczne. W chłopskim społeczeństwie norweskim uważano
za konieczność, aby każdy wolny mężczyzna wyruszył na wy-
prawę w celu zdobycia majątku i sławy. Znalezienie nowych,
dotychczas niezasiedlonych terenów, stanowiło dla wikingów
szansę na odzyskanie lub zdobycie przywódczego statusu, wyka-
zanie się walecznością i odwagą i zdobycie społecznego prestiżu.
Dodatkowo można w tym okresie zaobserwować wNorwegii
wzrost liczby ludności, co doprowadziło do braku ziemi upraw-
nej, a w konsekwencji – głodu. Te trzy główne przyczyny (poli-
tyczna, społeczna i ekonomiczna) skłoniły wielu Norwegów do
opuszczenia kraju i osiedlenia się gdzie indziej.

Częste wyprawy wikińskie przyczyniły się do rozwoju zna-
jomości żeglugi, dzięki której możliwe były dalsze i dłuższe po-
dróże. Do odkrycia nowych terenów prowadziły jednak często
zbiegi okoliczności, ponieważ niedoskonała technika nie po-
zwalała wikingom pływać pod wiatr. Dlatego też często niespo-
dziewane morskie sztormy zanosiły statki na wody, na których
żeglarze nigdy nie chcieli się znaleźć9. Również mgła lub burze
utrudniały orientację, prowadząc do zmian kursu, co niekiedy
prowadziło wikingów na odległe, wcześniej nieodwiedzane te-
reny. Dawne przekazy wskazują, że zarówno Islandia, Grenlan-

wyboru – to narazić się na srogie prześladowanie i utratę życia. Wielu z nich
zostało wtedy okaleczonych, bez rąk lub nóg. We wszystkich prowincjach
przywłaszczył sobie król Harald całą ziemię dziedziczną [. . . ]. Wobec tak
strasznej niewoli wielu mężów opuściło kraj. [. . . ] w tym to właśnie czasie
odkryto Islandię.”, za: P. Urbańczyk op. cit.

9P. Urbańczyk, op. cit., str. 212.
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dia, jak i Ameryka zostały odkryte przez żeglarzy przez dłuższy
czas płynących z wiatrem10.

Źródłemwiedzy o wyprawach Islandczyków na Grenlandię
i do Ameryki są spisane anonimowo sagi: Saga o Grenlandczy-
kach (przełom XII/XIII w.) i Saga o Eryku Rudym (poł. XIII
w.), znane z późniejszychodpisów11. Zewzględunadługi dystans
czasowy między spisaniem sag a opisywanymi przez nie wyda-
rzeniami, nie należy podchodzić bezkrytycznie do tych tekstów,
lecz posiłkować się wynikami badań archeologicznych i antropo-
logicznych, a w tym, przy braku materiałów źródłowych – mo-
delami teoretycznymi.12 Zwłaszcza „precyzyjne” informacje sag
bywały często efektem fantazji twórców i braku przywiązania do
dokładnych danych, stąd np. liczby kolonizatorówWinlandii są
zawsze wielokrotnościami liczby 5. Sagi „winlandzkie” różnią się
również w pewnym stopniu między sobą (ze względu na odstęp
czasowy między ich spisaniem) i obrazują nie tyle ówczesną rze-
czywistość, co raczej sposób myślenia o niej. Dodatkowo mają
one przede wszystkim za cel nadanie prestiżu rodowi Guðríðr
poprzez pokazanie jego heroicznej, chrześcijańskiej przeszłości
i umożliwić mu osiągnięcie wyższej pozycji w strukturze spo-
łecznej Islandii. Informacje o kolonizacji Grenlandii przekazuje

10Por. informacje o Gunnbjörnie Úlfssonie i Bjarni Herjólfssonie w dal-
szej części tekstu.

11Saga o Eryku Rudym zachowała się w pochodzącej z początków XIV
wieku kompilacjiHáuksbókHaukura Erlendssona, a Saga o Grenlandczykach
przetrwała jako część Sagi o Olafie Tryggvasonie w Flateyjarbók skompilowa-
nym ok. 1387r., za: ibidem.

12Ibidem, str. 70
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również Íslendingabók autorstwa Ariego Þorgilssona, warta
wspomnienia ze względu na to, że autor opierał się podczas
jej pisania na ustnych przekazach bezpośrednich uczestników
wydarzeń13.

Około 874 roku wikingowie zasiedlili Islandię14, która do
930 roku została w pełni skolonizowana15. Osadnikami byli
głównie Norwegowie, zarówno z Półwyspu Skandynawskiego,
jak i z zajętychwcześniej terenównawyspach północnegoAtlan-
tyku. Szybki przyrost ludności doprowadził w 975 roku do
przeludnienia i głodu16, co skutkowało naglącą potrzebą zaję-
cia nowych terenów. Pogłoski o nieznanych ziemiach leżących
na zachodzie doprowadziły do odkrycia w 982 roku Grenlandii
. Historia wypraw winlandzkich jest nierozerwalnie związana
z Grenlandią, ponieważ to stamtąd wyruszali osadnicy, dlatego
zbadanie historii wyspy ma dużą wartość informacyjną również
dla historyków zajmujących się Winlandią.

Grenlandię miał według tradycji jako pierwszy ujrzeć Gun-
nbjørn Úlfsson w okresie zasiedlania Islandii, gdy silny wiatr
zniósł jego statek z kursu.17 PoGunnbjørnie opowiadania wspo-
minają o innych Islandczykach, którzy dotarli do północno-
wschodniego wybrzeża Grenlandii - jednak to nie im przypisuje
się odkrycie wyspy. Według islandzkich sag dokonali tego wi-

13Islendingabók została napisana ok. 1130 r. i jest pierwszym dziełem
historycznym w języku skandynawskim, za: ibidem.

14Islendingabók podaje rok 870, rozdz. 1.
15Islendingabók, rozdz. 3.
16P. Urbańczyk, op. cit., str. 74.
17Ibidem, s. 212.
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kingowie pod wodzą Eryka Rudego . Sagi wspominają, że Eryk,
skazany na trzyletnie wygnanie z Islandii , wypłynął na poszu-
kiwania lądu, który widział Gunnbjørn. Po kilku dniach Eryk
dotarł do wybrzeży Grenlandii, opłynął jej południowe brzegi i
skierował się wzdłuż zachodniego wybrzeża. W końcu dopły-
nął w okolice, których większą część pokrywał lód. Według Sagi
o Eryku Rudym spędził tam trzy lata na eksploracji. Autor Is-
lendingabók podaje, że Eryk znalazł na wyspie ślady osiedli ludz-
kich, łodzie i kamienne narzędzia, które musiały tam zostawić
paleoeskimoskie plemiona kultury Dorset, które później zasie-
dliły Amerykę – znani z sag Skrælingowie18. Kiedy trzyletnie
wygnanie dobiegło końca, Eryk powrócił na Islandię, by opo-
wiedzieć o swojej podróży. Nową ziemię nazwał „Grenlandią”
(czyli „zieloną ziemią”), żeby przyciągnąć do niej potencjalnych
osadników19. Uważał, że ludzie będą bardziej skłonni się tam
osiedlić, jeżeli nazwa będzie zachęcająca. Inne, błędne wyjaśnie-
nie nazwy podaje Adam z Bremy, pisząc, że z powodu słonej
wody mieszkańcy wyspy są zieleni20.

Po przezimowaniu na Islandii, Eryk zebrał dużą grupę kolo-
nistów – 25 statków - z których 14, czyli ok. 300-400 osób, po-

18Islendingabók, rozdz. 6.
19Islendingabók, rozdz. 6.
20Adam z Bremy, w: OmMenigheden i Norden under Erkesædet i Bre-

menogHamborg (788—1072).Tilligemed sammesBeskrivelse af denordiske
Lande w tłumaczeniu na duński P.W. Christensena, Kopenhaga, 1862. «For-
resten er der endnu flere andre Øer i Oceanet; og ikke mindst blandt disse
er Grønland[...] Menneskene, som boe der, ere grønladne af Saltvandet, og
deraf har den Egn faaet sit Navn.»
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wróciło na Grenlandię. Na południowym zachodzie wyspy za-
łożył dwie kolonie: Osiedle Wschodnie (Eystribyggð) oraz Osie-
dle Zachodnie (Vestribyggð). W Osiedlu Wschodnim zbudował
swoją posiadłość, zwaną Brattahlið . Cała populacja grenlandzka
mogła szybko osiągnąć nawet 4-5 tys. osób21. Osadnicy, nie nie-
pokojeni przez autochtonów i cieszący się klimatycznym opti-
mum, zorganizowali społeczeństwo i ustanowili prawa na wzór
islandzki, z thingami w Garðar i Einarsfjörður . Grenlandczycy
przed Islandczykami poddali się zwierzchności króla Norwegii
Håkona Starego (ok. 1261) i to jemu płacili podatki, a w prak-
tyce zachowali swoje prawa i byli niezależni. Dla społeczeństwa
grenlandzkiego ważne było podkreślanie swojego europejskiego
(z czasem zawężonego do norweskiego) pochodzenia22.

Chrystianizację Grenlandii tradycyjnie przypisuje się Le-
ifowi Erikssonowi – późniejszemu przywódcy wyprawy win-
landzkiej. Miał on latem 1000 roku na polecenie króla Norwegii
Olafa Tryggvasona wyruszyć na Grenlandię i ochrzcić miesz-
kańców23, chociaż źródła nie wymieniają wyspy wśród krajów
schrystianizowanych przezOlafa24.Według sag, ErykRudymiał
długo pozostawać wierny swoim pogańskim wierzeniom, fak-
tem jest jednak, że to w posiadłości Eryka wzniesiono pierwszy
na wyspie kościół.

21P. Urbańczyk, op. cit., s. 97.
22Ibidem, s. 218-219.
23Saga o Eryku Rudym, rozdz. 5.
24Według prologuHistoria NorvegiaeGrenlandia została odkryta, zasie-

dlona i schrystianizowana przez Islandczyków, por.Historia Norvegiae, str.
4.

44



StaryNowy Świat - wikingowie w Ameryce

WXIV wieku kolonie zaczęły podupadać. Osiedle Zachod-
nie opuszczono prawdopodobnie około 1350 roku, aWschodnie
pod koniec XV wieku. Do upadku kolonii przyczyniło się kilka
czynników, w tym działalność samych osadników, którzy do-
prowadzili do erozji gleby poprzez wycięcie nielicznych drzew,
by zyskać ziemię na nowe pastwiska. Ponadto mała epoka lo-
dowcowa w XIV wieku doprowadziła do tego, że zimy stały się
dłuższe i bardzo srogie25, co spowodowało, że podróż między Is-
landią a Grenlandią była trudniejsza – kroniki przekazują, że na
przykład w 1233 roku lód skuwał ocean przez całe lato, a w 1261 -
cały ocean wokół Islandii zamarzł, co utrudniło handel trans-
atlantycki, istotny ze względu na pozyskiwane za jego pomocą
ziarna zbóż, drewno i żelazo. Zmniejszyły się zyski z eksportu po-
żądanych w Europie dóbr luksusowych, takich jak skóry, futra,
żywe jastrzębie czy niedźwiedzie polarne. Pod koniec istnienia
Osiedla dużą rolę odgrywało rybołówstwo (co ciekawe, nie było
ono szczególnie popularne na początku kolonizacji), podczas
gdy w czasach pierwszych osadników dominowała produkcja
rolna. Szkodliwe okazało się kurczowe trzymanie europejskiej
tradycji i zwyczajów. Wikingowie grenlandzcy nie wykształcili
własnych sposobów uprawy ani hodowli, opierając się na przy-
wiezionych z Islandii zwyczajach, które wymagały modyfikacji
z racji zmieniającego się klimatu.26 Stopniowo uhierarchizowała

25Por. W. Patterson, W., Dietrich, K., Holmden, C., Andrews, J., &
Grocke, D. (2010). Twomillennia of North Atlantic seasonality and implica-
tions for Norse colonies. Proceedings of the National Academy of Sciences
of the United States of America, nr 107(12), str. 5306-5310.

26Z tymi popularnymi tezami polemizują współcześni badacze, por. An-
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się struktura społeczna, a niewielkie nadwyżki produkcyjne za-
częły być wykorzystywane do podkreślania statusu, np. przez
budowę kościołów, których właściciele łączyli role świeckie i ko-
ścielne27. Na północy wyspy pojawiły się neoinuickie plemiona
kultury Thule28, utrudniające kontynuację intratnych polowań
na białe niedźwiedzie i morsy. Wśród hipotez dotyczących osta-
tecznej zagłady kolonii grenlandzkiej wymienia się epidemię,
klęskę głodu czy atak Inuitów. Faktem jest, że zmierzający w 1543
roku do Osiedla Wschodniego statek zastał je opuszczone, a wy-
prawa duńska z początków XVIII wieku nie znalazła na wyspie,
wciąż nominalnie podległej Danii-Norwegii, żadnego Skandy-
nawa.

Niema jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jakie cele przy-
świecały organizatorom pierwszej i kolejnych wypraw doWin-
landii. Do możliwych celów wypraw mogły należeć ograbienie
miejscowych plemion ze srebra i złota, tak jak miało to miejsce
w Europie lub szukanie nowych szlaków handlowych. Moż-
liwe, że szukanoWinlandii, jako fenomenu z legend, swoistego
raju na ziemi – jak zastanawia się Christian Keller, proponu-

drew J. Dugmore. Cultural adaptation, compounding vulnerabilities and
conjunctures in Norse Greenland. Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America, nr 109(10), str. 3658-3663.

27Przemysław Urbańczyk wskazuje, że nie rozdzielano władzy świeckiej
i kościelnej, ponieważ kościoły stanowiły własność prywatną, i np. biskup
Garðar był jednocześnie przywódcą religijnym, jak i liderem organizacji wo-
dzowskiej. Por. P. Urbańczyk, op. cit., s. 103.

28Plemiona Thule były protoplastami Inuitów. Wraz z plemionami kul-
tury Dorset (które później wyparły) zamieszkiwały one Amerykę Północną,
a ok. 1150 r. docierały też na Grenlandię.

46



StaryNowy Świat - wikingowie w Ameryce

jący porzucenie prób dokładnej lokalizacji i wyznaczenia granic
tej krainy, a postulujący traktowanie jej jako mitycznego miej-
sca, nigdy nie stanowiącego żadnego geograficznie określonego
kawałka globu.Wierzenia o „Wyspach szczęśliwych”29 na zacho-
dzie były w końcu znane już w starożytności, nie ma jedynie
pewności, czy wikingowie je podzielali.

Według winlandzkich sag, eksploracja terenów leżących na
zachód od Grenlandii rozpoczęła się już kilka lat po koloniza-
cji wyspy. Saga o Grenlandczykach podaje, że latem 985 lub 986
roku norweski kupiec i żeglarz Bjarni Herjólfsson, podróżując
z Islandii naGrenlandię ,z powodu silnegowiatru imgły zboczył
z kursu. Po trzech dniach żeglugi dotarł do nieznanego wcze-
śniej lądu pokrytego lasem. Gdy zorientował się, że dopłynął
do innego niż planowany celu, zmienił kurs na północ i w ciągu
tygodnia dotarł do Grenlandii, notując po drodze zmieniający
się krajobraz wybrzeża nowego lądu.30 Piętnaście lat później,
w 1002 roku, syn Eryka Rudego, Leif Eriksson , udał się w ślad
za Herjólfssonem i dotarł do wspomnianego przez niego lądu,
gdzie założył małą osadę31. Pierwszą zimę spędził prawdopo-
dobnie w obozie założonym w okolicach Cape Bauld na Nowej
Fundlandii .

Saga o Grenlandczykach opisuje, że podczas swojej podróży
Leif odkrył trzy krainy: Helluland (prawdopodobnie Ziemia
Baffina), Markland (południowy Labrador) oraz Winlandię,

29Mit oWyspach Szczęśliwych pojawia się w np. mitologii rzymskiej czy
celtyckiej.

30Saga o Grenlandczykach, rozdz. 2.
31Ibidem, rozdz. 3.
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czyli jak sugerują współcześni językoznawcy „kraj łąk” – sagi opi-
sują jednak, że jeden z osadników znalazł tam winorośl, i stąd
powstała nazwa32. Również w tym wypadku wskazuje się, że
nazwa krainy mogła służyć celom „propagandowym”. WWin-
landii miała powstać osada założona przez Leifa zwana Leifs-
buðir („domy Leifa”). Eriksson spędził tam zimę i powrócił na
Grenlandię. Leif nigdy więcej nie udał się do Winlandii, lecz
po zdobyciu sławy osiadł w majątku ojca i czerpał zyski, które
przysługiwały mu jako kolonizatorowi nowej ziemi, m.in. wy-
najmował wspomniane „domy” czy wyrażał zgodę na kolejne
wyprawy.Głównymi zyskami był udziałw lukratywnymhandlu
drewnem, w które obfitowały winlandzkie lasy, w przeciwień-
stwie do Grenlandii. Import drewna do budowy domów i łodzi
był bardzo istotny dla Grenlandczyków, a wmniejszym stopniu
dla mieszkańców Islandii, którzy swoje zaplecze gospodarcze
widzieli w Norwegii .

Inny opis odkrycia Winlandii przekazuje Saga o Eryku Ru-
dym.Według niej pierwszy Amerykę zobaczył Leif, w trakcie
podróży z Norwegii na Grenlandię z misją chrystianizacyjną
Olafa Tryggvasona 33. Ten opis przekazuje dalej również He-
imskringla i inne sagi, i utrwalił się on w norweskiej kulturze
historycznej od ok. 1890. Leif Eriksson stał się wyidealizowa-

32Mogło jednak chodzić o borówki, bażynę lub porzeczki, bo Skandyna-
wowie znani byli z przerabiania ich na wino. Etymologia nazwy wciąż jest
zagadkowa, pojawiają się hipotezy o jej staroangielskim pochodzeniu – jako
zdeformowaneWynlond, z „wyn” w znaczeniu „dobry”. Por. M. Stefánsson,
Vinland...

33Saga o Eryku Rudym, rozdz. 5.
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nym bohaterem Norwegii, wykorzystywanym w rozmaitych
utworach artystycznych, jak na przykład znany obraz Christiana
Krohga Leif Eriksson odkrywa Amerykę, zwycięzca konkursu
z Roku Kolumba (1892), który dał Leifowi twarz, powielaną
później w reprodukcjach w podręcznikach historycznych. Stam-
tąd przeszedł Leif do ksiąg urodzeń, na burty statków, ściany
domów, puszki konserw, a także stał się symbolem norweskiej
emigracji do Ameryki i patriotyzmu.

W 1004 roku doWinlandii wyruszył brat Leifa Erikssona,
Thorvald, z zamiarem dokładniejszego zbadania nowych ziem.
Przez dwa lata badał zachodnie oraz północno-wschodnie tereny
Winlandii. W końcu dotarł do lesistego przylądka, na którego
brzegu jego załoga odkryła trzy łodzie z dziewięciorgiem ludzi.
Ośmioro udało im się schwytać i zabić, ale jeden z nich uciekł.
Spotkani tubylcy (najprawdopodobniej Indianie kultur Point
Revenge i Beothuck oraz Paleoeskimosi kultury Dorset i być
może Thule), których wikingowie nazwali Skrælingami34 po-
wrócili w większej liczbie i zaatakowali ludzi Thorvalda. On sam
został śmiertelnie ranny i pochowany wWinlandii, a załoga po-
wróciła naGrenlandię35. To nie zniechęciło do dalszych wypraw,
chociaż daje się zauważyć, że pierwszeństwo mieli w nich człon-
kowie rodziny Eryka Rudego, a kontrolował je Leif. Były one

34Nazwa po raz pierwszy pojawia się w Islendingabók, potem występuje
również w Sadze o Eryku Rudym i Sadze o Grenlandczykach. Jako jej ety-
mologię proponuje się: William Thalbitzer – derywat słowa „skrækja”, czyli
krzyczeć, Michael Fortescue wskazuje z kolei na słowo „skrá”, czyli suszona
skóra, w odniesieniu do zwierzęcych skór noszonych przez Inuitów.

35Saga o Grenlandczykach, rozdz. 5.
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jednak coraz mniej liczne i przynosiły mniejsze efekty.
Trzeci z braci Eriksson, Thorstein, postanowił udać się po

ciało Thorvalda, jednak wyprawa nigdy nie dotarła do celu,
a jego statek rozbił się u wybrzeży Grenlandii. Załoga przeżyła,
ale kilka miesięcy później Thorstein zachorował i zmarł.36

W 1010 roku kolejnej próby kolonizacji Winlandii podjął
się Thorfinn Karlsefni37. Według Sagi o Grenlandczykach wy-
ruszył tam razem z żoną Guðríðr oraz sześćdziesięcioosobową
załogą. Po dotarciu do celu osiadł w dawnym obozie Leifa Eriks-
sona, gdzie pozostał do końca zimy. Przez kolejne cztery lata
badał południowo-zachodnie terenyWinlandii. Pewnego lata
osadnicy spotkali grupę Skrælingów, którzy chcieli handlować
skórami. Jednakże początkowo przyjazne stosunki z tubylcami
przemieniły się w konflikt, po którymKarlsefni opuściłWinlan-
dię. Sposób, w jaki do tego doszło, znacząco różni się w tekstach
sag. Według Sagi o Grenlandczykach tubylcy chcieli handlować
skórami w zamian za broń. Karlsefni zabronił tego swoim lu-
dziom, a Skrælingom zaoferował produkty mleczne. Handel
układał się pomyślnie do czasu, gdy podczas kolejnej wymiany
jeden z nich ukradł broń wikingów. Natomiast Saga o Eryku
Rudymmówi, że do konfliktu doszło z powodu głośno ryczą-
cego byka Karlsefniego, który tak przeraził tubylców, że uciekli
do swoich łodzi i odpłynęli. Oba teksty zgadzają się co do tego,
że Skrælingowie kilka dni później powrócili i zaatakowali ludzi
Karlsefniego. Gdy atak udało się odeprzeć, Thorfinn podjął de-

36Saga o Grenlandczykach, rozdz. 6.
37Ibidem, rozdz. 7.
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cyzję o powrocie na Grenlandię. Wcześniej jego żona Guðríðr
urodziła wWinlandii chłopca o imieniu Snorri . Było to pierw-
sze znane dziecko europejskiego pochodzenia, które urodziło
się w Nowym Świecie. Ród Thorfinna na długo zachował tra-
dycję o wyprawach winlandzkich, co miało wpływ na ich opisy
przekazane w sagach. Ród Guðríðr zadbał o to, by została ona
w sagach przedstawiona w pozytywnym świetle, w przeciwień-
stwie do Freydís, innej uczestniczki wyprawy kolonizacyjej, i jej
rodu. Cel „propagandowy“ sag jest wyraźnie widoczny. Zbrod-
nie Freydís, choć nieukarane, spowodowały, że jej ród na zawsze
utracił dobrą opinię, co stanowiło pewne zadośćuczynienie mo-
ralne – w tym sensie sagi miały również walor moralizatorski38.

Według sag o powodzeniu przedsięwzięcia decydowała obec-
ność charyzmatycznego, wyjątkowego przywódcy. Musiał on
być silny, roztropny, odważny, skłaniający ludzi do posłuszeń-
stwa, a poza tymmusiała mu sprzyjać fortuna. Kolejną ważną
cechą była gościnność, która miała kluczowe znaczenie dla spo-
łeczności składającej się z małych, oddalonych od siebie osiedli.
Wina za niepowodzenie wypraw spływała zawsze na ich przy-
wódców, ponieważ to oni ponosili odpowiedzialność za ludzi,
którzy obdarzyli ich zaufaniem.

Pierwszawzmianka oWinlandii znajduje się w kronice spisa-
nej ok. 1073 przez Adama z Bremy. Adamprzekazuje, że od króla
Danii SvenaUlvssona usłyszał opowieści owyspie na oceanie, na
której rośnie dzikawinorośl, a żeglarze opowiadają również o po-

38Por. Claire Cavaleri. The Vínland sagas as propaganda for the christian
church. Masteroppgave, University of Oslo. 2008.
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lach kukurydzy i pszenicy. Również dwunastowieczne zapiski
wskazują, że Islandczycy mieli świadomość istnienia Winlan-
dii i szukali możliwości dotarcia do niej. Konungsannáll pod
rokiem 1121 podaje, że biskup Eryk z Grenlandii wyruszył na po-
szukiwania Winlandii, a podobne zapisy pojawiają się również
w innych kronikach. Nie wiadomo jednak, jak przebiegła wy-
prawa biskupa ani czy udało mu się z niej powrócić. Te drobne
wzmianki wskazują poza tym, że choć wiedza o położeniuWin-
landii zanikła, to dalej prowadzono wyprawy do Marklandu,
a prawdopodobnie również do Hellulandu, i to do XIV wieku.
W Skálholtsannáll napisano między innymi o roku 1347, że do
Straumfjörður wpłynął statek, który wcześniej żeglował doMar-
klandu. Za cel wypraw uznaje się głównie pozyskiwanie drewna.

Niezbitym potwierdzeniem przekazów sag było dopiero od-
nalezieniew 1960 rokuprzeznorweskiegopodróżnika i historyka-
amatora doktora Helge Ingstada i jego żonę Anne Stine w naj-
dalej na północ wysuniętym punkcie Nowej Fundlandii pozo-
stałości osady wikingów w L’Anse auxMeadows. Potwierdziła
się tym samym teoria, że wikingowie docierali do północno-
wschodnichwybrzeżyAmeryki na długo przedwyprawąKrzysz-
tofa Kolumba. Inne stanowiska archeologiczne39 z domniema-
nymi śladami osadnictwa okazywały się nieprawdziwe. Podob-
nie byłowprzypadku licznych artefaktówodnajdywanychwAme-
ryce, m.in. kamieni runicznych, z których najsłynniejszy to ka-

39Por. McGovern T. TheArchaeology of the Norse North Atlantic.An-
nual Review of Anthropology, nr 19, str. 331-351.
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mień z Kensington , uznawany jednak za fałszywy40. Badania
w L’Anse aux Meadows wykazały, że osada była zamieszkiwana
przez dość krótki czas (czego dowodzą badania porównawcze
roślinności) i pełniła rolę tymczasową. Jej powstanie ustalono
na ok. 1000 rok, liczyła osiem budynków i zamieszkiwało ją 75-
100 ludzi. Nie można wprawdzie całkiem wykluczyć, że jest to
miejsce wspomniane w sagach, gdyż datowanie radiowęglowe
obejmuje pewien czas i bywa zawodne, jednakże wygląd stano-
wiska nie pokrywa się z opisami. L’Anse auxMeadows było więc
najprawdopodobniej jedną z wielu okresowych osad wzniesio-
nych przez wikingów w tym regionie. Przed tym odkryciem, ze
względu na przekazy sag, badacze skłaniali się raczej ku umiesz-
czaniu Winlandii na północy obecnego stanu Massachusetts,
ponieważ było to najbardziej wysunięte na północmiejsce, gdzie
dziko rośnie winorośl. Historycy zgadzają się dziś co do tego, że
Winlandia nie była określeniem konkretnego miejsca, a raczej
regionu ciągnącego się od Nowej Funlandii do Zatoki Świętego
Wawrzyńca, Nowej Szkocji i wybrzeży Nowego Brunszwiku.

Pomimo niewielu wzmianek oWinlandii i krótkich opisów
próby jej kolonizacji w sagach, dotychczasowe znaleziska arche-
ologiczne pasują do historii o kolonii, która choć miała trwać
wiele lat - szybko upadła. Ameryka była atrakcyjnymmiejscem,
posiadała liczną zwierzynę łowną, a przede wszystkim wysokie
drzewa, których na Grenlandii brakowało. Mimo to sezonowe
osady nie przekształciły się w stałe kolonie, przypuszczalnie z po-

40Blegen Theodore. The Kensington Rune Stone: New Light on an Old
Riddle. Minnesota Historical Society Press. 1960.
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wodu wrogich relacji z tubylcami oraz wewnętrznych sporów.
Spotkanie z ludźmi reprezentującymi inną kulturę i mówiącymi
innym językiem okazało się zbyt wielkim wyzwaniem dla otwar-
tych przecież Grenlandczyków41, tak że traktowali oni Skrælin-
gów jako ludzi prymitywnych, a przede wszystkim niebezpiecz-
nych. Niemniej jednak sporadyczne podróże doMarklandu(a
być może również doWinlandii) po drewno, pożywienie lub
w celach handlowychmogły trwać jeszcze przez 300-400 lat. Do-
wodem na to ma być moneta z Maine – srebrny norweski pens
wybity w XI wieku za czasów panowania króla Olafa III. Od-
kryto go rzekomo na indiańskim stanowisku archeologicznym
Goddard niedaleko miejscowości Brooklin. Wciąż nie ma jed-
nak zgody co do tego, czy moneta nie została tam umieszczona
świadomie przez współczesnych badaczy42.

Przez dłuższy czas odkrycia wikingów nie były szerzej znane
wEuropie. Dopiero kilkawiekówpowyprawachKrzysztofaKo-
lumba do Ameryki, które rozpoczęły jej europejską kolonizację
na masową skalę, zaczęto się zastanawiać, czy opisy nordyckich
wypraw są prawdziwe. Kamieniem milowym okazała się Hi-
storia Vinlandiae Tormoda Thorfæusa z 1705, jednak dopiero
w 1837 roku duński antykwariusz Carl Christian Rafn swoim
wydaniem sagwinlandzkichwAntiquitates Americanae dał im-
puls do nowoczesnych badań. Rok później jego książka została

41Wielu kolonizatorów nie było skandynawskiego pochodzenia, a jak
pisze PrzemysławUrbańczyk: „ludzie wczesnego średniowiecza byli zapewne
kulturowo bardziej otwarci od nas”., por. P. Urbańczyk, op. cit., s. 124-127,
150-151.

42E. Carpenter,Norse. . .
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przetłumaczona na język angielski, tak więc pod koniec XIX i w
początkach XX wieku temat był żywo dyskutowany przez hi-
storyków, o czym świadczyć może np. artykuł z „The New York
Times” z 19 września 1926 roku pt.Norse discovery of America
again debated.Dopiero w latach 80. i 90. XIX wieku powstały
pierwsze, prawdziwie naukowe, krytyczne analizy tekstów sag,
autorstwa Gustava Storma.

Czy w związku z niewątpliwą obecnością wikingów wAme-
ryce, to im należałoby przypisać jej odkrycie? Wydaje się, że
choć udało im się osiedlić na kontynencie, to ich osiągnięcie nie
zmieniło powszechnej wizji świata. Wyprawy doWinlandii nie
przyniosły skutków dla Europy, a nawet Islandii czy Grenlandii.
Czy jest więc słuszne odbieranie Kolumbowi miana odkrywcy
Nowego Świata? Moim zdaniem – nie. Obecność wikingów
wNowej Fundlandii była nie tylko krótkotrwała, ale też, w szer-
szej perspektywie,mało znacząca.Wiedza o niej nie dotarła przez
stulecia dalej niż na Islandię, a nawet tampopewnym czasie stała
się raczej legendą niż opowieścią historyczną. Dla Europy konty-
nentalnej wyprawa Leifa Erikssona nie okazała się przełomowa.
Jeżeli więc uznamy wikingów za odkrywców Ameryki, to we-
dług mojej opinii o wiele bardziej sprawiedliwie byłoby uznać
za odkrywców plemiona paleoeskimoskie – w końcu one nie
tylko dotarły na ten kontynent, ale również z sukcesem dostoso-
wały się do warunków tam panujących i utworzyły stałe osady.
Nie sposób odmówić racji Danielowi Boorstinowi, który na-
pisał: „Ciekawe jest nie to, że wikingowie dotarli do Ameryki,
ale to, że dotarli do Ameryki i nawet na trochę się tam osiedlili,
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bez odkrycia Ameryki”43.Wydaje się więc, że pozycja Krzysztofa
Kolumba pozostaje niezachwiana.
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Pejzaż - narodowy gatunek malarski
Islandii

Emiliana Konopka
Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski;
Katedra Skandynawistyki, Uniwersytet SWPS

“Kiedy obcokrajowiec pyta czy istnieje coś takiego jak islandzki
sposób myślenia, powinno się mu wskazać odpowiedź w naszej

sztuce, ponieważ stanowi ona formułę myśli, których nie
znajdzie się nigdzie indziej.”
Halldór Björn Runólfsson1

1Por. “When an outsider asks whether there is such a thing as an “Icelan-
dic” way of thinking, he can always be directed to our art, since it contains
a process of thought that cannot be found anywhere else” (tłum. własne),
Freeman Jullian et. al. Landscapes from a high latitude: Icelandic art, 1909-
1989 [katalog wystawy] Listasafn Íslands, Reykjavik 1989. Halldór Björn
Runólfsson, “Reflections on Icelandic Art”, str. 21-91.str. 21.
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Pejzaż – gatunek narodowy

Tradycja romantyczna umocniła pozycję pejzażu wmalar-
stwie europejskim, nadając mu rolę tego gatunku malarskiego,
którymiał budować tożsamośćnarodowąposzczególnychpaństw.
Szczególny rozwój landskapmåleri w państwach nordyckich,
wynikający niejako z kontynentalnego (głównie niemieckiego)
wyobrażenia o surowej i nieokiełznanej przyrodzie skandynaw-
skiej2, uczynił pejzaż gatunkiem dominującym w Skandynawii
w XIX wieku3. Nie inaczej było w przypadku Islandii, choć na
rozwój własnej sztuki narodowej musiała ona poczekać dopiero
do XXwieku. Ze względu na fakt, że wysunięta daleko na pół-
noc wyspa pozostawała poza głównymi prądami artystycznymi
do lat 80. i 90. XIX wieku4, pojedynczy adepci sztuki mogli
liczyć na wykształcenie wyższe wKopenhadze lub innych ośrod-
kach artystycznych północnej Europy. Islandia, daleka i wręcz

2A. Pietrzkiewicz-Read,Mity. . . , str. 64.
3Bardzo ważna jest tutaj rola pejzażu norweskiego, szczególnie arty-

stów takich jak Johan Christian Dahl (1788-1857) czy Hans Gude (1825-1903),
którzy wytyczyli drogę skandynawskiemu romantyzmowi w tym gatunku.
O poszukiwaniu tożsamości narodowej w sztuce norweskiej XIX wieku pi-
sze Andrzej Pieńkos, por. Pieńkos Andrzej. Poszukiwanie tożsamości kraju
i narodu w sztuce norweskiej XIX w.

W: Niepokój i poszukiwanie. Polscy i norwescy twórcy czasu przełomu
[katalog wystawy] 14.09.2014-22.02.2015, Muzeum Fryderyka Chopina w
Warszawie, Warszawa, 2014, str. 233-249.

4Varnedoe Kirk. Northern Light. Nordic Art at the turn of the century,
Yale University Press/NewHaven & London, Londyn 1988: noty artystów:
Ásgrímur Jónsson, s. 124-127; Þórarinn B. Þorláksson, str. 14.
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egzotyczna część Starego Kontynentu, nie pozostawała jednak
obojętna artystom romantycznym; na długo przed Islandczy-
kami, piękno tego kraju uwieczniali na płótnie obcokrajowcy.
Sam Caspar David Friedrich był podobno zafascynowany Islan-
dią i chociaż nigdy nie udałomu się tam pojechać, jego znany ob-
razMorze lodu (niem.Das Eismeer, 1823-24, Kunsthalle, Ham-
burg) miał być zapisem jego wyobrażeń o surowej i tajemniczej
przyrodzie tego kraju5. Natomiast pierwsze pejzaże malowane
z natury wyszły spod pędzli dwóch duńskich artystów, uczniów
Christoffera Wilhelma Eckersberga: Frederika Theodora Klossa
(1802-1876) i Emanuela Larsena (1823-59). Obaj zwrócili szcze-
gólną uwagę na nietypowe zjawiskawyspy, czyli gejzeryw trakcie
erupcji. Jeden z ich obrazów zakupił nawet król Danii, Christian
VIII6, co – zważywszy na fakt, że wyspa znajdowała się pod
panowaniem Duńczyków od XVI wieku – można by interpre-
tować jako chęć posiadania wizualnej reprezentacji podległych
ziem.

Choć zależność odDanii przekładała się na zastój kulturalny,
to właśnie dzięki możliwości studiowania wKopenhadze wśród
młodych Islandczyków ukształtował się ruch odrodzenia na-
rodowego7. Już w roku 1833 student wydziału historycznego

5Neil Kent, The Triumph of Light and Nature. Nordic Art 1740-1940,
Thames and Hudson, Londyn 1922.str. 62.

6Ibidem, s. 206.
7Grażyna Szelągowska.Od kolonii do państwa niepodległego. Islandia

od XIII do XX wieku
W: Islandia. Wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze, Roman

Chymkowski, Włodzimierz Karol Pessel et al. Warszawa 2009, str. 31-44.str.
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na Uniwersytecie Kopenhaskim, Jón Sigurðsson rozpoczął lite-
racką walkę przeciwko politycznej zależności Islandii od Danii8.
Wf miarę poszerzania się ruchu o kolejnych islandzkich pisarzy
i filozofów wykształconych i tworzących w Kopenhadze rosła
także aktywność obywatelska Islandczyków i rozwijało się ży-
cie kulturalne. W latach 70. założono na wyspie pierwsze szkoły
wyższe, ale wciąż brakowało ośrodka, wokół którego mogłoby
kształtować się życie artystyczne. Sytuacja zmieniła się dopiero
w 1884 roku, kiedy Islandzki prawnik mieszkający w Kopen-
hadze, Björn Bjarnarson, założył Islandzką Galerię Narodową
(Listasafn Íslands) z prywatnego zbioru dzieł współczesnych
artystów skandynawskich9. Choć Galeria nie posiadała nawet
oficjalnej siedziby, a Bjarnarsonowi brakowało środków do jej
utrzymania, sama jego inicjatywa była ważnym impulsem do
utworzenia pierwszej islandzkiej szkoły malarstwa10. Wiosną
1885 roku kolekcja, uzupełniona o darowizny artystówduńskich,
została wysłana do Islandii i zainstalowana w Alþingishúsið, sie-
dzibie islandzkiego parlamentu11. Zetknięcie z oryginałami duń-
skiegomalarstwa poprzez grafiki lub opisy w prasie zainicjowało
ruchy migracyjne adeptów sztuki do Duńskiej Akademii Kró-
lewskiej w Kopenhadze. Pierwszym z nich był rzeźbiarz Einar

37.
8G. Szelągowska, op. cit., str. 38-39.
9N. Kent, op. cit., s. 206.
10K. Varnedoe, op. cit., s. 18.
11Bera Nordal. The Early Years of Icelandic Art
W: Scandinavian modernism: Painting in Denmark, Finland, Iceland,

Norway, and Sweden, 1910-1920, Getynburg 1989, str. 43.
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Jónsson, który wyjechał do stolicy królestwa w 1893 roku, dwa
lata później w ślad za nim podążył Þórarinn Benedikt Þorláks-
son, natomiast w 1897 roku dołączył do nich Ásgrímur Jóns-
son12.

Jak wielu innych artystów skandynawskich studiujących
za granicą, Islandczycy docenili piękno rodzimego krajobrazu
dopiero po powrocie z zagranicznych studiów. Zainteresowa-
nie przyrodą z jednej strony wynikało z konieczności zmierze-
nia się z obrazem Islandii widzianej oczami obcych13, ale też
próbą przełożenia wyuczonej formuły pejzażu duńskiego na wa-
runki islandzkie14. I choć pierwsze dzieła Islandczyków uznane
za granicą nie reprezentowały tego gatunku15, sztuka islandzka
na wyspie zaczyna się od pejzażu i na długo temat ten będzie
dominującym w malarstwie Islandczyków16. Nie bez zasługi

12Ibidem, str. 43.
13Ibidem, str. 43.
14Kvaran Ólafur et al. Confronting nature. Icelandic Art of thr 20th

Century [katalog wystawy], Corcoran Gallery of Art, Waszyngton D.C., 13
października – 26 listopada 2001, Audur Ólafsdóttir, “Visions of nature in
Icelandic art”, str. 25.

15Ani nie związanych z nurtem romantycznym. Niewiele pisze się na
temat twórczości Sæmundura Holma (1749-1821), malarza, który otrzymał
srebrny i złoty medal Akademii w latach 1783-1784. Dziedziną przynoszącą
Islandczykom sukcesy za granicą była także klasycyzująca rzeźba, którą repre-
zentował pół Islandczyk, Bertel Thorvaldsen (1770-1844) oraz Einar Jónsson
(1874-1854). (Por.N. Kent, op. cit., s. 206, 207) Coważne, to dzieło tego ostat-
niego było pierwszym islandzkim zakupem Islandzkiej Galerii Narodowej
(por. B. Nordal, op. cit., str. 43).

16Freeman Jullian et. al. Landscapes from a high latitude: Icelandic art,
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Þórarinna Þorlákssona (1867-1924), którego badacze zgodnie
określają mianem pioniera islandzkiej sztuki nowoczesnej17. Po-
chodzący z północnej Islandii, w 1885 roku przeprowadził się
do Reykjavíku, gdzie rozpoczął naukę w klasie rysunkowej Þóry
Pétersdóttir Þoroddsen, a dziesięć lat później wyjechał do Ko-
penhagi, by podjąć poważne studia artystyczne na Akademii
Królewskiej. Po trzech latach na Akademii (1896-1899), konty-
nuował naukę w prywatnej szkole Haralda Fossa, pejzażysty
tworzącego w duchu malarstwa romantycznego. Jeszcze przed
zakończeniem nauki u Fossa w 1902 roku, Þorláksson wrócił na
Islandię latem 1900 roku. Wykorzystując doświadczenia duń-
skie, zajął się portretowaniem rodzimego krajobrazu, pracując
przede wszystkim w plenerze. Efektem tych sesji była wystawa
w domku o nazwieGlasgow wReykjavíku, jesienią tego samego
roku. Była to pierwsza indywidualna wystawa Islandczyka w
ojczystym kraju18. Choć twórczość Þorlákssona składa się rów-
nież ze scen rodzajowych, portretów imartwych natur19, pejzaże
zaprezentowane w 1900 roku zdecydowały o popularności ga-
tunku, a sama wystawa uważana jest za początek dziejów sztuki
islandzkiej20.

1909-1989 [katalog wystawy] Listasafn Íslands, Reykjavik 1989. str. 13.
17„Country’s pioneering artist”, K. Varnedoe, op. cit. , str. 244; por. “bla-

zed the trail for modern art in Iceland”, Ó. Kvaran et al., Confronting. . . , str.
82.

18 N. Kent, op. cit., s. 206.
19K. Varnedoe, op. cit., s. 244.
20Ó. Kvaran et al., Confronting. . . , s. 82.
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Þingvellir – miejsce pamięci

Najsłynniejszym dziełem Þorlákssona zaprezentowanym na
wystawie w 1900 roku jest Þingvellir (1900, Listasafn Íslands,
Reykjavík) (Il. 1). Tytułowe Þingvellir to miejsce obrad Alþingu,
islandzkiego parlamentu, który został powołany w roku 930
roku jako nadrzędny wiec centralny21. To tutaj przez następne
stulecia zapadały najważniejsze decyzje ustawodawcze i sądowni-
cze, takie jak przyjęcie chrześcijaństwa w 1000 roku. Interesująca
również z geologicznego i geograficznego punktu widzenia, bo
położona w dolinie ryftowej, nad największym naturalnym je-
ziorem Islandii, była i jest przede wszystkim miejscem narodzin
islandzkiej państwowości. Jest to więc najważniejsze miejsce dla
Islandczyków, symbol zbiorowej pamięci, w którym dokonuje
się budowanie narodowej tożsamości. Tim Edenson posługu-
jąc się kategorią „miejsca pamięci” (fr. lieu de memoire) Pierre’a
Nory, podaje typologięmiejsc ważnych dla pamięci kolektywnej,
do której należą m.in.miejsca znaczące, czyli symbolizujące ofi-
cjalną władzę, orazmiejsca kultury popularnej i zgromadzeń22.
W tym przypadku Þingvellir stanowi jedno i drugie, bo po-
mimo przeniesienia siedziby obrad parlamentu do Reykjavíku,
do dzisiaj odbywają się tu państwowe uroczystości23. Jak pisze
Magnús Einarsson, Þingvellir jest „miejscem, w którym kultura
i krajobraz stanowią dla Islandczyka jedno. Miejsce to zawiera
jednocześnie cechy sacrum i profanum, bo łączy się z uświęco-

21G. Szelągowska, op. cit., s. 32.
22T. Edensor,Geografia. . . , s. 65, 69.
23K. Hastrup, Icelandic. . . , s. 64.

67



Emiliana Konopka

nymnatchnieniem oraz przyjemną rekreacją.W krajobrazie tym
wyryte są kultura i historia24”.

Il. 1: Þórarinn Þorláksson, Þingvellir, 1900, Listasafn Íslands,
Reykjavík (dzięki uprzejmości Galerii).

Þorláksson wybrał zatem całkiem świadomie temat ważny
dla historii swojego narodu, a sam fakt, że obraz po raz pierwszy

24“(. . . ) is a place where culture and landscape seem almost identical
to Icelanders. This place contains simultaneously a sacred and a profane
dimension, by indicating a sacred inspiration and a pleasurable recreation.
Culture andhistory are engraved in the landscape” (tłum.własne), za: ibidem,
s. 64.
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wystawiony był w pierwszym budynku Listasafn Íslands, czyli
w nowej siedzibie parlamentu25, położonej 47 kilometrów na
zachód od Þingvellir, dodaje mu wartości symbolicznej. Trzeba
podkreślić, że szczególnie w końcu XIX wieku Islandczycy iden-
tyfikowali się z tymmiejscem, bowiem „zajęci byli poszukiwa-
niem tego, co typowo islandzkie, odróżniające ich od innych
narodów, zwłaszcza od Duńczyków, od których chcieli się unie-
zależnić.”26 Duma z powodu długiej tradycji demokratycznej,
posiadania najstarszego parlamentu w Europie oraz silny zwią-
zek z pojęciem wolności, z którym kojarzeni byli od czasów
wikingów, to te wartości, które miały stanowić przeciwwagę
do monarchicznej Danii. Tym bardziej, że właśnie w pierwszej
połowie wieku Alþing pozbawiony był swoich praw27, a jego
delegalizacja była głównympowodemzawiązania się ruchunaro-
dowegow Islandii. Zewzględu na protesty, w 1843 przywrócono
Alþing jako zgromadzenie doradcze28, a rok 1874 przyniósł czę-
ściową autonomię Islandii i restytucję Parlamentu29. Powstały
przeszło 30 lat po tych wydarzeniach obraz Þorlákssona powi-

25Alþingishúsið (dosł. Budynek Alþingu) postawiony w latach 1880-1881
stał się nową siedzibą Parlamentu, który został przeniesiony do Reykjaviku
w 1844 roku.

26A. Pietrzkiewicz-Read, op. cit., s. 64.
27„W 1800, na fali polityki unifikacji absolutystycznej monarchii duńskiej

zlikwidowano historyczny Alþing, który – mimo że jego uprawnienia były
znikome – pełnił ważną funkcję symboliczną”, za: G. Szelągowska, op. cit., s.
36.

28Ibidem, s. 39.
29N. Kent, op. cit., s. 206; por. K. Varnedoe, op. cit., s. 246.
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nien być interpretowany raczej jako ilustracja indywidualnego
związku z miejscem zbiorowej pamięci, patriotyzmu wynikają-
cego z emocjonalnej przynależności niż politycznego manifestu.
Þingvellir jawi się bowiem przede wszystkim jako kawałek ziemi
pozbawiony konkretnego odniesienia w czasie30. W ponadcza-
sowym, niemal baśniowym przedstawieniu widzimy wycinek
rzeczywistości spowity błękitem islandzkiej białej nocy, unie-
ruchomiony obrazek z niemą obecnością koni i oddalonych
drewnianych domostw. Pozostawiony bez tytułu, obrazmógłby
przedstawiać dowolny fragment islandzkiego interioru, brak tu
bowiem elementów podkreślających historyczne znaczenie do-
liny – z wyjątkiem budynków: kościoła oraz domków, które są
rekonstrukcją oryginalnej infrastruktury, nadających dzisiaj do-
linie dawny, średniowieczny charakter. Drewniany kościół jest
pamiątką i symbolem dobrowolnej chrystianizacji Islandii w XI
wieku, natomiastwkoniach równieżmożnabyłobydoszukać się
elementów patriotycznych: rasa ta wywodzi się od koni sprowa-
dzonych na Islandię w czasach wikińskich. Można zatem uznać,
że Þingvellir, malowana przez Þorlákssona wielokrotnie i z róż-
nychpunktówwidzenia, jest raczej „krajobrazemwewnętrznym”
niż topograficznym odwzorowaniem przestrzeni31.

Jednak ważne miejsce Þingvellir w wyobraźni zbiorowej Is-
landczyków nie wiąże się jedynie z twórczością Þórarinna Þor-
lákssona, ale wielu artystów po nim. Młodszy o 10 lat Ásgrímur
Jónsson (1876-1958) wyjechał doKopenhagi w 1897 roku i dostał

30Ó. Kvaran et al., Confronting..., s. 24.
31Ibidem, s. 23.
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się na duńską Akademię dopiero trzy lata później, by ostatecz-
nie wrócić na Islandię w 1902 roku. Podobnie jak jego poprzed-
nik, zajął się szkicowaniem rodzimego krajobrazu i już w 1903
roku wystawił swoje obrazy w Reykjavíku32. Pozostawił po so-
bie aż 130 obrazów przedstawiających Þingvellir i jej okolice. Do
tego tematu powracał przez cały okres trwania jego długiej, bo
około sześćdziesięcioletniej, kariery. Głównie dzięki temu cy-
klowi można śledzić zmiany stylowe, bowiem najwcześniejsze
dzieła artysty (z początku XX wieku) charakteryzują się dość
przygaszoną gamą barwną, późniejsze już, powstałe po trzylet-
niej podróży doWłoch przez Francję i Niemcy33, noszą wpływy
impresjonizmu, takie jak rozjaśnienie palety34. Wczesny obraz
Widok z Þingvellir (isl.Frá Þingvöllum, 1905) przypomina oma-
wiany obraz Þorlákssona; Jónsson również przedstawia dolinę
od północy, z wierzchołkiem wulkanu Hengill na wprost, oraz
domostwami odbijającymi się w wodach rzeki Öxará. Różni
się innym kątem patrzenia na dolinę oraz postaciami ludzkimi
siedzącymi nad brzegiem rzeki. Późne akwarele z lat. 40 i 50. cał-
kowicie zmieniają perspektywę; znika sztafaż ludzki i budowle,
a kadr obrazu koncentruje się na detalach przyrody: krzewach,
skałach czy wodzie.

Wielu innych malarzy i malarek nowego pokolenia podej-
mowało temat Þingvellir, ale żaden z nich nie poświęcił dolinie
tylu płócien, co Jóhannes Sveinsson Kjarval (1885-1972). Uczeń

32K. Varnedoe, op. cit., s. 124.
33Odbytą w latach 1907-1909, sfinansowaną przez Zgromadzenie Naro-

dowe, Por. N. Kent. op. cit., s. 206.
34K. Varnedoe, op. cit., s. 124.
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Ásgrímura Jónssona, jako pierwszy z Islandzkich artystów35 pró-
bował swoich sił w rekrutacji na Królewską Akademię Sztuk
Pięknych w Londynie. Chociaż jego kandydatura została odrzu-
cona36, dwuletni pobyt w stolicy Wielkiej Brytanii (1911-1912)
pozwolił mu na zapoznanie się z płótnami JMWTurnera czy
Williama Blake’a37. Zatem na Duńską Akademię Królewską
dostał się dopiero w wieku 27 lat, by po czteroletnim okresie
studiów (1913-1917) wrócić do Islandii i malować jej krajobraz
w niepowtarzalnym stylu, łączącym impresjonizm, ekspresjo-
nizm i kubizm. Podobnie jak Jónsson, malował Þingvellir wie-
lokrotnie, najczęściej wracał do tego motywu w latach 30. i 40.,
ukazując ten sam widok w różnych porach roku, warunkach
pogodowych czy zróżnicowanym oświetleniu38. Jego wyobraże-
nia doliny wykraczają jednak poza formułę ustanowioną przez
Þorlákssona i Jónssona, bowiem u niego jasne kolory nakładane
krótkimi impastami dają wrażenie rozedrgania natury (Frá Þin-
gvöllum (Ármannsfell), 1930, Listasafn Reykjavíkur), bliskiego
twórczości Turnera39. Zainteresowanie doliną w tym okresie
wiąże się ze wzmożonym ruchem nacjonalistycznym po 1918
roku, kiedy Islandia zyskała autonomię w unii personalnej za-
wartej z Danią, trwającym aż do 1944, kiedy to Islandczycy od-
zyskali niepodległość w drodze referendum z dnia 17 czerwca40.

35B. Nordal, op. cit., str. 46.
36N. Kent, op. cit., str. 207.
37Ó. Kvaran et al., Confronting..., str. 62.
38Ibidem, str. 62.
39N. Kent, op. cit., str. 207.
40G. Szelągowska, op. cit., str. 44.
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Oficjalnie ogłoszenie niepodległości miało miejsce nie gdzie in-
dziej, a w Þingvellir.

„Prawo ziemi”

To, jak tożsamość narodowa Islandczyków silnie związana
jest z samym jej krajobrazem, zaobserwowaliśmy już na przykła-
dzie Þingvellir. Jednak dla zrozumienia identyfikacji „islandz-
kości” z miejscem pamięci, należy cofnąć się do początków wy-
spy, czyli jej osiedlenia. Okres od przybycia pierwszych wikiń-
skich osadników do ustanowienia Alþingu określony wKsię-
dze Islandczyków (Íslendingabók) terminem landnámsöld (dosł.
„okres zasiedlenia”) już w samej swej nazwie posiada słowo klucz
do islandzkiej tożsamości. Skolonizowanie dziewiczego lądu
o trudnych warunkach klimatycznych, zgodnie z informacją
zawartą wKsiędze Osadnictwa (Landnámabók) nazwanego Is-
andią odbloków lodupływającegoprzybrzegachwyspy, a przede
wszystkim podporządkowanie sobie dzikiej natury identyfiko-
wały Islandczyków jako ludzi hardych, odważnych i ciekawych
świata41. Ziemia o określonych i niezmiennych na przestrzeni
wieków granicach utworzyła Islandczyków jako naród, nie od-
wrotnie42. Zgodnie z ustanowionym na Alþingu prawem, Is-
landczykiem był każdy, kto zamieszkiwał tę ziemię, poprzez
opozycję do „obcych”43 (isl. útlendir menn – dosł. „człowiek

41K. Hastrup, op. cit., str. 55.
42Ibidem, str. 56.
43O kształtowaniu tożsamości narodowej Islandczykiem w opozycji

do „obcych” pisze Anna Pietrzkiewicz-Read, por. A.Pietrzkiewicz-Read,
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spoza lądu”). Zatem tym, co ukonstytuowało Islandię jako pań-
stwo, poza jej granicami administracyjnymi i zamieszkującą ją
populacją, było prawo – to ono pozwoliło na zbudowanie pań-
stwowości (með lögum skal land byggja, en eigi með ólögum
eyða)44.

Dla islandzkiegomalarstwa pejzażowego jest to o tyle ważne,
że przekłada się na myślenie o naturze w kategoriach ziemi –
zarówno niebezpiecznej, jak i uprawnej. Jak pisze przywoły-
wany już Edensor, „Narody europejskie, których powstanie jest
w wielu przypadkach czasowo zbieżne z rozwojem nowocze-
snego romantyzmu, odziane są w swego rodzaju retorykę wiej-
skości. (. . . ) Ponadto ideologie te są miejscem pobytu mitycznej
(często o podłożu rasowym) klasy przodków, chłopów, posiada-
czy ziemskich lub pionierów, którzy walczyli z naturą, oswajali
ją i byli przez nią żywieni”45. Początek nowoczesnej tradycji arty-
stycznej nakłada się na znaczny rozwój gospodarczy i urbanizację
Islandii46. Na przełomie wieków dochodzi do podziału społe-
czeństwa na właścicieli gospodarstw wiejskich żyjących wedle
wielowiekowej chłopskiej tradycji oraz nowej klasy średniej za-
mieszkującej rozwijające sięmiasta47. I choć artystówbędzie inte-
resował także pejzaż miejski, co widać w przedstawieniach Rey-

op. cit., str. 63, 71.
44Powiedzenie to pojawia się w Sadze o Njálu, dosł. “państwo powinno

być zbudowane na prawie, ale opustoszałe bez niego”, za: K. Hastrup, op.
cit., str. 56.

45T. Edensor, op. cit., str. 59.
46N. Kent, op. cit., str. 205.
47B. Nordal, op. cit, str. 43.
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kjavíku autorstwa Ásgrímura Jónssona, to skupiać się oni będą
na miejscach, w których związek z naturą jest nie tyle widoczny,
co oczywisty. Z jednej strony przejawia się to w przedstawia-
niu przyrody taką, jaka jest, z podkreśleniem jej niedostępności,
dzikości i surowości, z drugiej zaś –wuchwyceniumiejsc kojarzą-
cych się z dzieciństwem, okiełznanych i „udomowionych”. Te
pierwsze elementy pojawiają sięw twórczościwspomnianego już
wielokrotnieÁsgrímura Jónssona, pierwszego, „który ustanowił
wyraźną romantyczną interpretację surowego krajobrazu wiej-
skiego Islandii”48. WHekli (isl.Hekla, 1909, Listasafn Íslands,
Reykjavík) (Il. 2), niebezpiecznywulkan pokazany jest z perspek-
tywy rodzinnegomiastamalarzaw regionieÁrnasýsla, dotkliwie
potraktowanego podczas erupcji w latach 1845-46. Jako, że był
to jeden z wciąż aktywnych wulkanów w Europie, otrzymał on
konotację domu potępionych lub wrót do piekieł49. Samotne
domostwa wydają się śmiesznie małe i bezsilne wobec górują-
cej nad krajobrazem góry; choć jasna kolorystyka i statyczność
dają wrażenie spokoju, malarzowi udało się uchwycić napięcie
wynikające z obecności nieuchronnego niebezpieczeństwa50.

Ciekawywymiar nadaje pejzażowi islandzkiemumalarzmłod-
szego pokolenia, Jón Stefánsson (1881 – 1962). Pochodził ze
wsi położonej w północnej Islandii i wyjechał do Kopenhagi
w roku 1903 jako przyszły inżynier, a nie artysta51. Po lekcjach

48”The first to establish a distinct Romantic interpretation of the rugged
Icelandic countryside” (tłum. własne), za: K. Varnedoe, op. cit, str. 124.

49Ibidem, str. 126.
50Ibidem, str. 126.
51Ó. Kvaran et al. Confronting..., str. 76.
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Il. 2: Ásgrímur Jónsson,Hekla, 1909, Listasafn Íslands, Reykja-
vík (dzięki uprzejmości Galerii)

rysunku w kopenhaskiej Szkole Technicznej rozpoczął jednak
naukę w pracowni duńskiego malarza, Kristiana Zahrtmanna52,
a w latach 1908-1911 uczył się w paryskiej pracowni Henri’ego
Matisse’a. Określony „utalentowanym Islandczykiem”53, naj-
silniej zainspirował się twórczością Paula Cézanne’a54. Zanim
na stałe powrócił na Islandię w 1946 roku, od 1919 roku spę-
dzał wakacje w ojczyźnie, aby malować pierwsze pejzaże okolic
Reykjavíku lub islandzkiej wsi55. Doświadczenia prekubizmu
przełożyły się na zwrócenie uwagi nie tyle na kolor, co strukturę

52B. Nordal, op. cit., str. 44, por. Ó. Kvaran et al. Confronting..., str. 76.
53B. Nordal, op. cit., str. 45.
54Ibidem, str. 46.
55Ibidem, str. 46.
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islandzkiego krajobrazu, choć jedno i drugie traktował z aka-
demicką tendencją do przejaskrawienia i deformacji.Widok na
Eiríksjökull (isl.Eiríksjökull, 1920, Listasafn Íslands, Reykjavík)
to przykład silnej geometryzacji natury zgodnie z cézannowską
formułą „stożka, walca i kuli”. Z jego stylu, opartego przede
wszystkim na formie, można wyczytać przede wszystkim to,
że „surowy i rozległy krajobraz Islandii potrzebował formalnej
interpretacji”56. Podobne efekty uzyskał uczeń Jónssona, Jón
Þorleifsson (1891-1961), w którego twórczości również można
odnaleźć wpływy Cézanne’a, którego twórczość Þorleifsson po-
znał podczas pobytu w Paryżu, ale również elementy ekspresjo-
nizmu57. W jego obrazach widoczne jest napięcie powstałe na
skutek użycia głębokich, niespokojnych barw oraz przedstawia-
nie niedostępnych gór, tak jak w Súlur (1929, SÍM, Reykjavík).
Malarz ten jest także autorem fowistycznego obrazu z 1951 roku,
przedstawiającego wioskę na wyspach Vestmannaeyjar które już
w latach 40. uwieczniała na swych płótnach jedna z pierwszych
artystek islandzkich, Júlíana Sveinsdóttir (1889-1960). W latach
20. rozpoczęła naukę na duńskiej Akademii i została w Kopen-
hadze do końca swojego życia, poświęcając swą twórczość przede
wszystkim projektowaniu i wykonywaniu gobelinów58. Chętnie
jednak wracała myślami do miejsc swojego dzieciństwa, zwią-

56”Iceland’s stark and massive landscape needed a pronounced formal
construction.” (tłum. własne), za: B. Nordal, op. cit., s. 46).

57Andrzej Marcin Dąbrowski. „Sztuka Islandii”
W:Materiały o Islandii dla Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Islandzkiej,

Warszawa 1973, str. 8.
58Ó. Kvaran et al. Confronting...str. 78.
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zanych z archipelagiem wulkanicznych wysp Vestmannaeyjar,
w których to malarskich przedstawieniach widoczne są wpływy
tkactwa59, jak w przedstawieniu widoku na wyspę Elliðaey (Frá
Vestmannaeyjum, Elliðaey, 1946, Listasafn, Reykjavík) (Il. 3).
Zresztą można powiedzieć, że od tkanin tradycja islandzkiego
pejzażu bierze swój początek, bowiem najwcześniejszym przed-
stawieniem lokalnego krajobrazu była dekoracja do przedstawie-
nia „Skugga-Svein”Matthiasa Jochumsona (autora m.in. słów
do hymnu Islandii) z 1862 roku60.

Zdeformowany czy malowany z pamięci, pejzaż islandzki
ma przede wszystkim wymiar realistyczny, przedstawia te ele-
menty przyrody, które mają swoje odwzorowanie w topografii
wyspy. Nie są to idealizowane pocztówki61, ale przedstawienia
krajobrazu znanego z codziennego życia, gdzie jednak wartość
ziemi nie jest rozpatrywana poprzez jej płodność i wydajność
rolniczą62, ale romantyczną interpretację charakterystycznych
elementów budujących islandzką tożsamość narodową. Co cie-
kawe, rodzimi pejzażyści rzadko skupiają się na spektakularnych
gejzerach czy wodospadach, które współcześnie utożsamiane
są z typowym krajobrazem Islandii, co więcej ten silnie zwią-
zany z morzem naród nie ma szczególnej reprezentacji w ga-
tunkumarin63. Najpopularniejszymmotywem odXXwieku są

59N. Kent, op. cit., str. 207.
60Ibidem, str. 206.
61Ó. Kvaran et al. Confronting..., str. 13.
62T. Edensor, op. cit., str. 59.
63Ó. Kvaran et al. Confronting..., str. 27.
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Il. 3: Júlíana Sveinsdóttir, Frá Vestmannaeyjum, Elliðaey, 1946,
Listasafn, Reykjavík. Źródło: http://www.safnahusid.is/

góry64: wulkany i lodowce, ale również płaszczyzny: pola lawy
czy rozległe wrzosowiska. Popularność tych właśnie elemen-

64Freeman Jullian et. al. Landscapes from a high latitude: Icelandic art,
1909-1989 [katalog wystawy] Listasafn Íslands, Reykjavik 1989, str. 21.
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tów wiąże się najprawdopodobniej z ich miejscem w wyobraźni
i lokalnym folklorze – jako siedziba elfów i trolli. Bezdyskusyj-
nie nordycka mitologia i związane z nią wierzenia stanowiły
i stanowią kolejne ogniwo w budowaniu islandzkiej tożsamo-
ści, ale także dlatego, że ich obecność jest ściśle związana z is-
landzkim krajobrazem65. Landvættir („ziemskie duszki”) czy
huldufólk („ukryci ludzie”), często zwane potocznie elfami, za-
mieszkują klify, wnętrza wzgórz, a także większe kamienie i do
ich zajęć należy przede wszystkim opieka nad przyrodą66. Z ko-
lei mniej pozytywne postacie, trolle, miały w sposób bardziej
namacalny podkreślić swój udział w islandzkiej naturze poprzez
jej formowanie – duże skały były albo przez nie ciskane, albo są
efektem przemienienia trolla w kamień67. Przez niektórych arty-
stów używanie motywów folklorystycznych w malarstwie było
odpowiedzą na zbyt duży, ich zdaniem, wpływ zewnętrznych
inspiracji68, a ilustracje mitologii tworzył chociażby Ásgrímur
Jónsson69, choć najważniejszym przedstawicielem tego tematu
był Jóhaness Kjarval, który „ucieleśnia narodowego ducha we
właściwy sobie, żywy sposób”70. Na płótnie Skjaldbreiður (isl.
Skjaldbreiður (Í Grafningi), 1957-1962, Listasafn Reykjavíkur)
Ilustracja 4 przedstawia pole lawy Skjaldbreiður, które uformo-

65K. Hastrup, op. cit., str. 70.
66A. Pietrzkiewicz-Read,Główne. . . , str. 92.
67Ibidem, str. 102.
68B. Nordal, op. cit., str. 45.
69K. Varnedoe, op. cit., str. 124.
70„Embodies the national spirit in a particularly vivid way” (tłum. wła-

sne), za: Ó. Kvaran et al. Confronting..., s. 12.
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wało nieckę jeziora Þingvallavatn w dolinie Þingvellir. Wśród
zgeometryzowanych, połyskujących w słońcu kamieni można
dostrzec sylwetę zaklętego w głaz skulonego olbrzyma71.

Einangrun, czyli „smutek samotności”

Geograficzna i przez wiele lat również kulturowa izolacja
Islandii miała znaczący wpływ na kształtowanie się tożsamo-
ści Islandczyków72. Od łacińskiego słowa isola (wyspa), w ję-
zykach kontynentalnych izolacja równoznaczna jest z wyspiar-
skością, natomiast w języku islandzkim określenie izolacji ma
inną etymologię - einangrun to dosłownie „smutek samotno-
ści”.Wniniejszym eseju analizowano dotąd pejzaż islandzki pod
kątem tematyki i formy wybranych obrazów, z pominięciem
ich rozbudowanego nastroju i symboliki. Można by było bo-
wiem bez przesady powiedzieć, że malarstwo islandzkie w pełni
ilustruje ową melancholię, „smutek samotności”, co wpisuje
się w ogólny nurt malarstwa skandynawskiego przełomu wie-
ków73. Kreowanie mistycznego nastroju za pomocą środków
takich jak światło miało duże znaczenie dla popularnego w la-
tach 90. XIX wieku stämningsmåleri (malarstwa nastrojowego)
czy känslobild (obrazu emocji). Twórcą tego ostatniego pojęcia
był szwedzki artysta i krytyk sztuki Richard Bergh, a jednym
z najpełniejszych reprezentacji tego kierunku była twórczość
duńskiego malarza związanego z kolonią w Skagen, Pedera Seve-

71J. Freeman et al., Landscapes. . . , str. 100.
72A. Pietrzkiewicz-Read,Mity. . . , str. 63.
73N. Kent, op. cit., str. 207.
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Il. 4: Jóhannes Sveinsson Kjarval. Skjaldbreiður (Í Graf-
ningi), 1957-1962, Listasafn Reykjavíkur (fragment). Źródło:
http://safneign.listasafnreykjavikur.is

rina Krøyera (1851-1909). Obrazy Krøyera były prezentowane na
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pierwszej wystawie Listasafn Íslands w 1885 roku74, miały więc
znaczący wpływ na twórczość Þorlákssona75. Jego pionierskie
pejzaże powstały najprawdopodobniej w inspiracji „błękitnym
malarstwem” Krøyera, które charakteryzowało się podkreśle-
niem nastrojowości skandynawskiego zmierzchu czy białych
nocy dominacją barwy błękitnej. W omawianym już obrazie
Þorlákssona Þingvellir bladofioletowo-błękitne niebo odbija-
jące się w wodach rzeki oraz znajdujący się na horyzoncie wierz-
chołek wulkanu, są zanurzone w gęstej atmosferze mglistego
letniego poranka76. Podobny efekt uzyskuje Ásgrímur Jónsson
w przedstawieniu lodowca Tindafjöll (isl. Tindafjöll, 1903-4,
Listasafn Íslands, Reykjavík), gdzie zgodnie z zasadami perspek-
tywy barwnej, malarz podzielił kompozycję na plan pierwszy,
brunatno-zielony, i drugi – błękitny, potęgujący wrażenie głębi
i oddalenia ośnieżonego wierzchołka góry77. Świetliste, czyste
niebo będzie pojawiało się na wielu obrazach tych autorów, da-
jąc efekt baśniowości czy mistycznego poznania78.

Islandzki historyk sztuki Halldór Björn Runólfsson pisał
o wyjątkowości islandzkiego błękitu, jako koloru popularnego
wmalarstwie innych narodów, ale tylko w pejzażu islandzkich
występujące w tak intensywnym wydaniu79. Wynika to jednak

74B. Nordal, op. cit., str. 43.
75J. Freeman et al., Landscapes. . . , str. 94.
76K. Varnedoe, op. cit., str. 244.
77Ibidem, str. 124.
78O panteistycznym wymiarze pejzaży Þorlákssona pisze John Russel

Taylor, por. J. Freeman et al., Landscapes. . . , str. 94.
79„These cool blues are often to be found in the art of other nations. But
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ze wszechobecności błękitów w islandzkiej przyrodzie; jest to
kolor gór, nieba, ale równieżmorskiej toni (i jedna z barw flagi Is-
landii, zaprojektowanej przez Matthíasa Þórðarsona i oficjalnie
wprowadzonej dopiero w 1915 roku). Intensywny błękit, jego
czystość i przejrzystość, staje się zatem kolorem symbolicznym
Islandii. Inne warunki świetlne tej podbiegunowej wyspy dają
wrażenie, że Islandczycy otoczeni są również innymi przejrzy-
stymi i jasnymi kolorami80. Jak twierdził Jón Stefánsson, nigdzie
na świecie trawa nie jest tak soczyście zielona81. Trzeba jednak za-
uważyć, że w malarstwie oba te kolory: błękit i zieleń występują
raczej w postaci zgaszonych, stonowanych barw nieba i ziemi,
przytłumionych także ciemnymi brązami. W twórczości Júlíany
Sveinsdóttir połączenie tych barw prowadzi do liryczności pej-
zażu, gdzie krawędzie są zmiękczone lub wręcz rozmazane82.

Podobne efekty uzyskał malarz współczesny Georg Guðni
Hauksson (1961 – 2011), którego pejzaże, szczególnie z lat 80.,
porównać można do twórczości Marka Rothki. Student Szkoły
Sztuk i Rzemiosła (Myndlistaskólinn) w Reykjavíku, pierwszej
szkoły artystycznej na Islandii, założonejw 1947 roku,miał swoją
pierwszą indywidualną wystawę tuż po zakończeniu studiów
w 1985 roku w galerii Nýló w Reykjavíku83. Na początku swojej

it is unusual to find such brigh, undiluted blues anywhere but in Icelandic
art” (tłum. własne), za: J. Freeman et al., Landscapes. . . , str. 21.

80Ibidem, str. 21.
81„There is no place in the world where the grass is so green” (tłum.

własne), za: Ó. Kvaran et al. Confronting..., str. 76).
82Ibidem, str. 78.
83Wszystkie informacje dot. artysty pochodzą z filmu dokumentalnego
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twórczości odnosił się do korzeni sztuki islandzkiej i interesował
się przede wszystkim tematem gór, później jednak wszelkiego
rodzaju wzniesienia zniknęły z jego obrazów – zaczął postrzegać
Islandię jako horyzont, mówił nawet o konieczności „wypełnia-
nia każdej szczeliny niebem”. Pejzaże reprezentatywne dla jego
twórczości z lat 90. charakteryzują się rozmyciem rzeczywistości,
wzajemnym przenikaniem się nieba i ziemi na linii horyzontu,
przedstawianiem krajobrazu jakby przez mgłę, gdzie powietrze
uzyskuje gęstość i namacalność. To, co u Þorlákssona określone
było „ponadczasowością”, u Haukssona daje wrażenie całko-
witego odrealnienia pejzażu, pójścia w stronę abstrakcjonizmu
ekspresjonistycznego, w którym to emocje wpływają na spo-
sób przedstawienia. Artysta ten traktował zresztą malowanie
obrazów jako swego rodzaju sesję medytacyjną; po dokończeniu
fragmentu obrazu siadał przed nim i wpatrywał się w płótno
godzinami, szukając inspiracji do dalszej pracy. Jego malarstwo
nie wynika z naśladowania natury, ale przedstawiania emocji,
które ona wywołuje. Za pomocą poziomych, impastowych i roz-
świetlonych linii wykonywał onwspółczesną „impresję” islandz-
kiego krajobrazu.

Heroicznahistoria czasówosadnictwa, czystość języka, a przede
wszystkim powaby lokalnego krajobrazu były tymi elementami,
które rodziły dumę narodową i wyzwalały wmalarzach stałą po-
trzebę malowania pejzaży84. To natura bowiem była świadkiem

Horizon (isl. Sjóndeildarhringur, reż. Bergur Bernburg , 2015) prezentowa-
nego naWarszawskim Festiwalu Filmowym dnia 16 października 2015 roku.

84J. Freeman et al., Landscapes. . . , s. 13.
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Il. 5: GeorgGuðniHauksson,Án titils, 2000,Galleri Lars Boh-
man, Reykjavík. Źródło: http://www.georggudni.com/

długiej historii, scenerią dla sag, mieszkaniem postaci z folk-
loru, ale też ziemią dającą pożywienie i będącą dowodem na
siłę i odwagę narodu. Jak twierdzi antropolog Kirsten Hastrup,
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pejzaż jest po prostu źródłem toposu islandzkiej tożsamości85;
określona przestrzeń ma znaczenie dla wspólnej pamięci, na-
tomiast oddalenie od kontynentalnej Europy pomogło tylko
w zachowaniu czystości, zarówno przyrody jak i kultury islandz-
kiej86. Wyspiarskość, a więc ograniczone i niezmienne granice
państwa oraz naturalna morska bariera chroniąca przez wpły-
wami kontynentalnymi87, podkreśliła tylkowyjątkowość i samo-
wystarczalność Islandczyków, które to cechy były bardzo ważne
dla islandzkiej tożsamości drugiej połowy XXwieku. Najkrót-
szym określeniem dla islandzkiej tożsamości jest przekonanie
o tym, że wszystko, co islandzkie jest best í heimi – „najlepsze
na świecie”88. A skoro natura Islandii jest najpiękniejsza na świe-
cie, należy ją promować – już nie tylko w malarstwie, ale też
fotografii czy filmie.

85K. Hastrup, op. cit., s. 54.
86Ibidem, s. 73.
87Spostrzeżenia Edensora nt. wyspiarskości Wielkiej Brytanii można od-

nieść również do Islandii, por. T. Edensor, op. cit., s. 60.
88A. Pietrzkiewicz-Read, op. cit., s. 68.
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Próba nakreślenia portretu
Islandczyków w filmach

wyprodukowanych po 2000 roku.
Podział na podstawowe kategorie

bohaterów1

Aleksandra Owczarz
Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

Początki kinematografii islandzkiej sięgają 1906, kiedy to duński
przedsiębiorca Alfred Lind otworzył pierwsze kino naWyspie.
Kolejną przełomową datą był rok 1949 i utworzenie prywatnej
wytwórni filmowej „Edda-film”. Jednak dopiero ustanowienie
Icelandic Film Fund w 1979 roku i wsparcie z budżetu państwa
umożliwiły rozwój rodzimej kinematografii2.

1Publikacja jest częścią pracy dyplomowej przygotowanej w ramach
seminariummagisterskiego pod kierunkiem dr Zuzanny Grębeckiej.

2Á. O. Ásgeirsson, Zjadanie sag. . . , str. 218.
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Wpublikacji Icelandic Films Peter Cowie wskazuje na pod-
stawowy, dwupokoleniowypodział islandzkich reżyserów.Twórcy
debiutujący na początku lat 80. adaptowali głównie literaturę
klasyczną, skupiając się na relacjach z tradycją i historią Wyspy.
Jednak dwadzieścia lat później zaczęły pojawiać się produkcje
odbiegające od obowiązującego kanonu. Początek nowego stu-
lecia to dla Wyspiarzy nie tylko zmiana epoki, ale również nowy
rozdział w historii kinematografii. Drugie pokolenie twórców
kwestionuje doświadczenia prezentowane w obrazach swoich
poprzedników, operuje autoironią, wprowadza kontekst glo-
balny, korzysta również z adaptacji literatury popularnej. Ich
dzieła to sprzeciw wobec „utopijnego” wizerunku kraju i odej-
ście od adoracji islandzkiej natury na rzecz postmodernistycznej,
światowej perspektywy. W mojej pracy podejmę próbę zana-
lizowania wizerunku Islandczyków wykreowanego w filmach
zWyspy, zwracając uwagę na problematykę konfliktu między-
pokoleniowego, a także powtarzające się kategorie bohaterów.

Konflikt międzypokoleniowy

Podczas gdy pierwsi reżyserzy skupiali się na antynomiach
w relacjach międzypokoleniowych w odwołaniu do historii
kraju, tak ci debiutujący po 2000 roku koncentrują się głównie
na współczesności, dotykając problematyki związanej z życiem
młodych ludzi, a także podejmując uniwersalną tematykę zrozu-
miałą z perspektywy zagranicznego widza3. Jednak w dalszym
ciągu eksplorowany jest wątek relacji rodzinnych lub różnic po-

3S. J. Konefał,W stronę. . . , str. 175.
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koleniowych, które zaogniły się w związku z postępującym pro-
cesem globalizacji kulturowej. Fabularny schemat filmówmło-
dych twórców przypomina niekiedy szkielet greckiej tragedii,
w której wydarzenia graniczne podważają dotychczas panujący
porządek. Niekiedy epizody te pełnią funkcję katharsis, jednak
w niektórych przypadkach doszczętnie burzą fundamenty do-
tychczasowego porozumienia. Twórcy filmów wyprodukowa-
nych po 2000 roku skupiają się również na polemice z tradycyj-
nymi wzorcami narodowymi, wyśmiewają ekscentryczne cechy
mieszkańców i piętnują narastające patologie społeczne.

Wulkan (2011) Rúnara Rúnarssona to historia Hannesa,
emerytowanego woźnego. W pierwszych minutach filmu bo-
hater przekazuje obowiązki zawodowe swojemu następcy za-
znaczając, że kluczem do zyskania szacunku ze strony uczniów
jest surowość i dyscyplina. Rada odzwierciedla również cechy
osobowości głównego bohatera, które przekładają się na rela-
cje z własnymi dziećmi. Kiedy żona Hannesa doznaje ciężkiego
wylewu, którego skutkiem jest całkowity paraliż, bohater podej-
muje próbę samodzielnej opieki nad chorą.

Mężczyzna to przedstawiciel pokolenia tradycjonalistów.
Koniec aktywności zawodowej oznacza dla niego wykluczenie
ze społeczności. Życiem emeryta rządzą sztywne zasady, w któ-
rych nie ma miejsca dla ludzkich uczuć i słabości. Dystans w re-
lacji między Hannesem a dziećmi obrazuje sugestywny kadr
w szpitalnej poczekalni: z ojcem zasiadającym na przeciwległym
końcu ławki, przytulone rodzeństwo rozdziela monumentalny
filar. Uśmiech na jego twarzy pojawia się tylko podczas brutalnej
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sceny wypatroszania ryb, który kontrastuje z ponurą mimiką w
trakcie rodzinnych obiadów.

W latach 30. i 40. naWyspie rozpoczęła się intensywna urba-
nizacja, która wywołała kontrowersje pomiędzy przywiązanymi
do ziemi i natury rodzicami-tradycjonalistami, a ich dziećmi,
które porzucały ojcowiznę na rzecz wygodnego życia w mie-
ście4. Obraz jest nawiązaniem do historycznego konfliktu na
linii tradycja – nowoczesność w relacjach między rodzicami i
dziećmi. Już w krótkometrażowym debiucie Ostatnia farma
(2004) Rúnarsson odwołuje się do dorobku pierwszego pokole-
nia. Fabuła filmu skupia się na przywiązanym do ziemi rolniku,
który tuż po śmierci żony dokonuje pożegnania z wiejskim ży-
ciem za pomocą samopochówku.

Gdy w przypadku przywołanej wyżej historii tragiczne wy-
darzenia nie przyczyniają się do ustanowienia nowego porządku,
tak wWulkanie ostatecznie dokonuje się katharsis. Pojęcie „sy-
tuacji granicznych”, które pojawia się w ujęciu filozofii Karla
Jaspersa, definiuje proces, któremu poddaje się główny bohater
Rúnarssona po śmierci żony. Termin odnosi się do skrajnych
momentów egzystencjalnych, które pomagają człowiekowi uzy-
skać wewnętrzną harmonię5. Hannes wykazuje zainteresowanie
rodziną, pragnie również spędzać czas ze swoim wnukiem. Pro-
ponuje nawet wspólną renowację starej łodzi. Ostatnie kadry
przedstawiające wspólną podróż chłopca z dziadkiem wprowa-

4P. Włodek, Baltasar Kormákur. . . , str. 2.
5Roman Rudziński. Jaspers. Wiedza Powszechna. Warszawa 1978, str.

189.
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dzają optymistyczne rokowania procesu odbudowy międzypo-
koleniowej relacji. Tytułowy wulkan - odzwierciedlający stan
psychiczny głównego bohatera - po latach uśpienia ostatecznie
wraca do życia.

Również wMorzu (2002) Baltasara Kormákura główna oś
wydarzeń koncentruje się na sylwetce tradycjonalisty, surowego
patriarchy rodu Pórdura, który zwołuje spotkanie najbliższych
krewnych. Kiedy zwaśnione z ojcem dzieci zasiadają przy jed-
nym stole, żadne nich nie spodziewa się tak gwałtownych kon-
sekwencji wspólnej dyskusji. Różnice światopoglądowe między
starszym a młodszym pokoleniem doprowadzają do rękoczy-
nów, a nawet rozlewu krwi. Spotkanie kończy się podobnie jak
wspólne biesiadowanie bogów po wtargnięciu Lokiego do pod-
wodnego hallu w Kłótni Lokiego – nordyckiego mitu pocho-
dzącego z Eddy Starszej (Poetyckiej) – gdzie spokojna dyskusja
zamienia się w forum oskarżeń i wyzwisk6.

Również bohaterowieMorza nie potrafią ze sobą rozma-
wiać. Ich dialogi opierają się na serii obelg i uszczypliwych ko-
mentarzy. Nie chcą również przebywać w towarzystwie ojca, od
którego nigdy nie zaznały rodzicielskich uczuć i wsparcia. Po-
zbawiony porozumienia schemat w relacjach międzyludzkich
przechodzi na kolejne pokolenia. Żadne z nich nie jest w stanie

6Mit przedstawia historię uczty bogów w podwodnym hallu olbrzyma
Ægira. Zabawę gości przerywa zabójstwo jednego ze służących przez Lokiego.
Wygnany za swój czyn oprawca powraca i obraża gospodarzy biesiady, wszczy-
nając także kłótnie wśród pozostałych jej uczestników. Spokojne spotkanie
zamienia się w forum wymiany oskarżeń dotyczących m.in. niemoralności,
rozwiązłości czy kwestionowania męskości.
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zaakceptować siebie, a podejmując kolejne decyzje, dostrzegają
tylko lustrzane odbicia zachowań Pórdura.

Gdy w przypadku konfliktu wWulkanie konfrontacja ojca
z dziećmi oczyściła międzypokoleniowe relacje, tak wMorzu
jedynie powierzchownie wyciszyła konflikt. Niedoszłe synobój-
stwo czy symboliczne ojcobójstwo w efekcie kłótni doprowa-
dziło jedynie do upadku rodzinnego interesu. Ojciec został zmu-
szony do opuszczenia dziedzictwa przodków i osiedlenia się
w oderwanym od tradycji tellurycznej7 Reykjavíku.

Dorosłość jako konstrukt społeczny.Kidults na
gruncie islandzkim

Termin kidults, ang. kid – dziecko; adults – dorosły, został
po raz pierwszy użyty na łamach „New York Timesa” w 1985
roku. Zjawisko zostało niejednokrotnie sportretowane przez eu-
ropejskich i amerykańskich reżyserów. W jednym z numerów
„Ekranu” poświęconym przykładom przedstawiania depresji
w kinie, opublikowany został tekst Barbary Szczekały Znośna
ciężkość bytu. Komizm i paradepresja odwołujący się do kryzysu
wchodzenia w dorosłość. Autorka definiuje depresję w kon-
tekście popkultury jako „pojęcie-worek, mieszczące przewlekły
smutek i chroniczny kryzys, marazm i życiowe otępienie”8. Pro-
minentnymi przedstawicielami nurtu „paradepresyjnego” w ki-

7Celebrowanie wiejskiego charakteru islandzkości charakterystyczne dla
filmów twórców pierwszego pokolenia reżyserów.

8Barbara Szczekała. Znośna ciężkość bytu. Komizm i paradepresja.
„Ekrany”, nr. 5 (27), 2015, str. 16.
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nie ostatnich lat są m.in.: protagoniści Poradnika pozytywnego
myślenia (2012) Davida O. Russella czy Frances Ha (2012) Noah
Baumbacha, a także bohaterowie niemieckiegoOh, Boy! (2012)
Jana Ole’ego Gerstera czy węgierskiego Sens życia oraz jego brak
(2014) Gábora Reisza. Zmiany społeczno-kulturowe dotarły
również na Islandię.

W kinematografii Wyspiarzy pojawiało się kilka obrazów
podejmujących tematykę zjawiska kidults. Najbardziej reprezen-
tatywnym jego przykładem jest obraz Fúsi (2015) Dagura Kári,
opowiadający historię wycofanego chłopca zamkniętego w ciele
postawnego mężczyzny. Tytułowy bohater, z powodu znacznej
nadwagi, staje się obiektem żartów kolegów z pracy. Co więcej,
nadopiekuńcza i zaborcza matka traktuje syna jak duże dziecko
i swoją postawą wstrzymuje go przed procesem dalszej socjaliza-
cji. Infantylne są zarówno zachowania mężczyzny, jak również
otoczenie, w którym codziennie przebywa. Z dorosłym przyja-
cielem rozmawia o życiu erotycznymmatki, trzymając w dłoni
zwiniętego skręta. Ponadto, zachowania w trakcie przerwy obia-
dowej w pracowniczej kantynie przywołują skojarzenia z liceal-
nymi stołówkami z amerykańskich filmów o nastolatkach z lat
osiemdziesiątych. Reżyserzy portretowali w nich stygmatyzację
szkolnych outsiderów i konflikt na linii popularny sportowiec –
wycofany prymus. Także rozmowa u dyrektora firmy przypo-
mina wizytę na szkolnym dywaniku, a scena, w której matka
poprawia koszulę syna przed pierwszą lekcją tańców kojarzy
się z przygotowaniami do wyjścia na bal studniówkowy. Zbiór
wyżej wymienionych zachowań składa się na obraz o inicjacji do-
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rosłego życia, do której dochodzi najczęściej na przełomie liceum
i studiów. Jednak Fúsi, uzależniony od zaborczej matki, prze-
chodzi proces inicjacji dwadzieścia lat później niż jego filmowi
poprzednicy. Najbardziej reprezentatywnymi filmami portre-
tującymi wyżej omawiane zjawisko są amerykańskie produkcje
Johna Hughesa9, a także komediowa seria American Pie (1999-
2012).

Bohater uosabia wszystkie cechy kidults. Cierpi również
na zaburzenia nastroju symptomatyczne dla członków grupy.
W podobnej kondycji psychicznej znajduje się także Sjöfn, kole-
żanka z kursu tańca. Mężczyzna podejmuje próbę wzięcia odpo-
wiedzialności za życie kobiety i tym samym zapoczątkowuje pro-
ces własnej inicjacji. Według autorki publikacji Znośna lekkość
bytu. Komizm i paradepresja, smutek bywa również wartością
pozytywną i oczyszczającą, przyczyniającą się do wyjścia ze sta-
nów obniżonego nastroju. Podobnie sytuacje graniczne, które
wymagają od bohaterów natychmiastowej reakcji i formują po-
czucie bycia potrzebnym i odpowiedzialnym10. Dla Fúsiego po-
stępująca choroba protagonistki jest bodźcem do wybudzenia
z życiowego letargu. Opieka nad kobietą zaburza codzienną
rutynę bohatera i narusza podtrzymywany od lat habitus. Do-
strzega to także wracająca do aktywności „podopieczna” i przed-
stawia propozycję wspólnego mieszkania.

9Filmy takie jak Szesnaście świeczek (1984), Klub winowajców (1985),
Wolny dzień Ferrisa Buellera (1986), obrazy Camerona Crowe’a – Beztroskie
lata w Ridgemont High (1982),Nic nie mów (1989), Samotnicy (1992).

10B. Szczekała, Znośna. . . , str. 16.
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Opartynawzajemnymuzależnieniu toksyczny związek zmatką
skutecznie wstrzymywał mężczyznę przed wykonaniem kroku
ku dorosłości. Życiowa postawa Fúsiego była zatem skutkiem
nieporadności i strachu, ale również efektem nadopiekuńczo-
ści działań kobiety. Jedynym katalizatorem w niezdrowej relacji
dwójki głównych bohaterów był partner matki, stawiany rów-
nież jako wzór męskości dla Fúsiego. Nieobecność ojca i wyni-
kający z niej brak odpowiedniego przykładu do naśladowania
także wpłynęły na zachwianie procesu dorastania i dalszej so-
cjalizacji bohatera. Przyczyn niedojrzałych postaw nie należy
więc szukać jedynie po stronie młodych ludzi, czego sylwetka
Fúsiego jest odpowiednią egzemplifikacją.

Również Hera, bohaterkaMetalhead (2013) w reżyserii Ra-
gnara Bragasona, jest reprezentantką pokolenia kidults. Dwu-
dziestokilkuletnia kobieta, mimo upływu kolejnych lat, wciąż
mieszka z rodzicami. Pogrążona w gniewie po śmierci brata,
ostentacyjnie neguje normy i zasady rządzące lokalną społecz-
nością. Każdego dnia podejmuje kolejne próby dezorganizacji
spokojnego życia mieszkańców, wykonuje również bezproduk-
tywne prace dorywcze, a także słucha i tworzy muzykę heavy-
metalową. Zawieszona pomiędzy dzieciństwem a dorosłością,
snuje plany związane z życiemwstolicy–miejscu,wktórym speł-
niają się wszystkie marzenia. Bragason nawiązuje tym samym
do historycznego konfliktu międzypokoleniowego opartego na
dychotomii pomiędzy tradycyjną wsią i nowoczesnymmiastem.

Śmierć brata, przyczyna stanów depresyjnych bohaterki, jest
także przyczyną dla nonkonformistycznej postawy przeciwko
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Kościołowi – instytucji zbudowanej wokół norm regulujących
zasady postępowania mieszkańców okolicznej społeczności. De-
cyzja o dołączeniu do subkultury metalowej to symbol żałoby
i buntu, jak również kulminacyjny moment wstrzymania pro-
cesu dalszej socjalizacji. Czynność palenia kolorowej odzieży
symbolizującej radosny okres dzieciństwa stanowi pożegnanie z
dotychczasowymwizerunkiem,ustanawiając jednocześnie nowe
zwyczaje.Mimoupływukolejnych lat, bohaterka pozostajewięź-
niem infantylnego schematu postępowania uniemożliwiającego
wkroczenie w dorosłe życie. By uzyskać niezależność, niezbędna
jest jednak konfrontacja z traumami przeszłości i przekroczenie
granicy starego porządku.

Infantylna postawa Hery to jedyny znany jej sposób na ra-
dzenie sobie z trudnościami, a także efekt nudy i braku pomysłu
na dalsze życie. Dopiero pojawienie się nowego pastora w mia-
steczku przynosi nadzieję na zmiany. Płaszczyzną porozumienia
między duszpasterzem a kobietą stają się wspólne zainteresowa-
nia. Duchowny jest również fanemmuzyki metalowej, a tatuaż
z podobizną jednego z wokalistów jest dla niej dowodem przy-
wiązania do subkultury. Niestety bohaterka niefortunnie inter-
pretuje zainteresowanie ze strony księdza i odczytuje relacje w
kategoriach erotycznego flirtu. Odtrącona przez mężczyznę i za-
inspirowana wydarzeniami z norweskiego Bergen11, odważa się
na ostateczny gest. Podpala lokalny kościół i ucieka w góry.

Izolacja od społeczności jest dla bohaterki formą katharsis

11Varg Vikernes, norweski muzyk skazany w 1994 roku na 21 lat więzienia
za morderstwo, dokonał serii podpaleń norweskich kościołów.
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i momentem granicznym, a decyzja, którą ostatecznie podejmie,
przejawem podjęcia próby inicjacji w dorosłe życie. Finałowy
koncert to nie tylko prezentacja muzycznych zdolności kobiety,
ale również implikacja uzyskania wewnętrznej równowagi: po-
jednana ze sobą i ze swoim otoczeniem.

Antybohater i kryzys męskości

Postawy „dorosłych dzieci” to wynik przykrych doświad-
czeń zprzeszłości, a także krzywdzącychdziałań rodziców.Zmiany
społeczne, które dokonały się na przestrzeni kilkudziesięciu
ostatnich lat wpłynęły na ewolucję paradygmatu zarówno ko-
biecości, jak i męskości. Jednak pojęcie „kryzys” używane jest
głównie w nawiązaniu do płci męskiej.

Böddi, główny bohater Rokkland (2011) Marteinna Þórs-
sona,mieszka z uzależnioną odprogramów telewizyjnychmatką.
Chociaż zajmuje posadę nauczyciela w miejscowej szkole, pod-
czas kluczowej dla filmu sceny – będącej również jego klamrą
kompozycyjną – definiuje się jako poeta. Porywczy i ekscen-
tryczny fatalista, przeświadczonyonieuchronnychnastępstwach
demoralizacji cywilizacji, sukcesywnie zatraca kontakt z rzeczy-
wistością.

Jedna z pierwszych filmowych sekwencji ukazuje Böddiego
stojącego pośród map Islandii. Mężczyzna opowiada uczniom
historię Grettira, niezwyciężonego i niezrozumiałego przez oto-
czenie bohatera islandzkich sag. Nauczyciel nie przypadkiem
przywołuje jego sylwetkę. Przeświadczony o wyjątkowości swo-
jej egzystencji, ustanawia się spadkobiercą działań wypartego
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przez historię mężczyzny. Czuje się również w obowiązku oce-
niać okoliczne postawy moralne mieszkańców w duchu nihili-
stycznej filozofii. Chociaż predestynuje do życia godnego hero-
sów z islandzkich opowieści, jego zachowanie odbiega odpostaw
mitologicznych postaci. Ponadto, reżyser podkreśla znaczenie
kolejnych – w przeświadczeniu bohatera – heroicznych czynów
stosując zabieg spowolnienia płynności akcji, który dopełnia
podniosły śpiew chóru. Działania Böddiego, w zamierzeniu re-
wolucyjne i bohaterskie, doprowadzają jednak do odwrotnych
w intencjach skutków.

Ciąża kochanki głównego bohatera wstrzymuje ciąg auto-
destrukcyjnych zdarzeń. Mężczyzna postanawia zaopiekować
się potomkiem i jego matką, nie podejmując jednak regularnej
pracy umożliwiającej zapewnienie bytu rodzinie. Niestety rola
ojca, i jednocześnie ostatnia szansa na przemianę, kończy się
wraz z negatywnymwynikiem testu na pokrewieństwo.W prze-
ciwnej sytuacji jest brat Böddiego Viddi, od kilku lat rozwodnik,
seksoholik i ojciec kilkorga dzieci. Uczęszcza na terapię uzależ-
nień, awszystkie zarobione oszczędności przeznacza na alimenty.
Chociaż obu bohaterów charakteryzują rozbieżne postawy ży-
ciowe, łączy jednak tożsamościowy kryzys męskości i ojcostwa.
Obaj niedostosowani do realiów życia codziennego i intymnego,
nie potrafią zbudować trwałych relacji rodzinnych.

Kolejną egzemplifikacją tożsamościowego kryzysu męsko-
ści jest Jón, bohater Białonocnego wesela (2008) Baltasara Kor-
mákura, wykładowca literatury na uczelni. Patrycja Włodek,
autorka publikacji Baltasar Kormákur: zbrodnie i wykroczenia
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dalekiej Północy zauważa, że „życie bohatera, pokazanewmelan-
cholijnym i tragikomicznym tonie, jest serią mniej lub bardziej
absurdalnych porażek, wywołanych nie przeciwnościami losu,
lecz tendencją Jóna do pasywnego poddawania się biegowi wy-
darzeń”12. Niepowodzenia Jóna wynikają z decyzji podjętych
pod wpływem przypadkowych czynników. Niezdecydowanie,
unikanie odpowiedzialności za swoje czyny i strach przed kon-
frontacją z trudnościami doprowadzają także do samobójczej
śmierci żony. Również końcowy ślub ze studentką nie jest wy-
nikiem uczuć, ale odgórnym ustaleniem kobiety, któremu męż-
czyzna się podporządkowuje.

Debiutancki obraz Róberta I. Douglasa, Islandzkie ma-
rzenie (2000) to historia mężczyzny dążącego do wzbogacenia
drogą nielegalnych inwestycji. Pośród właścicieli lokalnych ba-
rów i sklepów poszukuje przedsiębiorców, z którymi zrealizuje
plan dystrybucji zagranicznego tytoniu. Każda kolejna decyzja
biznesowa pogarsza stosunki z byłą żoną, córką, a także nasto-
letnią dziewczyną. W efekcie rozrzutności, dochód z pierwszych
inwestycji przeznacza na drogie prezenty.Nieuregulowana praw-
nie działalność ma jednak swój finał na sali sądowej. Po odbytej
karze, pozbawiony środków do życia mężczyzna powraca do
rodzinnego domu, a w celu spłaty zadłużenia u inwestorów
podejmuje się dorywczych prac remontowych. Ugruntowana
pozycja nowego partnera byłej żony wzbudza w bohaterze za-
zdrość. Amerykanin zapewnia rodzinie stabilnie warunki życia,

12Włodek Patrycja. Baltasar Kormákur: zbrodnie i wykroczenia dalekiej
Północy. http://bit.ly/2cpYZi6 [dostęp: 4.04.2016 r.], str.15.
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w przeciwieństwie do nieumiejętnych prób podejmowanych
przez Totiego. Związek z nastolatką i relacje z niedojrzałymi
przyjaciółmi, nie wspomagają rozwojowi zarówno sfery zawo-
dowej, jak i emocjonalnej.

Bohaterowie Parkingu królów (2010) także uosabiają kry-
zys ojcostwa i męskości. Dla niespełnionego muzyka Önniego,
nawet zbliżające się narodziny pierwszego dziecka nie są wystar-
czającym powodem dla zmiany stylu życia. Co więcej, główny
bohater filmu Júníor, zadłużony u swojego niemieckiego przy-
jaciela, próbuje znaleźć rozwiązanie na pokrycie zaległych należ-
ności i prosi w tym celu o pomoc ojca – pozbawionego stałego
źródła przychodumalwersanta bankowego. Głównym źródłem
przychodu Seníora są bankowe przekręty. Po upadku sektora
bankowego na Islandii, mężczyzna postanawia rozpocząć dzia-
łalność odnowa.Ostatecznie syn, również powiązanywnielegal-
nych układach finansowych, nieświadomie odtwarza rodzinny
schemat zachowań.

Również mężczyźni sportretowani w Rokland porzucają
odpowiedzialność za swoje działania na rzecz niezobowiązują-
cej egzystencji. Brak aspiracji zawodowych i nieuczciwość to
cechy, które łączą męskich bohaterówwRokland, jak również w
Białonocnym weselu. Börkur, przyjaciel Jóna, na co dzień prezen-
tuje turystom lokalne atrakcje na prymitywnie przekształconej
przyczepie od ciągnika. Mężczyźni zwlekają z ustabilizowaniem
sytuacji finansowej na rzecz tymczasowych, niepewnych prac
dorywczych. Rozwiązań problemów poszukują w okolicznych
barach – to miejsca narodzin kolejnych błyskotliwych pomy-
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słów, a także przestrzeń dla nostalgicznych zwierzeń bohaterów.
W wyżej wymienionych filmach autorzy portretowali głów-

nie postacimalwersantów imężczyznw kryzysiemęskości, które
z jednej strony odpowiadały aktualnym, globalnym tendencjom
społecznym, z drugiej zaś były wynikiem nastrojów naWyspie
i zapowiedzią kryzysu gospodarczego. Árni Ólafur Ásgeirsson
w tekście Zjadanie sag. Krótka historia kinematografii niezna-
nej zauważa, że pomoc finansowa w ramach PlanuMarshalla
sprawiła, że społeczeństwo stało się roszczeniowe i utraciło de-
cyzyjność.13 Jednak największą katastrofą dla islandzkiej gospo-
darki był kryzys ekonomiczny w 2008 roku, którego pierwsze
przejawy upatruje się już pięć lat wcześniej, wraz z rozpoczę-
ciem budowy huty w Reyðarfjörður. Inwestycja wpłynęła na
znaczny wzrost deficytu obrotów bieżących14. Kolejnym czyn-
nikiem osłabiającym islandzką gospodarkę była reprywatyzacji
trzech banków państwowych. Ponadto, w 2007 roku obniżono
podatki, co w konsekwencji spowodowało wzrost wynagrodzeń
i dodatkowe środkiwbudżeciemieszkańców. Islandczycy zaczęli
manipulować stopami procentowymi przy jednoczesnymbraku
kontroli sektora bankowego i wewnętrznych nieprawidłowo-
ściach15. Zdaniem ekonomistów to właśnie hedonizm, wysoki
import, lekkomyślne decyzje finansowe i zadłużenie stały się

13Á. O. Ásgeirsson, op. cit., str. 218.
14Agnieszka Joanna Legutko. Przyczyny i skutki kryzysu finansowego w

Islandii w 2008 roku.
„Zeszyty Ekonomiczne”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, nr 2

(950), str. 62.
15Ibidem.

105



Aleksandra Owczarz

główną przyczyną kryzysu naWyspie16.

Triumf kobiecości?

Status męskości w kinie Wyspiarzy jest konsekwencją wy-
chowawczych błędóww relacjach z rodzicami, ale również wyni-
kiemumocnienia społecznej i kulturowej pozycji płci przeciwnej.
Mimo że bohaterami islandzkich filmów są głównie mężczyźni,
tak charyzmatyczne, drugoplanowe role żeńskie również wyma-
gają osobnego akapitu.

W 1915 roku na Islandii zależnej konstytucyjnie odDanii, ko-
biety uzyskały prawo wyborcze. Obywatelki powyżej 40 roku
życia mogły samodzielnie podejmować decyzje w głosowaniach,
a pięć lat później przepisy ujednolicono i pozostałe Islandki
uzyskały naWyspie przywileje takie jak wszyscy mężczyźni17. Po-
nad rok temu minęła również czterdziesta rocznica pamiętnego
strajku islandzkich kobiet, które 24 listopada 1974 roku zamiast
do pracy, wybrały się do kawiarni i na ulice by podyskutować
o nierównościach i wysłuchać przemówień działaczek. Pierwsze
pozytywne konsekwencje tego wydarzenia zaobserwowano już
pięć lat później.Wtedy to Islandia, jako pierwszy demokratyczny
kraj na świecie, wybrał na prezydenta kobietę.

16Marcin Cempel, Błazej Janura, AdamMatuszewski.Kryzys finansowy
w Islandii – wyzwanie dla banków i rządu. SKN Bankowości przy Uniwer-
sytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

http://bit.ly/2cpZkkT [dostęp: 23.04.2016].
17Michał Mogila. 100. Rocznica praw wyborczych dla kobiet. Ice-

land news. http://icelandnews.is/wiadomosci/z-kraju/100-rocznica-praw-
wyborczych-dla-kobiet [dostęp: 4.04.2016 r.].
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Eik, bohaterkaŻycia na kredyciemimomłodegowieku, jest
samodzielną i niezależną młodą matką. Zapewnia córce kom-
fortowe warunki życia, skrupulatnie pilnuje jej diety, organizuje
także czas wolny. Pomimo traumatycznych doświadczeń z dzie-
ciństwa i niepogłębionej relacji z rodzicami, jak również dwu-
znacznychmoralnie form zarobkowych, obdarza dziecko opieką
i uczuciem. Dagga, bohaterka Rokland, aspiruje do bycia nie-
zależną matką. Oznajmia, że nie potrzebuje obecności ojca w
życiu swojego dziecka, a kwestię własnej rozwiązłości seksualnej
tłumaczy dobrą zabawą bez zobowiązań. Jednak narodziny syna
ustanawiają symboliczną granicę pomiędzy starym, a nowym
porządkiem.

Już plakat filmu Białonocne wesele obrazuje odwrócenie tra-
dycyjnego modelu ról w związku – Þóra trzyma bowiem na
rękach obojętnego męża. To właśnie kobieta jest podmiotem
decyzyjnym w relacji głównych bohaterów, jak również inicja-
torką pierwszych spotkań. Postawa nie jest przypadkową ano-
malią, ale konsekwencją obserwacji podziału ról w rodzinnym
domu – gdzie dominująca matka kontroluje decyzje najbliż-
szych, a dobroduszny ojciec z pokorą przyjmuje każdą decyzję
żony.WParkingu królów to także kobiety podejmują ostateczne
decyzje. Dziewczyna Seníora, po miesiącach obserwacji zacho-
wań niedojrzałego mężczyzny wyjeżdża do miasta, namawiając
do emigracji również wyzbytą nadziei na odmianę partnera cię-
żarną Rósę.

Warto jednak zwrócić uwagę na uderzający mizoginizm bo-
haterek Parkingu królów, Białonocnego wesela czy Rokland. Z
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jednej strony reżyserzy zwracają uwagę na niezależne protago-
nistki, z drugiej zaś podkreślają ich negatywne cechy osobowości.
Uwarunkowana historycznie silna pozycja kobiet na Islandii jest
trudna do zaakceptowania przez bohaterów wyżej przytoczo-
nych filmów. W przywołanych tytułach kobiece bohaterki cha-
rakteryzują się chwiejnością emocjonalną, są również nośnikiem
nieszczęść i chorób: Þórę zBiałonocnego weselawyróżnia poryw-
czość i frustracja, Annę szaleństwo, którego konsekwencją jest
samobójstwo. Również Daggy w Rokland, spełniona i nieza-
leżnie matka, ostatecznie umiera na szpitalnym łóżku. Kobiety
w Parkingu królów początkowo dostosowują się do decyzji part-
nerów, tkwiąc w zawieszeniu pomiędzy przeszłością a planami
na przyszłość. Jednak ostatecznie to one podejmują kluczowe
dla fabuły filmów decyzje.

Jaki zatem obraz Wyspiarzy wyłania się z analizowanych
obrazów wyprodukowanych po 2000 roku? To polemika z wi-
zerunkiem niezwyciężonych herosów z islandzkich sag, portret
obciążonych decyzjami rodziców niedojrzałych mężczyzn w kry-
zysie męskości. Bohaterowie uciekają od wiejskiej tradycji tel-
lurycznej na rzecz miejskiego konsumpcjonizmu. Mężczyźni
wyróżniają się brakiem aspiracji zawodowych i nieuczciwością.
Zwlekają z ustabilizowaniem sytuacji finansowej, angażująwnie-
pewne inwestycje, podejmują nieprzemyślane decyzje.Wykazują
również tendencje dohedonizmu i narcyzmu, unikając odpowie-
dzialności za swoje czyny i odraczając proces inicjacji w dorosłe
życie. Z filmów wyłania się również wizerunek silnych kobiet.
Z jednej stronymężczyźni tęsknią za kobiecą opieką i bezpieczeń-
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stwem, z drugiej zaś nie potrafią zaakceptować ich niezależności
i równouprawnienia w sferze politycznej czy społecznej.
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Islandzkie przemysły kreatywne

Agnieszka Konior
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,

Uniwersytet Jagielloński

Wstęp

Kultura i kreatywność od dawna odgrywała znaczącą rolę
w życiu Islandczyków. Pétur Gunnarsson twierdzi, że miesz-
kańcy wyspy kreatywność mają we krwi – pozwoliła im ona na
zasiedlenie nieprzystępnej krainy, zbudowanie od podstaw wła-
snego społeczeństwa i ujarzmienie (przynajmniej w pewnym
stopniu) sił natury1. Obecnie Islandczycy mogą poszczycić się
jednym z najwyższych na świecie poziomów uczestnictwa w kul-
turze. Mieszkańcy wyspy chętniej niż obywatele innych państw

1M. Sigurðardóttir, T. Young. 2011. Towards Creative Iceland: buil-
ding local, going global. Quantitative and qualitative mapping of the cul-
tural and creative sectors in Iceland, www.icelanddesign.is/media/PDF/
towardscreativeicelandreport1.pdf [dostęp: 20.05.2014 r.], str. 12.
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odwiedzają kina, teatry, muzea, galerie i biorą udział w plene-
rowych wydarzeniach2. Wysoki jest także procent wydatków
rządowych na kulturę. Podczas gdy w Polsce postuluje się zwięk-
szenie go do 1% PKB, na Islandii wynosi on ok. 3% PKB3.

Kiedy Islandia w 2008 roku odczuła skutki ogólnoświato-
wego kryzysu finansowego, to właśnie droga inwestycji w kul-
turę i przemysły kreatywne została wybrana jako sposób wy-
chodzenia z zapaści ekonomicznej. Duża w tym rola zarówno
oddolnych inicjatyw, jak i Ministerstwa Edukacji, Nauki i Kul-
tury, kierowanego przez Katrín Jakobsdóttir, która deklarowała:
„Patrzymy na kulturę jako podstawę przemysłów kreatywnych,
coraz bardziej istotną część naszej ekonomii. Kiedy zostałam
ministrem, postawiłam na to jako metodę na przetrwanie”4.

Niniejszy artykuł podejmuje kwestię przemysłów kreatyw-
nych jako istotnej branży gospodarki odpowiedzialnej za wyjście
z kryzysu. Opiera się głównie na raporcie Towards Creative Ice-
land: building local, going global, obejmującego lata 2005-2009.
Oprócz statystyk przedstawione w nim zostały przykłady ini-
cjatyw z branży kreatywnej, w większości powstałe przed 2008

2A Cultural Coalition for Citizens Europe, The Economic Impact of
Cultural Spending, www.asoulforeurope.eu/sites/www.asoulforeurope.
eu/files/media\_pdf/ASFE\%20The\%20Economic\%20Impact\%20of\
%20Cultural\%20Spending\_0.pdf [dostęp: 10.06.2014 r.].

3Statistic Iceland. 2016. Iceland in figures, https://issuu.com/hagstofa/
docs/icelandinfigures2016 [dostęp: 27.06.2016 r.], str. 23.

4Daniel Verdú. 2013. Journey to Iceland’s cultural miracle,
http://www.voxeurop.eu/en/content/article/3576351-journey-iceland-s-
cultural-miracle [dostęp: 11.04.2016 r.].
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rokiem, które nie tylko przetrwały kryzys gospodarczy, ale także
zanotowały znaczący wzrost w kolejnych latach. Przed odnie-
sieniem się do przykładu Islandii niezbędne jest zdefiniowanie
pojęcia przemysłów kreatywnych oraz określenie branż wcho-
dzących w ich skład.

Definicja i typologia przemysłów kreatywnych

Pojęcie przemysłu w odniesieniu do kultury pojawiło się po
raz pierwszyw tekstachTheodoraAdorno iMaxaHorkheimera,
w latach 40-tych XXwieku. Przemysł kultury oznaczał dla nich
negatywne zjawisko wiążące się z umasowieniem i spłyceniem
przekazywanych treści kulturowych, tak aby dopasować je do gu-
stów odbiorców5. Pejoratywne rozumienie tego terminu szybko
zaczęło się zmieniać – dostrzeżono bowiem rolę, jaką kultura od-
grywawgospodarce.W2005 roku, podczas konferencjiunesco
w Paryżu została sformułowana definicja przemysłów kultury,
które: „łączą tworzenie, produkcję i komercjalizację produktu
o charakterze niematerialnym i kulturowym, a produkt (zawarte
w nim treści) są chronione zwykle prawem autorskim”6. Mniej
więcej w tym samym czasie, za sprawą książki Richarda Floridy
Narodziny klasy kreatywnej pojawiło się pojęcie przemysłów
kreatywnych, które niektórzy badacze utożsamiają z definicją

5M. Smoleń. Przemysły kultury. . . , str. 24.
6J. Głowacki. 2013. Przemysły kreatywne i ich wpływ na gospodarkę,

w: Jerzy Hausner, Anna Karwińska, Jacek Purchla (red.).Kultura a rozwój.
Narodowe Centrum Kultury. Warszawa, str. 435.
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przemysłów kultury7. Dla innych naukowców zajmujących się
tą tematyką termin przemysły kreatywne jest znacznie szerszy
niż przemysły kultury, obejmuje on bowiembranże niezwiązane
bezpośrednio ze sferą kultury, w których tworzeniu niezbędnym
zasobem staje się ludzka kreatywność (np. oprogramowanie).
W niniejszym tekście przyjęto, że termin przemysły kreatywne
oznacza: „te branże, które mają swoje źródło w indywidualnej
kreatywności, umiejętności i talencie, a także mają potencjał do
tworzenia bogactwa i miejsc pracy poprzez tworzenie i wykorzy-
stywanie własności intelektualnej8”.

W literaturze przedmiotu występuje wiele ujęć włączających
lub wykluczających poszczególne branże (takie jak np. moda)
z definicji przemysłów kreatywnych. W niniejszym artykule za-
sadne wydaje się przyjęcie typologii tożsamej z zaproponowaną
w raporcieTowards Creative Iceland: building global, going local,
opartej na opracowanych przez unesco ramach dotyczących
statystyki kultury (unesco Framework for Cultural Statistic).
Dotyczy ona szerokiego rozumienia przemysłów kreatywnych
(od dziedzictwa po sztukę mediów), wskazuje na podstawy roz-
woju tej branży oraz wyróżnia gałęzie pokrewne, takie jak tu-
rystyka i sport, w których tworzeniu istotne są także działania
kreatywne. Jest to typologia niezawężająca, pojemna, uwzględ-
niająca wszystkie branże twórcze. Zbiorczo prezentuje ją Tabela
1.

7R. Kasprzak. Przemysły kreatywne w Polsce. . .
8Definicja Departamentu Kultury, Mediów i Sportu Rządu Brytyj-

skiego, za: J. Głowacki, op.cit., str. 436.
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Tab. 1: Typologia przemysłów kreatywnych.Źródło: opracowa-
nie własne na podstawie: unesco. 2013. Creative Economy Re-
port 2013 Special Edition. Widening Local Development Pa-
thways. http://www.unesco.org/culture/pdf/creative-economy-
report-2013.pdf [dostęp: 1.05.2014 r.], str. 25.

Wramachprzemysłówkreatywnychmożemywyróżnić bran-
że bezpośrednio związane z kulturą, oraz branże pokrewne,
które w niniejszym artykule nie będą brane pod uwagę. Warto
zwrócić uwagę, że z powodu ogromnego wzrostu ruchu tury-
stycznego w ostatnich latach na Islandii turystyka może stać się
jednym z największych generatorów zysków w ramach przemy-
słów kreatywnych.Wiąże się z tym ryzyko spłycenia tworzonych
przez te przemysły produktów i dostosowania ich do gustów
i potrzeb obcokrajowców, co podkreślano w w.w. raporcie9.

Wśród branż bezpośrednio związanych z kulturą wyróż-
niamy:

9M.S. Sigurðardóttir, T. Young., op.cit., str. 38.
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• dziedzictwo kulturalne i naturalne (muzea, miejsca arche-
ologiczne i historyczne, krajobrazy kulturowe, dziedzic-
two naturalne)

• przestawienia i święta (sztuki performatywne, muzykę,
festiwale, targi, uroczystości)

• sztuki wizualne i rzemiosło (sztuki piękne, fotografię, rę-
kodzieło)

• książki i prasę (książki, gazety i magazyny, inne materiały
drukowane, biblioteki, targi książki)

• media audiowizualne i interaktywne (film i video, telewi-
zję i radio – również transmisje internetowe, podcasting
internetowy, gry wideo)

• design i usługi kreatywne (modę, grafikę komputerową,
wyposażenie wnętrz, architekturę krajobrazu, architek-
turę, reklamę)10.

Zarówno branże bezpośrednio związane z kulturą, jak i po-
krewne opierają się na dziedzictwie niematerialnym (m.in. prze-
kazach ustnych, języku, praktykach społecznych, rytuałach). Są
to elementy specyficzne dla danego kraju lub grupy społecznej,
które dzięki ludzkiej kreatywności mogą zostać wykorzystane

10UNESCO.2013. Creative Economy Report 2013 Special Edition. Wide-
ning Local Development Pathways. www.unesco.org/culture/pdf/creative-
economy-report-2013.pdf [dostęp: 1.05.2014 r.], str. 25.
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w całkiem nowym kontekście, przy okazji przynosząc zyski eko-
nomiczne. Jednak oprócz wymiernych wpływów finansowych
niezwykle ważne jest samo zachowanie dziedzictwa niemate-
rialnego, sprawienie by wciąż było żywe i kultywowane. Dzięki
temu możliwe jest budowanie kapitału kulturowego i umacnia-
nie tożsamości mieszkańców.

Przemysły kreatywne do funkcjonowania, oprócz treści,
jaką jest dziedzictwo niematerialne, potrzebują także swoistego
zaplecza. Składa się na nie edukacja teoretyczna i praktyczna,
materiały wykorzystywane w procesie produkcji oraz sposoby
utrwalania i przekazywania tych wytworów. Dopiero dobrze
funkcjonująca baza – na której działanie mają wpływ przede
wszystkim instytucje rządowe, m.in. poprzez finansowanie ak-
tywności kulturalnej, ustalanie norm prawnych – pozwala na
rozwój przemysłów kreatywnych w danym kraju.

Wpływ branży kreatywnej na ekonomię Islandii

W2011 roku powstał raport Towards Creative Iceland: bu-
ilding global, going local badający wpływ przemysłów kreatyw-
nychna ekonomię Islandii. Badacze analizowali główniewpływy
z podatków VAT w latach 2005-2009, a więc w czasie, kiedy
wpływ na gospodarkę wyspy miał ogólnoświatowy kryzys. Jak
podkreślają sami autorzy, dane nie są pełne, ponieważ nie wszyst-
kie produkty tworzone przez sektor kreatywny objęte są podat-
kiem VAT11. Dostępne dane starano się uzupełnić poprzez serię

11M.S. Sigurðardóttir, T.Young. Towards Creative Iceland: building
local, going global. Quantitative and qualitative mapping of the cultu-
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wywiadów telefonicznych z blisko trzema tysiącami podmiotów
działającychwbranży kreatywnej12. Z przeprowadzonych badań
wynika, że ogólna wartość wpływów z podatków VAT, pocho-
dzących z przemysłów kreatywnychwzrosła pomimo zapaści go-
spodarczej. Tylko w 2009 roku, a więc w rok po pęknięciu bańki
spekulacyjnej, wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku
VAT (płaconego przez organizacje reprezentujące przemysły kre-
atywne) wyniosły 189 miliardów ISK, co stanowi 6,36% wpły-
wów do budżetu państwa z podatkuVAT. Przemysły kreatywne
wygenerowały 12,5%wszystkich wpływów do budżetu Islandii13.
Podmioty działające w tej branży zapewniły 9 371 miejsc pracy
wpełnymwymiarze godzin, co stanowi 4,8%wszystkich pracują-
cych na wyspie – zatrudnienie na część etatu nie było brane pod
uwagę w badaniach, co znacząco mogłoby zmienić statystyki,
w końcu jest to specyfika zatrudnienia w przedsiębiorstwach w
tej branży14. Dochody z eksportu wytworów branży kreatyw-
nej wyniosły 24 miliony ISK, co stanowi 3% dochodów z całego
eksportu kraju. Był to trzeci największy sektor pod względem
eksportu, za rybołówstwem i produkcją energii, znacznie prze-
wyższający rolnictwo15. Podobnie jak na całym świecie najwięk-
sze dochody w branży kreatywnej generują duże podmioty –
20% z siedmiu tysięcy firm i samozatrudnionych w tym sektorze

ral and creative sectors in Iceland, www.icelanddesign.is/media/PDF/
towardscreativeicelandreport1.pdf [dostęp: 20.05.2014 r.], str. 5.

12Ibidem., str. 22.
13Ibidem, str. 5.
14Ibidem, str. 5, 35.
15Ibidem, str. 33.
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generuje 95% zysków. Raporty tworzone w innych państwach
europejskich wskazują, mimo niemożliwości dokładnego po-
równania danych, że sektor kreatywny jest jednym z najszybciej
się rozwijających16.

Wykres 1 obrazuje wpływy do budżetu państwa w 2009
roku z tytułu podatku VAT płaconego przez przedsiębiorstwa
z sektora kreatywnego na Islandii wg poszczególnych branż.Naj-
większe zyski zanotowano w sektorze książki i prasy (blisko 70
miliardów ISK). Wiąże się to z prężnie funkcjonującym ryn-
kiem wewnętrznym i wysokim poziomem czytelnictwa wśród
Islandczyków. Następną w kolejności branżą były media audio-
wizualne i interaktywne (zyski rzędu 43 miliardów ISK), wśród
których znajduje się zarówno przemysł filmowy, telewizyjny, jak
i gier komputerowych – który to należy do najprężniej rozwi-
jających się. Mniejsze, choć również znaczące zyski przyniosły
podmioty zajmujące się designem i usługami kreatywnymi (14
miliardów ISK), organizacją wydarzeń i świąt (8 miliardów ISK)
a także sztukami wizualnymi i rzemiosłem (4 miliardy ISK).
Najmniejsze wpływy do budżetu z tytułu podatku VAT w tym
sektorze gospodarki zanotowano w branży dziedzictwa kultu-
ralnego i naturalnego.

W dalszej części artykułu przedstawione zostaną przykłady
przedsiębiorstw iwydarzeń funkcjonującychw islandzkiej branży
kreatywnej, pochodzącej z czterech sektorów generujących naj-
większe zyski z podatków VAT.W kategorii książki i prasa zo-
staną przedstawione ogólne informacje o islandzkim rynku wy-

16Ibidem, str. 5.
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Il. 1: Wpływy do budżety państwa z tytułu podatku VAT pła-
conego przez przedsiębiorstwa z sektora kreatywnego na Islan-
dii wg poszczególnych branż w 2009 roku (w mln ISK). Źró-
dło: opracowanie własne na podstawie: M.S. Sigurðardóttir,
T.Young.. Towards Creative Iceland: building local, going glo-
bal. Quantitative and qualitative mapping of the cultural and
creative sectors in Iceland, www.icelanddesign.is/media//PDF/
towardscreativeicelandreport1.pdf [dostęp: 20.05.2014 r.], str. 32.

dawniczym. Z dziedziny media audiowizualne i interaktywne
wybrano podmioty funkcjonujące na rynku filmowym (Film
in Iceland) oraz gier komputerowych (CCP). Spośród inicjatyw
związanych z designem i usługami kreatywnymi wybrano dwa,
o przeciwstawnej skali i strukturze własnościowej: firmę odzie-
żową Farmers Market, założoną przez dwie osoby, oraz rządową
inicjatywębudowy centrumkonferencyjno-koncertowegoHarpa,
która dla wielu stała się symbolem wyjścia z kryzysu. W katego-
rii wydarzenia i święta wskazano na przykład festiwalu muzycz-
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nego AirWaves. Tak dokonany wybór charakteryzuje się dużą
dozą subiektywności i nie rości sobie prawa do pokazania naj-
bardziej reprezentatywnych przedsiębiorstw w poszczególnych
branżach, a jedynie wskazania pewnych przykładów, o różniej
skali działalności, które mają na celu wykazanie, że kreatywność
może przekładać się na wymierne zyski ekonomiczne.

Książka i prasa

Przemysł wydawniczy

W 2011 roku Reykjavík jako piąte miasto na świecie i pierw-
sze nie-anglojęzyczne, został włączony do prestiżowego grona
Miast KreatywnychUNESCOw dziedzinie literatury. Było to
ukoronowaniem ponad tysiącletniej tradycji literackiej, opartej
głównie na sagach. Na Islandii w 2012 roku opublikowano 3,5
tytułu na jednego mieszkańca, podczas gdy średnia dla innych
krajów skandynawskich, zdecydowanie się obniżyła i wynosiła
między 1 a 2 tytułunamieszkańca17. Przeciętnynakład to 1000 eg-
zemplarzy. W większości publikowane książki napisane zostały
po islandzku. W 2008 roku stosunek publikacji stworzonych
w rodzimym języku do przekładów wynosił 3:1 (1200 książek is-
landzkich do 400 publikacji będących przekładami)18. Według

17Nordic Book Statistic Raport 2012, www.forlaggare.se/sites/default/
files/Nordic\%20Book\%20Statistics\%20Report\%202012.pdf [dostęp:
18.11.2016].

18M.S. Sigurðardóttir, T. Young, op.cit., s. 74.
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danych bbc, pisarstwem zajmuje się co dziesiąty Islandczyk19.
Funkcjonowanie tak relatywnie dużego rynku wydawniczego
nie byłoby możliwe bez popytu. Islandia znajduje się na jed-
nym z czołowych miejsc pod względem poziomu czytelnictwa
na świecie – w 2011 roku przynajmniej jedną książkę przeczytało
93% mieszkańców. I chociaż wskaźnik ten w ciągu ostatnich lat
spadł (do 86,7% w 2015 roku), wciąż utrzymuje się na wysokim
poziomie20. Co roku sprzedawanych jest 2,5 miliona książek,
publikowanych przez 170 wydawnictw. Całkowite dochody ze
sprzedaży w 2009 roku wyniosły w przybliżeniu 32 miliony
euro21.

Tradycją związaną z okresem przedświątecznym jest jóla-
bokaflód, czyli w dosłownym tłumaczeniu: „przedświąteczny
zalew książek”.Wokresie poprzedzającymBożeNarodzenie, pu-
blikuje się najwięcej książek; dzieje się tak, ponieważ jednymznaj-
częściej wybieranych prezentów są właśnie książki. Wydawcy
i księgarze prześcigają się zatem wmetodach promocji swoich
tytułów, a Islandczycy dokonują masowych zakupów22.

19Ten things to know about the Literary City, http://bokmenntaborgin.
is/en/ten-things-to-know-about-the-literary-city [dostęp: 17.05.2016 r.].

20E. S. Ólafsdóttir Kaaber, Number of Book Readers Down, Iceland
review http://icelandreview.com/news/2015/06/10/number-book-readers-
down [dostęp: 23.06.2016 r.].

21The book market in Iceland. Information about Iceland’s economic situ-
ation in numbers,www.buchmesse.de/pdf/buchmesse/buchmarkt\_island\
_e.pdf [dostęp: 28.06.2016 r.].

22Ten things to know about the Literary City, op. cit.
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Media audiowizualne i interaktywne

Przemysł filmowy – Film in Iceland

Islandzka Komisja Filmowa – Film in Iceland jest rodzajem
partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), którego celem jest
promocja kraju i pobudzenie wzrostu gospodarczego. Film in
Iceland oferuje kompleksową produkcję filmów – od wyboru
lokalizacji do postprodukcji. Głównym celem komisji jest an-
gażowanie zagranicznych aktorów i reżyserów do współpracy
z krajowymi ekipami filmowymi. Niewątpliwą zaletą Islandii
jako planu filmowego są wyjątkowe krajobrazy, dobre oświe-
tlenie (szczególnie w czasie dni polarnych, kiedy słońce świeci
blisko 22 h na dobę), profesjonalizm ekip filmowych i wysoka
jakość sprzętu, jakim dysponują, dostępność kraju – brak wiz,
duża częstotliwość połączeń zarówno z Europy, jak i z USA,
a także jego konkurencyjność – Islandia jest członkiem wielu
sieci filmowych. Film in Iceland przygotował także system za-
chęt finansowych mających zmobilizować filmowców do reali-
zowania swoich produkcji na wyspie. Przed rozpoczęciem zdjęć
mogą oni wystąpić doMinisterstwa Infrastruktury i Innowacji
z prośbą o zwrot 20% kosztów poniesionych na Islandii, do-
tyczy to zarówno realizowanych tam filmów, jak i programów
TV. Działalność Icelandic Film Commision, jak i niewątpliwy
urok miejscowego krajobrazu sprawiły, że ekipy filmowe czę-
sto decydują się na realizację filmów na Islandii, kręcone tu były
m.in.: Prometeusz, Śmierć nadejdzie jutro, Sekretne życie Wal-
tera Mitty,Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy,Tomb Rider
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czy bijący rekordy popularności serialGra o tron23.Oprócz bez-
pośrednich zysków finansowych z realizacji filmów na wyspie,
lokalizacja planów filmowych w kraju skutkuje rozwojem tury-
styki filmowej (ang. set-jetting). Coraz popularniejsze stają się
podróże śladami bohaterów ulubionych filmów czy seriali np.
szlakiemGry o Tron24 czy Sekretnego życia Waltera Mitty25.

Przemysł gier komputerowych – CCP

Sektor gier video na Islandii jest jednym z najprężniej się rozwi-
jających, w latach 2005-2007 łączny dochód tej branży wzrósł
sześciokrotnie26. Stało się to głównie za sprawą firmyCCP, która
w ciągublisko 20 lat od rozpoczęcia swojej działalności (powstała
w 1997 roku), zyskała status najważniejszej w tym biznesie. Suk-
ces zawdzięcza głównie grze Eve Online, która posiada więcej
aktywnych graczy niż populacja Islandii (ponad 500 tysięcy)27.
W 2012 roku CCP zatrudniało około 500 pracowników (z 380
pracujących w tej branży na Islandii), a jego dochody sięgały 65

23Film in Iceland, www.filminiceland.com [dostęp: 16.05.2016 r.].
24Game of Thrones – Iceland, www.icelandtravel.is/package/

item692630/game-of-thrones-iceland-beyond-the-wall [dostęp: 27.06.2016
r.].

25The Secret Life of Walter Mitty in Iceland, www.icelandtravel.
is/package/item712778/the-secret-life-of-walter-mitty-in-iceland [dostęp:
27.06.2016 r.].

26M.S. Sigurðardóttir, T.Young, op. cit., str. 5.
27E. Í. Jónsson. Game on. Exploring the boom in the Icelandic gaming

industry. „Iceland. Issues and images”, nr 8/1-2012, str. 32.
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milionów dolarów28. Z przekonania, że produkcja gier może
stać się jednym z głównych sektorów islandzkiej gospodarki po-
wstało IGI – Iceland Game Industry, które oprócz CCP zrzesza
blisko 20 innych firm zajmujących się produkcją gier nawyspie29.
Cechą charakterystyczną islandzkich przedsiębiorstw z branży
gier wideo jest także wykorzystywanie sag w tworzeniu fabuł, co
sprzyja propagowaniu niematerialnego dziedzictwa kraju poza
jego granicami30.

Design i usługi kreatywne

Wzornictwo przemysłowe (design) – Farmers Market

W 2005 roku para artystów – projektantka i muzyk, założyli
firmę Farmers Market, zajmującą się głównie projektowaniem
ubrań. Jak sami deklarują, w swojej działalności łączą tradycyjne
islandzkie wzory z nowoczesnością. Założycielka firmy Bergþóra
Guðnadóttir mówi: „Swoją działalność widzimy jako skrzyżo-
wanie, na którym dziedzictwo styka się ze współczesnością, to
co narodowe łączy się z międzynarodowym, a to co wiejskie spo-
tyka się z miejskim. Znajdujemy w tym ekscytujący obszar do
odkrycia”. Firma w produkcji wykorzystuje naturalne materiały,

28A.H. Sverrisson, E. Bergthorsson. 2013. How a Project Manage-
ment Office can help the Icelandic Gaming Industry achive its goals,
http://skemman.is/stream/get/1946/16320/36546/1/Adalsteinn\_H\
_Sverrisson\_og\_Elmar\_Bergthorsson\_-\_How\_a\_PMO\_can\
_help\_the\_Icelandic\_Gaming\_Industry.pdf [dostęp: 27.06.2016 r.]

29Iceland Game Industry, http://igi.is/ [dostęp: 26.05.2016 r.]
30J. Eyþór Í., op.cit, str. 32.
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w tym islandzkąwełnę, napędzając lokalną gospodarkę.Ubrania
sprzedawane są w wybranych sklepach w USA, Europie i Japo-
nii, a także na krajowym rynku, w butikach ulokowanych m.in.
W Starym Porcie w Reykjavíku, Blue Lagoon (ekskluzywny ba-
sen geotermalny) oraz naGolden Circle (najpopularniejsza trasa
turystyczna na wyspie)31. Chociaż dokładne dane dotyczące zy-
sków firmy nie są publicznie dostępne, to analiza miejsc uloko-
wania butików pozwala stwierdzić, że FarmersMarket przez lata
swojej działalności osiągnął spory sukces, skoro może pozwolić
sobie na posiadanie sklepów w tak prestiżowych miejscach.

Architektura – Harpa
Pierwsze plany budowy dużej sali koncertowej w stolicy Islan-
dii powstały już w latach 80. XX wieku, jednak na ich realizację
musiano czekać ponad 20 lat. W 2006 roku oficjalnie podpi-
sano kontrakt na budowę obiektu. Projekt opracowała firma
Henning Larsen Architects, we współpracy z artystą Ólafurem
Eliassonem, który podjął się zaprojektowania fasady budynku,
formą nawiązującej do bazaltu – jednej z najczęściej spotykanych
skał na wyspie. Przed sygnowaniem umowy projekt został pod-
dany licznym konsultacjom, w których oprócz technikówwzięli
także udział muzycy. Budowa miała zostać zakończona w 2009
roku.Niestetyw2008 rokukryzys ekonomicznyuderzyłw Islan-
dię. Firmy odpowiedzialne za budowę Harpy zbankrutowały,
a główny kredytodawca całej inwestycji – Landsbanki został

31Farmers Market, www.farmersmarket.is [dostęp: 16.05.2016 r.].

126



Islandzkie przemysły kreatywne

przejęty przez rząd. Zdecydowano się jednak na dokończenie
budowy, między innymi ze względu na ogromne koszty odszko-
dowań, jakie musiano by zapłacić podwykonawcom w związku
z niewywiązaniem się z umów. Specjalnie utworzona spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca własnością państwa
(54%) i miasta Reykjavik (46%), miała zostać właścicielem bu-
dynku na 35 lat. Zakładano jednak, że po krótkim okresie przej-
ściowym instytucja będzie samofinansowalna.Kryzys finansowy
wymusił także znalezienie nowych funkcji dla obiektu. Oprócz
pierwotnych planów, które zakładały przeniesienie do Harpy
Islandzkiej Orkiestry Symfonicznej, budynek miał stać się także
siedzibą Opery Islandzkiej. Dodatkowo zakładano wynajem
pomieszczeń na organizację konferencji, utworzenie punktu
informacji turystycznej i udostępnienie przestrzeni usługowej
dla prywatnych podmiotów32. Harpa – centrum koncertowo-
konferencyjne, została otwarta w maju 2010 roku. Dołożono
wszelkich starań, by cały kraj żył jej budową, a sam obiekt z sym-
bolu kryzysu stał się znakiem wychodzenia z niego. W ciągu
dwóch lat od otwarcia obiekt odwiedziło 2 mln osób, zorgani-
zowano w nim ponad tysiąc wydarzeń, w tym szereg koncertów
(m.in. w ramach festiwalu AirWaves) oraz wielkich międzynaro-
dowych konferencji33. Dział marketingu Harpy współpracuje
z różnymi podmiotami działającymi w Starym Porcie, zapew-
niając kompleksową obsługę wydarzeń: noclegi, wyżywienie,

32Þ. Sigurdardóttir.Harpa from dreams to reality. JVPÚtgáfa. Reykjavik
2013.

33B. Jóhannesson.Now you have one more excuse to come to Iceland!.
„Iceland. Issues and images”, vol. 8/1-2013, str. 36-37.
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oraz atrakcje w czasie wolnym od spotkań. Owocem tej współ-
pracy jest mapa i strona internetowa informująca o podmiotach
(w dużej części z branży kreatywnej) funkcjonujących w tym
miejscu34.

Wydarzenia i święta

Przemysł muzyczny – Airwaves Festival
Pierwszy festiwal Airwaves odbył się w 1999 roku, w hangarze
międzynarodowego lotniska w Keflavíku. Mimo skromnych
początków szybko urósł do rangi jednego z najważniejszych
festiwali muzycznych odbywających się na wyspie. Obecnie wy-
darzenie, organizowane przez Iceland Music Export i sponso-
rowane przez linie lotnicze Icelandair i miasto Reykjavik jest
miejscem, w którym pojawiają się zarówno obiecujące młode
zespoły, jak i te u szczytu sławy. Festiwal trwa zwykle 5 dni i orga-
nizowany jest w październiku – termin ten nie jest przypadkowy,
bowiem jest to „niski” sezon turystyczny, więc napływ gości fe-
stiwalowych pozwala na generowanie zysków poza okresem,
w którym ruch w branży jest najbardziej wzmożony35. Linie
lotnicze Icelandair w swojej ofercie posiadają cały pakiet festi-
walowy, obejmujący zarówno przeloty, bilety na festiwal, jak
i nocleg ze śniadaniem, z którego skorzystać mogą podróżu-
jący z USA. Przewoźnik oferuje również możliwość pozostania

34The Old Harbor Reykjavik, www.oldharborreykjavik.com [dostęp:
15.06.2016 r.].

35Iceland AirWaves, https://tix.is/en/event/2440/iceland-airwaves-
2016 [dostęp: 15.05.2016 r.].
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w kraju jeden dzień dłużej, by skorzystać z opcji autokarowych
wycieczek do największych atrakcji turystycznych36.

Niezwykle ważny jest także udział rodzimych artystów, co
pozwala na promocję islandzkich zespołów podczas festiwalu.
Mieszkańcy wyspy są nie tylko z natury muzykalni, ale także do-
brze wykształceni w tym kierunku – 80%młodych ludzi uczyło
się teorii muzyki lub gry na instrumencie. Jednak międzynaro-
dowa sława islandzkich zespołów to nie tylko kwestia umiejętno-
ści i talentu, ale także promocji. Przyczynia się do tego powstałe
w 2006 roku Iceland Music Export (IMX), którego założycie-
lem jest Sigtryggur Baldursson, były perkusista zespołu The
Sugarcubes, w którym rozpoczęła się muzyczna kariera Björk37.

Badania prowadzone wśród uczestników festiwalu w 2005
i 2010 roku dowiodły, że w ciągu 5 lat nastąpił wzrost wydatków
turystów o 21,6% (w cenach z 2010 roku, bez uwzględnienia wy-
datków na loty). Liczba uczestników festiwalu wzrosła o 10%,
zmieniły się także proporcje dotyczące zagranicznej publiczności
– odnotowano znaczących wzrost uczestników spoza Islandii,
sięgający 33%. Obcokrajowcy, którzy wzięli udział w festiwalu
stanowili 48% uczestników. 73% z turystów zagranicznych bio-
rących udział w wydarzeniu powiedziało, że było ono głównym
powodem ichwizyty nawyspie.Wyraźniewidaćwięc, że festiwal
muzyczny znacząco może przyczynić się do zwiększenia ruchu
turystycznego i generowania zysków38.

36Icelandair – Iceland Airwaves, www.icelandair.us/vacations/package/
iceland-airwaves [dostęp: 13.05.2016 r.].

37Daniel Verdú, op. cit.
38Margrét Sigrún Sigurðardóttir, Tómas Young, op. cit., s. 52.
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Zakończenie

Podsumowując przedstawione statystyki oraz przytoczone
przykłady, można stwierdzić, że przemysły kreatywne przyczy-
niły się do ożywienia islandzkiej gospodarki po okresie kryzysu.
Kreatywność mieszkańców wyspy, jak i działania rządu wspiera-
jące ten sektor dały wymierne efekty ekonomiczne. Nie stałoby
się tak jednak, gdyby nie prężnie działający rynek wewnętrzny –
co widać szczególnie na przykładzie przemysłu wydawniczego.
Jeden z najwyższych poziomów czytelnictwa na świecie prze-
kłada się na największe zyski spośród wszystkich branż kreatyw-
nych. Można przypuszczać, że w krajach takich jak Polska, gdzie
poziom czytelnictwa znacznie odbiega od islandzkich statystyk,
podobny wynik byłby trudny do powtórzenia.

Na zakończenie warto wspomnieć, że przemysły kultury
to nie tylko wartości ekonomiczne, ale także, a nawet przede
wszystkim, wartości niematerialne – podtrzymywanie i przeka-
zywanie lokalnego dziedzictwa, wzmacnianie tożsamości, bu-
dowa społeczeństwa obywatelskiego, opartego na podzielanych
przez wszystkich wartościach, kreowanie kapitału kulturowego.
Warto, aby rządzącyustalając strategię rozwoju gospodarkiwzięli
także pod uwagę te cechy przemysłów kreatywnych.
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Islandia i jej migranci – skąd, dokąd
i dlaczego migrują?
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Historia migracyjna Islandii

Islandia przez większość swej historii pozostawała krajem
o ludności homogenicznej podwzględemetnicznym iwyznanio-
wym. Aż do ostatnich dekad XXwieku nie była nawet popular-
nym kierunkiem turystycznym. Historia migracyjna wyspy nie
wydaje się bogata, jeśli porówna się ją z historiami krajów kon-
tynentalnej Europy, jednak jeśli spojrzeć na odsetek migrantów
w społeczeństwie, to okazuje się, że miały tu miejsce co najmniej
dwa istotne zjawiska – dziewiętnastowieczna emigracja zarob-
kowa Islandczyków oraz liczna imigracja obcokrajowców po
2004 roku.



Marta Rycak

Il. 1: Najbardziej popularne kierunki emigracji osób z is-
landzkimobywatelstwem, 1986-2015.Źródło: Statistics Iceland,
External migration by sex, countries and citizenship 1986-2015.

Zjawisko emigracji na Islandii właściwie nie istniało aż do
1873 roku. W latach 1873 – 1905 Islandia, obok krajów takich
jak Irlandia czy Norwegia, była jednym z tych obszarów Eu-
ropy, z których emigrowano statystycznie najliczniej. W 1873 na
Islandii rozpoczęła działalność pierwsza agencja migracyjna Al-
lan Line, która zaoferowała organizację podróży i zatrudnienia
w Brazylii i Ameryce Północnej. Promocja emigracji zarobkowej
poprzez lokalne oddziały agencji oraz dystrybucję ulotek oka-
zała się bardzo skuteczna – według ustaleń Helgiego Skuliego
Kjartanssona, na listę chętnych zapisało się aż 14% Islandczy-
ków. Do roku 1876 wyemigrowało około 17% narodu, liczącego
wówczas około 70 000 osób.Według Kjartanssona na tak liczną
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emigrację wpłynęły, oprócz pojawienia się agencji migracyjnej,
także trudne warunki życia na Islandii – niesprzyjający klimat,
epidemie owiec, a także potężna erupcja wulkanuw 1875.W tym
okresie spadła liczba urodzeń, zaś podniósł się wiek zawierania
małżeństw. Standard życia uległ pogorszeniu, a młodzi ludzie
mieli mniejsze możliwości w porównaniu do pokolenia swoich
rodziców. Wszystko to przyczyniło się do powstania największej
fali emigracji ekonomicznej w historii wyspy.

Emigracja na taką skalę jak dotąd się nie powtórzyła. Is-
landzki Urząd Statystyczny, który monitoruje to zjawisko od
1986 roku, zanotował najwyższy odsetek emigrujących Islandczy-
ków w 2009 roku. Głównie w wyniku kryzysu gospodarczego
wyspę opuściło 9702 osób, co stanowiło 3,29% ogółu obywateli.

Kierunki emigracji Islandczyków
AgencjaAllanLine rekrutowała pracownikówdoBrazylii iAme-
ryki Północnej, ale warto zwrócić uwagę, że najczęściej wybie-
raną destynacją byłaKanada –nie był to typowy kierunekwśród
emigrantów z innych europejskich krajów. Z kolei od 1986 roku
czołówka trzech najczęstszych destynacji Islandczyków nie zmie-
nia się i stanowią ją Dania, Norwegia i Szwecja. Po kryzysie
finansowym 2008 roku najwięcej Islandczyków szukało zatrud-
nienia w Norwegii, mimo iż inne kraje Europejskiego Obszaru
Gospodarczego nie nakładają ograniczeń na zatrudnienie Is-
landczyków. Biorąc pod uwagę, że główne kierunki emigracji
wyspiarzy to kraje skandynawskie, można wnioskować, że Nor-
wegia, oprócz tego, że oferowała dobrze płatne miejsca pracy,
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jest popularna jako emigracyjna destynacja także ze względu na
podobieństwo klimatu i kultury krajów Północy.

Od homogeniczności ku różnorodności – imigracja
obcokrajowców

Il. 2:Odsetekosób zobcymobywatelstwemna Islandiiw latach
1950 - 2015 Źródło: Statistics Iceland, Foreign citizens 1950-2015.

Islandczycy tylko nielicznie wyruszali na spotkanie innych
kultur, długo też nie doświadczyli napływu innych nacji do
swojego kraju. Przez większość swojej historii stanowili homoge-
niczne społeczeństwo, a różnorodność etniczna i wyznaniowa
to dla nich nowe zjawisko. Do 2000 roku obcokrajowcy stano-
wili na Islandii nie więcej niż 2.6% społeczeństwa. Od 2001 roku
ich odsetek stopniowo wzrasta, a w 2014 roku osiągnął już 7%
- w ciągu zaledwie dziesięciu lat stopień zróżnicowania wzrósł
dwukrotnie, a w ciągu niecałych piętnastu lat – potroił się.
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Tab. 1: Liczba imigrantówwedług kraju urodzenia oraz ichpro-
centowy udział w całej grupie, w 2015 r.Źródło: Statistics Ice-
land, Population by country of birth, sex and age 1 January
1998-2015. * Kraje, z których liczba imigrantów nie przekracza
1000
Kraj urodzenia Liczba

osób
Odsetek w ogólnej licz-
bie imigrantów

Polska 10967 27,96%
Dania 3283 8,37%
Stany Zjednoczone 2019 5,15%
Szwecja 1920 4,90%
Niemcy 1649 4,20%
Filipiny 1565 3,99%
Litwa 1499 3,82%
Wielka Brytania 1307 3,33%
Tajlandia 1196 3,05%
Norwegia 1036 2,64%
Pozostałe kraje* 12780 32,58%
Razem 39221 100,00%

Większość imigrantów na Islandię przybywa z Unii Euro-
pejskiej, a najliczniejszą grupę stanową Polacy (27 % wszystkich
migrantów w 2014 roku). Spoza Europy, a konkretnie z Azji,
licznie imigrują Filipińczycy i Tajowie, którzywspólnie stanowią
trzecią co do wielkości grupę migrantów.

Imigranci na Islandii to głównie młodzi ludzie, jak i młode
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jest samo zjawisko migracji. Drugie pokolenie dopiero się rodzi
i zaczyna chodzić do szkół. Największą grupę wśród migrantów
stanowią osoby wwieku 30-39 lat, a następnie osoby, które mają
między 20 a 29 lat. W 2015 roku na wyspie przebywało 4405
obcokrajowców w wieku 0-19 lat, w tym dzieci w wieku 0-9 lat
stanowiły 62%.

Il. 3: Osoby z obcym obywatelstwem ze względu na wiek, Is-
landia 2015.Źródło: Statistics Iceland, Population by country of
citizenship, sex and age 1 January 1998-2015.

Osiedlający się tu ludzie podejmują pracę, której podaż po
2000 roku znacznie wzrosła. Powstawały elektrownie, huty, in-
westycje budowlane w Reykjavíku, a wśród młodych Islandczy-
ków nasilił się trend opuszczania rodzinnych wiosek, by osiąść
w stolicy. Te okoliczności spowodowały wzrost zapotrzebowa-
nia na pracowników. W celu ochrony rynku pracy, Islandia za-
chowała sobie prawo do wydawania pracodawcom pozwoleń
na zatrudnienie obcokrajowców. Polityka rozluźniła się w 2006
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roku, kiedyniektórymkrajomUnii Europejskiej,między innymi
Polsce, umożliwiono swobodne podejmowanie pracy na wyspie.
W 2007 roku po raz pierwszy w historii parlament islandzki
przyjął rezolucję w sprawie imigrantów i wielokulturowości.
Nowa polityka była odpowiedzią na zmiany społeczne, które
wystąpiły po islandzkim „boomie” gospodarczym i wzmożonej
imigracji. Nowym celem stało się zapewnienie imigrantom rów-
nego dostępu do służby zdrowia i oświaty, oraz umożliwienie
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Kluczem do in-
tegracji jest znajomość języka islandzkiego, który przechowuje
w sobie islandzką historię, kulturę i tożsamość, toteż zadaniem
rządu stało się umożliwienie imigrantom nauki języka. Parla-
ment islandzki wyraził wręcz chęć, by stać się dla innych krajów
wzorcem skutecznej integracji imigrantów.

Choćumożliwienie obcokrajowcomnauki islandzkiegobyło
priorytetem zarówno dla rządu, jak i dla związków zawodowych,
które finansują tę naukę, to organizacja kursów okazała się du-
żym wyzwaniem. Dostęp do kursów jest ograniczony wmałych
miejscowościach, ale nawet wwiększychmiastach trudno omiej-
sce na kursie dla zaawansowanych. Potwierdza to wypowiedź
jednego z moich badanych: „(. . . ) kursy, na których byłem nic
mi nie dały. Oni nie potrafią uczyć języka bo dla nich to coś no-
wego, nigdy o tymniemyśleli, i nikt też nie chciał się uczyć języka
islandzkiego” (wywiad nr 2/2012). Dodatkowo na Islandii bra-
kowało nauczycieli z uprawnieniami do nauki islandzkiego jako
drugiego języka oraz materiałów dydaktycznych, także w fun-
duszach ustalanych z góry na dłuższy okres nie uwzględniono
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wydatków na tę okoliczność. Jednym z rozwiązań dla braku na-
uczycieli było zatrudnienie obcokrajowców, np. Czecha, który
według relacji wyżej cytowanego badanego mówił w siedmiu ję-
zykach, ale niestety jego nauczanie było nieudolne, bo polegało
na przepisywaniu islandzkich zdań na tablicy.

Imigracja Polaków

Ażdo lat dziewięćdziesiątych, awłaściwie domomentuwstą-
pienia Polski doUnii Europejskiej, możnamówić tylko o podró-
żach lub pojedynczych przypadkach osiedlenia się na wyspie, ale
nie o strumieniumigracyjnym.Wroku 1938wReykjavíku zareje-
strowanych było dwóch obywateli polskich, ale poza obecnością
w statystykach nicwięcej o nich niewiadomo.Wokresiemiędzy-
wojennym na Islandii przebywał Żyd polskiego pochodzenia,
AbrahamWołowski, który pracował jako krawiec w przedsię-
biorstwie odzieżowym. Aż do lat 90-tych XX wieku pobyty
Polaków w Islandii, czy to w celach podróżniczych, czy to zwią-
zane z pracą, miały charakter jednostkowy.

Pierwsze większe zjawisko migracyjne miało miejsce w 1982
roku, kiedy islandzki Czerwony Krzyż sprowadził na wyspę
dwudziestosześcioosobowa grupę polskich uchodźców z obozu
przejściowego w Austrii, w którym znaleźli się po wprowadze-
niu w naszym kraju stanu wojennego. Islandia zorganizowała
dla nich zakwaterowanie, pracę oraz kursy języka islandzkiego.
Większość osób jednak po kilku latach wyjechała z wyspy.
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Migracje zarobkowe

Zdarzanie dające początek zarobkowymmigracjom Polaków na
Islandię miało miejsce w latach 80-tych, kiedy miejscowe stocz-
nie podjęły próbę zatrudnienia polskich metalowców do pracy
przy budowie statków. Przyjechała tu wtedy niewielka grupa
ludzi, ale całe przedsięwzięcie spotkało się ze sprzeciwem lokal-
nych związków zawodowych i poskutkowało wstrzymaniem
rekrutacji. Stosunek związkowców do obcej siły roboczej zła-
godniał w latach 90., kiedy ekspansji uległy huty aluminium.
Zapotrzebowanie na pracowników było tak wysokie, że wyma-
gało zatrudnienia obcokrajowców. Zbiegiem okoliczności było
to, że w tym samym czasie miały miejsce masowe zwolnienia
w polskich stoczniach, związane z ich upadkiem po zmianach
ustrojowych.

PrzyjazdyPolakówdo Islandii zintensyfikowały się poupadku
komunizmu w Polsce, dzięki możliwości swobodnych wyjaz-
dów z kraju iwprowadzeniu przezwiele państw (w tym Islandię)
zasad ruchu bezwizowego. Z ustaleń AnnyWojtyńskiej wynika,
że w 1974 r. było zarejestrowanych 16 osób urodzonychwPolsce,
w 1980 r. – 28, a w 1985 – 73. Tuż po przemianach ustrojowych,
w 1990 roku do Islandii przybyło 146 imigrantów, a w kolejnym
roku było tu już w sumie ponad pół tysiąca Polaków.

W latach 90-tych migranci znajdowali zatrudnienie w prze-
myśle rybnym, a po 2005 roku dostępne stało się także zatrud-
nienie w przemyśle budowlanym –między innymi ten czynnik
spowodował skokowy wzrost Polskich imigrantów - w 2005
roku było tu 1903 obywateli Polski, a w 2007 r. aż 5996. Tenden-

143



Marta Rycak

cja wzrostowa utrzymywała się w kolejnych latach.
Rozluźnienie polityki imigracyjnej zbiegło sięw czasie z okre-

sem prosperity na rynku budowlanym – rozrastająca się stolica
i rozbudowa infrastruktury zakładów przemysłowych wyma-
gała ogromnej liczby rąk do pracy, której lokalna ludność nie
była w stanie zaspokoić. Imigracja okresu poakcesyjnego cha-
rakteryzowała się większą różnorodnością, jeśli chodzi o sektory,
w których zatrudniano Polaków. Stopniowo zmianie uległa też
proporcja kobiet domężczyzn, którzy już po 2005 roku stanowili
większość polskich imigrantów. Nie było już konieczne posia-
danie zezwolenia na pracę, więc oprócz przetwórstwa rybnego
i prac budowlanych, dostępny stał się też sektor usług – praca
w domach opieki, służbie zdrowia, supermarketach czy hote-
lach. W latach 2006–2008 liczba Polaków na wyspie wzrosła
skokowo: z nieco ponad trzech i pół tysięcy (3629) do około
dziesięciu i pół tysiąca (10540) osób, to jest niemal trzykrotnie.

Pozaekonomiczne motywacje migrantów
Migracja Polaków na Islandię bez wątpienia ma w większości
charakter ekonomiczny, jednak obok dobrych zarobków Islan-
dia oferuje im dużo więcej wartości, które trudno było im zna-
leźć w Polsce. W 2012 i 2013 roku, w ramach pracy magisterskiej,
przeprowadziłam na Islandii serię wywiadów z Polakami, którzy
mieszkają na wyspie dłużej niż rok. Moja próba nie była duża,
bo dziesięcioosobowa, ale badane osoby stanowią różnorodną
grupę – znaleźli się tam zarównomieszkańcy stolicy, jak i ci, któ-
rzy wybrali życie w małych wioskach. Były to większości osoby

144



Islandia i jej migranci...

wmłodymwieku, mające około 25-35 lat, a zatem należące do
najliczniejszej grupy wiekowej imigrantów.

Każdy z badanych, opowiadając o zaletach życia na Islan-
dii, wskazał na inne, bardziej spokojne tempo życia niż Polsce.
Życie na wyspie płynie powoli i bezstresowo, jedna z osób po-
wiedziała: „Jak jestem w Polsce i wrócę tutaj to. . . Boże, jaka
cisza. . . jaki spokój. Bo w Polsce to jednak za czymś człowiek
goni, w tym samochodzie jedziesz, mijasz te samochody, każdy
gdzieś za czymś pędzi, a tutaj. . . . a tutaj to jest takie spokojne
życie” (wywiad nr 3/2012). Oczywiście spokój wynika również
z tego, że odpowiednie zarobki pozwalają na komfort życia bez
martwienia się o to, kiedy przyjdzie kolejna wypłata, ale sami
Islandczycy zdają się roztaczać wokół siebie aurę spokoju: „do
wszystkiego podchodzą spokojnie, bezstresowo, nie panikują.
Próbują nie wdawać się w konflikty” (wywiad 8/2013).

Tempo życia jest tutaj wolniejsze:
„(. . . ) oni mają tutaj czas na takie ludzkie rzeczy, czas dla sie-

bie, czas dla rodziny. Praca i pieniądze są dla ludzi, a nie ludzie
dla pracy i pieniędzy. (. . . ) Jeżeli na przykład w szkole jest przed-
stawienie i dziecko mówi tam jedno zdanie, to rodzic wychodzi
z pracy na dwie godziny. Jeżelimusi coś załatwićwbanku, a bank
jest do 16, to po prostu wychodzi z pracy i załatwia. No po pro-
stu oni tutaj żyją, a nie to, co w Polsce właśnie, że już, kończ,
przerwij bułkę w połowie, a najlepiej wypluj, bo nie będziesz
trawił, bo przerwa ci się skończyła.”

Wolniejsze tempo życia to coś, co chętnie przejmują mi-
granci, i mówią „już się tak nie spieszę, szanuję swój czas” (wy-
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wiad nr 5/2012).
Panuje tu zupełnie inny etos pracy, „obowiązują 3 przerwy

przez osiem godzin po 20minut na kawę i pół godziny na obiad,
muszą być. Bo oni lubią sobie wypić kawę, posiedzieć, pogadać.
Robią dużo spotkań w różnych sprawach, szczególnie zimą i je-
sienią, ale taknaprawdę topo to żebyposiedzieć i pogadać”.Taka
atmosfera pracy różni się od tej, której zwykle doświadczamy
wPolsce i nie wszystkim odpowiada. Jeden zmoich rozmówców
przyznał, że „tutaj nikt nie jest nastawiony na produktywność”
i to mu bardzo odpowiada.

„Produktywnośćw pracy jest jakby czymś ekstra – czymś, co
może być, ale niemusi – najważniejsze jest żeby byćwpracy. (. . . )
Nie mają rozgraniczonej pracy od życia, nie mają tak, że budzą
się, i przekraczają jakąś bramęmiędzy swoim prywatnym życiem
a pracą.Wiem, że w Polsce tak jest, że wychodzisz z pracy i robisz
„uff, o wreszcie koniec. . .” – czegoś takiego nie ma absolutnie.
(. . . ) Pamiętam, że kobiety przychodziły [do pracy] z mokrą
głową, w kapciach. . . Bardzo ważne są poranne kawy, bo to jest
właśnie takie przejście między byciemw domu a byciemw pracy.
Poranna kawa, śniadanie – przez pół godziny rozmawia się na
luzie, nikt nikogo nie goni. . . Wtedywłosy wysychają!” (wywiad
nr 2/2012).

Jednak niektórzy postrzegają ten brak produktywności jako
lenistwo, ale może to być też okazja do tego by samemu zabły-
snąć na tle mniej efektywnie pracujących kolegów.

Osoby, z którymi rozmawiałam, cenią też bliskość społeczną,
zaufanie i uczciwość, cechującą Islandczyków. Jedna z osób przy-
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znała: „Islandczycy są bardzo, w większości, uczciwi, prawdo-
mówni, nie cwaniaczą. Polacymają ta cechę, czasami to jest spryt,
czasami to jest zaradność życiowa, a czasami bezczelne cwaniac-
two”, natomiast w jej oczach uczciwość Islandczyków „nie tylko
w porównaniu do Polaków, jest taka rozbrajająca. (. . . ) Już zamy-
kają domy i samochody, (. . . ) ale kiedyś tak nie było. Ale to jest
fajne, przez to dużo rzeczy jest dużo łatwiej załatwić” (wywiad nr
5/2012). Wśród Islandczyków dominują nieformalne stosunki
społeczne, „z każdymmożna się dogadać (. . . ) dzięki temu żyje
się o wiele łatwiej, jest duży stopień zaufania społecznego”. Za-
mykanie domów i samochodów na klucz stało się normą, gdy
na wyspie pojawiło się więcej „obcych”. Jednak uczciwość jest
wciąż wysoko cenioną wartością – działanie na czyjąś szkodę
jest piętnowane, nawet przez przyjezdnych. W skrócie, słowami
badanego, „ten styl życia ma w sobie taką utopijność, taką sie-
lankową aurę – nie musimy się bać – szanujemy te zasady, że tak
powinno być. Pewnie to przez to, że jest to wyspa i ma w sobie
takie elementy utopii” (wywiad nr 2/2012).

Udzielanie sobie wzajemnego wsparcia jest typowe dla Is-
landczyków. Choć na co dzień wybierają własne towarzystwo,
a nie obcokrajowców, to takżemigranci mają tam poczucie, że są
otoczeni opieką i mają na kogo liczyć. Przejawia się to zarówno
wmałych gestach, jak i w skuteczności funkcjonowania insty-
tucji społecznych. „Nikt nie jest pozostawiony sam sobie. Nie
ma «czarnej dziury», w którą można wpaść, np. w USAmo-
żesz znaleźć się na bruku w ciągu kilu dni i koniec. W Polsce
jeszcze nie jest to tak widoczne, bo jest jeszcze system rodzinny,
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jednak pogłębia się taka kapitalistyczna nerwowość” (wywiad
nr 2/2012), a tutaj – o utratę pracy nie trzeba się martwić. Kryzys
mija i nie jest już tak trudno o zajęcie, w razie czego dostępne są
zasiłki, którewystarczają na spokojne i komfortowe życie.Wspar-
cie można też odczuć dzięki sąsiedzkim gestom. Jedną z moich
rozmówczyń po urodzeniu syna odwiedzali goście z całej wio-
ski – przychodzili przywitać nowego mieszkańca ich ledwie kil-
kuset osobowej miejscowości, a fakt że urodził się w polskiej
rodzinie zdawał się być nieistotny. Pewien mieszkaniec okolicz-
negodomu spokojnej starościwłasnoręczniewydziergał dla syna
wspomnianej rozmówczyni kocyk, co odebrała za szczególnie
serdeczny i zaskakujący gest. Przyznała: „bardzo mi było miło,
bo nie mam tu rodziny i oni tak trochę jak rodzina się zacho-
wali” (wywiad nr 3/2012). Z kolei inna para Polaków zmieniała
mieszkanie i nie mieli w zasadzie żadnego wyposażenia ani zbyt
wiele oszczędności. W ciągu kilku dni ich szefowa zorganizo-
wała im meble, przybory kuchenne. Podsumowali to uczciwie:
„Nie dadzą nikomu zginąć. Fakt faktem, że na pierwszymmiej-
scu stawiają swoich, ale to wszędzie na świecie tak jest, ale o nas
też dbają” (wywiad nr 4/2012).

Islandczycy są tolerancyjni, odczuwa się tuwolność ekspresji,
a mnogość ról, które pełnią sami Islandczycy zachęca do reali-
zowania pasji także przyjezdnych. Islandia to miejsce o wspa-
niałych krajobrazach, zachwycającej przyrodzie, i stolicy tętnią-
cej życiem, niemniej jeśli porównać tę wyspę do innych krajów
Europy, to oferuje ona raczej skromne rozrywki. Zamiast na
konsumpcji, można tu spędzać czas na zajęciach kreatywnych
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– fotografowaniu, lataniu na paralotni, graniu na instrumencie,
szyciu kostiumów teatralnych, malowaniu, robieniu na drutach.
Jest czas na naukę języków obcych, na studiowanie, czy na naukę
hodowli drzewek iglastych w ekstremalnych warunkach. Nie-
trudno tu spotkać człowieka, który na przykład, z wykształcenia
jest informatykiem i do niedawna pracował w zawodzie, ale
obecnie jest kierowcą autobusu rejsowegomiędzy Reykjavíkiem
a wschodnimwybrzeżem, w trakcie postojów pisze tłumaczenia
angielsko-islandzkie, a podczas urlopu hoduje drzewa iglaste na
farmie w głębi wyspy. Jedna z moich rozmówczyń pracowała w
domu opieki osób starszych, ale jednocześnie zajmowała się fo-
tografią i była jedyną wwiosce stylistką paznokci. Kolejna osoba
pracowała jako informatyk, latała na paralotni, a zimą działała
w zespole ratowników górskich. Mój rozmówca wyjaśnił to
tak: „Częścią mentalności islandzkiej jest właśnie mnogość ról,
w które oni wchodzą, spowodowana po prostu niedostatkiem
ludzi – nie ma tu czterech kolejnych osób na jedno miejsce. Po
prostu, jeżeli czymś się interesujesz, to będziesz to robił. Wy-
starczy tu trochę pożyć, znaleźć swoje miejsce i zacząć robić coś,
czym się interesuje, poprzez jakieś stowarzyszenia, kluby (. . . ).
Nie ma z tym problemu, bo jest ciągle dużo »białych plam«
do pokrycia” (wywiad nr 2/2012). Ale do wcielania się w tak
wiele ról społecznych naraz potrzebny jest czas, pieniądze oraz
zdolność płynnego przechodzenia z jednej roli w drugą – ponie-
waż, jak wspomniano wcześniej, Islandczycy nie rozgraniczają
ostro pracy od życia osobistego, to praca i zainteresowaniamogą
łatwiej się przenikać.
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Niemożna nie wspomnieć o jeszcze jednym czynniku, który
sprawia, że przyciąga nowych przybyszów, czyli o przyrodzie.
Choć bywa skrajna – potrafi być tak samo zachwycająca, co
przerażająca i groźna, to ma swoich wiernych amatorów. Jedna
z moich rozmówczyń przyjechała raz na Islandię w niedługie
odwiedziny, alewyjeżdżającwiedziała już, żemusi tuwrócić, cho-
ciaż na trochę, żeby tutaj pomieszkać: „tak mnie urzekło, mimo
że to była jeszcze zima, marzec, (. . . ) ciemno, wiatr, śnieg, (. . . )
ale zorze, zorze widziałam. (. . . ) Także ja tu przyjechałam, bo się
zachwyciłam” (wywiad nr 5/2012). I jak mówi, po kilku latach
mieszkania tutaj, „zachwyt nie spada”. Potem znówmówi: „tak
sobie patrzyłam na te góry i po prostu potrafiłam się popłakać
ze wzruszenia, że tu jest tak pięknie, i że ja mogę na to patrzeć”.
Inna osobamówi: „cenię sobie to, że kiedy biegam, widzę ocean,
góry i lodowce – to są chwile takiego uniesienia, to uczucie, że
mieszkam w tak pięknym miejscu” (wywiad nr 2/2012). Przy-
roda jest „rewelacyjna, olśniewająca i nie brakuje nam drzew, tak
jak Polacy narzekają, ani słońca w zimie, bo jest dużo zórz po-
larnych – wynagrodzone” (wywiad nr 4/2012). Życie na wyspie
przez okrągły rok wymaga przystosowania się – i Islandczycy
mają dwa wcielenia – zimowe (nocne) i letnie (dzienne). Po-
dobnie nowi przybysze muszą znaleźć sposoby na przetrwanie
trudnej zimy – począwszy od prostych, pocieszających rozwią-
zań jak dekorowanie mieszkań światełkami albo nastawianie
lampy-budzika, imitującej wschód słońca, aż po organizowanie
sobie zajęć na długie zimowe wieczory. Wspólnie z innymi ła-
twiej jest znieść przygnębiającą aurę, stąd nawet praca staje się
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przyjemnością, bo jest okazją do spotkania z ludźmi.

Osoby, które wzięły udział w badaniu, i które wśród przy-
czyn swojej migracji podkreślały te o charakterze nieekonomicz-
nym, przyjechały na Islandię już po kryzysie, albo jeszcze przed
nim, ale nie opuściły wyspy mimo pogorszenia sytuacji finanso-
wej. Niektóre osoby podkreślały, że należą do grupy migrantów,
„którzy są tutaj dla Islandii, a nie dla kasy” (wywiad nr 7/2013).
Odcinają się od stereotypów, które, jak mówią, „są zasiane przez
emigrację z lat 2000 – 2006. Do kryzysu przyjeżdżali tu głów-
nie robotnicy budowlani” (wywiad nr 2/2012). Osobom, które
przyjechały tu tylko dla pracy może w mniejszym stopniu za-
leżeć na integracji z lokalnym społeczeństwem i wizerunku –
w końcu nie przyjechali tu na długo. W okresie, kiedy Polaków
było na wyspie najwięcej, w mediach częściej pojawiały się ko-
munikaty o kryminalnych incydentach Polaków i Litwinów.
Stąd obraz Polaków zmienił się wręcz w wizerunek przestępców.
Nie chodzi tu o to, by dzielić migrantów na „lepszych” i „gor-
szych”, jednak na podstawie tego zjawiska można postawić hi-
potezę, że migrant, który w wyborze kraju osiedlenia kieruje się
wartościami pozaekonomicznymi (czyli takimi jak na przykład
bliskość więzi społecznych, poczucie bezpieczeństwa, uczciwo-
ści i zaufania społecznego, bezstresowe usposobienie członków
społeczności przyjmującej, tolerancja wobec różnych stylów ży-
cia, elastyczna kultura pracy, specyficzne warunki przyrodnicze)
ma skłonność do skuteczniejszej integracji ze społeczeństwem
przyjmującym. Przejawia się to w szacunku do zastanych war-
tości i przyjmowania ich za swoje, dbałości o wizerunek swojej
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grupy, uczestnictwie w życiu kulturalnym i społecznym, czy w
chęci do nauki lokalnego języka.
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1,5 miliona, czyli wpływ turystyki
na przyrodę, kulturę

i społeczeństwo Islandii

Weronika Pokojska
Wydzial Zarzadzania i Komunikacji Spolecznej,

Uniwersytet Jagielloński

Wstęp

Turystyka stała się w ostatnich dziesięcioleciach jednym z
najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki.Wynika
to z szeregu czynników, na przykład środki transportu stały się
tańsze i bardziej powszechne1.

Można więc stwierdzić, że wszystkie regiony świata stały się
destynacjami dla międzynarodowych turystów – nawet, a może

1Greg Richards, Cultural tourism trends in Europe: a context for the
development of Cultural Routes.w: Impact of European Cultural Routes on
SMEs’ innovation and competitiveness. red. Kseniya, Khovanova-Rubicondo.
Council of Europe Publishing. Strasbourg. 2008, str.19.



Weronika Pokojska

szczególnie, zyskują na zainteresowaniu kraje nie utożsamiane
z typowym,wakacyjnym triple Swformie sun, sea, sand2–wtym
Skandynawia.

Kraje północnej Europy oczarowują turystów dzikimi i pu-
stymi krajobrazami, wśród których możliwe jest doświadczanie
wyjątkowości miejsca – w formie sportów zimowych, turystyki
przygodowej, kulturowej, czy eko-turystyki3.

W przypadku Islandii można wręcz stwierdzić, że z kraju
niszowego stała się celem turystyki masowej, która, obok za-
let stricte ekonomicznych, niesie jednak wiele zagrożeń. Są one
zwykle skutkiem koncentracji na krótkotrwałych korzyściach
i braku zrównoważonego rozwoju. Ian Skyes stwierdził nawet,
że Islandia powinna pozostać tym, czym była przez lata: pań-
stwem, które odwiedzasz, kiedy cię na to stać, a nie kolejnym
tanim pakietem wakacyjnym4. Być może warto podjąć taką re-
fleksję podczas wyboru celu podróży, poszukując biletów do
Keflavíku w dwie strony za mniej niż 200 zł?

Charakterystyka sektora turystyki na Islandii

Sektor turystyki na Islandii można scharakteryzować za po-
mocą trzech liczb: 1,6, 45, 30. Szacuje się, że w 2016 r. wyspę

2Ruhet Genc. TurningWeaknesses into Strengths: Nordic Tourism, Po-
tentials for Growth and Major Challenges. Acta Universitatis Danubius.
2010, str. 54-55.

3Ibidem, str. 57-63.
4Skyes I.Tourism: The Destruction of Iceland, http://grapevine.is/mag/

column-opinion/2014/09/04/tourism-the-destruction-of-iceland/ [dostęp:
12. 05. 2016 r.].

158



1,5 miliona, czyli wpływ turystyki...

odwiedzi nawet 1,6 mln turystów5, co przy tak niewielkiej po-
pulacji i ograniczonej przestrzeni jest liczbą niewyobrażalnie
dużą, która w zdecydowany sposób wpłynie, lub już wpływa,
na przyrodę, kulturę i społeczeństwo.

Bradley Turner, powołując się na dane Íslandsbanki, podaje,
że w latach 2010-2015 aż 45% nowych miejsc pracy powstało wła-
śnie w sektorze turystyki. Zaobserwowano także gwałtowny
wzrost liczby gości hotelowych: o 30% w stosunku do tych
samych miesięcy w 2015 r.6 Dane te obrazują jak wpływowy
i istotny jest sektor turystyki dla islandzkiej rzeczywistości.

Wkontekście turystyki należy teżwspomnieć o jej roli wmo-
mencie kryzysu finansowego w 2008 r. Rozwój turystyki zała-
godził nieco objawy katastrofy gospodarczej na wyspie: „(. . . )
dzięki spadkowi wartości korony liczba turystów odwiedzają-
cych Islandię wzrosła w czasie, kiedy w większości pozostałych
krajów świata ruch turystyczny uległ znacznemu ograniczeniu”,
więc, jak nieco złośliwie dodaje Michael Booth, „więcej tury-
stów mogło sobie (. . . ) pozwolić na słynne rundki w pubach
Reykjavíku w piątkowe i sobotnie noce”, czyli na tzw. getting

5P. Fontaine. Tourism Predicted To Increase By a Third This
Year, http://grapevine.is/news/2016/02/29/tourism-predicted-to-increase-
by-a-third-this-year/ [dostęp: 14. 05. 2016].

6B. Turner. Iceland For Everyone, http://grapevine.is/mag/articles/
2016/03/21/iceland-for-everyone/ [dostęp: 12. 05. 2016]; zob. I. Bender. To-
urism in Iceland. www.islandsbanki.is/library/Skrar/English/Products-and-
Services/Publications/tourism\_in\_iceland\_2016.pdf [dostęp: 20.06.2016
r.].
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Reyked7.
Niestety, obserwatorzy dopatrują się też podobieństw mię-

dzy obecnym rozrostem turystyki a niepohamowanym rozwo-
jem sektora finansów przed kryzysem – sugerując ryzyko wystą-
pienia podobnego, katastrofalnego finału. O ile sektor finansów
się zrehabilitował, to niekontrolowany wzrost turystyki i jej od-
działywanie mogą doprowadzić do nieodwracalnych zmian. To,
co sprawia, że wyspa jest unikatowa, może szybko zostać bez-
powrotnie utracone8.

Namarginesie należymieć na uwadze, że niekoniecznie duże
liczby przyjezdnych bezpośrednio przekładają się na korzyści
finansowe.Niektóre grupy turystówpozostawiają nawyspie nie-
wiele pieniędzy: podróżujący na statkach wycieczkowych mają
„swoje” wyżywienie na pokładzie, często również własnych prze-
wodników; turyści przypływający promem z własnymi samo-
chodami przywożą całe zaopatrzenie ze sobą i również w bardzo
ograniczony sposób korzystają z lokalnej gastronomii czy oferty
sklepów9.

Interesujące w dyskusjach o turystyce na Islandii są także
wszelkie spostrzeżenia odnośnie backpackerów i rowerzystów –
turystówzwykle postrzeganychpozytywnie, chociażby zewzględu
na aspekty ekologiczne. Otóż, coraz częściej, wraz z popularyza-
cją mitu o możliwościach „alternatywnego” podróżowania po

7Michael Boot. Skandynawski raj. O ludziach prawie idealnych. Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. 2015, str. 120-121.

8Zob. B. Turner. Iceland For. . . ; U.B. Karlsdóttir,Nature. . . , str. 143-
144.

9Zob. I. Skyes. Tourism. . .
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wyspie (łatwość poruszania się autostopem, nocowanie pod na-
miotami w dowolnymmiejscu, osławiona gościnność, pomocni
mieszkańcy itd.), przyjeżdżają osoby kompletnie niedoświad-
czone, nieprzygotowane i źle wyposażone, bądź przeceniające
swoje możliwości. Prowadzi to do zjawisk negatywnych – śmie-
cenia, niszczenia przyrody rozbijając namioty, a nawet noclegów
w kościołach (sic!)10. oraz licznych interwencji służb ratunko-
wych, które często ryzykują życiem, by nieodpłatnie i bezpiecz-
nie sprowadzić z powrotem ambitnych turystów11.

Za puentę wątku niech posłuży historia projektu „The Col-
dest Crossing”. Grupa młodych Brytyjczyków, chcąc zainspi-
rować rówieśników do aktywności na świeżym powietrzu i po-
dejmowania wyzwań, postanowiła przejść w okresie zimowym
w poprzek wyspy bez wsparcia zewnętrznego12. Próby realizacji
pomysłu wywołały ostrą falę krytyki i liczne dyskusje nad kwe-
stią braku opłat za akcje ICE-SAR – służby musiały bowiem
trzy razy z rzędu ratować ekspedycję, która ostatecznie została

10P. Fontaine. Churches Locking Doors Due To Impromptu In-
door Camping, https://grapevine.is/news/2016/06/16/churches-locking-
doors-due-to-impromptu-inddor-camping/ [dostęp: 19. 06. 2016]; zob.
N. Gunnarsdóttir. 7 things Icelanders hate about tourism in Ice-
land, https://guidetoiceland.is/history-culture/7-reasons-icelanders-hate-
tourism-in-iceland [dostęp: 20.05. 2016 r.]

11Zob. Björgunarsveitin Dalvík. Video: Heroic rescue of tourists stuck
in dangerous Icelandic mountains, http://icelandmonitor.mbl.is/news/
news/2016/06/02/video\_heroic\_rescue\_of\_tourists\_stuck\_in\
_dangerous\_/ [dostęp: 06. 06. 2016].

12The Coldest Crossing, https://vimeo.com/thecoldestcrossing [dostęp:
14. 06. 2016].
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przerwana13.

Problemy z turystyką – przyroda

Przy okazji badań nad sektorem kultury w ramach stypen-
dium naHáskólinn á Bifröst, miałam okazję doświadczyć rów-
nież silnej roli turystyki na wyspie. Niniejszy przegląd proble-
mów związanych z jej rozrostem powstał na podstawie obserwa-
cji w trakcie prowadzonych badań oraz bazując na doniesieniach
z anglojęzycznych mediów islandzkich.

Pierwszym poważnym problemem, w kwestii turystyki na
Islandii, jest bezpieczeństwo. W jaki sposób należy zabezpieczyć
atrakcje przyrodnicze? Jak daleko można się posunąć w budo-
waniu infrastruktury? w jaki sposób dotrzeć do turystów, by
faktycznie zrozumieli zagrożenia i dostosowali się do oznaczeń
i instrukcji? To tylko kilka z wielu pytań, z którymi muszą się
zmierzyć decydenci.

Podejmowane są w związku z tym różne aktywności, ma-
jące na celu uświadamianie turystów i uwrażliwienie ich na po-
tencjalne zagrożenia, np. fanpage Don’t Be a Bad Tourist In

13M.S. Helgason. An analysis: “The Coldest Crossing” ad-
venture — false claims about the trip and questionable planning,
http://icelandmag.visir.is/article/analysis-coldest-crossing-adventure-
false-claims-about-trip-and-questionable-planning [dostęp: 12.06.2016
r.]; zob. K. Pierre-Louis. Rescued From the Land of Fire and Ice,
www.slate.com/articles/news\_and\_politics/roads/2014/11/ice\_sar\
_the\_hardy\_band\_of\_volunteers\_who\_rescue\_tourists\_stuck\
_in\_iceland.html [dostęp: 20.06.2016 r.].
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Iceland14, na którym publikowane są posty z przykładami ne-
gatywnych zachowań turystów, czy projekt Iceland Academy,
polegający m.in. na udostępnianiu w sieci krótkich filmów in-
struujących jak poruszać się na drogach albo jak się ubierać sto-
sownie do islandzkich warunków atmosferycznych15. Ilość wy-
padkóww sezonie zimowym 2015/2016 i nagminne ignorowanie
wszelkich restrykcji przez turystów w okolicy plaży Lóndrangar
pokazują jednak, jak trudne jest to zadanie16.

Wzrost atrakcyjności wysypy dla turystów spowodował ko-
nieczność przygotowania infrastruktury pozwalającej zagwa-
rantować bezpieczeństwo i względny komfort zwiedzania. Naj-
bardziej popularne miejsca zostały oznakowane, zabezpieczone
linami, wyznaczono szlaki (Il. 1) – wciąż brakuje jednak toalet.
Islandzcy rozmówcy często zwracali uwagę na fakt, że koszt ta-
kich zabezpieczeń jest bardzo wysoki, szczególnie jeżeli weźmie
się pod uwagę warunki atmosferyczne, bowiem pogoda wymu-
sza ciągłą konserwację. Proponowane są w związku z tym różne
koncepcje systemów biletowania dostępu czy utworzenia par-
ków narodowych z ograniczoną liczbą zwiedzających, jednak na
razie żaden pomysł nie uzyskał powszechnej aprobaty17.

14Don’t Be a Bad Tourist in Iceland, www.facebook.com/
badicelandtourists [dostęp: 18. 04. 2016].

15Inspired by Iceland. Iceland Academy, www.inspired.visiticeland.com/
academy [dostęp: 18. 04. 2017].

16Zob. V. Hafstad. Photos to Die for on Reynisfjara Beach, http://
icelandreview.com/news/2016/10/19/photos-die-reynisfjara-beach\%20 [do-
stęp: 18.04.2017 r.].

17Zob. N. Árnadóttir. Iceland’s Tourism Is Growing Too Qu-
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Il. 1: Oznaczenia przy klifach w Lóndrangar oraz przy wodo-
spadzie Dettifoss. Źródło: Archiwum prywatne W. Pokojska.

Ponadto nie wszystkie miejsca w ogóle można zabezpieczyć
i oznaczyć; ze względu na zmienność natury nie ma sensu stałe
wyznaczanie szlaków, a poruszanie się po terenie powinno odby-
wać się tylko w towarzystwie doświadczonych przewodników.
Na przykład przy grotach Surtshellir można spotkać się z tabli-
cami informującymi o właściwym zachowaniu i koniecznym
wyposażeniu oraz wskazujące, że turysta zwiedza na własną od-
powiedzialność.

Drewniane zabezpieczenia przy głównych atrakcjach tury-
stycznych mają także pewną niezaprzeczalną zaletę. Otóż, „do-

ickly, http://grapevine.is/news/2014/07/30/icelands-tourism-is-growing-
too-quickly/ [dostęp: 14.05.2016 r.]; por. M. Reynisdóttir, H. Song, J.
Agrusa,Willingness. . . str. 1076-1083.
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prowadzenie” masowego turysty po wyznaczonym szlaku, ce-
lowo, do określonego miejsca, pozwala ukierunkować ruch tu-
rystyczny i tym samym ochronić przyrodę (Il. 2).

Il. 2: Wytyczone i wyłożone deskami ścieżki wokół krateru
Grábrók. Źródło: Archiwum prywatne W. Pokojska.

Analizując dyskusje o bezpieczeństwie i związanej z tym ko-
niecznej infrastrukturze, wciąż pozostaje otwarte pytanie o inge-
rencję w kulturę i tożsamość Islandczyków, których to wolność
i dostęp do przestrzeni są immanentnymi cechami.
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Inną kwestią jest poruszanie się po drogach. Co jakiś czas
media informują np. o pomyłkach kierowców i systemach GPS
kierujących w inny region wyspy18, okraszając treść pobłażli-
wym komentarzem. Liczba doniesień o wypadkach, szczególnie
zimą, pokazuje jednak, że skala problemu jest duża19. Szczegól-
nie zwraca się uwagę na dostosowywanie się do znaków drogo-
wych i uprzednie informowanie o warunkach na portalach typu
road.is czy safetravel.is20. Stosunkowo nowymi zjawiskami opi-
sywanymi wmediach są nagminna kradzież wspomnianych zna-
ków drogowych i próby ich wywozu jako „pamiątek”, oraz wy-
soka liczba wypadków samochodowych z udziałem turystów
z Azji – prawdopodobnie nie korzystających z aut na co dzień21.
Najczęściej jednak podróżowanie domiejsc wykraczających poza
ring road wymaga od turysty po prostu zachowania podsta-
wowych zasad bezpieczeństwa i rozsądku oraz właściwej oceny
własnych możliwości.

18N. Árnadóttir, Tourist Bamboozled By GPS, 6 Hour Detour Ensues,
http://grapevine.is/news/2016/02/02/9944570/ [dostęp: 14.05.2016 r.].

19G.G. Gunnarsson. Car accidents in Iceland in 2015, www.goiceland.
com/blog/car-accidents-in-iceland-involving-tourists-2015/9527/ [dostęp:
18.04.2017 r.].

20C. Daly. Safety Unleashed: An Idiot’s Guide To Avo-
iding Accidents, Mishaps, And Certain Death In Iceland,
https://grapevine.is/mag/articles/2016/04/08/safety-unleashed-an-
idiots-guide-to-avoiding-accidents-mishaps-and-certain-death-in-iceland
[dostęp: 20.04.2017 r.].

21V. Hafstad. Most Accidents among Chinese Drivers,
http://icelandreview.com/news/2016/06/20/most-accidents-among-
chinese-drivers [dostęp: 22.06.2016 r.].
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Obok bezpieczeństwa, narastającym problemem jest kom-
fort zwiedzania, rozumiany jako doświadczenie bezkresnej, dzi-
kiej Islandii. Masowy napływ turystów sprawia, że wiele atrakcji
(np. Seljalandsfoss, Reynisdrangar, Dettifoss) zyskało „popular-
ność parków rozrywki”22 – włącznie z koniecznością stania w
kolejkach i brakiemmożliwości zrobienia zdjęcia bez człowieka
w krajobrazie.

Problemy z turystyką – kultura

Masowa turystyka wpływa także na sektor kultury Islandii.
Jednym z objawów jest tzw. „wikingizacja”. Można tak określić
zjawisko uatrakcyjniania oferty kulturalnej poprzez zniekształ-
canie własnej historii i dostosowywanie jej do oczekiwań turysty,
którego wyobrażenie o Skandynawii ogranicza się do stereoty-
powych przedstawień wikingów23. Przykłademmoże być tutaj
jeden z hoteli w Hafnarfjördur, stylizowany na wioskę wikin-
gów (Il. 3).

Problem ten pojawia się takżew przypadkumuzeów– szcze-
gólnie, że islandzkie dziedzictwo w przeważającej mierze jest
niematerialne, więc wszelkie próby nadawania mu znamion ma-
terialności, w celu pokazania na ekspozycji, są trudne i wymagają
zachowania delikatnej równowagi między prawdą historyczną
(bądź przekazem uznawanym za autentyczny) a możliwościami
technicznymi i kreacją fabuły wystawy24. Tutaj z kolei za przy-

22B. Turner. Iceland For. . .
23Zob. Ch. Halewood, K. Hannam, Viking Heritage. . . , str. 566.
24Zob. B. Árnadóttir. Iceland. . . , str.25-26.
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kład może posłużyć Saga Museum wReykjavíku, w którym za
pomocą figur woskowych i audioprzewodników opowiadane
są islandzkie sagi. O ile koncepcja z pewnością jest atrakcyjna
dla turystów, mających w ten sposób możliwość zapoznania
się z sagami w przystępny sposób, to wymagane w muzeach
autentyczność i wartość merytoryczna eksponatów pozostają
wątpliwe.

Innym przykładem, kuriozalnym wręcz, jestArctic Henge
niedaleko Raufarhöfn w północnej części wyspy (Il. 3). Jak po-
daje tablica informacyjna, kamienny krąg, wzorowany na Sto-
nehenge, odwołuje się do mitologii nordyckiej, jednak powstał
z przyczyn bardzo prozaicznych – w okolicy nie było żadnej
atrakcji turystycznej, więc postanowiono sobie takową zbudo-
wać. Znów pojawia się więc pytanie o naruszenie własnej tożsa-
mości dla potrzeb turystyki i podporządkowania swojej kultury
do cudzych wyobrażeń.

W opozycji do „wikingizacji” pozostają działania na rzecz za-
chowania i promowania własnej tożsamości, np. otwarta w 2014
r.wystawawCultureHouse celowodedykowana jestwpierwszej
kolejności Islandczykom, a nie turystom, jak twierdzi Markús
Þór Andrésson25.

25W rozmowie przeprowadzonej w dniu 4.07.2014 r.; zob. L. Yama-
moto. Markús Þór Andrésson On Curating „Points of View” At The
Culture House, http://grapevine.is/mag/interviews/2015/05/12/markus-
thor-andresson-on-curating-points-of-view-at-the-culture-house/ [dostęp:
19.04.2017 r.].
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Il. 3: Hotel w Hafnarfjördur stylizowany na wioskę wikingów
orazArctic Henge w Raufarhöfn, stan na 2014 r.. Źródło: Ar-
chiwum prywatne W. Pokojska.

Problemy z turystyką – społeczeństwo

Zmian społecznych spowodowanych rozwojem masowej
turystyki z pewnością jest i będzie jeszcze o wiele więcej, nato-
miast w ostatnim czasie często poruszane są tematy związane
z mieszkalnictwem i infrastrukturą hotelową.

Przede wszystkim problemem jest wzrost cen wynajmu,
szczególnie w samymReykjavíku. Dla właścicieli mieszkań bar-
dziej opłacalne stało się bowiemwynajmowanie lokali turystom
niż stałym lokatorom. Poza tym należy mieć na uwadze, że moż-
liwości i wielkość rynku mieszkaniowego są dość ograniczone.
W związku z popularnością np. Airbnb, konieczne stało się
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podjęcie radykalnych kroków regulujących ofertę noclegową26.
Chociażby w Kirkjubæjarklaustur podjęto już decyzję o ograni-
czeniu liczby turystów, którym udostępnia się nocleg, do mak-
symalnie 10 osób na lokal/działkę27. Ponadto poddawana jest
krytyce strategia zagospodarowywania luk budowlanych w sa-
mymReykjavíku – powstają kolejne hotele, a nie infrastruktura
przeznaczona dla mieszkańców. Rozmówcy i media zwracają też
uwagę na monotematyczną ofertę sklepową w centrummiasta
– jest coraz więcej sklepów z pamiątkami, tzw. puffin shops, eks-
kluzywnych restauracji i butików, zanikają zaś te z artykułami
pierwszej potrzeby.

Podsumowanie

Bradley Turner pisał na stronie The Reykjavík Grapevine,
że możliwe są dwa, oba niezbyt optymistyczne, scenariusze na
przyszłość. Jeżeli nastanie jakaś bliżej nieokreślona katastrofa
i turyści przestaną przyjeżdżać na wyspę, gospodarka Islandii
może znaleźć się ponownie w trudnej sytuacji, ponieważ jej duża
część oparta jest właśnie na tym sektorze. Jeżeli zaś okres pro-
sperity się utrzyma i liczba turystów wciąż będzie wzrastać, to
problematyczne będzie zachowanie własnej tożsamości, natural-

26Piotrowski Mariusz.Kolejny kraj ogranicza Airbnb. Islandia wprowa-
dza nowy podatek, będzie drożej,www.fly4free.pl/islandia-nowy-podatek-
airbnb/ [dostęp: 06.06.2016].

27 P. Fontaine. Icelandic Towns Clamping Down On Tourist Accom-
modation, http://grapevine.is/news/2016/05/16/icelandic-towns-clamping-
down-on-tourist-accommodation/ [dostęp: 17.06.2016 r.].
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nej solidarności społecznej i gościnności, a także statusu państwa
pięknego i niebezpiecznego, wciąż nieco nieodkrytego28.

Ian Skyes z kolei doprecyzował, że jeżeli sytuacja się nie
zmieni, Islandia osiągnie kraniec swoich możliwości już w 2018
r. Autor podkreśla, że konieczne jest znalezienie rozwiązań na
rzecz zrównoważonej turystyki oraz ograniczenie liczby gości
do optymalnego poziomu 700 tys. rocznie29.

Podsumowując powyższe rozważania i treść przytaczanych
doniesień medialnych, można odnieść wrażenie, że dla dobra
kraju jedynym właściwym rozwiązaniem byłaby całkowita blo-
kada ruchu turystycznego. Biorąc pod uwagę strategie zarządza-
nia w turystyce w innychmiejscach na świecie, sensowne wydaje
się być wprowadzenie limitów albo systemu opłat za poruszanie
się po określonym obszarze wyspy. Zasadne byłoby także pogłę-
bienie dyskusji dotyczącej wprowadzenia kar za wywoływanie
akcji ratunkowych wynikających jednoznacznie z ryzykownego
i nieodpowiedzialnego zachowania turystów.

Zrozumiałe są obawy przed komercjalizacją, „biletowaniem”
przyrody i innymi ograniczeniami, które takie rozwiązania na-
rzucają i które w znaczący sposób kolidują z tożsamością naro-
dową Islandczyków. Być może jednak wystarczyłoby ich tym-
czasowe wdrożenie, aż do momentu opanowania masowej tury-
styki – chwilowo ograniczyć wolność, by móc ją w pełni odzy-
skać.

28B. Turner. Iceland For. . .
29I. Skyes. Tourism. . .
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Przemysł mineralny Islandii

Jagoda Kobuszewska
Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski

Pojęcie przemysłu mineralnego z definicji zawiera w sobie dwa
człony: wydobycie oraz przeróbkę kopalin. Eksploatacja nie jest
ważnym filarem islandzkiej gospodarki, natomiast przeróbka
kopalin stanowi jej istotną część.

Islandia jest młodą wyspą wulkaniczną o genezie powiąza-
nej z Ryftem Śródatlantyckim, która leży na styku dwóch płyt
tektonicznych: północnoamerykańskiej i euroazjatyckiej. Naj-
młodsze osady budujące wyspę powstały na skutek procesów
fluwio- i limnoglacjalnych. Wnętrze wyspy budują skały gór-
nego plejstocenu z licznymi miejscami wzmożonej aktywności
wulkanicznej. To właśnie tu można obserwować ryft śródatlan-
tycki wynurzony ponad powierzchnię Oceanu Atlantyckiego o
przebiegu północny wschód – południowy zachód. Następnie
symetrycznie po obu stronach ryftu wyspę budują coraz to star-
sze skały wulkaniczne. Jest to dowód, iż powstanie wyspy wiąże
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się nieoderwanie z ryftem śródoceanicznym1.
Poznanie budowy geologicznej obszaru jest niezbędnym

etapem wstępnym poszukiwania złóż. Produkty wzmożonej
aktywności wulkanicznej są jedynym surowcem eksportowym
Islandii. Hekla, wulkan usytuowany w południowo-zachodniej
części wyspy, jest miejscem pozyskiwania pumeksu – wysoce po-
rowatej skały piroklastycznej. 25% jej objętości stanowi szkliwo
wulkaniczne, natomiast 24% - pory zamknięte, a 51% - otwarte.
70 000 ton rocznie pumeksu eksportuje się do takich krajów
jak: Dania, Holandia, Niemcy, USA, Szwecja czy Belgia2.

Historycznie, w latach 1850 – 1925, eksploatowano szpat is-
landzki. Jest to odmiana kalcytu znajdowanawpustkachpogazo-
wanych bazaltów – dominującego typu skał wulkanicznych na
Islandii. Cechą charakterystyczną szpatu jest silna dwójłomność,
czyli zdolność do podwójnego załamania światła. Minerał ten
stanowi między innymi element budowy narzędzi optycznych,
a także używany był jako prototyp kompasu dzięki swoim wła-
snościom optycznym. Do i połowy XIX wieku eksploatowano
także produkty ekshalacji wulkanicznych. Powstała w ten spo-
sób siarka wykorzystywana była do produkcji prochu. Z począt-
kiem XXI wieku natomiast zaprzestano wydobycia diatomitu,
czyli ziemi okrzemkowej. Kopalinę pozyskiwano z dna jeziora
Mývatn na północy wyspy. Jest to surowiec związany z zimnym
klimatem, aw jego składwchodzą głównie pancerzyki okrzemek
– jednokomórkowych glonów. Diatomit znalazł zastosowanie

1R. Trønnes,Geology..., str. 1-19.
2Por. www.jei.is/technical-data.html [dostęp: 28.06.2016 r.].
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w produkcji sorbentów.
Na północ od Islandii, w granicach morskiej strefy ekono-

micznej kraju, poszukuje się węglowodorów. Szczególnie inte-
resujący jest obszar Dreki. Rozpoznano tammikrokontynent
o nazwie Jan Mayen Ridge, którego budowa jest analogiczna
do znanych już wcześniej struktur u wybrzeża wschodniej Gren-
landii oraz basenu Møre na Morzu Norweskim. Potencjalnie
węglowodory znajdują się w skałach jurajskich lub kredowych
w pułapkach strukturalnych oraz stratygraficznych. Obszar le-
żący bliżej wyspy - Gammur, jest relatywnie młodym basenem
sedymentacyjnym, rozwijającym się od 9 milionów lat. Roz-
poznano tu ucieczkę gazu ziemnego nieznanego pochodzenia.
Uważa się, że jego źródłem są głębokie złoża węglowodorów
bądź płytkie nagromadzenia powstałe w procesach chemicz-
nych lub biologicznych3.

Drugim członem definicji przemysłu mineralnego jest prze-
twórstwo kopalin. Co sprawia, że Islandia jest atrakcyjną lokali-
zacją do usytuowania zakładów przeróbczych? Powodem jest
niezwykle tani sposób uzyskiwania energii z dwóch odnawial-
nych źródeł – ciepła z wnętrza ziemi oraz wód płynących. Naj-
większe elektrownie geotermalne usytuowane są w miejscach,
gdzie płaszcz ziemski znajduje się blisko powierzchni ziemi, co
powoduje silne ogrzewanie skał. Elektrownie wodne natomiast
usiane są wzdłuż całego wybrzeża wyspy i wykorzystują ener-
gię rzek poprzez budowę w ich biegu zbiorników retencyjnych

3Por. www.nea.is/oil-and-gas-exploration/exploration-areas/ [dostęp:
28.06.2016 r.].
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i tam. Ze źródeł odnawialnych pochodzi aż 86% energii konsu-
mowanej na wyspie. Pozostałą część stanowi energia uzyskana
ze spalania importowanego węgla oraz ropy naftowej4.

Energochłonne hutnictwo aluminium funkcjonuje od 1969
roku. Największa huta usytuowana jest na wschodzie kraju,
w malowniczych fiordach wschodnich. Rocznie wytwarza ona
344 000 t aluminium. Spółka Alcoa Inc. pozyskuje surowiec
w swoich kopalniach zlokalizowanych wm.in. Australii czy Bra-
zylii, wstępnie poddaje je przeróbce, a następnie transportuje
na Islandię półprodukt – aluminę5. Dwie, mniejsze huty zlo-
kalizowane są na zachodzie kraju wmiejscowościach Grundar-
tangi (Century Aluminum) i Straumsvík. Wytwarzają kolejno
260 000 i 200 000 ton aluminium rocznie. Alumina, czyli pół-
produkt w produkcji aluminium, stanowi aż 10,5% wszystkich
importowanych na wyspę dóbr. Biorąc pod uwagę, że jest to wy-
spa nieurodzajna, o surowym klimacie, gdzie większość żywno-
ści i towarów luksusowych musi być importowane, taki wynik
imponuje. Eksport aluminium natomiast stanowi 38,6% sprze-
dawanych poza granicę państwa produktów. Udział hutnictwa
aluminium w zużyciu energii wynosi aż 68,4% 6.

Drugim energochłonnym przemysłem, który znalazł do-
godne warunki rozwoju na Islandii, jest produkcja krzemionki.
Proces uzyskania produktu polega na poddaniu mieszaniny wę-
gla i kwarcu działaniu wysokiej temperatury; powoduje to, że

4Por. www.statice.is (dane na rok 2013) [dostęp: 28.06.2016 r.].
5alcoa, Transforming. . .
6S. Xun.Minerals. . . , str. 1-5.
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tlen zawarty w strukturze kwarcu wbudowuje się w strukturę
węgla. Kwarc wolny od tlenu jest krzemionką. Aspektem nega-
tywnym jest fakt, iż procesowi towarzyszy powstawanie dwu-
tlenku węgla, który to uznawany jest za gaz cieplarniany. Naj-
większy producent – Elkem, zlokalizował swój zakładwmiejsco-
wościAkranes i produkuje rocznie 120000 t ferrosiliconowzorze
FeSi. Produkt jest jednym z elementarnych substratów w prze-
myśle stalowym7. Drugi zakład, produkujący rocznie 32 000
ton krzemionki, usytuowany jest w Húsavíku i należy do PCC
SE. Planowane jest również otwarcie dwóch kolejnych zakła-
dów wGrundartangi oraz Helguvík i produkcji krzemionki na
poziomie 16 000 i 40 000 ton rocznie8.

Ciągły rozwój przetwórstwa kopalin ma zarówno zwolenni-
ków, jak i przeciwników. Głównym postulatem oponentów jest
oczywiście dobro natury. Ciekawym zjawiskiem społecznym jest
zrzeszenie się przeciwników niszczenia islandzkiej natury w nie-
formalnej organizacji Saving Iceland. Jej członkowie opisują sie-
bie jako sieć ludzi różnych narodowości, którzy nie zamierzają
bezczynnie patrzeć na to, jak islandzki rząd we współpracy z za-
granicznymi przedsiębiorstwami powoli zabijają piękno islandz-
kiej natury. Strona internetowapowstaławewrześniu 2004 roku
pod nazwąKilling Iceland, lecz niedługo po zaistnieniu w sieci
zmieniła nazwę na obecną. Na stronie internetowej działacze
publikują wywiady i nagłaśniają aktualne problemy. Przykła-
dem może być zabranie głosu w sprawie protestu organizacji

7elkem, Sustainability. . . , str. 24-25.
8S. Xun, op. cit., str. 2-3.
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pozarządowej Friends of the lava przeciwko niszczeniu pola la-
wowego Galgahraun w październiku 2013 r. i nawoływanie do
aktywnego przyłączenia się do pikietujących ze wskazaniem nu-
meru konta organizacji, aby wesprzeć jej działania. Członkowie
również samodzielnie organizują protesty – w sierpniu 2009
r. wstrzymali pracę w hucie Norðuál/Century’s w Helguvík
tamując trzy wjazdy na teren zakładu oraz w tym samymmie-
siącu protestowali pod budynkiem Ministerstwa Przemysłu.
W ten sposób Saving Iceland chcieli zaprotestować przeciwko
podpisaniu porozumienia między rządem a Norðurál/Century
Aluminum9.

Z drugiej strony usytuowanie hut na Islandii jest szansą
dla tak małego kraju na rozwój gospodarczy i międzynarodową
współpracę. Aktualnie największym sektorem gospodarki Islan-
dii jest rybołówstwo – ograniczane limitami połowów i kryty-
kowane przez ekologów.

Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii napędza także
inne sektory poza przetwórstwem kopalin. Blue Lagoon – geo-
termalne spa i jedna z najczęściej odwiedzanych atrakcji Islandii –
corocznie przyciąga tysiące turystów. Laguna została stworzona
przez człowieka i zasilana jest wodą z pobliskiej elektrowni geo-
termalnej Svartsengi.. Islandzki rząd natomiast planuje przesy-
łanie podwodnym kablem nadwyżki energii elektrycznej pozy-
skanej z odnawialnych źródeł do Europy 10.

9Por. www.savingiceland.org [dostęp: 28.06.2016 r.].
10Por. http://www.landsvirkjun.com/researchdevelopment/research/

submarinecabletoeurope. [dostęp: 28.06.2016 r.].
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Zagadnienie przemysłu mineralnego to niezwykle ciekawy
i zaskakujący temat. Kraj ubogi w bogactwa naturalne, o su-
rowym klimacie i krajobrazach jak magnes przyciąga ogromne
huty i zakłady przeróbcze. Społeczeństwo nie pozostaje jednak
obojętne. Dodatkowe miejsca pracy nie zrekompensują zmian,
jakie zachodzą w islandzkim krajobrazie.
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Historia zapisana w kryształach
budujących skały wulkaniczne
Islandii – procesy wulkaniczne

w aktywnej strefie ryftu

Tomasz Bieńko
KołoMłodych Geologów, Uniwersytet Warszawski

Wstęp

Do grupy czynnikówwpływających nawarunki geologiczne
na Islandii zaliczyć należy procesy magmowe. Badanie tych zja-
wisk w sposób bezpośredni nie jest możliwe, dlatego uwaga
geologów skupia się na produktach erupcji wulkanicznych – po-
tokach lawowych oraz warstwach materiału piroklastycznego.
Z analiz próbek bazaltów (zastygłej lawy) można wyciągnąć
wnioski na temat warunków, w jakich powstały i krystalizowały
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poszczególne składniki tych skał wulkanicznych1. Wyjątkowo
interesującymi z punktu widzenia geologii obiektami znajdowa-
nymi w obrębie skał o składzie bazaltów są kryształy warstwowe
(tzw. zonalne), w których strukturze wewnętrznej zapisane są
zmiany zachodzące podczas poszczególnych faz powstawania
wulkanitów. Liczne badania przeprowadzone na tego typu fa-
zach mineralnych pokazały, że poszczególne warstwy charakte-
ryzują się odmiennym i specyficznym składem chemicznym. Te
same analizy potwierdziły, że pojedyncze kryształy skałotwórcze
mogą byćwiarygodnymźródłem informacji na temat historii ob-
szarów wulkanicznych, w tym również Islandii2. Rozwój nowo-
czesnych metod analitycznych, takich jak metoda BSE wmikro-
skopii skaningowej, czy katodoluminescencja poszerzają możli-
wości badawcze, pozwalając dokładnie rekonstruować przebieg
procesów zachodzących w głębi skorupy ziemskiej. Niniejsza
praca stanowi zestawienie wiedzy na temat badań kryształów
warstwowych ima na celu zarysowanie, jak dotychczasowe prace
petrologiczne imineralogicznewpłynęły nawzrost stanuwiedzy
o budowie geologicznej Islandii.

1Zob. Carmichael I. S. E.,The petrology of Thingmuli, a Tertiary volcano
in eastern Iceland. Journal of Petrology, nr 5 (3), 1964 r., str. 435–460.

2Zob. ViccardoM., GiuffridaM., Nicotra E., Cristofolini R.,Timescales
of magma storage and migration recorded by olivine crystals in basalts of the
March-April 2010 eruption at Eyjafjallajökull volcano, Iceland. American
Mineralogist, nr 101, 2016 r.,str. 222 – 230.
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Islandia – charakterystyka geologiczna

Islandia zbudowana jest w 90% ze skał wulkanicznych. Wy-
spa położona jest na przecięciu dwóch wielkich struktur tekto-
nicznych: Grzbietu Śródatlantyckiego i Grzbietu Grenlandzko-
Islandzkiego (ang.Greenland-Iceland-Faeroe Ridge), stanowiąc
płaskie wyniesienie wyrastające około 3000 metrów ponad dno
oceanu. Jest to ląd utworzony w strefie ryftu pomiędzy płytą
Amerykańską i Euroazjatycką . Obie wymienione płyty tekto-
niczne przemieszczają się w przeciwnych kierunkach – pierwsza
na zachód, druga na wschód. Wiek najstarszych znajdowanych
na wyspie skał szacowany jest na 17 mln lat, chociaż procesy od-
powiedzialne za utworzenie bazaltowego plateauna środkuOce-
anu Atlantyckiego aktywne są od co najmniej 65 mln lat3. Do
najważniejszych czynników decydujących o lokalizacji Islandii
zaliczyć należy plamę gorąca (ang.mantle plume) wykształconą
pod skorupą ziemską, w obrębie górnego płaszcza bezpośred-
nio pod opisywanym terytorium. Aktywność wulkaniczna na
wyspie determinowana jest zatem przez dynamikę ruchu płyt
litosfery w strefie oddziaływania gorącej materii z płaszcza ziem-
skiego.

Plamę gorąca można interpretować jako strefę podwyższo-
nego dopływu ciepła z głębi Ziemiwpostaci prądów konwekcyj-

3Thordarson, T.,Larsen, G., Volcanism in Iceland in historical time:
Volcano types, eruption styles and eruptive history. Z konferencji: Penrose
Conference on Beyond the Plume Hypothesis, Tests of the Plume Paradigm
and Alternatives Location: Hverageroi, Iceland, AUG 25-29. Journal of
Geodynamics, nr 43, 2007, str. 118–152.
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nych przypominających pióropusze. Ruch płyt następuje ponad
niemal nieruchomym źródłem gorącej magmy. Rozgrzanamate-
ria wewnątrz pióropuszy płaszcza, pod tak zwanymi hot spotami
dociera do dolnej granicy skorupy ziemskiej, powodując przeta-
pianie ogromnych ilości skał. Z tego powodu nieciągłość Moho,
będąca strefą przejściową pomiędzy płaszczem i skorupą ziem-
ską na terenie Islandii znajduje się na głębokościach 10-15 km.
W skali globalnej jest to wartość niska. Jednocześnie magma
produkowana w strefie ryftowej akumulowana jest płytko pod
powierzchnią. Opisane wyżej warunki tektoniczne sprzyjają czę-
stym wypływom lawy na powierzchnię lub bardziej gwałtow-
nym erupcjom wulkanicznym.

Produkty aktywności wulkanicznej Islandii można podzie-
lić na trzy grupy: skały wulkaniczne utworzone na lądzie (około
30%), skały wulkaniczne powstałe pod wodą (około 70%) oraz
skały wulkaniczne powstałe pod lodowcami (mniej niż 1%)4.
Większość utworów wylewnych budujących lądową część wy-
spy powstała w strefach granic płyt litosfery, która przecina Is-
landię w kierunku NE-SW. Przebieg opisywanej linii można
prześledzić pomiędzy Reykjanes na południowym-zachodzie i
Oxarfjörður na północy. Wyróżnia się kilka dużych rozmiarów
struktur wulkanicznych na terenie wyspy5. Wszystkie wymie-
nione pola charakteryzują się zwiększoną w stosunku do otocze-
nia częstotliwością erupcji wulkanicznych i większą od średniej
aktywnością tektoniczną. Są to również miejsca wyróżniające się

4Ibidem.
5Ibidem.
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bardzo wysokim stopniem geotermicznym. Islandzkie systemy
wulkaniczne zlokalizowane są na podłużnych szczelinach mniej
więcej równoległych do osi głównego ryftu. Stożki wulkaniczne,
jeżeli występują, stanowią centralną i najwyższą część systemów.
Obecnie na wyspie znajdują się 23 wulkany w strefach szczelin
ryftowych6. Wyróżnia się 6 dużych rozmiarów pasów (5 – 20
km szerokości i 50 – 200 km długości) wulkanicznych na tere-
nie Islandii: RVB,Reykjanes Volcanic Belt; WVZ,West Volcanic
Zone; MIB,Mid-Iceland Belt; EVZ, East Volcanic Zone; NVZ,
North Volcanic Zone; OVB, Öræfi Volcanic Belt. Ostatni z wy-
mienionych pasów wulkanicznych jest szczególnie interesujący,
ponieważ położony jest w znacznej części pod pokrywą lodowca
Vatnajökull.

Zakłada się, że bezpośrednią przyczyną erupcji wulkanicz-
nych na Islandii jest rozszerzanie się skorupy kontynentalnej
w strefach jej ścienienia. Taki proces, nazywany spreadingiem,
zachodzi niezależnie dla każdego pasa wulkanicznego i nie jest
ciągły w czasie ani w przestrzeni. Każdy epizod wulkaniczny
na wyspie tradycyjnie nazywany jest „Ogniem” (na przykład
Ognie Krafla – Eldgos) i charakteryzuje się kilkuletnim podwyż-
szeniem aktywności tektonicznej w obrębie danego systemu
oraz aktywacją centralnego stożka wulkanicznego w tym pasie.
Co ciekawe, na Islandii magma przedostaje się na powierzchnię
zarówno przez kominy wulkaniczne (klasyczna erupcja wulka-
niczna) jak przez szczeliny. Drugi typ erupcji, nazywany erupcją
szczelinową, następuje, gdy lawa przedostanie się do stref znajdu-

6Ibidem.
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jących się bezpośrednio pod wydłużonymi systemami szczelin
w obrębie pasów wulkanicznych. Produktem tego typu erupcji
są najczęściej dużych rozmiarów płaskie pokrywy zbudowane
ze skał maficznych.

Na Islandii dominującym typem skał wulkanicznych są ba-
zalty. Kilka stożków wulkanicznych (na przykład Snæfellsjökull,
Kerlingarfjöll, Hekla) produkowało w historii lawy pośrednie
andezytowe i kwaśne ryolitowe. Stanowią one jednak niewielki
procent produktówwulkanicznych wyspy7. Większość stożków
wulkanicznych na Islandii zbudowana jest z grubych warstw
bazaltowych potoków lawowych i cienkich, sporadycznie wy-
stępujących wkładek materiałów piroklastycznych. Skład pe-
trologiczny potoków lawowych powoduje, że nachylenie ścian
stożków nie przekracza w większości przypadków 10o 8. Ak-
tywny od marca do kwietnia 2010 roku stożek Eyjafjallajökull
na południowym wschodzie wyspy stanowi przykład wulkanu
produkującego lawy bazaltowe zbudowane z kryształów war-
stwowych. Utworzone w 2010 roku świeże pokrywy skał ma-
ficznych o teksturze porfirowej zawierają liczne fenokryształy
plagioklazów i oliwinów (do 20% objętości skały)9.

7Zob. Carmichael I. S. E., The petrology of Thingmuli. . .
8Zob. Thordarson, T., Larsen, G., Volcanism in Iceland. . .
9Zob. ViccardoM., GiuffridaM., Nicotra E., Cristofolini R.,Timescales

of magma...
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Kryształy warstwowe i ich znaczenie w określaniu
petrogenezy skał wylewnych

Magmy najczęściej generowane są podczas przetapiania skał
krzemianowych w dolnych partiach skorupy ziemskiej. Stop
krzemianowy, jako lżejszy od swojego otoczenia, przemieszcza
się ku górze i tworzy na różnych głębokościach komory mag-
mowe lub zastygawpostaci różnego typu intruzji.Wpierwszym
przypadku magma zostaje zakumulowana i zatrzymana w sko-
rupie ziemskiej, a stop krystalizuje, co oznacza, że powstają w
jego wnętrzu fazy mineralne będące roztworami stałymi. W ob-
rębie takich ciał krystalicznych zgromadzonych jest zwykle wiele
pierwiastków w ilościach głównych, akcesorycznych oraz śla-
dowych. Skład chemiczny fenokryształów zależy od warunków
krystalizacji, takich, jak ciśnienie, temperatura, czy zawartość
składników lotnych oraz od środowiska krystalizacji (części mar-
ginalne lub wewnętrzne komór magmowych)10. Na podstawie
wyników badań faz mineralnych skał wylewnych można rów-
nież wyciągnąć wnioski na temat czynników odpowiedzialnych
za erupcje wulkaniczne oraz procesów prowadzących do powsta-
wania magm (mieszanie się magm, asymilacja skał otoczenia, de-
gazacja).Wymienione elementy systemuwulkanicznego i relacje,
jakie pomiędzy nimi zachodzą mogą być zapisane w kryształach
minerałów skałotwórczych w postaci warstw o zróżnicowanym
składzie chemicznym.

10Zob. Ginibre, C., Woerner, G., and Kronz, A. Crystal zoning as an
archive for magma evolution. Elements, nr 3, 2007, str. 261–266.
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Badania eksperymentalne podparte wyliczeniami chemicz-
nymi, fizycznymi i matematycznymi pozwalają na interpreta-
cję analiz składu faz mineralnych w skałach wulkanicznych11.
Na podstawie wzorców i danych uzyskanych w toku badań
geochemicznych (np. asocjacji mineralnych) można rekonstru-
ować warunki, w których powstawały konkretne skały, krysz-
tały, a nawet pojedyncze warstwy wminerałach. Identyfikacja
faz znajdujących się w równowadze ze stopem pozwala w wielu
przypadkach na dokładne odtworzenie temperatury i ciśnie-
nia, w jakich miała miejsce krystalizacja. Z kolei fazy nie będące
w stanie równowagi z otoczeniem mogą dostarczyć cennych
informacji na temat zmienności warunków panujących w ko-
morze magmowej. Szczególnie dokładne interpretacje oparte
są o analizę/badania składników, których zawartość w minera-
łach jest niewielka12. Takimi pierwiastkami są pierwiastki ziem
rzadkich (ang.Rare Earth Elements, REE), które zawarte są nie-
mal w każdej skale w ilościach śladowych13. REE bardzo rzadko
tworzą własne minerały, wchodząc przeważnie w strukturę kry-
staliczną powszechnie spotykanych faz skałotwórczych, takich,
jak na przykład plagioklazy14. Minerały te, będące glinokrze-
mianami wapnia i sodu, tworzą roztwór stały o końcowych
członach albit (NaAlSi3O8) – anortyt (CaAl2Si2O8) i charak-
teryzują się budową zonalną, zbudowane są z koncentrycznych

11Zob. Carmichael I. S. E., The petrology of Thingmuli. . .
12Zob. ShawD.M. Trace elements in magmas. A theoretical treatment.

Cambridge University Press: Cambridge, New York, Melbourne 2006.
13Ibidem.
14Zob. Ginibre, C., Woerner, G., and Kronz, A. Crystal zoning. . .
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warstw o zmiennej zawartości członu albitowego (Al) i anor-
tytowego (An). Co istotne, sieć krystaliczna tych minerałów
skałotwórczych akceptuje istotne z punktu widzenia analiz che-
micznych pierwiastki śladowe takie, jak Ba, Sr, Fe, Mg i wiele
innych. Podobnie, jak plagioklazy, do określenia petrogenezy
używane są oliwiny, tworzące szereg o skrajnych członach: for-
steryt (MgSiO4) i fajalit (FeSiO4). Oba wymienione minerały
występują w znacznych ilościach w skałach islandzkich15.

Naprzykładzie plagioklazówwschematyczny sposóbmożna
opisać typy warstwowań w obrębie faz mineralnych (Il. 1). Nor-
malne warstwowanie to przejście od form wysokotemperatu-
rowych do niskotemperaturowych w kierunku od jądra krysz-
tału do jego strefy zewnętrznej. W przypadku plagioklazów (dla
stałego ciśnienia) oznacza to malejącą do zewnątrz zawartość
wapnia w krysztale, czyli przejście z An do Al. Taka sytuacja
jest typowa dla systemówmagmowych, które stygną bez znacz-
nego dopływu świeżych stopów. Zonacja odwrócona to taka,
w której jądro minerału zbudowane z faz niskotemperaturo-
wych otoczone jest fazami o wzrastającej temperaturze topienia
(przejście Al – An w plagioklazach). Warstwowania odwrócone
charakterystyczne są dla systemów wulkanicznych, w których
do komory magmowej dostarczona została porcja świeżej, roz-
grzanej magmy zasobnej w pierwiastki budujące fazy wysoko-
temperaturowe. Najczęściej spotykanym typem warstwowań
są tak zwane formy oscylacyjne (Il. 2). Charakteryzują się one
występowaniem kilku generacji warstw ułożonych w porządku

15Zob. Thordarson, T.,Larsen, G., Volcanism in Iceland. . .
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Il. 1: Plagioklaz o budowie warstwowej (lewy górny róg). Po-
tok lawowy Pietre Cotte, wyspa Vulcano, archipelag wysp Li-
paryjskich, Włochy. Różnica własności optycznych między ją-
drem kryształu a jego obwodem sugeruje zmienność składu
chemicznego w obrębie tej fazy mineralnej. W przypadku ry-
olitów z Pietre Cotte krystalizacja fenokryształów została gwał-
townie przerwana przez wydarzenie erupcyjne i wypływ lawy
na powierzchnię, co spowodowało, że tło skalne zbudowane
jest z amorficznego szkliwawulkanicznego.Źródło: Zdjęcie mi-
kroskopowe wykonane przez Tomasza Bieńko.
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normalnym i/lub odwróconymwobrębie jednego kryształu.Ta-
kie wielokrotne zonacje dobrze obrazują dynamikę i skalę zmian
składu chemicznego, temperatury i ciśnienia, jakiemu poddany
był stop, z którego wytrąciła się analizowana faza mineralna.

Pierwiastki ze stopudokrystalizujących fazmineralnychwłą-
czane są na zasadzie dyfuzji16. Oznacza to, że za zmianę składu
chemicznego minerałów odpowiedzialne są ruchy atomów lub
cząsteczek z roztworu o większym stężeniu danego składnika do
roztworu o mniejszej jego koncentracji. W określonych warun-
kach temperatury i ciśnienia niektóre pierwiastki „mają pierw-
szeństwo” wejścia w skład fazy krystalicznej. W skałach zasado-
wych (maficznych), takich, jak bazalty, powstających w warun-
kach wyższych temperatur głównymi minerałami skałotwór-
czymi są: oliwiny, pirokseny, amfibole, tlenki Fe i Ti oraz pla-
gioklazy wzbogacone w Ca. Wymienione fazy krystaliczne to
glinokrzemiany i tlenki zasobne wMg, Fe, Ti, Ca, V, Cr, a ubo-
gie w pierwiastki takie, jak Na, K, Sr, Ba. Skład pierwiastkowy
utworówkwaśnych (felsytowych), powstającychwniższych tem-
peraturach, do grupy których należy ryolit, jest zgoła odwrotny.
Skały te zbudowane są głównie z glinokrzemianów lekkich ato-
mów (K iNa), z którymi występują Sr, Ba i Rb.Naturalną cechą
felsytowych produktów erupcji wulkanicznych jest stosunkowo
niska zawartość Ca,Mg, Fe i pierwiastków geochemicznie im po-
krewnych. Na podstawie znanego powinowactwa elementów
układu okresowego do określonych środowisk powstawania
skał można dokonywać próby interpretacji historii krystalizacji

16Zob. Shaw D.M. Trace elements. . .
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utworówmagmowych17.

Il. 2: Warstwowany własnokształtny fenokryształ piroksenu
w trachicie z odsłonięcia Porticello nawyspie Vulcano, archipe-
lag Wysp Liparyjskich, Włochy. Widoczne są oscylacyjne war-
stwowania i wyraźna zmiana właściwości optycznych między
jądrem kryształu a jego częścią zewnętrzną.Źródło: Zdjęcie mi-
kroskopowe wykonane przez Tomasza Bieńko.

Aktywny od marca do kwietnia 2010 roku stożek Eyjafjal-
lajökull na południowymwschodzie wyspy stanowi przykład

17Ibidem.
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wulkanu produkującego lawy bazaltowe zbudowane z kryszta-
łówwarstwowych.Utworzonew2010 roku świeże pokrywy skał
maficznych o teksturze porfirowej zawierają liczne fenokrysz-
tały plagioklazów i oliwinów (do 20% objętości skały). Wyróż-
nić można trzy typy kryształów oliwinów w obrębie utworów
wulkanicznych z Eyjafjallajökull18. Różnią się one zawartością
członu forsterytowego w jądrze (od 77% Fo do 88% Fo) i typem
zonacji (normalne i odwrócone). Otoczka wokół jądra w roz-
poznanych typach oliwinów zawiera różne procentowe ilości
członów forsterytowego i fajalitowego. Na podstawie badań
geochemicznych i zdjęć mikroskopowych wyróżniono w sys-
temie wulkanicznym Eyjafjallajökull-Fimmvörðháls Pass trzy
różniące się od siebie środowiska powstawania magm19. Z mo-
delowania komputerowego wynika, że występujące wspólnie
w końcowym produkcie erupcji wulkanicznej kryształy nie mo-
gły powstać w takich samych warunkach temperatury, ciśnienia,
zawartości składników lotnych20. Można z tego wnioskować, że
poszczególne kryształy wytrącały się z magm znajdujących się na
różnych głębokościach, a więc w odseparowanych od siebie ko-
morach magmowych o różnym stopniu dojrzałości genetycznej.
Dzięki analizom budowy i składu chemicznego zonalnych krysz-
tałów oliwinów odtworzono czas przemieszczania się różnych

18Zob.Tarasewicz J., Brandsdottir B.,WhiteR. S.,HenschM., Bergthora
T. Using microearthquakes to track repeated magma intrusions beneath the
Eyjafjallajökull stratovolcano, Iceland. Journal of Geophysical Research –
Solid Earth, nr 117, 2012.

19Ibidem.
20Ibidem.
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typów magm w skorupie ziemskiej. Zrekonstruowano ponadto
z dużą dokładnością czas pobytu stopu na poszczególnych głę-
bokościach.

Badania geochemiczne wykonane na próbkach bazaltów
z systemu wulkanicznego Eyjafjallajökull-Fimmvörðháls Pass
są dowodem na użyteczność analiz kryształów warstwowych
w rekonstrukcjach petrogenezy skał wylewnych. Warto mieć
świadomość, że uzyskane wyniki podparte były wieloletnimi
obserwacjami geodezyjnymi i sejsmologicznymi, jak również
prowadzonymi na dużą skalę badaniami składu chemicznego
skał w całej strefie ryftowej na południowym wybrzeżu Islandii.
Badania kryształów zonalnych są zatem jednym z wielu kroków,
które należy przedsięwziąć chcąc odtworzyć historię geologiczną
obszarów zbudowanych ze skał magmowych.

Metody badania kryształówwarstwowych
– mikroskopia skaningowa i katodoluminescencja

Istnieje wiele metod analitycznych, za pomocą którychmoż-
liwe jest wyraźne zobrazowanie zmienności składu chemicznego
kryształów. Najczęściej stosowanymi są: metoda elektronów
wstecznie rozproszonych w skaningowymmikroskopie elektro-
nowym (BSE – backscattered electrons), katodoluminescencja
i PIXE (emisja promieniowania rentgenowskiego indukowana
za pomocą cząstek). Skład chemiczny poszczególnych warstw
wewnątrz kryształów najczęściej określany jest przy użyciu mi-
krosondy elektronowej (ang. Elektron Micro Probe Analyzer).

Zapomocą skaningowegomikroskopu elektronowego, który
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dostępny jest na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego w Środowiskowym Laboratorium Niskotemperaturo-
wej Mikroskopii Elektronowej Cryo-SEM, można wykonywać
wysokiej rozdzielczości zdjęcia preparatów mineralnych. Wy-
korzystywane są w tym celu detektory elektronów wtórnych
(ang. secondary electrons, SE) i wstecznie rozproszonych (BSE).
Obawymienione typy elektronów są generowane z powierzchni
preparatu analitycznego za pomocą wiązki elektronowej o ener-
gii 20-30 keV. SE powstają na niewielkich głębokościach, kilka
nm w obrębie badanego materiału i charakteryzują się niskimi
energiami, rzędu 50 eV. Elektrony wtórne doskonale nadają się
do obrazowania preparatów w formie naturalnej, za ich po-
mocą otrzymuje się obrazy 3D wysokiej jakości. Ze względu na
fakt, że budowa zonalna minerałów widoczna jest dobrze w tak
zwanych płytkach cienkich, do obrazowania warstwowości faz
krystalicznych stosuje się powszechnie detektory elektronów
wstecznie rozproszonych21.

Elektrony wstecznie rozproszone to cząstki o wysokiej ener-
gii. Powstają, gdy elektrony związkiw kolumniemikroskopowej
docierając do materiału badanej próbki zmieniają tor swojego
„lotu” o kąt pozwalający im opuścić badany preparat. Opisy-
wany fenomen można porównać do lotu bumerangu, z tą róż-
nicą, że siłą zmieniającą kierunek poruszania się elektronów
w SEM jest ładunek atomów, z których składa się preparat. Ilość
wysokoenergetycznych BSE zależy ściśle od rodzaju atomów bu-

21Zob. Goldstein I. J., Newbury, D. E. Echlin, P. i in., Scanning Electron
Microscopy and X-Ray Microanalysis. Plenum Press: New York, 2012.
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dujących analizowany materiał22. Ciężkie jony metali, takich jak
żelazo, czy chrommają wysoką zdolność zakrzywiania wiązki,
podczas gdy lekkie pierwiastki (potas, sód, siarka) wielokrotnie
mniejszą. Wynik obrazowania próbki za pomocą BSE daje za-
tem przede wszystkim wiarygodne informacje na temat różnic
gęstości w obrębie preparatu. Pośrednio metoda ta, połączona
z mappingiem pierwiastkowym, umożliwia określenie przybli-
żonego składu chemicznego poddanego analizommateriału.

Katodoluminescencja to zjawisko emitowania światła przez
ciała stałe wskutek wzbudzenia strumieniem elektronów (PIG,
dostęp z dnia 10 maja 2016 roku). W geologii wykorzystywana
jest do analizy wewnętrznej struktury kryształów, identyfika-
cji minerałów i odtwarzania pierwotnych cech strukturalnych
skał. W przypadku plagioklazów i oliwinów katodoluminescen-
cja może mieć zastosowanie dzięki zawartości w ich kryształach
pierwiastków ziem rzadkich, manganu i innych metali przejścio-
wych. Niewielka różnica zawartości wymienionych atomów w
poszczególnych warstwach ma przełożenie na jasność lumine-
scencji, a co za tym idzie umożliwia rozpoznanie etapówwzrostu
kryształu23.Widmo luminescencyjne, czułe na zawartość członu
anortytowego w plagioklazach, sprawia, że katodoluminescen-
cja stosowana jest w badaniach petrologicznych skał wylewnych.
Użycie opisywanej metody umożliwia szczegółową lokalizację

22Zob. Reed S. J. B. Electron microprobe analysis and scanning elektron
microscopy in geology. Cambridge University Press: Cambridge 1996.

23Zob. Gros K., Słaby E., Förster H. J., Rhede D. Visualization of trace-
element zoning in fluorapatite using BSE and CL imaging, and EPMA and
µPIXE/µPIGE mapping. Mineralogy and Petrology. 2016.
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inkluzji i defektów w sieci krystalicznej minerałów budujących
preparat badawczy.

Zakończenie

Próba odtworzenia historii geologicznej obszarów wulka-
nicznych, takich, jakpółnocna częśćGrzbietu Śródatlantyckiego,
na której zlokalizowana jest Islandia, wymaga kompleksowych
analiz terenowych i kameralnych. Badania terenowe, do których
zalicza się między innymi zdjęcia geodezyjne i satelitarne, karto-
wanie geologiczne, a także pomiary sejsmiczne i geotermiczne
stanowią kluczową część wielu projektów wulkanologicznych.
Laboratoryjne analizy obejmują szereg badańmineralogicznych,
petrologicznych i geochemicznych z użyciem specjalistycznego
sprzętu i programów komputerowych. Wśród wymienionych
czynności analiza składu chemicznego kryształów zonalnych zaj-
muje istotne miejsce. Fazy oznaczające się budową warstwową
są cennym źródłem informacji na temat warunków panujących
w trakcie krystalizacji minerałów ze stopumagmowego. Badania
historii erupcji wulkanu Eyjafjallajökull są dobrym przykładem
użycia oliwinów i plagioklazów o budowie warstwowej do okre-
ślenia temperatur, ciśnień oraz głębokości na jakich znajdowały
się te fazy mineralne na krótko przed erupcją. Imponujące zo-
nacje są potężnym, ale nie jedynym i samowystarczalnym narzę-
dziem interpretacyjnym.Metody analityczne,wśród których sze-
rokie zastosowanie ma skaningowa mikroskopia elektronowa,
poszerzają możliwości analityczne, a co za tym idzie dają szansę
na coraz dokładniejsze badania w mikroobszarze. Wyniki ba-
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dań takich mikroskopowych rozmiarów elementów (inkluzje
fluidalne i stopowe, warstwy w obrębie minerałów) dają moż-
liwość wyciągania daleko idących wniosków na temat genezy
obszarów wulkanicznych, do których należy Islandia.
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Spis ilustracji

• Il. 1: Plagioklaz o budowie warstwowej (lewy górny róg). Potok
lawowy Pietre Cotte, wyspa Vulcano, archipelag wysp Liparyj-
skich, Włochy. Różnica własności optycznych między jądrem
kryształu a jego obwodem sugeruje zmienność składu chemicz-
nego w obrębie tej fazy mineralnej. W przypadku ryolitów
z Pietre Cotte krystalizacja fenokryształów została gwałtownie
przerwana przez wydarzenie erupcyjne i wypływ lawy na po-
wierzchnię, co spowodowało, że tło skalne zbudowane jest z
amorficznego szkliwa wulkanicznego. Źródło: Zdjęcie mikro-
skopowe wykonane przez Tomasza Bieńko.

• Il. 2: Warstwowany własnokształtny fenokryształ piroksenu
w trachicie z odsłonięcia Porticello na wyspie Vulcano, archi-
pelag Wysp Liparyjskich, Włochy. Widoczne są oscylacyjne
warstwowania i wyraźna zmiana właściwości optycznych mię-
dzy jądrem kryształu a jego częścią zewnętrzną.Źródło: Zdjęcie
mikroskopowe wykonane przez Tomasza Bieńko.
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