
1. Przewodniki i prasa turystyczna skojarzy∏a s∏owo runtur z for-
mami ˝ycia nocnego w Reykjavíku, islandzkim „clubbingiem”, czyli

S∏ynne wyk∏ady francuskiego historyka Julesa Miche-
leta podobno rozpoczyna∏y si´ zawsze od zdania „Mes-
sieurs, l’Angleterre est une île”. Zaraz chcia∏oby si´ je spa-
rafrazowaç: „Panowie, Islandia jest wyspà”. Bo chyba nie
ma lepszego sposobu na to, a˝eby wyraziç szczególnej mocy
kulturowà „predestynacj´” Islandii, zarazem suponujàc
wiarygodnà lini´ interpretacji dziejów tego paƒstwa i losów
jego spo∏ecznoÊci. Wyspy majà w sobie coÊ z nieodpartej
skoƒczonoÊci: odizolowane, „uwi´zione” na nich byty i spo-
∏ecznoÊci rozpatruje si´ z dystansu, ale pod mniej kr´pujà-
cymi presjami metodologicznymi. W tym szkicu umyÊlnie
przekraczam „wszerz” rozmaite konteksty problemowe,
które w innym miejscu domaga∏yby si´ zaw´˝enia.

Choç Islandia liczy sobie obecnie tylu obywateli (oko∏o
300 tys.), ile w Polsce ma mieszkaƒców Êrednich rozmiarów
miasto (populacja Lublina czy Bydgoszczy dawno przekro-
czy∏a 350 tys.), nie sposób o kulturze islandzkiej pisaç en
block, opisaç jà w ca∏oÊci, totalnie. Wielkie syntezy kulturo-
we – o ile takie w ogóle sà mo˝liwe – bywajà pod wzgl´dami
empirycznymi i pisarskimi karko∏omne. Nie by∏oby, oczywi-
Êcie, niemo˝liwe przyj´cie strategii Bronis∏awa Malinow-
skiego, opisu i analizy „wycinkowej” – rozpisanie wzoru
kultury islandzkiej na tomy odpowiadajàce konkretnym
dziedzinom spo∏ecznym: najpierw ˝ycie seksualne Island-
czyków, najlepiej na tle frywolnoÊci weekendowego runtu-
ru1, potem „magia” przydomowych ogródków, zak∏adanych

W∏odzimierz Karol Pessel

Czy Islandia jest skandynawska? 
Próba nakreÊlenia „wzoru kultury”
islandzkiej



W¸ODZIMIERZ KAROL PESSEL248

na przekór nie˝yczliwej pod tà szerokoÊcià geograficznà
przyrody – i tak dalej. Na takie wypróbowane rozwiàzanie
nie ma tu jednak miejsca. Trzeba wi´c uruchomiç narz´dzia
typologiczne. Przywo∏uj´ dystynktywne, „laboratoryjne” ce-
chy kultury typu skandynawskiego, ˝eby skonfrontowaç je
nast´pnie ze swoistoÊcià, „realnymi” w∏aÊciwoÊciami kultury
islandzkiej i wykonaç pierwszy szkic „wzoru kultury”. Z ko-
niecznoÊci si´gam przy tym zarówno po dost´pnà literatur´
przedmiotu (prace Terry G. Lacy, Gunnara Karlssona, Paula
Durrenbergera, Gísli Pálssona czy Kirsten Hastrup), jak i li-
teratur´ pi´knà z Islandii w przek∏adach na j´zyk polski. 

Pewnà nieuniknionà wtórnoÊç tej metody ∏agodzi od-
wo∏anie do „doÊwiadczenia Islandii”, wra˝eƒ wyniesionych
z krótkotrwa∏ego pobytu na wyspie, osobiÊcie zapisanych
w pami´ci i podr´cznym „notatniku terenowym”. JeÊli ame-
rykaƒska antropolog Ruth Benedict, która wzór kultury
(pattern of culture) wprowadzi∏a do szeroko rozumianych
nauk o kulturze jako narz´dzie badawcze, potrafi∏a profe-
sjonalnie zajmowaç si´ analizà kultury japoƒskiej nigdy
przedtem nie odwiedziwszy kraju kwitnàcej wiÊni, to zasto-
sowanie tutaj „metody impresyjnej” mo˝e mieç, oprócz ele-
mentarnej prawomocnoÊci, tak˝e urok w∏aÊnie „impresji

chodzeniem w noce z piàtku na sobot´ i z soboty na niedziel´ po klu-
bach, w które zamienia si´ wi´kszoÊç „dziennych” knajpek, s∏ucha-
niem muzyki granej g∏ównie na ˝ywo i piciem du˝ych iloÊci napojów
wyskokowych. Poj´cie to pochodzi jednak nie od snucia si´ od baru
do baru, ale od je˝d˝enia „w kó∏ko” samochodami, na co skazana jest
m∏odzie˝, której w Islandii prawo jeszcze nie pozwala na wst´p do
nocnych lokali i spo˝ywanie alkoholu. WyjàtkowoÊç runturu polega
na kontraÊcie (wyolbrzymianym przez autorów przewodników i spra-
gnionych atrakcji turystów z Po∏udnia): dwa razy w tygodniu spokoj-
ni mieszkaƒcy zacisznej wyspy oddajà si´ naraz „dionizyjskim” ucie-
chom. Reporter „The Independent” pisze: „Posz∏a plotka, ˝e m∏odzi
Islandczycy upijajà si´ jak bobry, w∏óczà po g∏ównych ulicach miasta
do rana, kluby sà czynne do siódmej, a pi´kne dziewczyny wezmà ci´
ot tak do ∏ó˝ka, jeÊli tylko jesteÊ nowy”. Zob.: John Walsh, Gejzery
mocnych wra˝eƒ, „Forum” 2002, nr 28.



podró˝nej”2. Mo˝na bowiem t´ prezentacj´ mojego „do-
Êwiadczenia Islandii” ujàç jako podró˝ do celu licznych po-
dró˝y innych, o których pisze w tym tomie Roman Chym-
kowski – a wi´c jako indywidualne zweryfikowanie obrazu
wyspy, który zazwyczaj zabiera si´ ze sobà z Po∏udnia,
a tak˝e jego zaktualizowanie, refleksyjne uwspó∏czeÊnienie. 

Pytanie, czy Islandia jest rzeczywiÊcie skandynawska,
prowokujàce do scharakteryzowania kultury (w znaczeniu
najÊciÊlej dystrybutywnym) „krajowców” z wyspy tak odle-
g∏ej od europejskich brzegów, w tym nawet od pó∏nocnych
rubie˝y krajów nordyckich, nie jest wàtpliwoÊcià mojà.
PodnieÊli jà m∏odzi polscy entuzjaÊci, którzy „mi∏oÊç ideal-
nà” do Islandii, bo przewa˝nie do Reykjavíku nie dotarli
ani nawet nigdy nie wybierali si´ w takà podró˝, skàdinàd
kosztownà, zawdzi´czajà kilku „tekstom kultury”: filmo-
wym, muzycznym, rzadziej literackim. Temat tego szkicu
prawie sam wpad∏ mi wi´c w r´ce. Cz∏onkowie dzia∏ajàcego
na Uniwersytecie Warszawskim Studenckiego Klubu Is-
landzkiego napotkali na jednym z forów internetowych –
nie pomn´ którym – wymian´ zdaƒ poÊwi´conà temu wcale
nieb∏ahemu zagadnieniu. Zanim zwrócili si´ z problemem
do mnie, sami starali si´ go rozwik∏aç – bez skutku. 

Internetowym polemistom intuicja niby kaza∏a uzna-
waç Islandi´ za rdzennà cz´Êç Skandynawii, niemniej jed-
nak w takiej klasyfikacji coÊ nie dawa∏o im do koƒca spo-
koju. Podobnie, jak sàdz´, rzecz mia∏aby si´ z jednoznacznà
ocenà politycznych dziejów wyspy: jednym wydadzà si´
przede wszystkim historià dzielnej niezale˝noÊci (izolacji),
drugim zaÊ w zasadzie historià d∏u˝àcego si´ przez wieki
uzale˝nienia od losów Norwegii i Danii (1264–1944). Oba
aspekty „historii wydarzeniowej” Islandii wydobywa
w tym tomie artyku∏ Gra˝yny Szelàgowskiej.
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2. Zob.: Ruth Benedict, Wzory kultury, prze∏. Jerzy Prokopiuk.
Por.: Ruth Benedict, Chryzantema i miecz. Wzory kultury japoƒskiej,
prze∏. Ewa Klekot, Warszawa 2003.
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Kultura typu skandynawskiego

Za Zenonem Ciesielskim mo˝na wyró˝niç trzy czynni-
ki sprawcze odr´bnoÊci kultur skandynawskich jako
uogólnionej ca∏oÊci3. Pierwszym jest nordycka staro˝yt-
noÊç, a wi´c dorobek kulturowy z okresu mi´dzy trzecim
i jedenastym stuleciem po narodzinach Chrystusa (szczyt
okresu wikiƒskiego przypada na lata 800–1050). W kultu-
rach pó∏nocnych „era wikiƒska” pe∏ni funkcje analogiczne
do staro˝ytnoÊci greckiej i rzymskiej w kulturach Po∏udnia
(czy te˝ „kontynentalnych”), odwo∏ujàcych si´ skwapliwie
do tradycji Êródziemnomorskich – tak zwanej cywilizacji
∏aciƒskiej. Staro˝ytnoÊç nordycka dostarcza Êwiadectwa
historycznej wielkoÊci makroregionu; Samuel Huntington
móg∏by powiedzieç: (sub)cywilizacji skandynawskiej4. Do-
wodami takiej wspania∏oÊci mia∏oby byç wykszta∏cenie
w∏asnej techniki zapisu, pisma runicznego (z podkreÊle-
niem, ˝e tylko kultury przedstawiajàce wysoki poziom roz-
woju posiada∏y w∏asne pismo), posiadanie mitologii, w do-
datku uznawanej za dziedzictwo ogólnogermaƒskie (od-
dzielna mitologia niemiecka wszak nie istnieje, ideologia
hitlerowska zaw∏aszcza∏a mitologi´ nordyckà5), oraz zna-
komitej „oratury” (literatury pierwotnie przekazywanej
drogà ustnà) sag, wyrafinowanej formalnie poezji Êrednio-
wiecznych skaldów. 

Choç Zenon Ciesielski tego nie wspomina, warto do
ogólnoskandynawskich osiàgni´ç zaliczyç jeszcze tradycj´

3. Zenon Ciesielski, Nad poj´ciem kultury skandynawskiej, [w:]
Z dziejów Polski i Skandynawii. Rozprawy i studia na X-lecie Insty-
tutu Polsko-Skandynawskiego, red. Eugeniusz S. Kruszewski, Emil
Ashøj, Kopenhaga 1995.
4. Por.: Samuel P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, prze∏. Hanna
Jankowska, Warszawa 1997, zw∏aszcza cz. 1: Âwiat cywilizacji.
5. Por.: Georges Dumézil, Bogowie Germanów. Szkice o kszta∏to-
waniu si´ religii skandynawskiej, prze∏. Anna Gronowska, redakcja
naukowa Jacek Banaszkiewicz, Oficyna Nowa, Warszawa 2006, s. 30.



demokracji lokalnej, której nordycki rodowód zaakcento-
wa∏ Norman Davies6. Co wa˝niejsze, staro˝ytnoÊç ludów
Pó∏nocy jest sta∏ym punktem odniesienia, êród∏em aspiracji
artystycznych czy ideologicznych, zw∏aszcza w czasach
os∏abienia politycznego bàdê zagro˝eƒ dla swobody i pozio-
mu ˝ycia kulturalnego. Najlepszym tego przyk∏adem jest
dziewi´tnastowieczny ruch panskandynawistyczny7. Ini-
cjatorów i zwolenników ponownego zjednoczenia Skandy-
nawii motywowa∏a do dzia∏ania nostalgia za niegdysiejszà
chwa∏à Êwiata nordyckiego i formami religijnoÊci Wikin-
gów, której swoistà ostojà pozostaje Islandia, przyzwalajà-
ca na otwartà dzia∏alnoÊç neopogaƒskiej organizacji kultu-
ralno-religijnej Ásatru (literalnie: „wiara w Asów”, bogów
wymienionych w staroislandzkiej Eddzie).

Skandynawia nie znalaz∏a si´ w Cesarstwie Rzymskim,
proces chrystianizacji przechodzi∏a wi´c z opóênieniem,
w drugiej po∏owie X wieku (Dania najwczeÊniej, po roku
960, Islandia zaÊ dopiero w roku 1000). Otworzy∏o to drog´
do reliktowego, choçby w funkcjach bardziej symbolicz-
nych i artystycznych ni˝ religijnych, „d∏ugiego trwania”
form Êwiatopoglàdu pogaƒskiego. ChrzeÊcijaƒstwo jest
oczywiÊcie drugim istotnym wyró˝nikiem kultur typu skan-
dynawskiego. Nie nale˝y jednak ukrywaç, ˝e chodzi tu na-
de wszystko o dziedzictwo luteranizmu. ChrzeÊcijaƒstwo
rzymskie, „przedreformacyjne” mia∏o swoje niewàtpliwe
zas∏ugi dla historii kultur skandynawskich – pierwsi misjo-
narze nie niszczyli zabytków kultury przedchrzeÊcijaƒskiej
(to klasztorni skrybowie, pochodzàcy z „ludu”, spisywali
poezje skaldów), ale prawdziwà rol´ kulturotwórczà ode-
gra∏a na Pó∏nocy dopiero religia protestancka, która zapra-
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6. Norman Davies, Europa. Rozprawa historyka z historià, Kra-
ków 1999, s. 331.
7. Zob.: Gra˝yna Szelàgowska, WolnoÊç i odrodzenie nordyckiej
Germanii. Romantyczne koncepcje Unii Skandynawskiej w pierwszej
po∏owie XIX wieku, „Przeglàd Humanistyczny” 1992, nr 3.
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cowa∏a na do dziÊ procentujàcy „kapita∏ kulturowy”8.
Przyczyni∏a si´ ona do utrwalenia w spo∏eczeƒstwach zasad
demokratycznych – struktury koÊcio∏a luteraƒskiego dale-
kie by∏y od hierarchicznoÊci i w sposób widomy opiera∏y si´
na decentralizacji, oddzia∏ujàc tym samym na ró˝ne sfery
porzàdku publicznego. 

Zasada sola scriptura, która upowszechni∏a si´
w Skandynawii w XVII wieku w postaci pietystycznego
zwyczaju codziennej domowej lektury Biblii, mimochodem
wyda∏a owoce w dziedzinie oÊwiaty – ch∏op skandynawski,
przynajmniej reprezentant wy˝szych warstw mieszkaƒców
wsi, umia∏ czytaç. Do konsekwencji chrzeÊcijaƒstwa refor-
macyjnego nale˝y równie˝ ukszta∏towanie si´ przejmujàcej
wizji Êwiata o charakterze tragiczno-egzystencjalnym; z te-
go punktu widzenia „skok w religijnoÊç” Duƒczyka Sørena
Kierkegaarda wydaje si´ jedynie filozoficznym uogólnie-
niem takiego „Êwiatoodczucia”, w którym cz∏owiek skaza-
ny jest na „bojaêƒ i dr˝enie”, bezpoÊrednià konfrontacj´
z surowym Bogiem, bardziej ze Starego Testamentu ni˝ na-
uk mi∏osiernego Chrystusa i aposto∏ów9. 

Tragiczno-egzystencjalne widzenia Êwiata wzbogaca
jeszcze charakterystyczna „mistyka natury”, dla przyk∏adu
– w powieÊciach Norwega Knuta Hamsuna przejawiajàca
si´ w czytelnych pierwiastkach panteistycznych. Innymi
s∏owy, pog∏´bia to widzenie Êwiata dwuznaczne podejÊcie
mieszkaƒców Skandynawii do przyrody zwiàzane z ideà 
ludowoÊci, wkroczeniem kultury ludowej do kultury ofi-
cjalnej otwartymi frontowymi drzwiami. Przez ludowoÊç
nale˝y rozumieç specyficznie ch∏opski charakter kultury
Pó∏nocy, gdzie centra sà przecie˝ nieliczne, oÊrodki miejskie
wàt∏e a˝ do XX wieku, a peryferia rozleg∏e, ciàgnàce si´

8. Por.: Kultura ma znaczenie, red. Lawrence E. Harrison, Samuel.
P. Huntington, prze∏. S∏awomir Dymczyk, Poznaƒ 2003.
9. Zob.: Søren Kierkegaard, Bojaêƒ i dr˝enie. Choroba na Êmierç,
prze∏. Jaros∏aw Iwaszkiewicz, Warszawa 1982.



(wyjàwszy „kad∏ubowà” Dani´) niemal w nieskoƒczonoÊç.
Nieprzypadkowo termin „skansen”, oznaczajàcy muzeum
ludowe na Êwie˝ym powietrzu, pochodzi z j´zyka szwedz-
kiego (od parku folklorystycznego „Skanen” w Sztokhol-
mie). Chodzi tu zatem o wype∏nienie rdzenia kultury przez
mentalnoÊç prowincjonalnà bàdê, jak pisze Ciesielski,
„znacznà rol´ kulturotwórczà warstwy ch∏opskiej w proce-
sie rozwoju kultury”10. A mog∏a byç ona tym wi´ksza, ˝e
kraje nordyckie ominà∏ feudalizm – ch∏op skandynawski nie
ucierpia∏ niewoli. Stàd czerpie, pomimo procesów spo∏ecz-
nej modernizacji, digitalizacji kultury czy globalizacji (do-
st´pnà w islandzkich ksi´garniach History of Iceland dru-
kowano w Malezji!), nies∏abnàca pot´ga Êwiata ludowej
wyobraêni, zaludnianej przez elfy, skrzaty i trolle, oraz ów
ambiwalentny stosunek do natury, która wprawdzie jest
elementem egzystencji ludzkiej, jednak staje si´ niekiedy
dla niej powa˝nym obcià˝eniem i niebezpieczeƒstwem.

Tyle generalny model kultury nordyckiej (model konty-
nentalnych kultur skandynawskich). Zachowujàc go w pa-
mi´ci, mog´ przejÊç od typu idealnego do typu empiryczne-
go – szczegó∏owych, obserwowalnych znamion kultury is-
landzkiej, a wi´c od teoretycznych uogólnieƒ do w∏asnych
impresji terenowych. Staram si´ w ten sposób rozwa˝yç
skandynawski charakter kultury islandzkiej.

Impresje: wyspiarze z pó∏nocno-zachodniej Europy

PoÊród autostereotypowych wypowiedzi bohaterów
powieÊci 101 Reykjavík uderza skandalizujàce sformu∏owa-
nie o nudzie wiejàcej z sypialni ze wzgl´du na powa˝ne
ograniczenia w mo˝liwoÊciach ∏àczenia si´ w pary, na sta∏e
czy na jednà noc po runturze: 

Reykjavík to purée z marchwi. Sto czynnych korzeni w powie-
trzu, ubitych. Wszyscy ju˝ ze wszystkimi byli. Jak w poczekalni
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10. Zenon Ciesielski, Nad poj´ciem kultury skandynawskiej, s. 13.
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poradni wenerycznej. Wszyscy przykuci do jednego ∏aƒcucha
DNA. Zupe∏nie jak zjazd rodzinny jakiegoÊ rodu, który nigdy nie
powsta∏. Skrobanki mi´dzy wszystkimi stolikami11. 

Nie mnie orzekaç o islandzkich ograniczeniach w do-
borze naturalnym (bàdê wr´cz doborze partnerów seksual-
nych) i k∏opotach z nieformalnym promiskuityzmem. Wa˝-
ne jednak, ˝e Islandczycy, naród bardziej ni˝ ma∏y, tworzà
nieco wi´ksze plemi´, w czasie zaÊ weekendowych runtu-
rów, by tak za˝artowaç – pierwotnà hord´, jeÊli nie bez ma-
∏a czered´ wikiƒskich wojów podczas biesiady w Walhal-
li12. Troch´ znowu ubarwiajàc, „statystyczny” mieszkaniec
Reykjavíku, miniaturowej wersji europejskiej stolicy (nie-
wielkie Oslo nale˝y podzieliç przez trzy), ma w gronie swo-
ich bli˝szych lub dalszych znajomych przynajmniej jednego
s∏awnego Islandczyka, znanego w kraju, a czasem i poza
nim. Pierwszym tuziemcem, którego potencjalnie mo˝na by
spotkaç zaraz po wylàdowaniu na wyspie, móg∏by byç sam
prezydent Olafur Ragnar Grimsson. Notabli ani lokalnych
celebrities nie otacza si´ na Islandii szczególnym kokonem
bezpieczeƒstwa, „nietykalnoÊci” ani ponadprzeci´tnym
nimbem uznania: to równie˝ „swoi”, tacy jak wszyscy pozo-
stali. Na ulicach „swojacy” sà dlatego widoczni i „podejmo-
wani” bez emocji ani owacji, na równi ze zwyk∏ymi obywa-
telami. A˝ chcia∏oby si´ powiedzieç: sà „otwarcie obecni”
tak jak starszyzna czy przywódcy ma∏ych spo∏ecznoÊci try-
balnych w codziennym ˝yciu osady. 

Jak niegdysiejsi podró˝nicy raportowali, ˝e Rey-
kjavík sk∏ada si´ z niewielu i lichych zabudowaƒ, tak teraz
chce si´ powiedzieç, ˝e budynki rzàdowe nale˝à w bardzo

11. Hallgrímur Helgason, 101 Reykjavík, prze∏. Jacek Godek, Âwiat
Literacki, Izabelin 2001, s. 45.
12. Porównywanie Islandczyków z ludami pierwotnymi z egzotycz-
nych (po∏udniowych) krain by∏oby z pewnoÊcià nadu˝yciem, gdyby
uprzednio nie przyzna∏a mu legitymacji naukowej „antropologia kul-
tury islandzkiej”. Zob.: The Anthropology of Iceland, red. Paul Dur-
renberger, Gisli Pálsson, Iowa 1989.
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Reykjavík dawny i wspó∏czesny. 
U góry ilustracja z Wyspy na chmurnej pó∏nocy
Ferdynanda Goetla z roku 1928, 
u do∏u fot. Olgi Ho∏owni
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nowoczesnym miasteczku do najbardziej niepozornych.
Tylko prosta „szarfa bezpieczeƒstwa”, którà na czas sesji
parlamentu ogradza si´ jego g∏ówne wejÊcie, i podpierajàcy
jà jeden funkcjonariusz policji znaczà powag´ miejsca.
Znacznie okazalej, wcale nieprowizorycznie prezentuje si´
ratusz wybudowany „na wodzie” (wewnàtrzmiejskim je-
ziorku Tjörnin) w stylu postmodernistycznym – w budynku
tym urz´dujà „ludowe” w∏adze samorzàdowe. „Plemi´” dà-
˝y nieustannie do dobrostanu: równoÊci, jednakowoÊci
i jednorodnoÊci. Samorzàd jest tego niewàtpliwym stra˝ni-
kiem. Skoro nikt z cz∏onków plemienia nie powinien mieç
prywatnych sekretów (rzeczy wa˝nych ukrytych przed w∏a-
snà zbiorowoÊcià), wszystkie dyskusje nad wa˝nymi decy-
zjami w polityce toczà si´ publicznie; biurokracja „na mia-
r´” trzystutysi´cznej populacji nie utrudnia potem ich szyb-
kiego podejmowania i wdra˝ania. Dowiedzia∏em si´ od
„krajowców”, ˝e „szarfa bezpieczeƒstwa” zawieszona
przed Althingiem – uÊciÊl´, ˝e zobaczy∏em jà pod koniec
wrzeÊnia 2006 roku – by∏a raczej czymÊ niecodziennym, od-
st´pstwem od „egalitarnej” normy. Zazwyczaj wolno wejÊç
do samego Êrodka parlamentu i przyglàdaç si´ obradom is-
landzkich pos∏ów; stra˝nik jedynie poprosi o pozostawienie
baga˝u (plecaka) w szatni. 

Badania sonda˝owe Gallupa, na które powo∏uje si´
Terry G. Lacy, pokaza∏y, ˝e wartoÊciami kluczowymi dla Is-
landczyków sà wartoÊci egalitarystyczne i wolnoÊciowe:
równoÊç i swoboda osobista (z nieznacznymi wahaniami na
korzyÊç jednej lub drugiej w zale˝noÊci od poglàdów poli-
tycznych respondentów)13. Nietrudno uwierzyç w prawdzi-
woÊç takiego wyniku, jeÊli bierze si´ pod uwag´ „strategicz-
nà” postaw´ wyspy wobec Êwiata zewn´trznego okazywanà
w istotnych dla niej momentach rozstrzygni´ç politycznych.
WolnoÊç indywidualna nigdy nie powiedzie si´ tak jak

13. Terry G. Lacy, Ring of Seasons. Iceland – Its Culture and Histo-
ry, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1998, s. 3.



w po∏àczeniu z suwerennoÊcià spo∏ecznoÊci. Zostaç cz∏on-
kiem za∏o˝ycielem Paktu Atlantyckiego by∏o dla Islandii
sprawà bezpieczeƒstwa albo raczej wypada∏o z geopolitycz-
nej koniecznoÊci; skrawek ziemi „porzucony” na Atlantyku
prawie w po∏owie drogi mi´dzy Amerykà a Europà z natu-
ry rzeczy jest tyle˝ bezbronny, ile ∏akomy dla wszystkich
obcych potrzebujàcych militarnego przyczó∏ka.

Zupe∏nie co innego cenne ∏owiska ryb na oceanie – to
nie tylko dary natury, ale przede wszystkim narodowy skar-
biec. Kto Êmie przekroczyç granice ∏owiska, drastycznie na-
rusza islandzkie poczucie wolnoÊci, dog∏´bnà ÊwiadomoÊç
wy∏àcznoÊci i swobody panowania nad wyspà. Przywiàza-
nie do niej jest wÊród Islandczyków tak wielkie, ˝e nie po-
trafili z niej zrezygnowaç, mimo ˝e pod koniec XVIII wieku,
wobec pog∏´biajàcej si´ kl´ski g∏odowej, w∏adze duƒskie
przygotowa∏y plan przesiedlenia zabiedzonych wyspiarzy
z ca∏ym dobytkiem na Pó∏wysep Jutlandzki14. Tote˝ po
1958 roku przysz∏o Brytyjczykom zmierzyç si´ z dotkliwà
próbà poj´cia, jakim prawem spo∏ecznoÊç tak marginalna
w europejskiej skali demograficznej i ekonomicznej wypo-
wiedzia∏a „imperium”, jego „odwiecznej” pot´dze gospo-
darczej zaci´tà „wojn´” (przez brytyjskà pras´ nazwanà
cod war – wojnà dorszowà). Paramilitarne potyczki, prze-
pychanki na morzu i w portach, usta∏y po dwóch i pó∏ roku,
jednak ofensywy polityczno-gospodarczej Islandczycy nie
zaprzestawali dotàd, a˝ skutecznie odepchn´li intruzów da-
leko od swojej strefy po∏owowej i parokrotnie si∏à powi´k-
szyli jej zasi´g (od 4 mil w 1950 roku do 200 mil w roku
1975)15. Jak pisze Gunnar Karlsson, walka Islandczyków
o niepodleg∏oÊç skoƒczy∏a si´ dopiero w po∏owie lat siedem-
dziesiàtych16.
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14. Gunnar Karlsson, The History of Iceland, University of Minne-
sota Press, Minneapolis 2003, s. 182.
15. Tam˝e, s. 344–345.
16. Tam˝e, s. 347. 
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Islandczyk, zagadywany dzisiaj o stosunek do Europy,
wypowie si´ o zintegrowanym kontynencie w bardzo cie-
p∏ych – choç jakby okràg∏ych – s∏owach. Na pytanie, czy Is-
landia myÊli o przystàpieniu do Unii Europejskiej, sam pre-
zydent Olafur Ragnar Grimsson odpowiada:

O, nie, nie potrzebujemy tego. Tak jak powiedzia∏em, chcemy za-
chowaç swojà niezale˝noÊç, wi´c bierzemy od UE tylko to, co
najlepsze. Dzi´ki temu w∏aÊnie koƒczymy negocjacje o wolnym
handlu z Chinami jako pierwsze paƒstwo w Europie. Nie wiemy,
co si´ stanie z Unià za kilka czy kilkanaÊcie lat, jako kraj mamy
zaÊ pe∏nà swobod´. [...] Biznes si´ rozwija, bezrobocie jest mniej
ni˝ dwuprocentowe, kwitnie edukacja i opieka zdrowotna. Przed
nami jasna przysz∏oÊç!17

Niezale˝nie od deklarowanej przychylnoÊci wobec Eu-
ropy i niepowàtpiewania we w∏asnà przynale˝noÊç do niej,
Islandczycy woleli pozostaç poza strukturami Unii. Od in-
tegracji, a co za nià idzie, dostosowywania ró˝nych norm do
unijnych standardów, wa˝niejsza okaza∏a si´ pewnoÊç, ˝e
nikt z zewnàtrz, z Po∏udnia, nie b´dzie wyspiarzom dykto-
waç, gdzie, w jaki sposób (nazwany oczywiÊcie ekologicz-
nym) i ile ryb wolno im od∏awiaç – i czy wÊród urz´dowo,
odgórnie chronionych gatunków znajdujà si´ wieloryby
i maskonury. Za takà decyzjà Islandii sta∏ zarazem poucza-
jàcy przyk∏ad Norwegii, gdzie zachowanie faktycznej rów-
noÊci obywateli i local knowledge z zakresu troski o Êrodo-
wisko naturalne by∏y naczelnymi przes∏ankami do odrzuce-
nia integracji europejskiej w referendach18. 

Obywatelskie sumienie Islandczyków „oczyszcza” ch´t-
ne przyst´powanie do organizacji charytatywnych i socjal-

17. Nie potrzebujemy Unii Europejskiej. Wywiad z prezydentem 
Islandii przeprowadzony przez Micha∏a Sikorskiego, „Stosunki Mi´-
dzynarodowe” 2006, listopad–grudzieƒ.
18. Por.: Kate Hansen Bundt, Norwegia mówi „Nie!”. èród∏a sprze-
ciwu wobec cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, prze∏. Magdalena Ro-
stron, Warszawa 2000, s. 15–39.



nych, czynny udzia∏ w spo∏eczeƒstwie obywatelskim, którego
wspó∏czynnik okazuje si´, o dziwo, nawet wy˝szy ni˝ w kon-
tynentalnych krajach skandynawskich (w Danii – 5 proc.,
w Norwegii – 13 proc.)19. Je˝eli co najmniej jedna piàta Is-
landczyków systematycznie udziela si´ spo∏ecznie, to wyglà-
da na to, ˝e wyspiarze dobrowolnie przyjmujà model ˝ycia
zbiorowego, w którym „bogiem jest spo∏eczeƒstwo”, „kolek-
tyw” z∏o˝ony z równych sobie „wspó∏plemieƒców”. Budow-
nictwa sakralnego w paƒstwie islandzkim, co prawda, nie
brak (koÊció∏ek wyró˝nia si´ nawet na tle krajobrazu mia-
steczka Vík í M±rdal, które zamieszkuje niewiele ponad 300
osób), jednak nie sprawiajà one wra˝enia, by tak powiedzieç,
ani kluczowych budynków u˝ytecznoÊci publicznej, ani tym
bardziej t´tniàcych ˝yciem oÊrodków aktywnoÊci kultural-
nej. Ilekroç przez ca∏y tydzieƒ chcia∏em wstàpiç do koÊcio∏a
znajdujàcego si´ w samym centrum Reykjavíku, nieopodal
Althingu (parlamentu), by∏ zamkni´ty albo akurat odbywa∏a
si´ w nim prywatna uroczystoÊç: po˝egnanie zmar∏ego. Dusz-
pasterstwo pod lodowcem – taki tytu∏ nada∏ Laxness jednej
ze swoich powieÊci – zosta∏o niejako pogrzebane. 

Nik∏a pobo˝noÊç znajduje potwierdzenie w statystyce.
Choç za osoby wierzàce poda∏o si´ ponad trzy czwarte re-
spondentów, w nabo˝eƒstwach uczestniczy regularnie led-
wie jeden procent odprowadzajàcych sk∏adk´ podatkowà
na KoÊció∏ (zdeklarowanych wiernych luteran). Ale zseku-
laryzowanie spo∏eczeƒstwa islandzkiego, zauwa˝alne nie-
uzbrojonym okiem, nie oznacza bynajmniej ca∏kowitego
wyrugowania metafizyki z ˝ycia spo∏ecznego. Nie prowadzi
do „niewidzialnej religii”, ale do „religii niewidzialnego”.
Niemal tylu respondentów, ilu zdeklarowanych wiernych
ma KoÊció∏ luteraƒski, deklaruje wprost, ˝e czerpie si∏y
z „wiary” (pod tym wzgl´dem wi´kszà grupà wierzàcych
mo˝e poszczyciç si´ tylko Irlandia)20. Islandczycy przez
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19. Terry G. Lacy, Ring of Seasons..., s. 5.
20. Tam˝e, s. 4.
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moc doÊwiadczenia duchowego pojmujà jednak, zamiast
credo religii etycznych, ró˝norakie prze˝ycia ponadnatural-
ne, które sà w istocie rzeczy wyobra˝eniami z ludowym
i mitologicznym rodowodem – tak z∏o˝onymi i bogatymi, ˝e
folkloryÊci majà przy ich inwentaryzowaniu i objaÊnianiu
pe∏ne r´ce roboty, co Êwietnie w tym tomie pokazujà teksty
Olgi Ho∏owni i Anny Pietrzkiewicz. 

Warunkiem istnienia spo∏ecznej równoÊci jest tak˝e
jednakowy dost´p do rynku pracy. Wydaje si´, ˝e kraju,
w którym – bez odpowiedniej zaprawy (aklimatyzacji)
i hartu ducha (akulturacji) – jak obsesj´ odczuwa si´ „uwi´-
zienie na wyspie”, jeszcze gorsze od pójÊcia na bezrobocie
by∏oby zwyczajne nicnierobienie. Zatrudnienie wyznacza
ludziom miejsce w ich mikroÊwiecie, nadaje obowiàzki, wy-
pe∏nia czas i organizuje siatk´ innych codziennych zaj´ç.
Terry G. Lacy pisze, ˝e pracujàcy zawodowo Islandczycy
przywiàzujà wielkà wag´ do tego, by zawsze poznawaç
swoje dokonania, rezultaty w∏asnej pracy; nie jest nadto
wa˝ne to, „co mam robiç”, lecz to, jak dany skutek osià-
gnàç, „jak to dzia∏a”21. W warunkach wyspiarskiej izolacji
podejÊcie globalne i empiryczne do wszelkich dziedzin ˝y-
cia musi si´ bardziej sprawdzaç od abstrakcyjnych, teorety-

21. Podczas naszej wymiany zdaƒ na temat obserwacji kulturowej
postawy Islandczyków wobec rzeczywistoÊci praktycznej Anna Woj-
tyƒska przestrzega∏a mnie przed zasugerowaniem si´ opinià Terry G.
Lacy, jakoby Islandczyków zawsze interesuje przede wszystkim, jak
„to coÊ” dzia∏a. Wojtyƒska potwierdza wprawdzie, ˝e „krajowcy”
podchodzà do pracy nieco bardziej „globalnie”, ale jednoczeÊnie pod-
kreÊla, ˝e wynika to raczej ze zbiorowego poczucia odpowiedzialnoÊci
za miejsce pracy, a idàc dalej – za bezpieczeƒstwo ontologiczne w ma-
∏ej spo∏ecznoÊci, ni˝eli z jakiegoÊ in˝ynieryjno-organizacyjnego typu
umys∏owoÊci. Przyk∏adem tego mo˝e byç faktura rybna: chocia˝ fa-
bryka ma swojego w∏aÊciciela, któremu przynosi prywatnà korzyÊç,
tworzy przy tym wspólne dobro spo∏ecznoÊci lokalnej. Na bogatego
przedsi´biorc´ spada ci´˝ar zapewnienia pracy w wiosce, na jego pra-
cowników zaÊ – obowiàzek dbania o zak∏ad jak o swój dom. 



zujàcych analiz22. PodejÊciu praktycznemu, sytuacyjnemu
sprzyjajà w sposób oczywisty warunki naturalne i mini-
malne zaludnienie w „bezkresnym” interiorze (trzy osoby
na kilometr kwadratowy), w którym nierzadko, zanim
w ogóle mo˝na b´dzie o pomoc zwróciç si´ do kogoÊ inne-
go, trzeba czym pr´dzej dopomóc sobie samemu. W takiej
te˝ sytuacji znajdowa∏y si´ przez wieki ˝ony rybaków wy-
p∏ywajàcych w d∏ugie, niebezpieczne rejsy, nieraz koƒczàce
si´ tragicznie. 

Mo˝na jednak sàdziç, ˝e wspó∏czeÊnie przewa˝a zupe∏-
nie inny aspekt pracy ani˝eli usuwajàca ucià˝liwoÊci natu-
ralne i egzystencjalne samodzielnoÊç czy zaradnoÊç. Kiedy
w Islandii widzi si´ wy∏aniajàce zewszàd imponujàce jeepy,
taksuje wzrokiem marki samochodów obryzgiwanych b∏o-
tem na nieutwardzonych drogach, nie mówiàc ju˝ o envi-
ronment friendly autobusach nap´dzanych silnikami na
ogniwa paliwowe (wartymi ponad milion euro za egzem-
plarz), nasuwa si´ myÊl, ˝e pracowitoÊç Islandczyków na-
kierowana jest masowo ju˝ nie na adaptacj´, opanowanie
z∏owrogiej przyrody, ale na „dorabianie si´”. Praca zarob-
kowa warunkuje wiarygodnoÊç kredytowà, umo˝liwiajàcà
realizowanie wysokich ambicji materialnych – czy to zakup
odzie˝y z odpowiednimi metkami, importowanej na wysp´
i sprzedawanej po cenach bez ma∏a dorównujàcych salonom
mody w Moskwie, czy nabywanie dobrego, zaawansowane-
go technologicznie sprz´tu elektronicznego i mechaniczne-
go. Pierwszym „wi´kszym” obiektem, rzucajàcym si´
w oczy po wylàdowaniu na islandzkim „pustkowiu”, okaza∏
si´ umieszczony przed lotniskiem billboard reklamujàcy
kart´ kredytowà. 

Taka myÊl potwierdza si´ w szczególnoÊci wtedy, gdy
wychodzi na jaw, ˝e okazanie islandzkiemu policjantowi
„elektronicznego pieniàdza” stanowi legalny ekwiwalent
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22. Paul Durrenberger, Gísli Pálsson, Introduction. Towards an An-
thropology of Iceland, [w:] The Anthropology of Iceland, s. VIII.
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wylegitymowania si´ paszportem (na Islandii karta kredy-
towa identyfikuje i nadaje cz∏owiekowi publicznà wiary-
godnoÊç). Wszelako tradycyjny islandzki jad∏ospis, w któ-
rym najbardziej wykwintne i najbardziej „tuziemcze” dania
sk∏adajà si´ w∏aÊciwie z resztek, odpadków, jak owcze „ró˝-
noÊci” ugotowane i zawini´te w ˝o∏àdku, zgni∏e mi´so reki-
na czy zapiekane w cieÊcie baranie jàdra, nieodwo∏alnie
przypomina, ˝e mam przecie˝ do czynienia z „kulturà ubó-
stwa”, którà dopiero od pó∏wiecza skandynawskie welfer-
state przekszta∏ca w wyrafinowanà kultur´ konsumpcyjnà.
Pozytywnie waloryzowane bycie duglegur23, jednostkà
produktywnà i zarabiajàcà pieniàdze, naj∏atwiej t∏uma-
czy si´ poprzez spektakularnà spo∏ecznà kompensacj´ 
relatywnie niskiego poziomu ˝ycia, na który skaza∏a Island-
czyków wielowiekowa zale˝noÊç od duƒskiego monopolu
handlowego. 

Sukcesowi gospodarczemu i gospodarczej samowystar-
czalnoÊci s∏u˝y równie˝ próba stworzenia choçby namiastki
lokalnego rolnictwa i ogrodnictwa. Pod ogromnymi lampa-
mi i w naturalnym cieple z obfitych êróde∏ geotermalnych
dojrzewajà „narodowe” islandzkie pomidory i ziemniaki.
W∏asny „przemys∏” spo˝ywczy odpowiada na wykazywany
przez Islandczyków syndrom kulturowy, który dobrze
streszcza formu∏a „my te˝ to mamy” (w domyÊle: ju˝ mamy,
na przyk∏ad: sieç telefonii komórkowej o zasi´gu rewelacyj-
nym, jeÊli wziàç pod uwag´ niekorzystne dla wszelkich in-
stalacji ukszta∏towanie terenu)24. Syndrom ten zaznacza∏
si´ wyjàtkowo dobitnie w poczàtkach modernizacji wyspy.
W literackiej formie przyÊwiadcza temu Agnar Thórdarson:
gdy w porcie sta∏y statki, na wyspie „te˝” mo˝na by∏o napiç
si´ coli25. Obecnie materialne podstawy ˝ycia codziennego

23. Terry G. Lacy, Ring of Seasons..., s. 5.
24. Tam˝e, s. 10.
25. Zob.: Agnar Thórdarson, JeÊli miecz Twój krótki, prze∏. z angiel-
skiego Andrzej Jankowski, Wydawnictwo Poznaƒskie, Poznaƒ 1965,
s. 73.



na pó∏nocnej wyspie nie odst´pujà w niczym kontynentowi,
niekiedy wr´cz go przewy˝szajà (Islandczycy „majà ju˝ te˝”
wszystko). Reykjavík oÊwietlony nocà przez setki ulicznych
latarni zasilonych tanià hydroenergià wydaje si´ gigantycz-
nà metropolià i nie prezentuje si´ w tym wzgl´dzie gorzej 
od „Êrodka” cywilizacji Po∏udnia – Aten widzianych z lotu
ptaka. 

Nic jednak nie zapowiada powstania na Islandii w naj-
bli˝szym czasie sieci transportu kolejowego. Mo˝na przy-
puszczaç, ˝e gdyby nie aktywnoÊç sejsmiczna i powodzie lo-
dowcowe, które sà w stanie zniszczyç najtrwalsze ludzkie
konstrukcje, tory kolejowe – z najnowoczeÊniejszym oprzy-
rzàdowaniem i taborem – b∏yskawicznie oplot∏yby wysp´
niczym ring-road, droga nr 1 obiegajàca ca∏y kraj (droga as-
faltowa, wygodna dla przybyszów z „Po∏udnia” w odró˝-
nieniu od dominujàcych w Islandii dróg z nawierzchnià
szutrowà). Wyspiarze wyczuwajà pismo nosem, ˝e kolej jest
metaforà, a co wa˝niejsze, efektem i dowodem rozwoju
technologicznego. Stàd niepozorny parowozik, który w po-
czàtkach XX wieku s∏u˝y∏ do przetaczania towarów we-
wnàtrz portu w Reykjavíku, zosta∏ jak monument czy obe-
lisk wyeksponowany na ulicy. Lokomotywa towarowa
z portu nie mo˝e przekonywaç, ˝e kiedyÊ kolej „te˝ tu by-
∏a”, gdy˝ s∏u˝y∏a celom praktycznym i kursowa∏a po toro-
wisku nik∏ych rozmiarów.

W takim Êwietle mo˝na powstrzymaç si´ od traktowa-
nia jako niepoj´tych kuriozów kulturowych zjawisk takich
jak fale masowego, goràczkowego wyposa˝ania si´ w kom-
putery czy wczeÊniej w odtwarzacze wideo – któregoÊ sezo-
nu Islandia „dorobi∏a si´” najwi´cej magnetowidów per ca-
pita w ca∏ej Europie26. W tym samym okresie Islandczycy
uznali si´ za spo∏eczeƒstwo po prostu szcz´Êliwe, a wzrost
dobrego samopoczucia nie jest jedynie faktem „zamawia-
nym” czy wymyÊlonym na potrzeby krotochwilnego, iro-
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nicznego Poradnika ksenofoba27. Islandczycy najwyraêniej
dopi´li swojego kulturowego przeznaczenia, wype∏nili dys-
pozycje „osobowoÊci podstawowej”. Si´gajàce korzeniami
okresu zasiedlenia wyspy honor, upór i fatalistyczna akcep-
tacja losu przynios∏y po d∏ugich stuleciach wyczekiwany re-
zultat. Ponoç na wyspie cz´sto wypowiada si´ stare porze-
kad∏o paµ reddast, „jakoÊ si´ zawsze u∏o˝y” – w sposób wi-
domy „wykona∏o si´” to w drugiej po∏owie XX wieku. 

Dobitnie przekona∏em si´ o tym, zaglàdajàc do islandz-
kich gazet. Obj´toÊcià odznaczajà si´ zadziwiajàcà, choç
wi´kszoÊç artyku∏ów i obrazków przybyszowi z kraju,
w którym co dzieƒ rusza lawina goràcych wydarzeƒ poli-
tycznych, zdaje si´ wymuszonymi „wype∏niaczami”. Za-
miast wizerunków naburmuszonych polityków – b∏ogie
landszafty z wschodem s∏oƒca nad wulkanem Hekla, za-
miast doniesieƒ o skandalach – wiadomoÊci o lawinach
w odleg∏ych zakàtkach wyspy. Islandzkie media, wÊród nich
tak˝e paƒstwowa telewizja, skrupulatnie odnotowujà naj-
drobniejsze wydarzenia. Jak gdyby wszystkie informacje,
bez ˝adnego wyjàtku, przemawia∏y za tym, ˝e Islandczycy
winni doprawdy byç najdumniejszym na Êwiecie ludem. 

Zresztà biologiczne przetrwanie ma on zagwarantowa-
ne. Powa˝nym problemem kolonizatorów wyspy, od Êre-
dniowiecza po poczàtek nowoczesnoÊci, by∏a znaczna
ÊmiertelnoÊç niemowlàt i dzieci. Na Islandii z tej przyczyny
darzono je wi´kszà atencjà, ni˝ to niegdyÊ zwykli czyniç
mieszkaƒcy kontynentu. Szacunek dla progenitury dotrwa∏
do wspó∏czesnoÊci nienaruszony – jako silne kulturowe rezi-
duum – nie tylko w dziedzinie socjalno-paƒstwowych u∏a-
twieƒ dla pracujàcych matek. Indagowani wyspiarze przy-
znajà, ˝e pomijajàc, rzecz jasna, kluby i nocne lokale, nie ma
takiego miejsca na wyspie, do którego nie wolno by∏oby czy
z jakiegoÊ powodu nie wypada∏o zabraç ze sobà dziecka. 

27. Zob.: Richard Sale, Poradnik ksenofoba. Islandczycy, prze∏. Pa-
we∏ ¸uków, Magdalena Derlacz-Pop∏awska, Warszawa 2002.



Skandynawska kultura islandzka

Kryterium przywiàzania do staro˝ytnoÊci kultura is-
landzka spe∏nia z nawiàzkà. Bez ˝adnej przesady mo˝na
stwierdziç, ˝e przesz∏oÊç – historia najbardziej zamierzch∏a
– w teraêniejszoÊci Islandii uobecnia si´ prawie na ka˝dym
kroku, ju˝ to w imionach w∏asnych i toponomastyce, ju˝
w najnowszych dzie∏ach kultury artystycznej, filmie czy li-
teraturze. W tym tomie dowodzà tego wypowiedzi autorów
z wyspy: Dagn± Kristjánsdóttir (o literaturze) i Árniego
Ólafura Ásgeirssona (o filmie). Islandczycy nie pozwalajà
zapomnieç swoim pobratymcom z pozosta∏ych krajów Rady
Nordyckiej, ˝e wyspa na Atlantyku jest niekwestionowanà
twierdzà „kultury nordyckiej”. Na Islandii powsta∏a Edda.
Tak˝e na Islandii nordycka mitologia nabra∏a literackiego
wyrazu. Islandi´ odkryli i skolonizowali Êmiali Wikingowie,
tam powsta∏o pierwsze w Europie (w 930 roku) demokra-
tyczne cia∏o parlamentarne, w roku 1000 zaprzestano wyko-
rzystywania niewolników do uprawy roli, a staroislandzka
literatura znakomicie oddzia∏a∏a na wybitnych pisarzy i po-
etów brytyjskich. Nie liczàc ju˝ Tolkiena, byli wÊród nich
William Blake, Walter Scott czy Robert Louis Stevenson28. 

Charakterystyczna dla wspó∏czesnych mieszkaƒców
wyspy etyka sytuacyjna, praktyczne, nie zaÊ ideologiczne
podejÊcie do doÊwiadczeƒ niewàtpliwie mieÊci si´ w grani-
cach dawnego etosu wikiƒskiego: nie powinno si´ zbytnio
liczyç na innych, lecz polegaç na swoich w∏asnych si∏ach
i umiej´tnoÊciach; trzeba jednak przy tym szanowaç innych
wokó∏, jak dawni wojowie szanowali swój ród, piel´gnowaç
tradycj´ i zachowaç pami´ç o bohaterskich „czynach”
przodków, mimo ˝e Êwiat p´dzi naprzód i nie nale˝y si´
uchylaç od spo∏ecznych wyzwaƒ nowoczesnoÊci29. Trady-
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28. Zob.: Heather O’Donoghue, Old Norse-Icelandic Literature.
A Short Introduction, Oxford 2004, s. 149–201.
29. Por.: Aron Guriewicz, Jednostka w dziejach Europy, prze∏. Zdzi-
s∏aw Dobrzyniecki, Gdaƒsk–Warszawa 2002. 
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cyjnà powinnoÊç wobec rodziny, krewnych i przyjació∏,
a tak˝e nieÊmiertelnoÊç, trwa∏oÊç „onego czasu”, odnoszonà
nie tyle do osoby ludzkiej, co wiecznej, obiektywizowanej
chwa∏y, „zaprogramowa∏a” pierwsza ksi´ga Eddy. W PieÊni
Najwy˝szego przeczytamy (w strofach siódmej i ósmej):

Ostro˝ny goÊç, gdy w goÊcin´ przychodzi,
Milczy, a s∏uch zaostrza,
Uszyma s∏ucha, oczyma patrzy:
Tak wywiaduje si´ ka˝dy, kto rozsàdny.

Szcz´Êliw ten, kto sam sobie zdob´dzie
Dobre imi´ i chwa∏´,
Bo niepewne jest to, co cz∏ek posiada
W piersi drugiego30.

Gdyby pozbawiç Islandczyków mo˝liwoÊci systema-
tycznego „odkrywania” czy te˝ wymyÊlania31 nordyckiej
tradycji, by∏oby to równoznaczne z wykorzenieniem, po-
zbawieniem ich to˝samoÊci, jaka po odzyskaniu niepodle-
g∏oÊci i zerwaniu niechcianej, aczkolwiek zapewniajàcej
elementarne bezpieczeƒstwo ontologiczne p´powiny z Da-
nià wymaga∏a rekonstrukcji oraz nale˝ytego ugruntowania. 

Islandzki parlament (Althing – „wiec wieców”) zwo∏y-
wany w dolinie Thingvellir, gdzie w 1944 roku w symbolicz-
nym geÊcie proklamowano niepodleg∏oÊç, by∏ u swego zara-
nia g∏ównie okazjà i miejscem do za∏atwiania interesów.
W Êredniowiecznej Islandii nie znano idei w∏adzy jako re-

30. Edda poetycka, ze staroislandzkiego prze∏o˝y∏a i opracowa∏a
Apolonia Za∏uska-Stromberg, Wroc∏aw–Warszawa–Kraków 1986, s.
20. Na mo˝liwoÊç rozpatrywania staroislandzkiego piÊmiennictwa ja-
ko tekstów kultury, zawierajàcych jej poznawcze „skrypty” wskaza∏a
Kirsten Hastrup. Zob.: Kirsten Hastrup, Culture and History in Me-
dieval Iceland. An Anthropological Analysis of Structure and Change,
Oxford 1985, s. 10.
31. Zob.: Eric Hobsbawm, Introduction: Inventing Traditions, [w:]
The Invention of Tradition, red. Eric Hobsbawm, Terence Ranger,
Cambridge 1992.



prezentacji: prawo naginano do partykularnych sporów
i w∏asnych korzyÊci. „Demokracja” sprowadza∏a si´ do fak-
tu, ˝e królów i wielmo˝ów kolonizatorzy wyspy zostawili
„za sobà” na kontynencie. Lokalne waÊnie sta∏y si´ jednak
specyficznym zarzewiem demokracji. To˝samoÊç islandzka
nawiàzuje zatem do czasów bezpaƒstwowych, spontanicz-
noÊci regu∏ „spo∏eczeƒstwa bez historii”, jakby wielowieko-
wa zale˝noÊç polityczna by∏a wyj´ciem spod prawid∏owoÊci
uniwersalnej zmiany kulturowej i treningiem „samorzàdno-
Êci”32. O ile o dziejach Polski zawsze myÊli si´ w katego-
riach historii paƒstwowoÊci („tysiàca lat paƒstwa polskie-
go”), to przesz∏oÊç Islandii – jeÊli nie jest po prostu plemien-
na – zdaje si´ „zatrzymywaç” na mikrostrukturze i opowie-
Êciach o „grupach pierwotnych”: lokalnej strukturze wieco-
wej, wi´zach pokrewieƒstwa (przez antropolo˝k´ Kirsten
Hastrup konsekwentnie odró˝nianych od zwiàzków przy-
jaêni), waÊniach rodowych uwiecznionych w sagach. Na
pewno jakaÊ czàstka takiego romantycznego obrazu twier-
dzy „nordyjskiej” kultury powstaje na u˝ytek turystów, jed-
nak trzon, forma mentalnoÊci, ostaje si´ i po zakoƒczeniu
krótkiego sezonu letniego33 (kiedy w po∏owie wrzeÊnia na
drzwiach biura turystycznego w odludnym Parku Narodo-
wym Skaftafell wywiesza si´ kartk´ z „elektryzujàcym” za-
pewnieniem: „otwieramy w przysz∏ym roku w maju”). 

W gruncie rzeczy przedmiotem kulturowej „inwencji”
jest równie˝ j´zyk islandzki, który – pomimo ˝e sam w sobie
tworzy fenomen, by u˝yç oksymoronu, ˝ywà lingwistycznà
skamielin´ – zostaje systematycznie poddawany komisyjne-
mu oczyszczaniu z obcych (de facto wszystkich wspó∏cze-
snych) nalecia∏oÊci na rzecz s∏ów uk∏adanych ze Êrednio-
wiecznych „komponentów” przez ekspertów od etymologii
i s∏owotwórstwa. Przemys∏aw Czarnecki trafnie przypomi-
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32. Por.: Paul Durrenberger, Anthropological Perspectives on the
Commonwealth Period, [w:] The Anthropology of Iceland, s. 235–236.
33. Por.: Paul Durrenberger, Gisli Pálsson, Introduction..., s. XI.
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na w swoim tekÊcie, ˝e za archaicznym j´zykiem Islandczy-
ków stoi nie mniej archaiczna idea pokrewieƒstwa: system
patronimiczny, ongiÊ funkcjonujàcy jako wzorzec spo∏ecz-
nych kategoryzacji, a nie tylko jako struktura terminologii
powiàzaƒ rodzinnych34. Ale samym Islandczykom niepo-
dobna pogubiç si´ wÊród mnogoÊci „córek i synów swoich
ojców” – jednà z ogromnych zalet „wyspiarskoÊci” i ma∏ej
liczebnoÊci populacji okaza∏o si´ zgromadzenie wyczerpu-
jàcej wiedzy genealogicznej. Nie jest wi´c ˝artem, ˝e Island-
czycy znajà dok∏adnie swoich przodków, nie pomijajàc naj-
dalszych protoplastów. Tworzà dlatego laboratorium dla
naukowców prowadzàcych badania z dziedziny genetyki.
Tak˝e skutki medyczne owego lokalnego „nieformalnego
promiskuityzmu” przyczyniajà si´ do podniesienia zdro-
wotnoÊci populacji Êwiatowej. 

Czy Islandczycy rzeczywiÊcie umieli kiedykolwiek za-
Êpiewaç na g∏os polskà pieÊƒ patriotycznà i hymn koÊcielny
Bo˝e coÊ Polsk´, raczej ju˝ nie da si´ sprawdziç. Prawdzi-
wy by∏ natomiast proces analfabetyzacji wyspy, która na
d∏ugo przed drugà wojnà Êwiatowà wzbudza∏a uznanie
przybyszów z Polski. Zgoda zatem na to, ˝e duch prote-
stanckiej reformy pchnà∏ Islandczyków ku nauce, wiedzy
i literaturze, a przynajmniej wspiera∏ ich umi∏owanie s∏o-
wa, najpierw jeszcze ˝ywego, potem pisanego. Propagando-
wego cyklu krótkich filmów dokumentalnych zatytu∏owa-
nego Iceland. The Big Picture, wyprodukowanego na zlece-
nie islandzkiego ministerstwa spraw zagranicznych, z któ-
rego dowiaduj´ si´, ˝e Islandczycy nie stronià od literatury
pi´knej, a podarowania ksià˝ki, zw∏aszcza w prezencie bo-
˝onarodzeniowym, nikt nie odwa˝y si´ uznaç za gest staro-
Êwiecki, nie posàdzam o tendencyjnoÊç czy idealizowanie
rzeczywistoÊci. Niezatarte wra˝enie, oprócz solidnie zaopa-
trzonych ksi´garni, wywierajà antykwariaty w hali Kola-

34. Zob.: Kirsten Hastrup, Culture and History in Medieval Iceland,
s. 75, 101.



porti_, zadaszonego „pchlego targu” w centrum Rey-
kjavíku. Tak ma∏a grupa czytelników, a tyle ksià˝ek wyda-
nych, tyle dzie∏ literatury Êwiatowej prze∏o˝onych na j´zyk
narodowy. Nale˝y bowiem pami´taç, ˝e poprzednim poko-
leniom wyspiarzy czytanie literatury w przek∏adach na co-
kolwiek mniej peryferyjny j´zyk duƒski, obowiàzkowo na-
uczany w szko∏ach (do koƒca lat dziewi´çdziesiàtych jako
pierwszy j´zyk obcy), nie nastr´cza∏o wi´kszych trudnoÊci. 

WàtpliwoÊci nasuwa jednak˝e istnienie islandzkiego
„etnosu” w dok∏adnym tego poj´cia znaczeniu. Islandczycy
sà nie autochtonami, lecz przybyszami, osiedleƒcami. Rzecz
bioràc w pewnym uproszczeniu, krew islandzka in illo tem-
pore z∏o˝y∏a si´ z krwi norweskiej i celtyckiej35. Mieszkaƒ-
cy wyspy wywodzà si´ najpewniej od Wikingów-uciekinie-
rów, którzy zbiegli z Norwegii jako przeciwnicy króla Ha-
ralda Pi´know∏osego, do których do∏àczyli hardzi Wikingo-
wie-podró˝nicy, powracajàcy z Irlandii i Hebrydów wraz ze
swoimi celtyckimi brankami i jeƒcami. Potem, za Common-
wealthu, u kolonizatorów Islandii nieuchronne by∏y jeszcze
domieszki krwi duƒskiej. Z czasem jednak dzielni wojowni-
cy stali si´ spokojnymi ziemianami i zacz´li wieÊç surowy
˝ywot farmerów, osiedleƒców na nieurodzajnych antypo-
dach Europy36.

Nad stosunkiem Islandczyków do przyrody cià˝y jesz-
cze wi´ksza ambiwalencja ni˝ w przypadku Szwedów czy
Norwegów. Przera˝enie i uleg∏oÊç nie wykluczajà si´
wprawdzie z opanowaniem i swego rodzaju rutynà. Przyro-
da jako adwersarz cz∏owieka ma na wyspie ró˝norakie ob-
licze: wulkany i erupcje, wyja∏owiajàca ziemi´ lawa, lodow-
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35. Gunnar Karlsson, The History of Iceland, s. 9–15.
36. Ciekawostkà jest, ˝e polski badacz doszukuje si´ wÊród koloni-
zatorów Islandii tak˝e S∏owian. Âwiadectwem tego zaskakujàcego
udzia∏u mia∏yby byç dane z wykopalisk archeologicznych (wyst´po-
wanie na wyspie typowo s∏owiaƒskich ziemianek). Zob.: Przemys∏aw
Urbaƒczyk, Zdobywcy pó∏nocnego Atlantyku, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Wroc∏awskiego, Wroc∏aw 2004, s. 119.
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ce, powodzie lodowcowe, lawiny, sztormy, bajora wrzàcej
siarki, p´kni´cia tektoniczne i wstrzàsy sejsmiczne. Obra-
zowo wys∏owi∏ to islandzki noblista Haldor Laxness w po-
wieÊci Niezale˝ni, uchodzàcej za rodzaj „narodowej epopei”
Islandczyków: 

Ile˝ to razy dwór w Albogastathir zniszczy∏y upiory! Ile˝ razy
odbudowano go na przekór z∏ym si∏om! W ka˝dym pokoleniu
znajdowa∏ si´ dzielny cz∏owiek, co porzuca∏ osiedla ludzkie, by
na tym pagórku mi´dzy jeziorem i ˝lebem skalnym zmierzyç si´
z losem; cz∏owiek gotowy wyzwaç do walki z∏owrogie moce,
dzier˝àce w swej w∏adzy ten kraj, chciwe krwi tego ludu i szpi-
ku jego koÊci. W ka˝dym pokoleniu gospodarny ch∏op wychodzi
ze Êpiewem do roboty na to pustkowie, nieul´k∏y wobec tych po-
t´g, co roszczà sobie prawo do jego ˝ycia i chcà nim rzàdziç a˝
do Êmierci. Dzieje tej doliny to historia samotnego cz∏owieka,
który od stuleci z go∏ymi r´kami porywa si´ na upiora noszàce-
go coraz to inne imi´. Czasem upiór ten – to bo˝ek lub czart, cià-
˝àcy nad krajem jak przekleƒstwo. Czasem – wiedêma albo zmo-
ra, co gruchocze ludzkie koÊci, czy te˝ smok, który niszczy plo-
ny. Ale zawsze i na wieki jest to ten sam wróg cz∏owieka37.

Stosunek Islandczyków do kaprysów natury da∏ si´ do-
skonale poznaç w 1973 roku, kiedy to styczniowej nocy Wy-
spy Westmaƒskie (archipelag po∏o˝ony bardzo blisko po∏u-
dniowego wybrze˝a Islandii, widoczny z brzegu) dotkn´∏a
erupcja wulkaniczna tak pot´˝na, ˝e w ciàgu paru godzin
lawa przykry∏a ca∏e pi´ciotysi´czne miasteczko38. Na szcz´-
Êcie poprawnie zadzia∏a∏ „spo∏eczny system” wczesnego
ostrzegania. W por´ rozdzwoni∏y si´ telefony w domach
i opanowani mieszkaƒcy Westmanów ewakuowali si´ na ∏o-
dziach na làd (Islandi´ w∏aÊciwà). Gdy za pó∏ roku erupcja
usta∏a, tote˝, mówiàc j´zykiem Laxnessa, islandzkie upiory
przesta∏y straszyç, przystàpiono do stopniowej odbudowy

37. Haldor Laxness, Niezale˝ni, prze∏. Maria Skibniewska, Warsza-
wa 1956, s. 14.
38. Gunnar Karlsson, The History of Iceland, s. 334–335. Por.: Terry
G. Lacy, Ring of Seasons..., s. 13. 



zniszczonej osady – znowu uparcie wbrew z∏oÊliwym si∏om
przyrody. 

Niedopatrzeniem by∏oby jednak˝e pozostawienie ta-
kiego potwierdzenia przynale˝noÊci Islandii do skandynaw-
skiego kr´gu kulturowego, jakie tu krótko uczyni∏em, bez
opatrzenia go paroma drobnymi zastrze˝eniami. Przede
wszystkim doÊç charakterystycznà jest rzeczà, ˝e informa-
cje zapisywane w którymÊ z „po∏udniowych” j´zyków skan-
dynawskich, ju˝ to na stronach internetowych, ju˝ to na
ró˝nych tablicach informacyjnych umieszczanych w prze-
strzeni wyspy, nale˝à do kategorii „scandinavian” (nieza-
le˝nie od tego, czy tekst prze∏o˝ono konkretnie na duƒski,
norweski czy szwedzki). W ten sposób Islandia – b´dàca
Skandynawii zamorskà cz´Êcià – dystansuje si´ w specy-
ficzny sposób wobec „kontynentu” (Pó∏wyspu Skandynaw-
skiego, Pó∏wyspu Jutlandzkiego i wysp w cieÊninach duƒ-
skich). LokalnoÊç („samoswojoÊç”) o charakterze „plemien-
nym” musi wszak˝e polegaç na byciu innym ni˝ inni, nawet
mimo wielu historycznych i aktualnych zwiàzków z „tymi
innymi”, podtrzymywanych chocia˝by przez sam fakt przy-
nale˝noÊci do Rady Nordyckiej. W osobnym szkicu mo˝na
by podjàç ciekawà prób´ oddzielenia idei „nordyckoÊci” od
„skandynawskoÊci” w kontekÊcie profilu kultury islandz-
kiej. Islandia by∏aby wtedy niewàtpliwie nordycka, ale nie-
koniecznie skandynawska. Argument za takim rozró˝nie-
niem upatrywa∏bym w uchylaniu przez wspó∏czesnà kultu-
r´ islandzkà nowoczesnego, typowego dla rozwini´tych
spo∏eczeƒstw zachodnich rozdzia∏u materii od ducha, rze-
czy od jakiejkolwiek metafizyki. Islandczycy wolà raczej
nie opuszczaç swojego specyficznego Êwiata wyobra˝eƒ
spo∏ecznych, w którym operator walca drogowego winien
dla dobra wszystkich porozumiewaç si´ z „niewidzialnym
ludem”.

JeÊli wierzyç poglàdowi, ˝e „krajowców” w drugiej po-
∏owie XX wieku, decydujàcej dla cywilizacyjnego rozwoju
wyspy, opanowa∏a konsumpcja w stylu zaiste amerykaƒ-
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skim39, a reprezentujàcemu nurt psychoanalityczny powie-
Êciopisarzowi Thórdarsonowi – ˝e „dziewczyny z Rey-
kjavíku wola∏yby wszystkie zagranicznà lalk´ z plastyku
ni˝ ˝ywego, ci´˝ko pracujàcego Islandczyka”40, to chcia-
∏oby si´ zaraz zakwestionowaç tez´ o szczególnym przy-
wiàzaniu wyspiarzy do tradycji „zajmowania ziemi” i tym
bardziej do staro˝ytnoÊci nordyckich. Nie dziwi miejsce
z powieÊci 101 Reykjavík, w którym okazuje si´, ˝e jeden
z najbardziej ucz´szczanych lokali („klubów”) mieÊci si´
w dawnym magazynie cz´Êci zamiennych do amerykaƒ-
skich samochodów41. Powstaje wtedy pewne prawdopodo-
bieƒstwo, ˝e sagi i elfy stanowià handlowà atrakcj´, którà
Islandczycy z zyskiem sprzedajà równie˝ samym sobie, „ob-
racajà” tà tradycjà na „zewnàtrz” (przed Êwiatem i turysta-
mi) i do „wewnàtrz” (dla wewn´trznej koniunktury). Po-
czuli si´ w tej sytuacji moralnie usprawiedliwieni, ponie-
wa˝ kultura konsumpcyjna nie wyradza∏a si´ na wyspie
z kultury mieszczaƒskiej, jak mia∏oby to miejsce gdzieÊ 
indziej w Europie Zachodniej, lecz sta∏a si´ wehiku∏em wy-
dobywajàcym Islandi´ ze stanu kultury tradycyjnej, w do-
datku „kultury ubóstwa”. Weêmy losy pewnego Rikkiego
z JeÊli miecz Twój krótki:

Przed wojnà Rikki by∏ domokrà˝cà i chodzi∏ od domu do domu,
w bia∏ych p∏óciennych butach, sprzedajàc artyku∏y toaletowe,
które nosi∏ w torbie. Nabra∏ takiego wstr´tu i obrzydzenia do te-
go zaj´cia, ˝e wr´cz znienawidzi∏ swojà torb´. Czu∏ si´ napi´tno-
wany jak z∏oczyƒca. Te czasy, mawia∏, nie mogà nigdy wróciç.
Niech szaleje wojna, niech si´ dzieje, co chce, ale teraz, gdy wy-
walczy∏ sobie drog´ na szczyty, za nic w Êwiecie nie wróci do ob-
chodzenia domów w bia∏ych p∏óciennych butach. Jego ˝ycie by-
∏o ci´˝kim zmaganiem si´ z losem, ale teraz, kiedy wreszcie sta∏

39. Por.: Bernard Piotrowski, SzeÊçdziesi´ciolecie wolnej Islandii
(1918–1978), Towarzystwo Przyjaêni Polsko-Islandzkiej, Warszawa
1978.
40. Agnar Thórdarson, JeÊli miecz Twój krótki, s. 165.
41. Zob.: Hallgrímur Helgason, 101 Reykjavík, s. 20.



si´ cz∏owiekiem jak inni, nie mia∏ zwyczaju wa∏´saç si´ po uli-
cach jak jakiÊ oberwaniec, czy w po∏udniowych godzinach wy-
grzewaç si´ na ∏awce w parku wÊród pospólstwa42

JeÊli, jak to si´ zazwyczaj okreÊla, wysoki poziom ˝ycia
s∏u˝y w Skandynawii kontynentalnej (Norwegii, Szwecji,
Danii, Finlandii) budowaniu równoÊci i stabilnoÊci – po to
osiàga si´ owe „niebotyczne” standardy socjalne i niebo-
tyczne, a˝eby wszyscy obywatele mogli do nich skutecznie
dà˝yç, to islandzka konsumpcja – byt okreÊlany przez kart´
kredytowà – ma na celu nade wszystko ciàg∏e „wyrywanie
do przodu”, wypieranie ze ÊwiadomoÊci myÊli, ˝e „Island-
czycy sà przekl´tymi, niecywilizowanymi bestiami”43. ˚y-
cie na wyspie nie wydaje si´ stabilne w po∏udniowoskandy-
nawskim tego s∏owa znaczeniu, przeciwnie, przedstawia si´
jako rodzaj ryzykownej gry. Tak ujmuje to w przywo∏ywa-
nej przeze mnie ksià˝ce porte-parole Agnara Thórdarsona:

[...] musimy zawsze pami´taç, ˝e jesteÊmy Islandczykami, nie-
wielkim narodem, ma∏à rodzinà o zmiennych kolejach losu.
Wszyscy tutaj mo˝emy zwaç si´ braçmi i krewnymi... DziÊ jeste-
Êmy bogaci, a jutro biedni, bo ca∏e nasze ˝ycie to hazard. Nie je-
steÊmy tacy jak te, majàce wi´cej szcz´Êcia, kraje Europy, które
mogà wzbogacaç si´ ci´˝kà pracà i oszcz´dnoÊcià. Tamte paƒ-
stwa majà solidne podstawy ekonomiczne. My zawsze ˝yliÊmy
i ˝yjemy w obawie przed wybuchami wulkanów i lodem polar-
nym. Nigdy nie mo˝emy byç pewni wyników po∏owów Êledzi
i dorsza. To, co zdob´dziemy dzisiaj, jutro mo˝emy straciç. Ni-
gdy nie mieliÊmy co oszcz´dzaç i dlatego jesteÊmy rozrzutnym
narodem. I nie dotyczà nas konwencjonalne zasady moralnoÊci,
bo wcià˝ walczymy na Êmierç i ˝ycie z si∏ami przyrody44.

Ale z pewnoÊcià dotyczy Islandczyków modus vivendi
zapo˝yczony z literatury staronordyckiej. Bohaterowie sag
dowiedli, ˝e nie wolno zawahaç si´ przed pope∏nieniem naj-
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42. Agnar Thórdarson, JeÊli miecz Twój krótki, s. 95–96.
43. Tam˝e, s. 73.
44. Tam˝e, s. 92.
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ci´˝szego wykroczenia, gdy w rachub´ wchodzi dobro wy˝-
sze od pomyÊlnoÊci pojedynczej osoby; najwa˝niejsze jest
zawsze zachowanie honoru. Dzi´ki takiemu egzystencjalno-
-gospodarczemu „hazardowi”, który zdecydowanie nie le˝y
w „osobowoÊci podstawowej” Norwegów czy Duƒczyków,
w swoich w∏asnych oczach Islandczycy przestali byç nie-
wolnikami, a zacz´li byç naprawd´ niezale˝ni (jak w tytule
cenionej przez wyspiarzy powieÊci). Pomijanie konwencjo-
nalnych zasad moralnoÊci przyczyni∏o si´ do zniwelowania
ró˝nic wewnàtrz spo∏eczeƒstwa islandzkiego. Stàd tak˝e
swojego czasu doÊç intensywne na Islandii fascynacje ko-
munizmem, które przewin´∏y si´ tak˝e przez biografi´ La-
xnessa; w latach trzydziestych XX wieku podró˝owa∏ on do
Zwiàzku Radzieckiego45.

Przyjmujàc za autorem tekstu, co prawda opublikowa-
nego w gdaƒskim periodyku „Studia Scandinavica” jeszcze
przed upadkiem ˝elaznej kurtyny, ˝e jednym z powa˝niej-
szych czynników dezintegrujàcych (czynników heteroge-
nicznych) w regionie skandynawskim sà zró˝nicowane 
kierunki polityki mi´dzynarodowej (czy te˝ historyczne 
reorientacje tej polityki)46, mo˝na by domniemywaç, i˝ na-
znaczenie dziejów niepodleg∏ej Islandii przez zostanie
wspó∏za∏o˝ycielem NATO i g∏ównym beneficjentem planu
Marshalla uczyni∏o z Islandii kraj „pó∏nocnoatlantycki” –
niepotrzebujàcy „listów ˝elaznych” ani pomocy materialnej
ze „starego” kontynentu. Przeto nad podtrzymywaniem is-
landzkiej wi´zi ze Skandynawià – wi´zi kulturowej i umo-
cowanej w symbolicznym polu den nordiska kulturgemen-
skapen (nordyckiej wspólnoty kulturowej) – czuwa stale

45. Zob.: Grzegorz Górny, Leksykon Laureatów Literackiej Nagro-
dy Nobla 1903–1993, Agencja Wydawnicza Zebra, Warszawa 1993, 
s. 134.
46. Zob.: Krzysztof Drzewicki, Homogeniczne i heterogeniczne
przes∏anki wspó∏pracy skandynawskiej, „Studia Scandinavica” 1983,
nr 6.



Rada Nordycka. Od koƒca lat szeÊçdziesiàtych dzia∏a
w Reykjavíku „Dom Nordycki”, co wedle Bernarda Pio-
trowskiego nie powinno budziç zaskoczenia, gdy˝ Islandia
to „oÊrodek i nosiciel (przede wszystkim w sensie historycz-
nym) nordyckich tradycji i wartoÊci kulturowych”47. 

Nieustajàcy „rok psa”

Nietrwa∏oÊç wszelkich ludzkich konstrukcji nadbudo-
wywanych nad samoistnym, pe∏nym osobliwoÊci Êwiatem
przyrody, nie tylko starych niskich domków pokrytych dar-
nià, lecz tak˝e inwestycji nowoczesnych, oryginalnych czy
wysmakowanych – zagro˝enie post´powej kultury przez
nieprzewidywalnà natur´, jest tym, co bodaj najbardziej
uderza w „doÊwiadczeniu Islandii”. Wokó∏ starannie odbu-
dowywanych mostów (najcz´Êciej po przetoczeniu si´ po-
wodzi wywo∏anej przez lodowiec stopiony po wybuchu
ukrytego pod nim wulkanu) le˝à powyginane, niemal
„zmi´te” resztki poprzednich instalacji. Wszystko, co sta∏e,
w warunkach wyspiarskich zdaje si´ rozproszone. KruchoÊç
wpisana jest wi´c równie˝ w spo∏ecznà niezale˝noÊç i poli-
tycznà izolacj´ Islandii. We wzorze kultury islandzkiej, tu-
taj zaledwie naszkicowanym, trzeba uwzgl´dniç dwa inter-
ferujàce elementy: niezale˝noÊç eksponowanà na zewnàtrz
(„za morza”), prezentowanà kontynentom, i dzia∏ajàcà ku
wn´trzu zale˝noÊç, przywiàzanie do ziemi (odruch koloni-
zatora, który opar∏ si´ wypróbowanym w „centrach” cywi-
lizacji Po∏udnia mechanizmom). Kultura wygrywa tu z do-
raênymi akcjami politycznymi. 

ObjaÊnieniem i kluczem do zrozumienia takiej postawy
niech b´dà zdarzenia z poczàtku XIX stulecia48. W 1809 ro-
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47. Bernard Piotrowski, Integracja Skandynawii. Od Rady Nordyc-
kiej do Wspólnoty Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Po-
znaƒ 2006, s. 235.
48. Gunnar Karlsson, The History of Iceland, s. 195–199. Por.: Terry
G. Lacy, Ring of Seasons..., s. 191.
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ku, na tle wojen napoleoƒskich w Europie, w∏adz´ na Islan-
dii przejà∏, by pos∏u˝yç si´ starym okreÊleniem antropolo-
gicznym, „król tymczasowy”. Przedsi´biorczym samozwaƒ-
cem – przez Islandczyków nazywanym „psim królem”, gdy˝
zgodnie z kalendarzem astrologicznym pojawi∏ si´ na wy-
spie w roku psa – okaza∏ si´ niejaki Jørgen Jørgensen, duƒ-
ski najemnik w brytyjskiej marynarce i s∏u˝bach wywia-
dowczych, nieêle ustosunkowany. W Anglii zetknà∏ si´ on
z przedsi´biorcà Bjarni Sivertsenem zabiegajàcym o bezpie-
czeƒstwo na morzu dla islandzkich statków handlowych.
Zdobytà od niego wiedz´ o Islandii Jørgensen pr´dko spo-
˝ytkowa∏ w swoich kontaktach z angielskim producentem
myd∏a, Samuelem Phelpsem, którego namówi∏ do wyprawy
na nale˝àcà do Danii wysp´. Przekona∏ fabrykanta do tego,
˝e wyspiarze majà nadmiar t∏uszczu na sprzeda˝, a nie 
mogà nim handlowaç ze wzgl´du na wojennà zawieruch´ 
na morzu. 

Pierwszà wypraw´ uniemo˝liwi∏a z∏a pogoda, nato-
miast za drugà przybysze zmusili duƒskiego gubernatora do
podpisania dokumentu, który przyznawa∏ Brytyjczykom
prawo do niczym nieskr´powanego handlu na wyspie. 
Gubernator Fryderyk Trampe nie kwapi∏ si´ jednak do eg-
zekucji niekorzystnej ustawy. Za∏og´ Phelpsa i Jørgensena
wp´dzi∏o to w rozczarowanie i wÊciek∏oÊç, dlatego w od-
wecie zorganizowali prowizoryczny, dosyç „karnawa∏owy”
zamach stanu. Nie by∏o to wszak˝e specjalnie trudne przed-
si´wzi´cie, poniewa˝ w∏adz´ duƒskà na wyspie reprezento-
wa∏o, oprócz gubernatora, jeszcze trzech urz´dników. W∏a-
Êciwie po wywleczeniu Trampe’a z domu i zamkni´ciu
w areszcie na angielskim statku uzurpatorzy zdobyli pe∏ni´
w∏adzy w Reykjavíku; wyeliminowanie czterech duƒskich
urz´dników oznacza∏o wi´c formalne zniesienie duƒskiego
panowania na Islandii. 

Nazajutrz po aresztowaniu duƒskiego gubernatora
Jørgen Jørgensen wystosowa∏ do mieszkaƒców wyspy ode-
zw´, w j´zyku islandzkim i duƒskim. Proklamowa∏ w niej



niepodleg∏oÊç Islandii, którà mia∏by zagwarantowaç pro-
tektorat Anglii. Rzecz wiadoma, taka dyplomatyczna ∏as-
kawoÊç Anglików wobec politycznej niezale˝noÊci Island-
czyków by∏a w owym czasie czystà mrzonkà, wymys∏em
„króla tymczasowego”. Jørgensen wprowadzi∏ tak˝e godzi-
n´ policyjnà dla wszystkich Duƒczyków przebywajàcych na
wyspie, konfiskat´ broni, natomiast Islandczykom obieca∏
dawno zapomniane przez nich przywileje: pe∏nà swobod´
praw obywatelskich i ekonomicznych, dost´p do urz´dów
zastrze˝onych dotychczas dla Duƒczyków. Obieca∏ jedno-
czeÊnie oddanie swojej w∏adzy w r´ce demokratycznie wy-
branego parlamentu islandzkiego po uchwaleniu separaty-
stycznej konstytucji (parlamentaryzm na Islandii zosta∏ zli-
kwidowany przez Duƒczyków z koƒcem XVIII wieku).
Zdezorientowane dowództwo brytyjskie po jakimÊ czasie
wys∏a∏o na Islandi´ okr´t wojenny w celu rozeznania i opa-
nowania sytuacji. Alexander Jones, kapitan okr´tu, poczàt-
kowo uwierzy∏ nawet w prawdziwoÊç misji Jørgensena
i wzià∏ udzia∏ w wystawnym balu na czeÊç „pierwszego
rzàdcy” Islandii. Póêniej jednak fabrykant Phelps przyzna∏
si´ do wszystkiego brytyjskiemu wys∏annikowi. „Samo-
zwaƒców” zabrano z powrotem do Anglii (Jørgensen praco-
wa∏ potem dla brytyjskiego wywiadu zes∏any do Australii),
a w∏adza na pó∏nocnej wyspie powróci∏a do ràk duƒskich
namiestników. 

Przynajmniej przez dwie dekady po upadku „psiego
króla” Islandczycy nie przejawiali ˝adnych solidniejszych
spo∏eczno-politycznych tendencji do autonomii. Zamach
Jørgensena by∏ jednak znaczàcym precedensem. Z dystansu
„obcego” obserwatora mo˝na by stwierdziç, ˝e „rok psa”
przed∏u˝y∏ si´, a wkrótce otrzyma∏ kulturowà prolongat´.
Z jednej strony – nie ulega kwestii, ˝e Islandczycy w 1809
roku zachowali si´ pasywnie i nie wykorzystali szansy: nie
podj´li przes∏ania Jørgensena, nie zareagowali czynem na
jego odezwy ani po przybyciu kapitana Jonesa nie stan´li
w obronie tego, który obiecywa∏ im autonomi´, ba, przystà-
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pi∏ do realizacji Êmia∏ego „programu politycznego”. Jeszcze
na poczàtku XIX wieku Islandczycy, owszem, byli ludem,
który cechowa∏ si´ klarownà to˝samoÊcià etnicznà (skon-
struowanà na podstawie zbiorowej pami´ci o epoce Wikin-
gów i wiekach Êrednich, etosie bohaterów sag), ale nie 
zdradza∏ najmniejszych uczuç narodowych w nowoczesnym 
poj´ciu. Z drugiej jednak strony – kiedy ju˝ w po∏owie wie-
ku zbudzi∏ si´ islandzki nacjonalizm, „etnicyzacja” w∏asne-
go rodowodu pos∏u˝y∏a do myÊlenia o autonomii i potem
budowania od zawsze tymczasowego paƒstwa „samozwaƒ-
ców”, upajajàcych si´ zdziwieniem, ˝e mo˝liwe jest „obj´-
cie” w∏asnej ziemi i ustanowienie odr´bnej w∏adzy – ˝e na
samodzielnoÊç wybija si´ wyspa „bo˝ków” i „czartów”.

Polityczny „karnawa∏” urzàdzony „krajowcom” przez
Jørgena Jørgensena odkry∏, ˝e droga do suwerennoÊci Islan-
dii wiedzie przez niepos∏uszeƒstwo, a poniekàd tak˝e przez
szaleƒstwo (odst´pstwo). S∏owem, „krajowcy” powinni
osiàgaç swoje zawsze po swojemu, choçby ujmujàc w na-
wias prawa moralne wypracowywane przez wieki na kon-
tynencie europejskim. Na ja∏owà ziemi´ ich przodkowie
przybyli po to, a˝eby „nigdy wi´cej” nie poddaç si´ przemo-
cy. Nowoczesna Islandia uczyni∏a z tego przeÊwiadczenia
priorytet, jednak neutralnoÊç przyp∏aca wzgl´dnà izolacjà
od Europy.



Islandia sta∏a si´ w ciàgu ostatnich lat krajem bardzo
popularnym wÊród Polaków. PopularnoÊç ta ma dwojaki
charakter. Rozwój gospodarczy, jaki dokona∏ si´ tam w dru-
giej po∏owie XX wieku, doprowadzi∏ do wytworzenia si´
niezwykle atrakcyjnego rynku pracy, który przyciàga wielu
bezrobotnych ludzi z ca∏ego Êwiata, w tym z Polski. Imi-
granci znajdujà zatrudnienie g∏ównie w przemyÊle i rybo-
∏ówstwie, za które dostajà nale˝yte wynagrodzenie. Pozwa-
la im ono prowadziç godny tryb ˝ycia i oddala wizj´ powro-
tu do ojczyzny. Dzisiaj nasi rodacy stanowià najwi´kszà na
wyspie i wcià˝ rosnàcà mniejszoÊç narodowà, dzi´ki czemu
rzàd polski postanowi∏ nawiàzaç z Islandià wspó∏prac´
konsularnà. Ten rodzaj zainteresowania tak dalekim i egzo-
tycznym krajem jest doÊç wàsko zorientowany, ukierunko-
wany jedynie na aspekt ekonomiczny, przez co nie b´dzie
stanowi∏ przedmiotu moich rozwa˝aƒ. Jego wyjàtkowe na-
silenie w doÊç krótkim czasie, bo chodzi zaledwie o kilka-
naÊcie ostatnich lat, sprawia jednak, ˝e jest to fakt godny
odnotowania. Równolegle rozwija si´ drugi typ zaintereso-
wania – du˝o szerszego, si´gajàcego daleko g∏´biej, którego
przedmiotem jest islandzka kultura, obyczajowoÊç, mental-
noÊç oraz niezwyk∏a przyroda, i to w∏aÊnie nim zajm´ si´
w tej krótkiej prezentacji.

Najd∏u˝szà, bo ju˝ prawie szeÊçdziesi´cioletnià i naj-
bardziej chwalebnà histori´ ma Towarzystwo Przyjaêni
Polsko-Islandzkiej (TPPI), którego siedziba znajduje si´
w Warszawie w Domu Kultury na Natolinie. Powsta∏o ono
w 1959 roku z inicjatywy przedstawicieli nauki i kultury,
takich jak Margaret Schlauch, profesor filologii angielskiej,
pracujàca wówczas na Uniwersytecie Warszawskim. Ws∏a-
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wi∏a si´ ona wieloma pracami poÊwi´conymi literaturze sta-
roislandzkiej i po Êmierci (1986) pozostaje jednà z najbar-
dziej znanych zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami
badaczkà sag oraz edd islandzkich. Obecnie, po latach zma-
gania si´ z rozmaitymi, politycznymi i gospodarczymi prze-
ciwnoÊciami losu, TPPI skupia oko∏o dwustu cz∏onków,
wÊród których znajdujà si´ g∏ównie podró˝nicy, naukowcy,
dziennikarze oraz studenci i m∏odzie˝ szkolna z ca∏ej Pol-
ski. Funkcj´ prezesa pe∏ni w nim – po Êmierci Andrzeja 
J. Micha∏ka, niezwykle zas∏u˝onego zarówno dla samego
TPPI, jak i polsko-islandzkich kontaktów – Henryk Biƒ-
kowski. Dorobek naukowy tej organizacji jest ogromny,
przez lata jej cz∏onkowie zafascynowani Islandià tworzyli
baz´ tekstów poÊwi´conych literaturze, sztuce i spo∏eczeƒ-
stwu Islandczyków. Mo˝na si´ z nià zapoznaç w Internecie
na stronie Towarzystwa lub w bibliotece mieszczàcej si´
w jego siedzibie w Natoliƒskim OÊrodku Kultury w Warsza-
wie, gdzie archiwizowany jest bezp∏atny kwartalnik „Islan-
dia” oraz wszystkie broszury popularnonaukowe publiko-
wane przez TPPI. Mo˝na tam ponadto znaleêç najwi´ksze
w Polsce zbiory literatury islandzkiej, poczàwszy od naj-
starszych i dzisiaj ju˝ unikatowych wydaƒ sag oraz Eddy,
przez powieÊci wydawane w Polsce w latach pi´çdziesià-
tych i szeÊçdziesiàtych, spoÊród których warto wymieniç
nazwiska takich autorów, jak Indridi G. Thorsteinson czy
Hálldor Laxness, który za swojà twórczoÊç zosta∏ uhonoro-
wany Literackà Nagrodà Nobla, po wydawane obecnie
i znane wi´kszej grupie czytelników pozycje, jak na przy-
k∏ad Trzeci znak Yrsy Sigurµardóttir. Dost´pna jest równie˝
literatura specjalistyczna z zakresu geografii, historii czy
socjologii. Czyni to z Towarzystwa jedynà instytucj´ w kra-
ju, która mo˝e w nale˝yty sposób wspomóc prac´ m∏odych
badaczy, najcz´Êciej studentów, piszàcych prace licencjac-
kie lub magisterskie na tematy zwiàzane z Islandià. Jako 
jedyna wspiera równie˝ merytorycznie konsulaty honorowe
Islandii w Polsce.



Dzia∏alnoÊç Towarzystwa nie ogranicza si´ jedynie do
badania kultury islandzkiej i spe∏niania w pewnej mierze
funkcji edukacyjnej w danym zakresie. Ka˝dego roku orga-
nizuje ono w Warszawie obchody islandzkiego dnia niepod-
leg∏oÊci, który wypada 17 czerwca. Przeprowadza spotka-
nia, prelekcje, pokazy filmów, udziela porad turystycznych
i opiekuje si´ Islandczykami: ludêmi kultury, sztuki i poli-
tyki goszczàcymi w naszym kraju. TPPI utrzymuje równie˝
kontakty z rzàdem Islandii i bratnià organizacjà – Towarzy-
stwem Przyjaêni Islandzko-Polskiej z Reykjavíku. Kreuje
pozytywny wizerunek Islandii w Polsce, ukazuje bogactwo
jej tradycji i kultury, przez co stanowi nieod∏àczny element
oficjalnych stosunków polsko-islandzkich.

Nieco inny charakter ma spo∏ecznoÊç zgrupowana wo-
kó∏ portalu Iceland.pl. Skupia ona ju˝ od szeÊciu lat nie tyl-
ko Polaków, którzy mieszkajà w kraju, lecz tak˝e tych, któ-
rzy wyemigrowali na Islandi´. Mo˝liwoÊci stwarzane przez
Internet pozwalajà im na bezpoÊredni i aktywny kontakt
oraz dost´p do informacji bez wzgl´du na dzielàce wszyst-
kich odleg∏oÊci. Siedziba redakcji oraz serwer, na którym
zosta∏a umieszczona strona, znajdujà si´ we Wroc∏awiu, ale
redaktor naczelna, Jola Holband, mieszka w Reykjavíku.
Nie jest to ˝adnà przeszkodà w prowadzeniu czy rozbudo-
wie portalu, wr´cz przeciwnie – dzi´ki takiemu uk∏adowi
zawsze pojawiajà si´ na nim najÊwie˝sze informacje t∏uma-
czone bezpoÊrednio z islandzkich dzienników. Pozwala to
wszystkim odwiedzajàcym portal byç na bie˝àco w spra-
wach, do których w innym wypadku mieliby utrudniony lub
znikomy dost´p, jak na przyk∏ad najnowsze wydarzenia
w sferze politycznej, gospodarczej, kulturalnej czy spo∏ecz-
nej. Obok funkcji dziennikarsko-informacyjnej portal pe∏ni
równie˝ inne. Z jego zasobów mo˝na czerpaç wiedz´ o geo-
grafii i historii wyspy, sà tam informacje z dziedziny tury-
styki, w tym sportu, rekreacji i rozrywki, dotyczàce us∏ug,
a wÊród nich – mo˝liwoÊci nauki i pracy na Islandii. Mo˝na
te˝ pos∏uchaç hymnu, radia internetowego z Reykjavíku,
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poznaç islandzkie przys∏owia, przepisy, kurs waluty czy po-
god´ albo zobaczyç obraz z kamer miejskich zainstalowa-
nych w ró˝nych miejscach islandzkiej stolicy. 

Najwa˝niejsza jest jednak spo∏eczna funkcja Ice-
land.pl. Ka˝dy odwiedzajàcy stron´ mo˝e zalogowaç si´ 
na forum i stosujàc si´ do wytycznych podanych w regula-
minie, komunikowaç si´ bezpoÊrednio z innymi ludêmi
w czasie rzeczywistym. Dzi´ki wymianie doÊwiadczeƒ i ob-
serwacji ka˝dy mo˝e uzyskaç informacje, jakie najbardziej
go interesujà, prowadziç dyskusje w zasadzie na wszystkie
tematy, dzieliç si´ wra˝eniami lub obawami, mo˝e szukaç
rady oraz s∏u˝yç nià innym. To forum sprawia, ˝e wszyscy
u˝ytkownicy stajà si´ w pewnym sensie autorami i zarazem
treÊcià tego portalu. Ponadto redaktorzy strony prowadzà
coÊ na kszta∏t poradni islandologicznej, w której ramach
rzetelnie odpowiadajà na wszelkie zadawane indywidual-
nie pytania z najró˝niejszych dziedzin. Taka forma jest ze
wszech miar adekwatna do zadania, jakie postawili przed
sobà twórcy portalu. Jak sami mówià, chcà „wznieciç epi-
demi´ islandofilii w Polsce”.

Na dzia∏alnoÊç bardziej niszowà decydowa∏ si´ dzia∏a-
jàcy od 2005 roku na Uniwersytecie Warszawskim Stu-
dencki Klub Islandzki (SKI) zarejestrowany na Wydziale



Polonistyki w Instytucie Kultury Polskiej. Zrzesza on
przede wszystkim studentów kulturoznawstwa zafascyno-
wanych Islandià, którzy postawili sobie za cel animacj´
kultury islandzkiej w Polsce. Poczàtkowo zajmowali si´
przede wszystkim prezentacjà najnowszych jej tekstów, or-
ganizowali imprezy muzyczne, literackie, pokazy filmów,
wystawy fotograficzne, prezentowali malarstwo, zaprasza-
li na spotkania podró˝ników i badaczy. Wzi´li te˝ udzia∏
w Festiwalu Kultury Polskiej na Islandii, na który przygo-
towali cykl wyk∏adów o wspó∏czesnej kulturze polskiej,
animacyjne warsztaty j´zyka polskiego, prezentacj´ swojej
uczelni i jej oferty dydaktycznej oraz imprez´ muzycznà
w piwnicy Teatru Narodowego w Reykjavíku. Wyjazd ten
umo˝liwi∏ im nawiàzanie wielu kontaktów, w tym ten naj-
cenniejszy: z Domem Kultury Nordyckiej – Norræna féla-
giµ w stolicy Islandii. Wspiera on wszelkie poczynania SKI
i or´duje jego sprawom na Islandii, jednoczeÊnie udost´p-
niajàc informacje niezb´dne do organizacji kolejnych
przedsi´wzi´ç. 

Obecnie dzia∏alnoÊç Klubu przyjmuje trzy formy: po-
dejmowanie dzia∏aƒ animacyjnych, popularyzowanie wie-
dzy o Islandii i wspieranie wzajemnych kontaktów kulturo-
wych. Oprócz prezentacji kultury islandzkiej w Polsce wa˝-
na sta∏a si´ równie˝ prezentacja kultury polskiej na Islandii
i wspó∏praca w tych dziedzinach, nie tylko z rówieÊnikami
z innych oÊrodków akademickich w kraju, lecz tak˝e z wy-
spy. Animacja pozostaje motywem przewodnim wszelkiej
aktywnoÊci cz∏onków SKI, gdy˝ by∏a podstawà jego stwo-
rzenia, oraz daje niemal nieograniczone mo˝liwoÊci dzia∏a-
nia ze wzgl´du na niewyczerpane zasoby kulturowe Islan-
dii. Popularyzowanie wiedzy naukowej o Islandii polega
przede wszystkim na wskazywaniu terenów do badaƒ i dal-
szych poszukiwaƒ, na poddawaniu rozmaitych problemów
pod zainicjowanà dyskusj´. S∏u˝à temu prowadzone przez
studentów na Uniwersytecie Warszawskim wyk∏ady doty-
czàce wszystkich dziedzin ˝ycia: od polityki i socjologii
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przez kultur´, w tym malarstwo, rzeêb´, fotografi´, film,
muzyk´, literatur´, religi´ i mod´, po gospodark´, przyrod´
oraz s∏u˝b´ zdrowia. Oprócz studentów kulturoznawstwa
prowadzà je studenci z innych kierunków, na przyk∏ad z so-
cjologii, filologii polskiej, nauk politycznych, geografii oraz
z innych uczelni – Politechniki Warszawskiej i Akademii
Medycznej w Warszawie. Wreszcie wspieranie wzajemnych
kontaktów kulturowych i wielokulturowoÊci mieÊci si´ we
wspó∏pracy z organizacjà Inicjatywa Bia∏oruska (w zakresie
animacji kulturowej), w której szeregach znalaz∏o si´ wielu
ludzi zainteresowanych Islandià, oraz z niemieckà fundacjà
HochlandHaus (w zakresie nauczania j´zyka obcego meto-
dà animacyjnà, co cz∏onkowie SKI wypróbowali, uczàc Is-
landczyków polskiego na specjalnym kursie zorganizowa-
nym w ramach pierwszego Festiwalu Polskiego).

Fenomen kultury islandzkiej nie tylko ∏àczy ju˝ istnie-
jàce organizacje, ale te˝ inspiruje kolejnych ludzi do two-
rzenia nowych. Do takich nale˝à powsta∏e rok temu z ini-
cjatywy Krzysztofa Sprengela Islandzkie Ko∏o Naukowe
„101 Reykjavík” Wy˝szej Szko∏y Spo∏eczno-Ekonomicznej
w Gdaƒsku oraz Klub Mi∏oÊników Islandii za∏o˝ony przez
Mart´ Milewskà w Zespole Szkó∏ nr 5 w E∏ku. Wyglàda na
to, ˝e wielu wzi´∏o sobie do serca s∏owa Laxnessa: „P∏ódê-
cie dzieci albo idêcie do diab∏a…”.
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Malczewski Antoni
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Michalik S.
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Nordal Jón 
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Pétursson Jóhann 
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Skallagrímsson Egil ➞ Egil
Skibniewska Maria
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Skuld
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Stefánsson Fjölnir 
Stefánsson Kalsdalóns Sigvaldi 
Stevenson Robert Louis
Stiles Julia
Stína Magga
Straszewicz Józef
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Sza∏owicz Patrycja
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≤órarinsson Leifur
≤orkelsdóttir Mist 
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Tieck Ludwig
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Tómasson Jr Jón 
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Tytan
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Vilhjálmsson Bjarni
Vilhjálmsson Thor
Walker Christopher H.
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Wiesler Manuela
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Wojtyƒska Anna
Wölund
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Yates Anna H.
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