
* Tekst jest przeredagowanà wersjà jednego z rozdzia∏ów pracy
magisterskiej Polska Ultima Thule. Historia i proces adaptacji pol-
skich emigrantów w Islandii obronionej w Katedrze Etnologii i An-
tropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego w 2002 roku.
Wykorzystane w nim zosta∏y materia∏y pochodzàce z badaƒ etnogra-
ficznych, prowadzonych na Islandii mi´dzy 1996 a 2005 rokiem,
wzbogacone niekiedy doÊwiadczeniem emigracyjnym oraz przesàda-
mi autorki.
1. Oznaczenia nast´pujàce po cytatach z wywiadów etnograficz-
nych, wyró˝nionych w tekÊcie pochy∏ym drukiem, oznaczajà numer
wywiadu i rok, w którym zosta∏ przeprowadzony. Wyt∏uszczenia w cy-
tacie wybranym jako motto pochodzà od autorki artyku∏u.

Islandia w∏aÊciwie by∏a krajem takim nieznanym
dla mnie i wielkà niewiadomà i bardzo by∏am za-
dowolona, po prostu ciekawa tteeggoo  iinnnneeggoo  ÊÊwwiiaattaa
ttuuttaajj. Bo mimo wszystko Islandia jest daleko od
Europy i jest to iinnnnyy  kkrraajj. Ju˝ sama za siebie mó-
wi nazwa „Islandia” – kraj lodów [15/1992]1.

W czasach intensywnego rozwoju turystyki i rosnàcej
mody na zwiedzanie, gdy biura wycieczkowe oferujà wyjaz-
dy do niemal wszystkich zakàtków Êwiata, coraz mniej
mo˝na znaleêç miejsc zupe∏nie niedost´pnych i ca∏kiem nie-
znanych. Pró˝no ich szukaç w dzisiejszej Europie. O wi´k-
szoÊci paƒstw europejskich Polacy majà doÊç konkretne
wyobra˝enie. Mo˝e tylko daleka Islandia stanowi pewien
wyjàtek. Làd, który przez kilka stuleci pozostawa∏ Ultima
Thule („ostatnià wyspà”) dla mieszkaƒców Europy, koƒcem
Êwiata, bramà piekie∏, ziemià odleg∏à i tajemniczà, jest kra-
jem, który nie wywo∏uje w Polakach zbyt wielu skojarzeƒ.
Zapewne wi´kszoÊç rodaków mia∏aby problem z popraw-
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nym umiejscowieniem Islandii czy w ogóle uznaniem jej
prawa do istnienia, uparcie mylàc jà z Irlandià. Czasem Is-
landii brakuje na mapach Europy. Jest enigmatyczna. Pozo-
stajàc na uboczu g∏ównego nurtu mi´dzynarodowego ˝ycia
politycznego, rzadko przyciàga uwag´ mediów2 – co najwy-
˝ej pojawia si´ jako bohater anegdot czy êród∏o zagadek.
Jest osobliwa. Docierajàce do Polski informacje na temat
Islandii zwykle ograniczajà si´ do prezentowania rzeczy
nietypowych3.

Przewodniki, a tak˝e nieliczne artyku∏y i relacje z wy-
praw do Islandii, ukazujàce si´ w polskiej prasie czy na
stronach internetowych – niby wzorem dawnych opisów po-
dró˝niczych z tego kraju4 – najcz´Êciej eksponujà niespo-
tykany, „piekielny”, pe∏en kontrastów krajobraz, dzikà,
nieprzychylnà cz∏owiekowi przyrod´ oraz ekscentryczne
zwyczaje mieszkaƒców5. Ich autorzy przeÊcigajà si´ w do-

2. Ostatnie dwa lata przynios∏y nieznaczne zmiany. O Islandii s∏y-
szy si´ w Polsce coraz cz´Êciej, jednak prawie wy∏àcznie jako o no-
wym kierunku migracyjnym Polaków, podczas gdy poruszajàca Êwia-
towà opini´ publicznà decyzja o wznowieniu komercyjnych po∏owów
wielorybów w 2006 roku przesz∏a w Polsce bez echa. 
3. Ch´tnie przywo∏ywane w kontekÊcie Islandii ciekawostki to
m.in.: brak nazwisk, ksià˝ka telefoniczna u∏o˝ona wed∏ug imion, brak
kolei, trwajàca do tej pory (domniemana) wiara w elfy, odrodzenie re-
ligii pogaƒskiej (Ásatru), cz∏onkostwo w NATO bez w∏asnej armii czy
niezwyk∏a popularnoÊç batoników Prince-Polo. 
4. Por. tekst Romana Chymkowskiego w tym tomie. Patrz równie˝:
Anna Pietrzkiewicz, Polskie opisy wypraw na Islandi´ od XVII w. do
wspó∏czesnoÊci. Próba interpretacji etnologicznej, praca magisterska
obroniona w Instytucie Etnologii Uniwersytetu Jagielloƒskiego
w 2002 roku (maszynopis). 
5. Wiele mówià ju˝ same tytu∏y: „W krainie ognia i lodu” (najcz´-
Êciej chyba spotykany tytu∏ opisów z wypraw do Islandii), „Pod wul-
kanem ko∏o lodowca”, „Wyspa ludzi bez nazwisk”, „Najszcz´Êliwsi
ludzie Êwiata”, „Wyprawa na innà planet´”, „Niewidzialny lud Islan-
dii”. Por. list´ artyku∏ów na tematy islandzkie na stronie Towarzy-
stwa Przyjaêni Polsko-Islandzkiej: www.tppi.org.pl. 



kumentowaniu wszelkich niezwyk∏oÊci, jakby próbowali
obroniç staro˝ytnà pozycj´ Islandii wÊród ludów Europy ja-
ko mitycznej krainy znajdujàcej si´ na kraƒcach znanego
Êwiata. Islandia jest cz´sto opisywana jako ojczyzna istot
nieziemskich, takich jak elfy i trolle, czy miejsce niezrozu-
mia∏ych wydarzeƒ oraz nadprzyrodzonych zjawisk6. Taki
obraz wyspy potwierdzajà znane w Polsce filmy Friµrika
≤ora Friµikssona, w których mistyka towarzyszy bohaterom
niczym ca∏kiem zwyczajny element ˝ycia codziennego.
Identyczny obraz wy∏ania si´ z wydanej w Polsce powieÊci
Katarzyny Bzowskiej-Gudmundsson, opowiadajàcej losy
kobiety, która przyjecha∏a do Islandii w poszukiwaniu bra-
ta zaginionego w tajemniczych okolicznoÊciach7. Bohaterka
ksià˝ki, z poczàtku sceptyczna, lekcewa˝àco i z niedowie-
rzaniem podchodzàca do islandzkich zabobonów oraz
dziwnych incydentów, których sta∏a si´ Êwiadkiem, w koƒ-
cu sama ulega magii wyspy i wyje˝d˝a odmieniona. Dzieli
tym samym doÊwiadczenie wielu podró˝ników, dla których
spotkanie z Islandià by∏o prze˝yciem niemal mistycznym. 

Podobnie jak skàpa jest wiedza o Islandii, tak w Êwia-
domoÊci Polaków nie ma te˝ wyraênie ukszta∏towanego ste-
reotypu Islandczyków. W najlepszym wypadku wyobra˝e-
nie o nich kszta∏towane jest na podstawie bardziej rozpo-
znawalnego wizerunku Norwegów czy Szwedów. Nie za-
mierzam jednak umieszczaç tu mniej lub bardziej „praw-
dziwej” charakterystyki Islandczyków8. Nie jest te˝ mojà
intencjà zdekonstruowanie b∏´dnych wyobra˝eƒ dotyczà-
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6. Wizerunek egzotycznej Islandii promujà te˝ sami Islandczycy,
reklamujàc wysp´ jako ostatnie miejsce w Europie niedotkni´te szko-
dliwà dzia∏alnoÊcià cz∏owieka: Europe’s last wilderness. PodkreÊlanie
nieustajàcej powszechnej wiary w elfy i trolle ma w bran˝y turystycz-
nej olbrzymie znaczenie marketingowe. 
7. Katarzyna Bzowska-Gudmundsson, Kopciuszek, który zjad∏
wilka, Prószyƒski i S-ka, Warszawa 1998.
8. Humorystyczny opis Islandczyków mo˝na znaleêç w wydanym
w Polsce miniaturowym „poradniku ksenofoba”. Zob.: Richard Sale,
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cych Islandii. Nie b´d´ walczyç ze schematycznymi opisami
wyspy. Celem tego artyku∏u jest przedstawienie opinii, jakie
o Islandii i Islandczykach majà mieszkajàcy tam Polacy. Po-
staram si´ naszkicowaç obraz Islandii, jaki wy∏ania si´ z re-
lacji tych, którzy z autopsji poznali realia ˝ycia na wyspie.
Na pewno nie uda mi si´ uchwyciç pe∏nego spektrum mo˝-
liwych odczuç, które wobec Islandii i jej mieszkaƒców ˝y-
wià Polacy. Ka˝dy z nich ma swoja histori´ do opowiedze-
nia, uwarunkowanà przez indywidualne doÊwiadczenia
i w∏asnà osobowoÊç. W sposobach narracji Polaków o Islan-
dii i jej mieszkaƒcach zaznacza si´ poczucie zadomowienia.
Zatem – w pewnym stopniu – b´dzie to równie˝ artyku∏
o procesie integracji Polaków i ich ˝yciu na wyspie. Przy
okazji mam nadziej´ przybli˝yç samo zjawisko migracji
z Polski do Islandii. 

Polacy w Islandii

Wed∏ug danych islandzkiego urz´du statystycznego
(Hágstofa Íslands) w grudniu 2006 roku zarejestrowanych
by∏o 6572 Polaków (21 proc. ca∏ej populacji pochodzenia
obcego) i 5996 osób z obywatelstwem polskim (32 proc. ob-
cych obywateli). Liczb´ t´ cz´sto uwa˝a si´ za znacznie za-
ni˝onà, niektórzy szacujà, ˝e na Islandii mo˝e przebywaç
nawet oko∏o 10 tys. osób pochodzàcych z Polski. Od 1998
roku Polacy stanowià nieprzerwanie najliczniejszà grup´
imigranckà na Islandii, wyprzedzajàc Duƒczyków, którzy
zwykle zajmowali pierwsze miejsce w statystykach9. 

Historia migracji z Polski do Islandii jest stosunkowo
krótka. Chocia˝ pojedyncze osoby i mniejsze grupy dociera-

Islandczycy, prze∏. Pawe∏ ¸uków i Magdalena Derlacz-Pop∏awska,
Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 1999. 
9. Ze statystyki wynika, ˝e w 2006 roku na wyspie przebywa∏o po-
nad szeÊç razy wi´cej Polaków ni˝ obywateli Danii (938 Duƒczyków).
W tym samym roku drugà co do wielkoÊci mniejszoÊcià w Islandii
okazali si´ Litwini (998 osób). 



∏y do Islandii ju˝ pod koniec lat siedemdziesiàtych, to praw-
dziwe nasilenie wyjazdów nastàpi∏o dopiero po roku 1989,
kiedy w nast´pstwie zmian ustrojowych Polacy odzyskali
prawo swobodnego przekraczania granic. Islandia oferowa-
∏a w tym czasie legalnà i dobrze p∏atnà prac´10, co przycià-
ga∏o Polaków, mimo znacznego oddalenia wyspy i znikomej
wiedzy na temat panujàcych tam warunków. W znalezieniu
zatrudnienia pomaga∏ zwykle ktoÊ, kto przebywa∏ ju˝
w tym dalekim kraju. 

Polacy licznie przyjechali do Islandii w celach zarob-
kowych. Do niedawna zatrudniani byli g∏ównie w zak∏a-
dach przetwórstwa rybnego rozmieszczonych w osadach ry-
backich naoko∏o wyspy. W 1998 roku 55 proc. ogó∏u pozwo-
leƒ na prac´ przypada∏o w∏aÊnie na ten sektor gospodar-
ki11. Obecnie Polacy przyje˝d˝ajà do Islandii przede
wszystkim do pracy w budownictwie. Wykonujà te˝ ró˝ne
prace pomocnicze, mi´dzy innymi w gastronomii, hotelach,
szpitalach, handlu itp. Przewa˝nie sà to zaj´cia niewyma-
gajàce ˝adnych kwalifikacji, ale coraz cz´Êciej Islandczycy
zatrudniajà polskich specjalistów: murarzy, hydraulików,
spawaczy, operatorów maszyn. Rzadziej mo˝na znaleêç
przedstawicieli zawodów wymagajàcych wy˝szego wy-
kszta∏cenia. WÊród nich ciekawym zjawiskiem jest obec-
noÊç licznej grupy polskich muzyków, pracujàcych prze-
wa˝nie w szko∏ach muzycznych, ale równie˝ w Islandzkiej
Orkiestrze Symfonicznej. 

Wi´kszoÊç Polaków przyje˝d˝ajàcych do Islandii plano-
wa∏a sp´dziç tam tylko rok, najwy˝ej dwa lata, prawie nikt
nie myÊla∏ osiedliç si´ na wyspie. Cz´sto jednak pobyt ulega∏
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10. W latach osiemdziesiàtych XX wieku Polacy zarabiali w Islan-
dii nawet dziesi´ciokrotnie wi´cej ni˝ w Polsce. Organizacja pobytu
przez pracodawców (zakwaterowanie przyzak∏adowe, wy˝ywienie
w pracy) znacznie ogranicza∏a wydatki polskich pracowników w Is-
landii i pozwala∏a od∏o˝yç spore oszcz´dnoÊci. 
11. Dane pochodzà z raportu Yfirlit yftir veitingu atvinnuleyfa á ári-
nu 1999, Vinnumálastofnum 2000. 
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wyd∏u˝eniu z rocznego na kilkuletni, a nierzadko w koƒcu
i na sta∏y. W 2006 roku ju˝ 576 Polaków posiada∏o islandz-
kie obywatelstwo. Wiele osób sprowadzi∏o swoje rodziny, in-
ni za∏o˝yli nowe z obywatelami Islandii. W 2003 roku zare-
jestrowanych by∏o 51 ma∏˝eƒstw polsko-islandzkich, g∏ów-
nie mi´dzy Polkami a Islandczykami. Odnotowano tyle samo
par ˝yjàcych w zalegalizowanym konkubinacie. 

Wyprawa na granice Êwiata

Polacy mieszkajàcy w Islandii otwarcie przyznajà, ˝e
przed przyjazdem nie wiedzieli nic albo bardzo ma∏o o celu
swojej podró˝y. No i pomyÊla∏am sobie „bo˝e Islandia” –
cz∏owiek zna to tylko z opowiadaƒ. Troch´ tam wie – Rey-
kjavík, lodowce i w zasadzie nic wi´cej. Takie to jest abs-
trakcyjne [5/1996].

W odleg∏ych islandzkich wioskach 
dzia∏ajà firmy rybne, w których znaleêli 
zatrudnienie przybysze z Polski 
(fot. Jarek Ró˝aƒski)



Islandia, prawdopodobnie ze wzgl´du na swoje po∏o˝e-
nie geograficzne, a tak˝e nazw´, najcz´Êciej kojarzy si´ je-
dynie z wiecznymi mrozami, zaspami Êniegu oraz lodowca-
mi. W wyobraêni zbiega si´ cz´sto z obrazem Arktyki.
Âmia∏yÊmy si´ z siostrà, ˝e mo˝e spotkamy bia∏e niedêwie-
dzie [24/1998]; myÊla∏am, ˝e Islandia to jest kraj, gdzie lu-
dzie mieszkajà w igloo [18/1998]. Asocjacja Islandii z zim-
nem wydaje si´ bardzo przekonujàca i cz´sto utrzymuje si´
wbrew relacjom tych, którzy ju˝ na wyspie zamieszkali.
Sporadycznie przedwyjazdowe wyobra˝enie o Islandii uzu-
pe∏niajà wulkany i gejzery. Cz∏owiek wiedzia∏, ˝e jest tam
jakiÊ wulkan, wulkany, gejzery, zimno, Ênieg i nic wi´cej
[25/2000]. Bardzo rzadko ktoÊ s∏ysza∏ o Eddzie, sagach sta-
roislandzkich, Laxnessie czy choçby Björk. 

Przygotowujàc si´ do wyjazdu wiele osób szuka∏o ja-
kichÊ informacji na temat celu swojej podró˝y. NajproÊciej
by∏o zapytaç rodzin´ czy znajomych, którzy ju˝ tam dotar-
li. Chocia˝ cz´Êci osób przyzna∏a, ˝e w zasadzie nie mia∏o
dla nich znaczenia, dokàd dok∏adnie jadà i jak wyglàda is-
landzki krajobraz – wa˝ne by∏y wy∏àcznie warunki pracy.
No wiesz, my tylko si´ liczyliÊmy, gdzie b´dziemy pracowaç
i co b´dziemy mieç zapewnione [40/2003]. Bardziej docie-
kliwi uciekali si´ do pomocy internautów12 albo w poÊpie-
chu studiowali nieliczne publikacje dost´pne w Polsce. Nie-
stety wizerunek budowany na podstawie tych skàpych êró-
de∏ cz´sto okazywa∏ si´ mylàcy. Trudno w s∏owach wyraziç
islandzkà rzeczywistoÊç. Co wi´cej, wszelkie narracje tego
rodzaju sà zazwyczaj selektywne i nieÊwiadomie wartoÊciu-
jàce. Wyobraênia odbiorcy podà˝a tymczasem w∏asnà dro-
gà, posi∏kujàc si´ cz´sto obrazami ju˝ przyswojonymi. Pa-
mi´tam, jak znajomy nam opowiada∏, jak to wyglàda mniej
wi´cej. Ale to ci´˝ko w sumie sobie wyobraziç. To sobie wy-
obra˝a∏am jak miasteczko z „Przystanku Alaska”. ˚e to
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12. Wiele praktycznych informacji na temat ˝ycia w Islandii mo˝na
znaleêç na forum internetowym: www.iceland.pl. 
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trzeba jeêdziç do jakiejÊ osady po zakupy, po chleb, po mle-
ko. ˚e tylko jeden sklep jest tutaj i ˝e w ogóle strasznie. Tak
˝e jak tutaj przyjecha∏am, to nie by∏am rozczarowana
[22/1998].

Nawet najbardziej dok∏adne opisy nie zastàpià w∏asne-
go doÊwiadczenia. Islandii nie da si´ porównaç do niczego
znajomego. No nic nie wiedzia∏em. MyÊla∏em, ˝e to jest
pi´kny kraj, ˝e tu jest du˝o zieleni, ˝e pi´kne fiordy. ˚e na
przyk∏ad brzeg tego oceanu to powinien byç taki bia∏y pia-
seczek, jak to u nas na Ba∏tyku. No wi´c si´ du˝o rozczaro-
wa∏em, bo praktycznie bioràc: woda – strasznie zimna,
brzeg – czarny, brzydki, pe∏no kamieni. Fiord z kolei jest
zielony, ale tylko latem na kilka miesi´cy, gdzie tam troch´
trawka wyjdzie. Drzew ˝adnych nie ma. Sà krzewy. Z kolei
myÊla∏em, ˝e tutaj nawet te domki to b´dà takie bajeczne,
jak to nieraz w Finlandii czy Norwegii. Te takie drewniane.
Bo to oglàda∏em nieraz w∏aÊnie taki program o Norwegii, to
sobie tak to jakoÊ skojarzy∏em, ˝e to musi byç równie˝ cu-
downie i pi´knie. Okaza∏o si´, ˝e tu smutno. ˚e te domy to
sà gorsze jak w Polsce. Zaniedbane, nieotynkowane, brud-
ne. P∏otów nie ma, ogrodzeƒ. Nie ma zieleni wko∏o
[38/2003].

Zawodzi nawet budowanie obrazu Islandii na podsta-
wie wiedzy na temat krajów skandynawskich. Wyspa ni-
czym te˝ nie przypomina swojskich krajobrazów. Brakuje
bia∏ego piaseczku znad Ba∏tyku, bujnej polskiej roÊlinno-
Êci, lasów. Dlatego dla imigrantów z Polski konfrontacja
z rzeczywistoÊcià przynosi przede wszystkim ogromne za-
skoczenie. Pozytywne, je˝eli ktoÊ, orientujàc si´ po nie-
przychylnych relacjach uzyskanych od przyjació∏, spodzie-
wa∏ si´ najgorszego. Jednak cz´Êciej pierwsze wra˝enie by-
∏o negatywne. I jak przyjecha∏am tutaj samolotem do Rey-
kjavíku, i tutaj z lotniska do Djúpivogur jecha∏am autobu-
sem, to prawie p∏aka∏am, gdzie mnie wywieêli. Cha, cha.
Na koniec Êwiata. Ja mieszka∏am w Gdaƒsku, a tutaj przy-
jecha∏am i same góry. Z jednej strony góry, z drugiej prze-



paÊç, ocean i nic wi´cej. Dla mnie to by∏ koszmar [17/1994].
Uderza∏ nie tylko islandzki pejza˝, ale równie˝ wielkoÊç
i odizolowanie miejscowoÊci, do których przyje˝d˝ali Pola-
cy. Zdziwienie wzbudza∏y rzeczy na pozór ca∏kiem proza-
iczne. Nie wiedzia∏am, ˝e ryba tak brzydko pachnie
[52/2005]. Czasem szok by∏ tak wielki, ˝e zmusza∏ do szyb-
kiego powrotu. 

Niemal wszystkim z moich rozmówców pierwszy kon-
takt z Islandià przywodzi∏ na myÊl krajobraz ksi´˝ycowy.
Tak jak z Keflavíku jechaliÊmy do Reykjavíku, z lotniska, to
takie wra˝enia – powiem pani szczerze, ˝e jakbym na Ksi´-
˝yc przyjecha∏a [19/1998]. Ale nie sàdz´, ˝eby przyczynà tej
zgodnoÊci by∏a zas∏yszana historia o trenujàcych na Islandii
kosmonautach przed wyprawà na Ksi´˝yc13. Nie sàdz´ te˝,
by wynika∏a ona z faktycznego podobieƒstwa krajobrazów,
chocia˝ oba opisywane sà jako ja∏owe, pozbawione wegeta-
cji i ukszta∏towane dzia∏alnoÊcià wulkanicznà. JeÊli przy-
jàç, ˝e dokonujàc porównaƒ pos∏ugujemy si´ zwykle obra-
zami znajomymi, to mo˝na przypuszczaç, ˝e zestawienie Is-
landii z Ksi´˝ycem ma charakter symboliczny. Ksi´˝yc sta-
je si´ tu metaforà totalnej obcoÊci Islandii. Islandia, jeÊli
przywo∏amy wczeÊniejsze wypowiedzi, jest koƒcem Êwiata,
niemal bajkowà krainà lodów14, zupe∏nie innym Êwiatem.
Innym, czyli nierzadko gorszym.

Przewa˝nie jednak odmiennoÊç Islandii budzi w przy-
jezdnych ambiwalentne uczucia. Z jednej strony pociàga,
jak wszystko, co egzotyczne, a z drugiej niepokoi jak to, co
nieznane, do czego nie ma wypracowanych standardów za-
chowaƒ. Wiele osób po poczàtkowym okresie fascynacji
(nielicznym zostaje ona na zawsze), w którym przyjmujà ro-
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13. W 1965 roku na Islandii w okolicach Öskjuvatn, na pó∏noc od
Vatnajökull, przed wyprawà kosmicznà na Ksi´˝yc trenowa∏o dziesi´-
ciu amerykaƒskich kosmonautów. Za rocznikiem „Öldin Oskar”
(1978). 
14. Por. tytu∏ recenzji najnowszej p∏yty Björk: Robert Sankowski,
Gniew Królowej Âniegu, „Gazeta Wyborcza”, 6 maja 2007. 
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l´ turystów gorliwie eksplorujàcych teren, przechodzi do
stanu znu˝enia, któremu towarzyszy t´sknota za domem
i nostalgia za polskimi widokami. 

Zupe∏nie inaczej ni˝ rodowici mieszkaƒcy Islandii,
których to˝samoÊç narodowa opiera si´ mi´dzy innymi 
na afirmacji specyficznoÊci islandzkiej przyrody15, nieje-
den z nowych osadników ma trudnoÊci z dostrze˝eniem 
jej uroku. Co tu jest? Tu jest same góry i niczym si´ ˝aden
fiord nie ró˝ni [43/2003]. To tylko i wy∏àcznie fiordy, góry,
wodospady i troszeczk´ tam krzaczków, troszeczk´ tej
trawki gdzieniegdzie. I ca∏y czas ten krajobraz smutny,
smutny i jeszcze raz smutny [38/2003]. Przede wszystkim
islandzki pejza˝ wydaje im si´ monotonny i przygn´bia-
jàcy. Przeszkadza brak drzew i uboga roÊlinnoÊç. Góry, 
które dla tubylców sà niezb´dnym elementem przestrzeni,
niektórym Polakom wydajà si´ przera˝ajàce. W lecie oni
jeszcze mi nie przeszkadzajà, a w zimie to tak wyglàda,
jakby zadusiç mieli [42/2003]. OdmiennoÊç pog∏´bia po-
czucie wyobcowania. Czujemy si´ tu jak w wi´zieniu
[49/2005]. Nie jest oczywiÊcie tak, ˝e rodacy narzekajà na
wszystko. Nawet najwi´ksi sceptycy doceniajà Êwie˝e 
powietrze i czystà wod´ i chocia˝ sami nie potrafià si´ 
zachwycaç, to zdajà sobie spraw´ z tego, ˝e Islandia wzbu-
dza zainteresowanie swoim unikatowym krajobrazem.
Znaczy ja pani powiem, Islandia jest na pewno ∏adna, 
ma t´ ˝ywà, nieska˝onà natur´. Islandia jest bardzo ory-
ginalna. Dla turystów. Przyjechaç obejrzeç, pobyç mie-
siàc i pojechaç. Ale ˝yç? Tutaj ˝yç, to inaczej si´ ˝yje
[11/1998].

Istotnie, inaczej postrzega si´ Islandi´, gdy przyje˝d˝a
si´ jà zwiedzaç, a zupe∏nie inaczej, gdy podejmuje si´ decy-
zj´, ˝eby na niej zamieszkaç. ˚ycie na Islandii utrudnia Po-

15. Gísli Sigurµsson, Icelandic National Identity, [w:] Making Euro-
pe in Nordic Contexts, red. Pertti J. Anttonen, Nordic Institute of
Folklore, Turku 1996. 



lakom przede wszystkim pogoda. Deszcz, d∏uga zima,
zw∏aszcza na pó∏nocy kraju. Najbardziej ucià˝liwy jest
wiatr. Na Islandii wieje prawie zawsze, a cz´sto tak, ˝e
trudno si´ poruszaç. Równie cz´sto wieje i pada jednocze-
Ênie. Takie warunki dla turystów mogà byç êród∏em ekstre-
malnych doÊwiadczeƒ, po które w koƒcu przyjechali, ale dla
osiedlajàcych si´ imigrantów jawià si´ raczej jako problem,
z którym trzeba sobie jakoÊ radziç. Niemniej jednak do is-
landzkiej przyrody mo˝na si´ przyzwyczaiç, tym bardziej ˝e
to nie ona, tylko praca by∏a g∏ównym celem podró˝y. Wszel-
kie niedogodnoÊci daje si´ zaakceptowaç, dopóki zarobki sà
wy˝sze ni˝ w Polsce. Z czasem krajobraz wyspy przestaje
budziç skrajne emocje, jak gdyby oboj´tnieje. Islandia nie
jest i pi´kna i nie jest nie∏adna [42/2003]. Staje si´ zwyk∏ym
otoczeniem przyjmowanym bezrefleksyjnie, z jego wadami
i zaletami.

Niektórzy, aby poczuç si´ na Islandii bardziej swoj-
sko, próbujà zagospodarowaç emocjonalnie pustà prze-
strzeƒ, wype∏niajàc na przyk∏ad mieszkanie przedmiota-
mi przywiezionymi z domu rodzinnego. Inni próbujà prze-
nieÊç czàstk´ ojczyzny, hodujàc „polskie” warzywa
w ogródku. Nielicznym udaje si´ oswoiç Islandi´, do-
strzegajàc podobieƒstwa z rodzimà okolicà – mo˝e tro-
ch´ wbrew prawdzie empirycznej. A jest coÊ, co paƒstwa
dra˝ni na Islandii, do czego nie mo˝ecie si´ przyzwy-
czaiç? Tu nie ma nic takiego. Las jest, grzyby sà, ryby sà!
[20/1996].

Trudniej pokochaç Islandi´, chocia˝ i tak si´ zdarza.
Przy czym jeÊli ktoÊ zaczyna odczuwaç mi∏oÊç do tego kra-
ju, przedk∏adaç otwartà przestrzeƒ nad ojczyste lasy, to
zwykle bierze to za przejaw upodobniania si´ do Islandczy-
ków. Tak jakby czar Islandii i autentyczny zachwyt zarezer-
wowany by∏ wy∏àcznie dla jej rodowitych mieszkaƒców,
którzy od urodzenia sà zwiàzani z wyspà, wychowani
w przekonaniu, ˝e ich charakter kszta∏towany jest przez su-
rowà, nieprzychylnà cz∏owiekowi i zupe∏nie wyjàtkowà
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przyrod´ islandzkà16. Nie ma lasów. Ale przyzwyczai∏em si´
do tego. Mnie teraz ju˝ m´czy na przyk∏ad jechaç lasem
w Polsce. Dlatego kupi∏em sobie mieszkanie tutaj, ˝eby
mieç dobry widok [na góry i ocean – A.W.]. No mówi´ ci – je-
stem du˝o wi´kszym Islandczykiem ni˝ kiedykolwiek Pola-
kiem [13/1998].

Ubogie ˝ycie – uboga kultura

W pierwszych latach migracji z Polski do Islandii, jak
zosta∏o to ju˝ powiedziane we wst´pie, wi´kszoÊç Polaków
przyje˝d˝a∏a do ma∏ych osad rybackich rozsianych wzd∏u˝
d∏ugiej linii brzegowej. Niektóre z nich po∏o˝one sà w trud-
nodost´pnych regionach wyspy. Zdarza si´, ˝e podczas zimy
bywajà zupe∏nie odizolowane od reszty kraju. Nie trzeba
mówiç, ˝e nawet ci, którzy przyje˝d˝ali z ma∏ych polskich
wiosek, byli zaskoczeni czy raczej rozgoryczeni, docierajàc
w koƒcu na miejsce przeznaczenia. Tutaj ludzie tylko tak
wyjdà – to wyjdzie tylko tak, ja wiem, na Esso i z powrotem
do domu. Sà pozamykani. Restauracja czynna raz w tygo-
dniu. Tylko w sobot´. I to w sobot´ otwierane o godzinie 24.
Nie ma bilarda, ˝eby se pograç. Nie ma jakiÊ tam maszyn
rozrywkowych. Lotek. Musi si´ cz∏owiek zdaç na siebie. To,
co stworzy17 [38/2003].

Nawet stolica Islandii – niewàtpliwie jednego z najbo-
gatszych paƒstw Êwiata – w niczym nie przypomina Êwiato-
wych metropolii. Nie ma tutaj wielkich drapaczy chmur, ru-

16. Rola przyrody w uzasadnianiu cech Islandczyków zosta∏a wy-
eksponowana na przyk∏ad w pi´ciu esejach opublikowanych pod
wspólnym tytu∏em The Way We Are („Iceland Review” 1998, nr 1).
Mo˝na by przypisaç islandzkiej naturze wp∏yw na ludzkà kreatyw-
noÊç, pewnà beztrosk´ po∏àczonà z wiarà w przypadek, elastycznoÊç,
solidarnoÊç, wytrzyma∏oÊç i pracowitoÊç. 
17. Ale nawet w tak ma∏ych wioskach, liczàcych 300–400 mieszkaƒ-
ców, funkcjonujà przedszkola, szko∏y, urz´dy pocztowe, banki, a cz´-
sto przedstawicielstwa wszystkich banków islandzkich. Ponadto
w wielu z nich dzia∏a szko∏a muzyczna, lokalny chór i orkiestra. 



chliwych autostrad, t∏umów ludzi, zat∏oczonych autobusów,
olbrzymich centrów handlowych. Za to w miejskim budow-
nictwie dominujà drewniane domki pokryte kolorowà bla-
chà, wsz´dzie panuje wzgl´dny spokój, a w samym sercu
miasta znajduje si´ jezioro, gdzie w pogodny dzieƒ mo˝na
pokarmiç g´si i ∏ab´dzie. Ten prowincjonalny, chcia∏oby si´
powiedzieç, wyglàd Reykjavíku oraz niepozorny charakter
pozosta∏ych miasteczek, mi´dzy którymi ciàgnà si´ tereny
zupe∏nie niezaludnione, sk∏ania czasem Polaków do wnio-
sku, byç mo˝e wiedzionych wizerunkiem industrialnego
Zachodu, ˝e taka peryferyjna, odizolowana od reszty Euro-
py Islandia musi te˝ byç s∏abo rozwini´ta. Siostra mi mówi-
∏a coÊ takiego: pe∏no Êniegu, ludzi praktycznie nie ma, skle-
pów, to zapomnij. Autentycznie. I ja myÊla∏am, ˝e to b´dzie
dok∏adnie tak, pe∏ne zacofanie. A tu si´ okaza∏o, ˝e zupe∏nie
w innà stron´. ˚e jest o wiele wy˝szy poziom ˝ycia, stan-
dard i tak dalej. Jest o wiele wy˝szy ni˝ u nas w Polsce.
I przede wszystkim inne post´powe myÊlenie [29/1998].

I chocia˝ moja rozmówczyni, która, co trzeba podkre-
Êliç, od poczàtku mieszka∏a w Reykjavíku, zmieni∏a zdanie
po przyjeêdzie na wysp´, to wiele osób utrzymuje przekona-
nie o zacofaniu Islandii. W ostatecznoÊci zgadzajà si´ z tym,
˝e kraj pod wzgl´dem technologicznym mo˝e i jest nowo-
czesny, ale na pewno nie jego mieszkaƒcy. Chocia˝ mo˝e sa-
ma nie mam tej szko∏y i nie jestem ˝adna uczona, ale za-
uwa˝am, ˝e Islandczycy, pomimo to, ˝e nawet tam koƒczà
studia, wydajà mi si´ zacofani. Majà bardzo dziwny styl my-
Êlenia. MyÊlà ca∏kiem inaczej ni˝ Polacy. […] No mnie si´
wydaje, ˝e Islandczycy, pomimo to, ˝e si´ uczà, du˝o si´
uczà i chcà si´ uczyç, nie dorównujà Polakom [19/1998].

Do niskiego wykszta∏cenia, dochodzà jeszcze naganne
maniery Islandczyków. Chodzi mi o bekanie, pierdzenie,
d∏ubanie w nosie, k∏adzenie brudnych girów na stó∏
[26/2000]. S∏uchajàc czasem relacji Polaków, mo˝na odnieÊç
wra˝enie, ˝e Islandi´ zamieszkujà ca∏kiem niecywilizowane
ludy (A jeszcze tam w Vestfjörµzie, to ci ludzie sà jeszcze
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bardziej dzicy [25/2000]) albo potomkowie Wikingów, któ-
rzy jeszcze nie nabrali og∏ady ani nie nauczyli si´ szacunku
dla kobiet. Wydaje mi si´, ˝e to by∏ bardzo, bardzo biedny
naród, bardzo ubogi. Wyzuty zupe∏nie z jakiejkolwiek kul-
tury. Oni nie majà na przyk∏ad czegoÊ takiego, ˝e m´˝czy-
zna ust´puje kobiecie czy podaje jej p∏aszcz. Nie, tutaj nie
ma czegoÊ takiego. Ja si´ do tego ju˝ przyzwyczai∏am. Ale
na poczàtku by∏o to dla mnie szokiem. W ogóle maniery
przy stole i takie rzeczy. Sà po prostu prostakami. [...] Jest
mi ich ˝al, bo nie sà z∏ym narodem, ale w∏aÊnie ta ich histo-
ria – sà ubodzy, sà ubodzy w∏aÊnie w kultur´ osobowà. Tego
si´ nie da zmieniç [14/1994]. Jak widaç, win´ za to, wed∏ug
niektórych z moich rozmówców, ponosi odizolowanie,

Ilustracja archiwalna zaczerpni´ta 
z wydania Wyspy na chmurnej pó∏nocy 
Ferdynanda Goetla z roku 1928



a przede wszystkim ubóstwo, w jakim ˝yli Islandczycy nie-
mal do po∏owy XX wieku, kiedy to szybko rozwijajàce si´
rybo∏ówstwo i eksport produktów rybnych doprowadzi∏y
Islandi´ w niezwyk∏ym tempie do obecnego dobrobytu18.

Podobnie kultura islandzka w porównaniu z polskà
kulturà narodowà wypada raczej blado. Jak zauwa˝y∏ po-
dró˝ujàcy w latach dwudziestych XX wieku po Islandii pol-
ski prozaik, Ferdynand Goetel, w Islandii „nie ma ˝adnych
zabytków budowlanych, ˝adnych ruin, ˝adnych Êladów po
ruinach”19. Powszechnie ten brak materialnych Êladów hi-
storii uto˝samiany jest z brakiem dziedzictwa kulturowego,
brakiem jakichkolwiek tradycji. Bo mo˝na powiedzieç, ˝e
tutaj na Islandii ten naród by∏ bardzo ubogi zawsze. I oni nie
majà ˝adnych wielkich zabytków, tradycji. Oni zawsze byli
pod zaborem. To jest tradycja prostego ludu, nie by∏o ˝adnej
szlachty. Nie by∏o ludzi, którzy tà wielkà kultur´ tworzyli.
A u nas mo˝na to zobaczyç. Mamy tà pi´knà kultur´ polskà.
Wielkà i wspania∏à [5/1991]. Ale inaczej ni˝ Goetel, który
t∏umaczy∏ to trudnymi warunkami naturalnymi, z jakimi
musieli nieustannie walczyç mieszkaƒcy wyspy, badani
przeze mnie Polacy ponownie wskazujà na ubóstwo kultu-
ralne i brak wykszta∏cenia. W odró˝nieniu od podró˝ników
wielokroç podkreÊlajàcych olbrzymie bogactwo miejscowej
tradycji pisanej, Polacy rzadko podnoszà ten aspekt kultu-
ry, gdy porównujà si´ z Islandczykami20. Nigdy te˝ nie
uwzgl´dniajà faktu, ˝e Islandia – od kolonizacji a˝ do po-
czàtków XX wieku – nigdy nie przekracza∏a 100 tys. miesz-
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18. Gunnar Karlsson, Iceland’s 1100 Years. The History of a Margi-
nal Society, C. Hurst & Co, London 2001. 
19. Ferdynand Goetel, Wyspa na chmurnej Pó∏nocy, Gebethner
i Wolf, Warszawa 1928, s. 39. 
20. Szwedzki arcybiskup Olaus Magnus ju˝ w XVI wieku pisa∏ o za-
mi∏owaniu Islandczyków do spisywania w∏asnej historii. W innych re-
lacjach podró˝nicy wspominajà zwyczaj g∏oÊnego czytania ksià˝ek
wieczorami. Zob.: Sumarliµi Ísleifsson, Ísland framandi land [Islandia
cudowny kraj], Mál og Menning, Reykjavík 1996. O islandzkiej tra-
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kaƒców; w momencie odzyskania niepodleg∏oÊci w 1944 ro-
ku liczy∏a ich 127 791 – tyle co na przyk∏ad P∏ock. Stàd tak
∏atwo przychodzi Polakom podtrzymywanie prostych sche-
matów myÊlowych: ubogi, czyli niewykszta∏cony, wiejski
znaczy prymitywny. 

W porównaniu z dziejami Polski, uwik∏anej stale
w konflikty z sàsiadami, zmuszonej do obrony granic i uza-
sadniania swoich praw do ziem, historia Islandii, w rzeczy
samej, wydaje si´ bardzo skromna. Jest to przede wszystkim
kronika zmagaƒ z ˝ywio∏ami natury. W oddaleniu od Euro-
py i wielkich wydarzeƒ, Islandia zaj´ta by∏a swoimi w∏a-
snymi bolàczkami. W tym wzgl´dzie trudno jest znaleêç Po-
lakom p∏aszczyzn´ porozumienia z Islandczykami. 

S∏owianie Pó∏nocy

Wyje˝d˝ajàcy do Islandii Polacy nie mieli ˝adnych
oczekiwaƒ co do tego, jakimi ludêmi sà Islandczycy. Jednak
wi´kszoÊç imigrantów by∏a przekonana, ˝e skoro udaje si´
do innego paƒstwa, spotka tam ludzi o ca∏kiem odmiennym
usposobieniu. To jest zupe∏nie inny naród, zupe∏nie inna
kultura, zupe∏nie inne osobowoÊci [14/1994]. I dodajmy
jeszcze: zupe∏nie inne poczucie humoru ni˝ my [25/1991].
Problem zwykle pojawia si´ przy próbie skonkretyzowania
tych ró˝nic. 

Zdecydowanie najbardziej wyró˝niajàcà si´ cechà Is-
landczyków, na którà wskazujà Polacy, jest ich hermetycz-
noÊç, zamkni´toÊç, utrzymywanie dystansu w relacjach
z obcymi. Sprawiajà wra˝enie mi∏ych, ale jest to tylko po-
zorna uprzejmoÊç. Prze∏amanie bariery niektórym wydaje

dycji literackiej i jej znaczeniu dla kultury skandynawskiej mo˝na
przeczytaç m.in. w pracach: Edward Oskar Gabriel Turville-Petre,
Myth and Religion of the North: The Religion of Ancient Scandina-
via, Greenwood Press Reprint, Westport 1975; Stanis∏aw Piekarczyk,
Mitologia germaƒska, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warsza-
wa 1979.



si´ niemo˝liwe nawet po d∏u˝szym pobycie w tym kraju.
Nasi Polacy sà tacy otwarci, rozumiesz. Ja ci powiem to, co
ja czuj´, co ja myÊl´. A oni nie. Oni sà tacy zamkni´ci, zim-
ni. Nigdy nie wesz∏am na takie tematy osobiste, takie, na ja-
kie z kole˝ankà umiem rozmawiaç [29/2000]. Czasem to
zdystansowanie, w po∏àczeniu z narodowym zadufaniem,
w oczach Polaków nabiera charakteru dyskryminacji. Za-
mkni´ci i zawsze na dystans. I oni wszystko lepiej wiedzà.
Im si´ wydaje, ˝e oni sà najmàdrzejsi na Êwiecie, a ty jesteÊ
taki „g∏upi foreigner”, nic nie wiesz. A nam si´ wydaje, ˝e
jest w∏aÊnie odwrotnie [25/1991].

Islandczycy sà ozi´bli, ale tylko dla obcokrajowców,
w szczególnoÊci dla Polaków. Pod wzgl´dem sympatii, ja-
kà Islandczycy obdarzajà inne narodowoÊci, plasujemy si´
gdzieÊ pomi´dzy przedstawicielami Europy Zachodniej
a przyjezdnymi z Azji i Afryki. Niektórzy skar˝à si´, ˝e 
Islandczycy nie okazujà Polakom zainteresowania takie-
go, jakie okazujà na przyk∏ad Francuzom. […] to si´ przed-
stawi∏am, ˝e jestem z Francji. […] Tak mnie dziewczyny 
obskoczy∏y i tak mnie wyca∏owa∏y. „O z Francji”. „A po-
wiedz coÊ po francusku”. […] Ale póêniej ju˝, ˝eby nie by∏o
g∏upio, powiedzia∏am, ˝e jestem z Polski. „A to ju˝, a to
z Polski, to ju˝ tam nieciekawie”. To ju˝ nie by∏o pytaƒ
[19/1998]. 

Wbrew opiniom o oboj´tnoÊci Islandczyków i nieanga-
˝owaniu si´ w relacje z obcokrajowcami wielu Polaków do-
Êwiadczy∏o wielkiej ˝yczliwoÊci ze strony gospodarzy. Wie-
lokrotnie s∏ysza∏am z ust moich rozmówców – cz´sto tych
samych, którzy krytykowali ozi´b∏oÊç Islandczyków – opo-
wieÊci o tym, jak gospodarze pomagali im urzàdziç si´
w pierwszych dniach po przyjeêdzie, jak cierpliwie wspie-
rali ich w nauce islandzkiego. Zdarza∏o si´, ˝e to Island-
czyk, a nie rodak pomaga∏ im za∏atwiaç ró˝ne sprawy urz´-
dowe czy asystowa∏ podczas wizyty u lekarza. Niektórzy
Polacy sà nawet przekonani, ˝e w sytuacjach naprawd´
trudnych bardziej mogà liczyç na tubylców ni˝ swoich kra-
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jan. Na pierwszy rzut oka to si´ wydaje, ˝e tacy zimni. Od-
pychajàcy. Ale jak cz∏owiek wejdzie w jakieÊ tarapaty, ja-
kieÊ ma problemy, znajdzie si´ w k∏opotach, to pomogà.
A jeszcze jak si´ cz∏owiek otworzy przed nimi, to przyjacie-
la wsz´dzie mo˝na znaleêç [18/1998].

W charakterystykach Islandczyków, zarówno tych two-
rzonych przez obcokrajowców, jak i przez nich samych, za-
wsze akcentuje si´ szczególny etos pracy, na który sk∏ada si´
d∏ugi dzieƒ roboczy, sumiennoÊç w wykonywaniu obowiàz-
ków oraz odpowiedzialnoÊç21. Do wysi∏ku Islandczycy
przyuczani sà od wczesnego dzieciƒstwa, a praca dzieci –
zw∏aszcza na farmie – uwa˝ana jest za wa˝ny element wy-
chowania22. Tymczasem od Polaków cz´sto s∏yszy si´, ˝e Is-
landczycy sà leniwi, majà „zrelaksowane podejÊcie do robo-
ty”, notorycznie si´ spóêniajà. Wprawdzie sp´dzajà w pra-
cy du˝o czasu, ale wiele godzin up∏ywa im na przerwach. Sà
powolni. Na wszystko majà czas, mo˝e byç zrobione póênej.
Spóêniajà si´. Ja tego nienawidz´. Po prostu ja, jakby nie
by∏o przez 20 lat, wychowa∏am si´ w p´dzie, jaki u nas jest.
˚eby cokolwiek zdobyç, to trzeba si´ staraç. I to nie starcza.
I trzeba byç, zawsze si´ czymÊ wyró˝niaç i staraç si´ i tak
dalej. Tu tego nie ma. Tu k∏adà lach´ w wi´kszoÊci na
wszystko [26/2000].

21. Terry G. Lacy, Ring of Seasons. Iceland – Its Culture and Histo-
ry, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1998; The Way We
Are, „Iceland Review” 1998, nr 1.
22. Islandczycy sà przekonani, ˝e ró˝nià si´ w tym wzgl´dzie od in-
nych krajów europejskich. Margrét Einarsdóttir pisze, ˝e stanowi to
cz´Êç „mitologii narodowej” i oparte jest bardziej na wierze ni˝ rze-
czywistoÊci. Jedyna rozbie˝noÊç polega na bardziej uregulowanym
charakterze pracy dzieci. Zob.: Margrét Einarsdóttir, Bara eitthva_
sem krakkar gera til aµ vinna sér inn pening: sjónarhorn blaµburµar-
barna á vinnu sína sett í stærra sögulegt og félagslegt samhengi, pra-
ca magisterska przygotowana w Instytucie Antropologii Uniwersyte-
tu Islandzkiego, Lokaritgerµ (meistarapróf) viµ Háskóla Íslands, Rey-
kjavík 2004.



Trudno powiedzieç, czy ma to zwiàzek z tym, ˝e Pola-
cy przewa˝nie wykonujà prace, które sà uwa˝ane przez 
Islandczyków za ma∏o atrakcyjne, wi´c spotykajà tam wy-
spiarzy raczej niezmotywowanych do wi´kszego wysi∏ku.
Przybysze z Polski, ponadto, kierujà si´ g∏ównie ch´cià za-
robku, dlatego sà bardziej zdeterminowani, ˝eby przyjmo-
waç nadgodziny czy dodatkowe zlecenia. Wielu z nich zo-
stawi∏o rodziny w Polsce; w Islandii nie majà czasoch∏on-
nych obowiàzków rodzinnych. Na tle gospodarzy mogà
przez to czuç si´ bardziej pracowici. Mimo powszechnego
wÊród Polaków przebywajàcych na wyspie powàtpiewania
w pracowitoÊç Islandczyków zdarzajà si´ te˝ g∏osy podziwu
dla ich wytrzyma∏oÊci, zahartowania, adaptacji do warun-
ków pogodowych, zaradnoÊci i wszechstronnoÊci, zw∏aszcza
gdy dotyczy to kobiet. Ja mog´ powiedzieç nawet, ˝e Island-
ki, kobiety jakieÊ sà bardziej takie wytrwa∏e, wytrzyma∏e.
Ci´˝ko pracujà, bardzo ci´˝ko. Ca∏y dzieƒ pracujà i oprócz
tego dom utrzymujà, dzieci majà przecie˝ [18/1998]. 

Terry G. Lacy pisze, ˝e oprócz samowystarczalnoÊci
wa˝ne jest dla Islandczyków wspó∏dzia∏anie i solidarnoÊç,
odziedziczone po przodkach, dla których gotowoÊç pomocy
sàsiadom by∏a elementem koniecznym do przetrwania23.
Natomiast Andri Snær Magnason, analizujàc istotne cechy
swojej ojczyzny, stwierdza, ˝e jest to kraj, „gdzie nie ma po-
trzeby zamykaç drzwi”24. Wielokrotnie s∏yszy si´ o uczci-
woÊci i wzajemnym zaufaniu jako wartoÊciach, na których
opiera si´ spo∏eczeƒstwo islandzkie. Islandczykom obca jest
podejrzliwoÊç. Stosujà si´ do regu∏, bo ich przekraczanie nie
jest wykroczeniem przeciw paƒstwu, ale nielojalnoÊcià wo-
bec wspó∏obywateli. Spostrzegajà to te˝ Polacy. Sà porzàd-
ni [16/1998], totalnie bezinteresowni [34/2002]. Ale cz´sto
taka postawa jest interpretowana jako swego rodzaju naiw-
noÊç, ˝eby nie powiedzieç g∏upota gospodarzy. I wszyscy
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23. Zob.: Terry G. Lacy, Ring of Seasons...
24. The Way We Are, „Iceland Review” 1998, nr 1. 
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w∏aÊnie uwa˝ali, ˝e to jest naiwny naród. Dziecinnie po pro-
stu ufajà. Tak nam si´ na poczàtku wydawa∏o. Mo˝na by∏o
ich naoko∏o palca mieç. By∏o kilka takich osób, paru Pola-
ków, którzy byli tacy cwani bardziej, tak˝e po prostu pod-
chodzili ich. Tak si´ to obserwowa∏o. Jak powiesz tak, to tak
jest. Oni nie biorà pod uwag´, ˝e ktoÊ móg∏ sk∏amaç. Nie ro-
zumiejà, dlaczego ty mo˝esz powiedzieç tak, je˝eli ty uwa-
˝asz, ˝e jest inaczej, i wiesz dobrze, ˝e jest inaczej. Si´ mó-
wi to, co si´ uwa˝a [23/1998].

Islandzka megalomania narodowa wywo∏uje Êmiech,
poniewa˝, zdaniem Polaków, wyrasta z kompleksu ni˝szo-
Êci. Islandczycy lubià przechwalaç si´ swoimi dokonaniami,
przeliczajàc je cz´sto, jak czyni to taksówkarz w filmie
Zimna goràczka Friµrika ≤ora Friµrikssona, na iloÊç miesz-
kaƒców. Tym sposobem Islandia ma na przyk∏ad najwi´cej
laureatów Literackiej Nagrody Nobla. Wszystko, co is-
landzkie, jest najlepsze. Wszystko. Oni najlepiej Êpiewajà,
oni najlepiej si´ ubierajà, oni najlepsze majà fryzury, oni
najlepsze majà sprz´ty sprowadzane. Wszystko jest najnow-
sze, najlepsze. Technologie. W ogóle powietrze majà najlep-
sze. Wod´ najczystszà. Zwierz´ta najzdrowsze. No bo to tak
oni uwa˝ajà. To jest Êmieszne. Bo tak nie jest. Ale oni sobie
nic nie dadzà powiedzieç [26/2000].

WÊród innych cech wymienianych przez Polaków po-
wtarza si´ powszechny optymizm Islandczyków i przekona-
nie, ˝e „wszystko si´ jakoÊ u∏o˝y”. Wychowani w ciàg∏ej
trosce o przysz∏oÊç Polacy takà postaw´ Islandczyków od-
czytujà jako brak odpowiedzialnoÊci. Z dezaprobatà patrzà
na ciàg∏e ˝ycie w d∏ugach, nieumiej´tnoÊç oszcz´dzania.
Musz´ mieç wszystko naraz. Kupi´ na kredyt, ale musz´ to
mieç [52/2005]. Cz´sto krytykowana jest islandzka swoboda
obyczajowa, wczesna inicjacja seksualna, du˝a wolnoÊç po-
zostawiana dzieciom i m∏odzie˝y. Islandczykom brakuje te˝
spontanicznoÊci. Ka˝de odwiedziny muszà byç poprzedzone
kilkudniowà zapowiedzià. W opiniach Polaków zupe∏nie
nieobecny jest indywidualizm, wymieniony przez Terry G.



Lacy na pierwszym miejscu jako istotna cecha tego naro-
du25. Odwrotnie, moi rozmówcy zwracajà uwag´ na
wzgl´dnà jednorodnoÊç widocznà choçby w stylu ubierania
si´ czy kolejno przechodzàcych falach mody na ró˝ne ga-
d˝ety. Natomiast wiele osób wypowiada si´ pozytywnie na
temat islandzkiego egalitaryzmu. Je˝eli chodzi o zak∏ady
pracy, to jest taka ró˝nica. Dyrektor nawet podejdzie, poda
r´k´ i porozmawia z cz∏owiekiem. Nie ma tu takiego stopnia
– wy˝szy, najwy˝szy i jeszcze wy˝szy [16/1998]. 

Kilka osób wspomnia∏o o zami∏owaniu mieszkaƒców
Islandii do zabawy czy – dok∏adniej – sk∏onnoÊci do nad-
u˝ywania alkoholu. Pod tym wzgl´dem przypominajà Pola-
ków. KtoÊ nazwa∏ ich nawet „S∏owianami Pó∏nocy”, doda-
jàc przy tym, i˝ jedynà ró˝nicà jest to, ˝e Polacy pijà co-
dziennie, a Islandczycy tylko podczas weekendów. 

Z pewnoÊcià Polacy tworzà stereotyp mieszkaƒców 
Islandii przede wszystkim na podstawie opisów powtarza-
nych przez rodaków, ale po trosze odwo∏ujàc si´ do sposo-
bów, w jakich Islandczycy mówià sami o sobie. Tak oto wy-
pe∏niajà pustà wczeÊniej kategori´. Obraz gospodarzy
kszta∏towany jest równie˝ w opozycji do cech przypisywa-
nym grupie „swoich”: pracowity Polak versus leniwy Is-
landczyk, polska goÊcinnoÊç – islandzka ozi´b∏oÊç, spryt –
naiwnoÊç. Nierzadko – jak mo˝na si´ by∏o przekonaç
z przytoczonych cytatów – zdanie o Islandczykach formu∏o-
wane jest w postaci krytyki. Kiedy indziej odmienne zacho-
wanie Polacy usprawiedliwiajà tym, ˝e to jest po prostu ta-
ka mo˝e ich kultura [15/1991].

W niektórych wypowiedziach silnie podkreÊlana jest
granica mi´dzy Polakami a Islandczykami, uwidacznia si´
podzia∏ „my – oni”. O dystansie mo˝e Êwiadczyç te˝, u˝ywa-
ne czasem przez Polaków lekko pejoratywne okreÊlenie „Is-
landur”, utworzone z po∏àczenia polskiego s∏owa „Island-
czycy” i islandzkiego odpowiednika – íslendingar. Zna-
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mienne, ˝e najcz´Êciej takiego ostrego przeciwstawienia do-
konujà osoby, które utrzymujà kontakty prawie wy∏àcznie
z rodakami czy innymi obcokrajowcami. Nie wszyscy jed-
nak przejawiajà tak proste postrzeganie Islandczyków. Po-
przez cz´stsze kontakty nawiàzuje si´ bliskoÊç, prze∏amuje
anonimowoÊç, a homogeniczny i uproszczony obraz „miej-
scowych” nabiera z∏o˝onoÊci. W opowieÊci o Islandczykach
wkrada si´ ambiwalencja. Cz´Êç osób po prostu unika od-
powiedzi na pytanie, jacy sà Islandczycy, podsumowujàc, 
˝e to trudno okreÊliç w ogóle, je˝eli chodzi o wszystkich 
Islandczyków, bo wiadomo – ludzie sà ró˝ni [22/1994]. Im
bardziej ktoÊ jest zintegrowany, tym bardziej widaç, ˝e gra-
nica przestaje przebiegaç zgodnie z podzia∏em etnicznym,
pojawia si´ wspólna p∏aszczyzna, wspólny horyzont.

Zakoƒczenie

W przeciwieƒstwie do licznych turystów zwabionych
do Islandii obietnicà egzotyki i dzikiej, nietkni´tej przez
cz∏owieka przyrody, Polacy podà˝ajà tam w poszukiwaniu
pracy, na ogó∏ tylko tymczasowej. To w du˝ym stopniu de-
terminuje sposób, w jaki Polacy postrzegajà Islandi´ i jej
mieszkaƒców. Swoisty pejza˝ wyspy nie tyle jest zaletà, ile
raczej pewnym utrudnieniem, problemem, z którym trzeba
si´ uporaç. Przestrzeƒ Islandii jest dla Polaków niema, nie
przemawia do nich lokalnymi historiami, nie przywo∏uje
wspomnieƒ. Potrzeba czasu, ˝eby nauczyç si´ topografii,
wypracowaç pewne schematy post´powania. Potrzeba cza-
su, ˝eby jà oswoiç, odnaleêç swoje miejsce, stworzyç dom,
choçby doraêny. Jeszcze wi´cej czasu potrzeba, ˝eby prze∏a-
maç barier´ komunikacyjnà, zw∏aszcza ˝e wielu imigran-
tów nie zna j´zyka angielskiego, a tym bardziej j´zyka is-
landzkiego. Nie wszyscy sà gotowi, ˝eby podjàç ten wysi∏ek
– przyjechali tu przecie˝ tylko na chwil´, na rok, dwa,
trzy… Tacy przybysze cz´sto zamykajà si´ w bezpiecznym
kr´gu rodaków. Ich sposoby opisywania Islandii i Island-



czyków sà bardzo uproszczone i schematyczne. W ich rela-
cjach krajobraz przedstawia si´ niezbyt ciekawie, zw∏asz-
cza w porównaniu z rodzinnym. Sposób mówienia o tym
kraju i jego mieszkaƒcach zmienia si´ cz´sto w memencie
podj´cia decyzji o pozostaniu w Islandii na sta∏e. Wtedy po-
jawia si´ wi´cej powodów do uczestnictwa w ˝yciu wyspy,
a opinie stajà si´ bardziej zró˝nicowane. Powoli wytwarza
si´ intymny zwiàzek z otoczeniem, a Islandia staje si´ dru-
gà ojczyznà. 
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