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Antologia Islandia. Wprowadzenie do wiedzy o kultu-
rze i spo∏eczeƒstwie, którà oddajemy do ràk polskiego czy-
telnika, jest przedsi´wzi´ciem pionierskim. Nie potrafimy
wskazaç innego tomu b´dàcego próbà syntetycznego opra-
cowania klucza do kultury islandzkiej w aspektach histo-
rycznych i wspó∏czesnych jednoczeÊnie. Co si´ z tym ∏àczy,
autorzy zebranych tu szkiców stan´li wobec nie∏atwego za-
dania prze∏amywania badawczej nieÊmia∏oÊci i odnalezie-
nia odpowiednich j´zyków opisu. Islandi´ spowija bowiem
niepowtarzalny „turban z chmur”, narzucajàcy skojarzenia
zarówno ze szczególnymi uwarunkowaniami przyrodniczy-
mi, jak osobliwoÊciami kultury i swego rodzaju egzotyzmem
˝ycia spo∏ecznego. Niebo nad Islandià, co prawda, przewa˝-
nie nie wyglàda na zawieszone wysoko i spowijajà je z∏o-
wrogo sk∏´bione chmury, jednak˝e wielce sugestywny wi-
dok lodowców i bezkresnych pól lawowych, zamiast gorà-
cych piaskowych pustyƒ, pr´dko „zamra˝a” pochopne sko-
jarzenia i przypomina – czy to badaczowi, czy podró˝niko-
wi, ˝e znajdujemy si´ daleko na pó∏nocy. 

Zwrot „turban z chmur” pochodzi z jednej z pierw-
szych powa˝nych polskich relacji z podró˝y na wysp´, któ-
rà w 1857 roku sporzàdzi∏ sumiennie Edmund Chojecki.
Zwrot pada ju˝ na pierwszych stronach dzie∏a Voyage dans
les mers du Nord. Stanowi on Êwiadectwo nie tyle poetyc-
koÊci stylu skàdinàd zas∏u˝onego autora, t∏umacza R´kopi-
su znalezionego w Saragossie Jana Potockiego, ile braku
gotowego j´zyka opisu odleg∏ego i obcego kraju „porzuco-
nego” gdzieÊ poÊrodku Atlantyku, kraju niepodobnego do
˝adnego innego, a przynajmniej nieprzypominajàcego tych
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wszystkich egzotycznych krain, do których zapuszczali si´
podró˝nicy rodem z Polski. Sytuowa∏y si´ one przewa˝nie
na Wschodzie, w stepie, w Arabii. Stàd pisanie o miejscach
odleg∏ych i „dziwnych” zwiàza∏o si´ w kulturze polskiej
przede wszystkim z orientalizmem, rozumianym g∏ównie
jako pole symboliczne czy zbiór postaw, ale tak˝e jako pe-
wien typ dyskursu wraz z ca∏okszta∏tem jego spo∏ecznych
i historycznych uwarunkowaƒ. „Pó∏nocnoÊç” krajobrazu
lub kulturowego obrazu Êwiata trwale skojarzy∏a si´ z dzi-
koÊcià czy niedost´pnoÊcià, tak jak w romantycznym utwo-
rze Maria Antoniego Malczewskiego, z nordyckim zaÊ kr´-
giem kulturowym – co z dzisiejszego punktu widzenia za-
skakujàce – niezobowiàzujàco i swobodnie. 

Brak ustalonego sposobu pisania o Islandii w∏aÊciwie
nie zosta∏ przezwyci´˝ony do dzisiaj. Nie mo˝e podo∏aç te-
mu zadaniu polska skandynawistyka, w strukturach akade-

Reykjavík na ilustracji Karla Girardeta 
z paryskiego wydania Voyage Dans Les Mers Du Nord 
A Bord De La Corvette La Reine Hortense
Edmunda Chojeckiego z 1857 roku



mickich trwajàca in statu nascendi od za∏o˝enia i upadku
politycznej ˝elaznej kurtyny. Wystarczy zauwa˝yç, ˝e na
Uniwersytecie Warszawskim, najwi´kszej uczelni w kraju,
nie za∏o˝ono dotychczas odpowiedniej placówki dydaktycz-
no-badawczej ani nie uruchomiono nordystycznego kie-
runku studiów. Ograniczone mo˝liwoÊci – bo ograniczone
Êrodki ekonomiczne, z uwagi na niepubliczny charakter or-
ganizacji – ma Towarzystwo Przyjaêni Polsko-Islandzkiej
z siedzibà w Warszawie przy Natoliƒskim OÊrodku Kultury
(oko∏o dwustu cz∏onków). Trzeba jednak z radoÊcià podkre-
Êliç, ˝e TPPI, za∏o˝one w 1959 roku przez grup´ przedstawi-
cieli nauki, obchodzi szeÊçdziesi´ciolecie istnienia. Przez
dekady, za osobistà zas∏ugà prezesa Andrzeja J. Micha∏ka
(zmar∏ego w 2005 roku), pe∏ni∏o nieformalnie funkcj´ „am-
basady kulturalnej” Islandii w Polsce, wydajàc w∏asnym
sumptem kwartalny biuletyn informacyjny „Islandia”
i „Materia∏y o Islandii”, seri´ popularnonaukowych bro-
szur; w tej unikatowej serii ukaza∏y si´ mi´dzy innymi pra-
ce Bernarda Piotrowskiego, historyka i skandynawisty
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, czy An-
drzeja Ko∏aczkowskiego i Margaret Schlauch, znawców ka-
nonu literatury nordyckiej.

Wiedza o paƒstwach i spo∏eczeƒstwach nordyckich, na-
wet mimo zainicjowania procesów wzajemnej wymiany
zwiàzanych z integracjà europejskà – obecnie, a w latach
wczeÊniejszych – mimo wzajemnych kontaktów spowodo-
wanych praktykami wyjazdów politycznych i zarobkowych
Polaków do Skandynawii, wcià˝ nie jest w Polsce zadowa-
lajàca. O ile Pó∏noc kontynentalna (Szwecja, Norwegia, Da-
nia) nie znalaz∏a si´ zupe∏nie poza zasi´giem spo∏eczno-kul-
turowego poznania Polaków, tak˝e eksploracji gospodarczej
i turystycznej, to Islandia, b´dàca frapujàcym dowodem
wewn´trznego zró˝nicowania regionu, pozostaje terra inco-
gnita. Dotychczas jawi∏a si´ jako wyspa egzotyczna („orien-
talna”), jeÊli nie „kuriozalna” i „marginalna”, niedost´pna
zarówno z racji odleg∏oÊci i po∏o˝enia geograficznego, jak

WST¢P: PIERWSZY SZKIC DO PORTRETU ISLANDII 9



WST¢P10

te˝ owianych „legendà” niebotycznych cen. Polsko-islandz-
kie kontakty mia∏y do niedawna wymiar znikomy i przy-
godny. 

Zapewne ju˝ tylko historycy pami´tajà, ˝e w II Rzecz-
pospolitej powsta∏a organizacja spo∏eczna nazwana Ligà
Morskà i Kolonialnà. Organizacja ta stawia∏a sobie za cel
zdobycie Polsce kolonii zamorskich. Po odzyskaniu niepod-
leg∏oÊci tak bardzo pozazdroszczono Anglikom czy Francu-
zom, tak bardzo chciano podreperowaç presti˝ kraju, ˝e
snuto nawet plany odkupienia jakiegoÊ skrawka Afryki (Li-
ga prowadzi∏a o˝ywionà dzia∏alnoÊç w Mozambiku i Libe-
rii, gdzie zresztà wydzier˝awi∏a kilka plantacji). O ironio,
marzenie za∏o˝ycieli Ligi w jakimÊ sensie zosta∏o w koƒcu
spe∏nione w XXI wieku. Ju˝ w warunkach otwartych granic
paƒstwowych i masowych wyjazdów do pracy za granicà
Polska „ruszy∏a na ocean”. Wyspà „nale˝àcà” do Polaków,
a nienale˝àcà przy tym do Unii Europejskiej, sta∏a si´ Islan-
dia. To na Islandii Polacy stanowià pierwszà co do wielko-
Êci mniejszoÊç narodowà! Nie wiadomo przy tym, ilu tym-
czasowo przebywajàcych na wyspie rodaków nie obejmujà
oficjalne statystyki, dlatego wyobraênia potoczna – jeÊli nie
zwyk∏a plotka przemierzajàca Reykjavík – podnosi „ma-
gicznà liczb´” okreÊlajàcà stan nowej polskiej „kolonii” na-
wet do kilkunastu tysi´cy. 

Mieszkajàcy bàdê coraz liczniej przebywajàcy na Is-
landii Polacy przez d∏ugi czas nie mogli doczekaç si´ po-
wstania na wyspie odpowiedzialnej komórki dyplomatycz-
nej. Zapowiedzi otwarcia konsulatu polskiego w Republice
Islandii, padajàce regularnie przed kolejnymi wyborami
parlamentarnymi w kraju, zacz´to realizowaç dopiero na
prze∏omie 2007 i 2008 roku. W chwili oddania ksià˝ki do
druku Micha∏ Sikorski (redaktor naczelny „Stosunków
Mi´dzynarodowych”, administrator serwisu internetowego
Islandia.org.pl) jako kierownik urz´du przystàpi∏ do orga-
nizowania w Reykjavíku Konsulatu Generalnego RP. Pola-
cy z Islandii dotychczas znajdowali si´ pod doÊç, si∏à rzeczy,



ograniczonà opiekà polskiej ambasady w odleg∏ej Norwegii
(Islandi´ ∏àczy z Oslo du˝o mniej lotów ni˝ z Królestwem
Danii, którego cz´Êç Islandia stanowi∏a przez d∏ugie stule-
cia). Kiedy zaÊ Pawe∏ Âpiewak, znany profesor socjologii
i publicysta, z∏o˝y∏ w Sejmie RP powa˝nà interpelacj´
w sprawie konsulatu na Islandii, zosta∏ b∏yskawicznie –
przez innà plotk´, korytarzowà, ujawnionà potem przez
pras´ codziennà – obwo∏any pierwszym zainteresowanym
„bardzo oryginalnà” posadà w dyplomacji. 

Niemniej jednak obecnoÊç Polaków na Islandii przebi-
∏a si´ wreszcie do ÊwiadomoÊci jej nordyckich mieszkaƒców
dzi´ki pierwszemu Festiwalowi Kultury Polskiej, na jesieni
2006 roku zorganizowanemu „oddolnie”, niemal w∏asnymi
si∏ami, przez Ann´ Wojtyƒskà, antropologa spo∏ecznego
i doktorantk´ Uniwersytetu Islandzkiego, i Mart´ Macug´,
scenografa. W imprezach festiwalowych wzi´li udzia∏ mi´-
dzy innymi Krzysztof Penderecki, Olga Tokarczuk, Kinga
Dunin, Andrzej Jagodziƒski, Ireneusz Krosny, Pawe∏ Âpie-
wak, Chris Niedenthal, Dorota K´dzierzawska, Micha∏ Si-
korski oraz przedstawiciele mi´dzyuczelnianego i mi´dzy-
wydzia∏owego Studenckiego Klubu Islandzkiego, pr´˝nie
dzia∏ajàcego przy Uniwersytecie Warszawskim. Studentom
towarzyszy∏ jako opiekun doktor W∏odzimierz Karol Pessel
z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
i Collegium Civitas. Stron´ islandzkà reprezentowali prezy-
dent Islandii Ólafur Ragnar Grímsson, Friµrik Gunnarsson,
konsul honorowy Polski na wyspie, Guµrún Bjarnadóttir,
wieloletni cz∏onek Towarzystwa Przyjaêni Islandzko-Pol-
skiej, za∏o˝onego przez Haukura Helgasona, piosenkarka
Magga Stína, Êpiewajàca popularne polskie utwory rozryw-
kowe, historyk Árnor Hannibalsson, aktorka Margrét
Vilhjámsdóttir i Sjón, autor tekstów piosenek Björk. 

W∏aÊnie podczas Festiwalu Kultury Polskiej w Rey-
kjavíku narodzi∏a si´ idea tej publikacji. W czasie refleksyj-
nych kontaktów polsko-islandzkich i o˝ywionych dyskusji,
zapoÊredniczonych przez cz∏onków miejscowego Vináttu-
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félag íslendinga og pólverja (raz to odradzajàcego si´, raz
upadajàcego Towarzystwa Przyjaêni Islandzko-Polskiej na
Islandii), mieliÊmy okazj´ przekonaç si´ dobitnie, ˝e, po
pierwsze, „peryferia” w poj´ciu geograficznym i geopoli-
tycznym nie zawsze oznaczajà „kresowoÊç” kultury i form
˝ycia spo∏ecznego. Po wtóre, jeÊli w historii kultury mo˝na
mówiç o „kulturze germaƒskiej” jako jednym ze êróde∏ eu-
ropejskiej cywilizacji, to nale˝y o tym êródle mówiç zw∏asz-
cza w kontekÊcie kolonizacji Islandii, z której tradycja sag
czy demokracji lokalnej promieniowa∏a szeroko na „po∏u-
dnie” Europy.

Nale˝y równie˝ odnotowaç, ˝e ostatnimi czasy wÊród
m∏odzie˝y i studentów przybywa grup mi∏oÊniczych, sku-
piajàcych si´ g∏ównie wokó∏ forów internetowych, ale tak˝e
grup bywalców ambitnych festiwali filmowych i sta∏ych
odbiorów muzyki alternatywnej, których fascynacj´ Islan-
dià rozbudza twórczoÊç pochodzàcych stamtàd artystów.
Mowa jednak tylko o najnowszych produkcjach filmowych
(Baltasara Kormákura, Dagura Kari, Hilmara Oddsona)
i muzyce rozrywkowej (wokalistce Björk, zespo∏ach Sigur
Ros i Mum). Przek∏ady ze wspó∏czesnej literatury islandz-
kiej sà bowiem rzadkoÊcià i zawdzi´czamy je pracy jednego
t∏umacza – Jacka Godka. W roku 1997 ukaza∏a si´ Wyspa
diab∏a Einara Kárasona, cztery lata póêniej 101 Reykja-
vík Hallgrímura Helgasona, w roku 2006, na fali popularno-
Êci krymina∏ów na polskim rynku ksi´garskim, Trzeci znak
Yrsy Sigurdardottir, a w roku 2008 Weê mojà dusz´ tej sa-
mej autorki. 

Natomiast powierzchowne i pod wzgl´dem treÊci sche-
matyczne artyku∏y zamieszczane we wspó∏czesnej prasie ni-
gdy nie zastàpià niedostatku opracowaƒ naukowych i po-
pularnonaukowych; sà to przede wszystkim teksty o cha-
rakterze skrótowych informacji turystycznych bàdê raporty
z rynku pracy, obowiàzkowo zilustrowane logo wafelków
Prince-Polo, kluczowego towaru eksportowego w PRL, któ-
ry od wielu lat jest przysmakiem wyspiarzy. Brak wiarygod-



nych êróde∏ wiedzy o wspó∏czesnej Islandii sta∏ si´ podsta-
wowym wyzwaniem dla redaktorów i autorów antologii,
jakkolwiek z∏o˝onej z przyczynków i wst´pnych rozpoznaƒ.

Pragnàc otworzyç, „zainaugurowaç” problematyk´ is-
landzkà w polskim dyskursie naukowym i publicznym, do
wspó∏pracy zaprosiliÊmy kompetentnych przedstawicieli
ró˝nych dyscyplin naukowych, mi´dzy innymi historyka,
geografa, socjologa, filologa, j´zykoznawc´, muzykologa,
folkloryst´ i literaturoznawc´. ˚ywimy przekonanie, ˝e
przed∏o˝one przez autorów szkice sk∏adajà si´ na wyczer-
pujàcy, choç w elementarnej mierze, obraz Islandii, podstaw
jej kultury i warunków ˝ycia spo∏ecznego, wykraczajàcy
poza uproszczenia i nierozbudowanà semantyk´ nag∏ów-
ków prasowych. Wa˝nymi elementami tego ca∏oÊciowego
obrazu sà równie˝ niezwykle osobliwe Êrodowisko natural-
ne wyspy czy „za∏o˝ycielskie” relacje polskich podró˝ni-
ków-intelektualistów – tematy te zosta∏y uwzgl´dnione po-
Êród zgromadzonych materia∏ów. Niezwykle cieszymy si´
z tego, ˝e mogliÊmy wspó∏pracowaç nie tylko z wyÊmienity-
mi m∏odymi specjalistami od trudnego, archaicznego j´zyka
islandzkiego (Olgà Ho∏ownià i Przemys∏awem Czarneckim)
z Polski, ale te˝ ze znakomitymi autorami islandzkimi: pro-
fesor Dagn± Kristjánsdóttir i re˝yserem Árnim Ólafurem
Ásgeirssonem, absolwentem ¸ódzkiej Szko∏y Filmowej.
Dzi´ki tej wspó∏pracy perspektywa „stàd” zosta∏a uzupe∏-
niona o komplementarne spojrzenie „stamtàd”.

Geograf, Maciej Dàbski, biegle t∏umaczy w swoim nie-
d∏ugim, ∏atwym w lekturze szkicu, co w∏aÊciwie dzieje si´
z islandzkà ziemià (i pod nià). Islandia to przecie˝ najm∏od-
szy pod wzgl´dem geologicznym kraj Europy. JeÊli pierwsi
kolonizatorzy przybyli na wysp´ dopiero w 873 roku (naszej
ery), to najstarsze formacje skalne na Islandii liczà sobie le-
dwie oko∏o 16 milionów lat (w Europie kontynentalnej – dla
porównania – setki milionów). Wprawdzie teza o determi-
nacji klimatycznej ju˝ dawno przesta∏a byç w naukach hu-
manistycznych obowiàzujàca, podobnie jak dychotomia
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„kultury Pó∏nocy” i „kultury Po∏udnia”, która okaza∏a si´
zbyt obcià˝ona geograficznymi stereotypami, to jednak
przyroda zdaje si´ integralnà cz´Êcià, by tak powiedzieç,
˝ycia po islandzku. Kultura islandzka zdo∏a∏a si´ rozwinàç
pomimo trudnych warunków naturalnych: cz´Êciowo im si´
przeciwstawi∏a, a po trosze dostosowa∏a do rytmów przyro-
dy. Niezwyk∏e twory Êrodowiska przyrodniczego nadajà na
wyspie szczególny sens opozycji natura–kultura, ∏agodzàc
jej ostre kontury. JednoczeÊnie to z gejzerami, wulkanami
i lodowcami wià˝à si´ w du˝ej mierze wra˝enia z pobytu na
wyspie. 

Zjawiska, które niegdyÊ uwa˝ano za ingerencje si∏ po-
nadnaturalnych, mogà nieÊç powa˝ne zagro˝enia dla teraê-
niejszych podró˝ników. OsobliwoÊci wyspy przedstawia
Dàbski niczym kompleks atrakcji turystycznych. Dope∏nia
on bogaty zbiór innych zjawisk (spo∏eczno-kulturowych),
które poruszajà ju˝ wy∏àcznie wra˝liwoÊç humanistów. 
Badania prowadzone przez przyrodników z Polski majà
jednak na Islandii d∏ugà tradycj´, tym bardziej wi´c pomi-
ni´cie w tym tomie g∏osu geografa by∏oby powa˝nym niedo-
patrzeniem. Warto pami´taç, ˝e pisarz Ferdynand Goetel
dosta∏ si´ na wysp´ tylko dlatego, ˝e towarzyszy∏ swojemu
bratu Waleremu, uczonemu-geologowi. Nie tylko jako tury-
sta dotar∏ na Islandi´ równie˝ wulkanolog Maurycy Komo-
rowicz. 

Jednak˝e do listy „cudów natury”, która wy∏ania si´
z artyku∏u Macieja Dàbskiego, da∏oby si´ dodaç jeszcze kil-
ka istotnych punktów. Wprowadzimy tutaj dwa: islandzkie
kuce, jedyne w Europie konie poruszajàce si´ pi´cioma ro-
dzajami chodu, z których ten „dodatkowy” przypomina
krok wielb∏àdów, i „telegenicznego”, kolorowego ptaka ma-
skonura, bodaj pierwszoplanowego „bohatera” islandzkich
kart pocztowych. 

J´zyk danej spo∏ecznoÊci stanowi klucz do jej obrazu
Êwiata. W przypadku j´zyka islandzkiego mamy do czynie-
nia z „wytrychem” od razu do ca∏ego kr´gu kulturowego,



niejako ∏acinà Êwiata skandynawskiego (wikiƒskiego, nor-
dyckiego). Potwierdza to archaicznoÊç j´zyka Islandczyków
oraz umacnia poglàd, ˝e kultura staroislandzka, ufundowa-
na przez mitologi´ i staroislandzkà tradycj´ sag, k∏adzie
drugi fundament pod kultur´ europejskà, równy staro˝yt-
noÊci greckiej i rzymskiej. Historia nowo˝ytna sprawi∏a, ˝e
mowa Islandczyków zamieni∏a si´, jak dowodnie pokazuje
Przemys∏aw Czarnecki, w „˝ywy pomnik”. Wskutek geo-
graficznej izolacji wyspy j´zyk islandzki pozosta∏ od cza-
sów Êredniowiecznych w∏aÊciwie w niezmienionej formie.
Prowadzàc do bogatej tradycji literackiej i folklorystycznej,
z najstarszymi tekstami si´gajàcymi poczàtków XII wie-
ku, i b´dàc tworzywem genealogii, wcià˝ s∏u˝y to˝samoÊci
Islandczyków; oni zaÊ „s∏u˝à” swojemu j´zykowi, kon-
sekwentnie uprawiajàc tak zwanà polityk´ puryzmu j´zy-
kowego. 

Syntetyczny, nigdzie indziej niedost´pny w polskiej li-
teraturze zarys dziejów Islandii przynosi tekst Gra˝yny
Szelàgowskiej. Autorka wyodr´bnia w wydarzeniowej hi-
storii wyspy zasadnicze fazy. Zaczyna od Islandii zdobywa-
nej i kolonizowanej, nast´pnie przedstawia okolicznoÊci,
w jakich kraj zosta∏ zwiàzany ze Skandynawià kontynen-
talnà. Odpowiednio du˝o uwagi profesor Szelàgowska po-
Êwi´ca przebudzeniu narodowemu, odzyskiwaniu przez wy-
spiarzy w∏asnej niezale˝noÊci i to˝samoÊci, mo˝liwemu
wszak˝e dopiero po zniesieniu absolutyzmu w Danii. Taka
zmiana ustrojowa nie oznacza∏a jeszcze poprawy stosunku
duƒskiej korony do posiad∏oÊci terytorialnej na Atlantyku.
Dopiero seria pora˝ek Danii, dawnego lokalnego mocar-
stwa, na arenie mi´dzynarodowej skutecznie przerwa∏a po-
lityk´ unifikacyjnà. Odzyskanie niepodleg∏oÊci nastàpi∏o
podczas hitlerowskiej okupacji Danii, która uniemo˝liwi∏a
przetrwanie duƒsko-islandzkiej unii personalnej z okresu
mi´dzywojennego. WÊród historycznych êróde∏ wczesnego
rozkwitu kultury Szelàgowska wymienia dost´pnoÊç szkol-
nictwa i arystokratyczny profil kleru. 
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Teksty Anny Pietrzkiewicz i Olgi Ho∏owni wzajemnie
si´ uzupe∏niajà. Ho∏ownia w skrupulatnym eseju si´ga do
êróde∏ najstarszych: mitologii nordyckiej i sag. Korzysta
przy tym z filologicznej aparatury poj´ciowej i rzetelnego
warsztatu badacza. Pieczo∏owicie odtwarza uniwersum
i „genus” stworzeƒ mitologicznych. Odró˝nienie elfów od
huldufolk, które przeprowadza, jest bardzo wa˝ne i warto-
Êciowe poznawczo, gdy˝ Êwiaty elfów i niewidzialnych lu-
dzi na gruncie folklorystyki uleg∏y heterogenizacji. Chocia˝
Ho∏ownia napomyka o islandzkim folklorze na marginesie
rozwa˝aƒ mitologicznych, konsekwentnie odnosi go wstecz
– do utrwalonego w micie „onego czasu”. Anna Pietrzkie-
wicz prowadzi tymczasem analizy z perspektywy „g∏osów
tradycji” we wspó∏czesnoÊci; celem jej pracy jest uchwyce-
nie i przedstawienie reprezentatywnych motywów islandz-
kiego folkloru (folk-loru, czyli „oratury” zbieranej przez 
ludoznawców od po∏owy XIX wieku). Koncentruje si´ dla-
tego na najbardziej charakterystycznych figurach i wàt-
kach. Pietrzkiewicz bada ich poetyk´, humor, a tak˝e 
odtwarza zawarty w tych opowieÊciach obraz Êwiata. Wyja-
Ênia, dlaczego folklor by∏ i jest w poj´ciu mieszkaƒców 
wyspy integralnà cz´Êcià ich kultury, podobnie do Êrednio-
wiecznych sag czy poezji profesjonalnej. Islandzki folklor
pe∏ni zatem funkcj´ cywilizacyjnego „memento”; jak gdyby
ostrzega przed stworzeniem habitatu b´dàcego antytezà
dawnych wyspiarskich, ch∏opskich wartoÊci. Podczas gdy
w miastach na kontynencie funkcjonujà „legendy miejskie”
(urban legends), po wyspie bez metropolii („wielki Rey-
kjavík” liczy nieco ponad 100 tys. mieszkaƒców) krà˝à
przede wszystkim opowieÊci o reakcjach Êwiata nadprzyro-
dzonego, na przyk∏ad elfów, na rozwój cywilizacji, jego opo-
rze wymierzonym w opanowywanie Êrodowiska naturalne-
go przy pomocy nowoczesnych maszyn. Na technologi´ za-
mo˝ne spo∏eczeƒstwo nie szcz´dzi nak∏adów finansowych. 

Wzajemnie korespondujà ze sobà równie˝ artyku∏y An-
ny Wojtyƒskiej i Romana Chymkowskiego, podejmujàce –



jakkolwiek z odmiennych perspektyw i w ró˝nych ramach
historycznych – zagadnienie postrzegania Islandii i Island-
czyków przez Polaków. Chymkowski analizuje to zagadnie-
nie „od zewnàtrz”, pracuje na êród∏ach historycznych, zaj-
mujàc si´ „raportami terenowymi” polskich podró˝ników.
Wojtyƒska zaÊ bada tych Polaków, którzy na wyspie ju˝
osiedli w ró˝nym stopniu – „od wewnàtrz”, metodà stricte
antropologicznà, co czyni jej prac´ pionierskà w polskiej li-
teraturze przedmiotu. W rekonstrukcji obrazu Islandii
w wybranych polskich relacjach z podró˝y, powsta∏ych od
po∏owy XIX wieku do drugiej wojny Êwiatowej, Chymkow-
ski uwzgl´dnia w swoim artykule „zmilczane” napi´cie wy-
twarzajàce si´ mi´dzy „udaniem si´ dokàdÊ” a „byciem
skàdÊ”, wp∏ywem baga˝u wiedzy podr´cznej na relacj´ pe-
regrynanta. WyjaÊnia, co powoduje brak j´zyka opisu wy-
spy i postrzeganie jej w kategoriach egzotycznoÊci Islandii:
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niezale˝nie od wagi symboliki Pó∏nocy w romantycznej wy-
obraêni Ultima Thule nie znalaz∏a si´ na szlaku odziedzi-
czonego jeszcze po XVII i XVIII wieku projektu „wielkiej
podró˝y”. 

Anna Wojtyƒska wykazuje, ˝e nie doÊç, i˝ skàpa okazu-
je si´ nasza wiedza o Islandii, to w ÊwiadomoÊci Polaków
w ogóle nie ukszta∏towa∏ si´ stereotyp Islandczyków. Rela-
cje, którym poÊwi´ca uwag´ Roman Chymkowski, najwy-
raêniej nie zosta∏y kulturowo sfunkcjonalizowane – trafi∏y
prosto do zasobu „zdezaktualizowanych” literackich narra-
cji. Poniewa˝ respondenci zamieszka∏ej w Reykjavíku an-
tropolo˝ki nie sà turystami czy studentami z kó∏ osób zafa-
scynowanych wyspà, nie dzia∏a na nich jej urok. Przeciw-
nie, nastawieni Êlepo na znalezienie dobrze p∏atnej pracy
nawet nie zdajà sobie dobrze sprawy ze wszystkich uwa-
runkowaƒ ˝ycia codziennego na Islandii i ograniczeƒ wy-
muszanych przez Êrodowisko naturalne. „OdmiennoÊç” Is-
landii nie jest w tym przypadku zaletà, lecz sporym utrud-
nieniem. Jak pisze Wojtyƒska, potrzeba bardzo du˝o czasu,
˝eby pracownicy z Polski mogli to nowe otoczenie oswoiç,
odnaleêç w nim swoje miejsce. Jeszcze wi´cej czasu potrze-
ba do prze∏amania barier komunikacyjnych, gdy˝ wielu
imigrantów nie zna j´zyka angielskiego, nie wspominajàc
ju˝ o predyspozycjach czy zwyk∏ej ch´ci do nauki j´zyka is-
landzkiego.

Dzi´ki artyku∏owi Ewy Murawskiej – zapominajàc
o dokonaniach Björk czy zespo∏u Sigur Ros w ramach alter-
natywnej kultury popularnej – mo˝na przenieÊç si´ w Êwiat
muzyki klasycznej z wyspy. Autorka tekstu akcentuje zwià-
zek islandzkich tradycji muzycznych z ˝yciem codziennym
i jego jednostajnoÊcià; przypomina, ˝e na Islandii muzyko-
wano niegdyÊ systematycznie, g∏ównie przy wypasie owiec
lub podczas pracy na farmie, ale tak˝e w czasie wolnym
(w czasie „wieczorków”, wspólnego sp´dzania czasu w d∏u-
gie zimowe wieczory – kvöldvaka). Za równie wa˝ne ucho-
dzi∏o regularne Êpiewanie hymnów w koÊciele. Najpewniej



dzi´ki temu do ponad osiemdziesi´ciu szkó∏ muzycznych
ucz´szcza obecnie oko∏o jednej trzeciej islandzkich kilku-
nastolatków. Murawska podnosi zarazem kwesti´ uzale˝-
nienia rozwoju islandzkiego Êrodowiska muzycznego od
wydarzeƒ politycznych drugiej po∏owy XIX wieku i pierw-
szej po∏owy wieku XX. Nie omija równie˝ istotnego wk∏adu
Polaków w ukszta∏towanie si´ profesjonalnego Êrodowiska
muzycznego na wyspie. 

Tak jak muzyka, do celów politycznych bywa∏a anga-
˝owana literatura pi´kna. Dagn± Kristjánsdóttir w swoim
artykule (przek∏ad Natalie Radomski, cz∏onkini Studenc-
kiego Klubu Islandzkiego) objaÊnia, ˝e chodzi, rzecz jasna,
o literatur´ Êredniowiecznà, która zw∏aszcza w okresie wal-
ki o niepodleg∏oÊci mog∏a zosta∏ ∏atwo wykorzystana jako
historyczno-polityczny dowód dawnej ÊwietnoÊci Islandii.
OkolicznoÊç, ˝e to w∏aÊnie sagi tworzà rodzaj antropolo-
gicznej infrastruktury kultury islandzkiej, ujawnia topono-
mastyka Reykjavíku – siatka ulic w stolicy Islandii odpo-
wiada swoiÊcie mitologicznemu panteonowi. Wa˝niejsze
jest chyba jednak to, ˝e profesor Kristjánsdóttir zajmuje
w szczególnoÊci twórczoÊç powojennych pisarzy islandz-
kich. Wychodzi wprawdzie od Laxnessa, jedynego giganta
czy te˝ po prostu jedynego naprawd´ docenionego na Êwie-
cie pisarza pochodzàcego z wyspy, ale wskazuje go jako ini-
cjatora wieku XX w islandzkiej literaturze, a˝eby wymieniç
zaraz inne nazwiska, takie jak Thor Vilhjálmsson, Einar
Kárason, Pétur Gunnarsson, ≤órarinn Eldjárn. Nieco mo˝e
paradoksalnie, motywy zaczerpni´te ze Êredniowiecznych
sag majà si´ wyÊmienicie i w Islandii niepodleg∏ej, nie za-
szkodzi∏ im nawet postmodernizm; ostatnio jednak z saga-
mi konkuruje coraz Êmielej tematyka ekologiczna. WÊród
omawianych przez Kristjánsdóttir autorów na pewno znaj-
dujà si´ tacy, którzy powinni zainteresowaç polskich wy-
dawców. WÊród Islandczyków nie brakuje bowiem laure-
atów liczàcych si´ nagród. Einar Már Guµmundsson w 1995
roku otrzyma∏ Nordyckà Nagrod´ Literackà (The Nordic
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Council’s Literature Prize) za Englar alheimsins (Angels of
the Universe); to samo wyró˝nienie w 2005 roku przypad∏o
Sjónowi, autorowi tekstów Björk, za proz´ Skugga Baldur
(Baldur Skuggason).

Árni Ólafur Ásgeirsson w swoim tekÊcie, napisanym, co
godzi si´ mocno podkreÊliç, po polsku, stara si´ zmieÊciç
krótki zarys dziejów islandzkiego filmu (szkic zredagowa∏
i zaktualizowa∏ ¸ukasz Bukowiecki, prezes Studenckiego
Klubu Islandzkiego). Powinien nam ten szkic uprzytomniç,
˝e zanim Islandia zacz´∏a na dobre przyczyniaç si´ do popu-
larnoÊci kina skandynawskiego i uczestniczyç w artystycz-
nej awangardzie, twórcy filmowi na wyspie przez d∏ugie la-
ta cierpieli bied´, a przynajmniej z mozo∏em zabiegali o ele-
mentarne uznanie. By∏o tak do ca∏kiem niedawna. W arty-
kule Ásgeirssona, oprócz samej systematyzacji pokoleƒ is-
landzkich filmowców, cenne sà spostrze˝enia wykraczajàce
poza histori´ tak ma∏ej a z∏o˝onej kinematografii. Autor za-
uwa˝a mi´dzy innymi, ˝e dystrybucja filmów islandzkich
w Êwiecie przyczyni∏a si´ do o˝ywienia ruchu turystyczne-
go na wyspie. Wielu turystów decyduje si´ na podró˝ na
pó∏nocnà wysp´ po obejrzeniu któregoÊ z filmów fabular-
nych (zdawa∏oby si´ – dzie∏ „niszowych”). Wskazuje na
przywiàzanie re˝yserów i scenarzystów do sag, nie mniejsze
od tego, którym odznaczajà si´ pisarze. Przy tym wywody
Árniego Ólafura Ásgeirssona w niektórych miejscach
w charakterystyczny sposób ujawniajà islandzki styl myÊle-
nia. Islandia to, zdaniem autora, „wysepka”. Niejasny jest
jej zwiàzek ze Skandynawià kontynentalnà: w ka˝dym ra-
zie Skandynawia przedstawia si´ jako coÊ, od czego w nie-
których aspektach Islandia ma prawo byç zupe∏nie odr´b-
na. Z pewnoÊcià jednak islandzkie opowieÊci zas∏ugujà na
miano „ponadczasowych”. 

Nieco odmienny charakter od pozosta∏ych zgromadzo-
nych w tym tomie ma tekst W∏odzimierza Karola Pessela.
Autor bowiem nie tyle dà˝y do zaprezentowania pewnej ca-
∏oÊci wiedzy na temat Islandii, ile stawia pytanie o charak-



terze interpretacyjnym – a mianowicie do jakiego stopnia
i pod jakim wzgl´dem o kulturze islandzkiej mo˝na mówiç
jako o „kulturze skandynawskiej”. Pytanie to – sytuujàce
nas w kr´gu klasycznej, choç dziÊ wielorako rewitalizowa-
nej problematyki antropologicznej – nie jest pytaniem czy-
sto spekulatywnym, albowiem próba odpowiedzi na nie za-
k∏ada uÊwiadomienie sobie z jednej strony nieraz bardzo
zaskakujàcych zwiàzków i zbie˝noÊci, z drugiej zaÊ – rów-
nie nieoczekiwanych odr´bnoÊci. 

Pragniemy wyraziç nadziej´, ˝e przygotowany przez
nas tom poszerzy wiedz´ Czytelników o „wyspie na chmur-
nej Pó∏nocy” i zach´ci do bli˝szego z nià zapoznania, a tak-
˝e przyczyni si´ do zainicjowania w naszym kraju bardziej
systematycznych badaƒ naukowych jak˝e fascynujàcej kul-
tury mieszkaƒców Islandii.
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Islandia jest krajem niezmiernie ciekawym pod wzgl´-
dem przyrodniczym z kilku wzgl´dów. Po∏o˝enie wyspy na
Êrodku Atlantyku w okolicy ko∏a podbiegunowego pó∏noc-
nego, na granicy strefy klimatu umiarkowanego ch∏odnego
i subarktycznego, decyduje o tym, ˝e charakterystyczne dla
tego kraju sà wysokie opady, silne wiatry, a w konsekwencji
– liczne lodowce, roÊlinnoÊç typu tundrowego i specyficzna
morska fauna. Aktywna strefa ryftowa przebiegajàca przez
Islandi´ powoduje natomiast cz´ste trz´sienia ziemi, erup-
cje wulkanów i spektakularne wybuchy gejzerów. Opady
py∏u wulkanicznego, potoki lawy oraz liczne koryta rzek lo-
dowcowych, pokrywajàcych wielkie równiny piaskami
i ˝wirami, powodujà, ˝e interior islandzki ma charakter pu-
stynny, trudnodost´pny i niezamieszkany. Wszystko to sta-
nowi o niepowtarzalnoÊci krajobrazu Islandii i rosnàcej
z roku na rok popularnoÊci Islandii wÊród turystów pragnà-
cych zmierzyç si´ z si∏ami przyrody. 

SzerokoÊç geograficzna Islandii (w przybli˝eniu po-
mi´dzy 63° a 66°30’) sprawia, ˝e latem wyst´puje tam zja-
wisko bia∏ych nocy, a zimà dzieƒ jest niezmiernie krótki –
w grudniu trwa zaledwie oko∏o czterech godzin. Jedynie
pó∏nocna cz´Êç nale˝àcej do Islandii wysepki Grimsey znaj-
duje si´ poza ko∏em podbiegunowym, zatem nie b´dzie tam
zachodu s∏oƒca przez jednà dob´ w czerwcu, a wschodu
s∏oƒca w grudniu. W okolicy ko∏a podbiegunowego funkcjo-
nuje pas niskich ciÊnieƒ atmosferycznych, co w po∏àczeniu
z faktem, ˝e Islandia oblana jest wodami Atlantyku (od po-
∏udnia odnogà ciep∏ego Pràdu Pó∏nocnoatlantyckiego), po-
woduje cz´ste silne wiatry, wysokie zachmurzenie i obfite
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Dymiàca wyspa okiem przyrodnika.
Ârodowisko naturalne Islandii
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opady deszczu i Êniegu (1500–4000 mm). W rezultacie na
po∏udniowych dowietrznych stronach wzniesieƒ tworzà si´
lodowce, a liczne rzeki charakteryzujà si´ znacznym prze-
p∏ywem. Pó∏nocna cz´Êç wyspy (zawietrzna) ma klimat bar-
dziej suchy (oko∏o 600 mm), wi´cej jest dni s∏onecznych,
jednak˝e Êrednia roczna temperatura powietrza jest tu ni˝-
sza (2–3°C, podczas gdy na po∏udniu Islandii 4–5°C). W sa-
mym centrum wyspy Êrednia temperatura powietrza wyno-
si nieco poni˝ej 0°C, co powoduje utrzymywanie si´ p∏atów
wieloletniej zmarzliny w gruncie. Turysta zwiedzajàcy Is-
landi´ latem powinien byç przygotowany na temperatury
odczuwalne oko∏o 0°C (efekt ch∏odzenia wiatrem) i cz´ste
deszcze. Zdarzajà si´ jednak tak˝e „upa∏y” rz´du 20°C
i czyste niebo. Jednym s∏owem, pogoda na wyspie mo˝e si´
cz´sto i szybko zmieniaç. 

Ciep∏o wydobywajàce si´ ze Êrodka Ziemi powoduje
ruch p∏yt litosfery. Wzd∏u˝ brzegów tych p∏yt dochodzi do
wzmo˝onej aktywnoÊci sejsmicznej i wulkanicznej. Na po-
czàtku ery mezozoicznej dosz∏o do p´kni´cia prakontynen-
tu Pangei i stopniowego oddalania si´ kontynentów (obec-
nej Ameryki Pó∏nocnej i Po∏udniowej od Europy i Afryki),
pomi´dzy którymi powstawa∏ Ocean Atlantycki. Obecnie
p∏yta euroazjatycka oddala si´ od p∏yty pó∏nocnoamerykaƒ-
skiej z pr´dkoÊcià oko∏o 2 cm na rok. Przez Êrodek Atlanty-
ku przebiega tektoniczna granica obu p∏yt – strefa ryftowa,
wzd∏u˝ której dochodzi do cz´stych trz´sieƒ ziemi i erupcji
wulkanów. Na Islandii aktywnoÊç wulkaniczna jest szcze-
gólnie silna, gdy˝ oprócz strefy ryftowej funkcjonuje tam
tzw. plama goràca, czyli wielka komora magmowa, która
zasila liczne wulkany. Towarzyszà temu spektakularne
erupcje gejzerów oraz solfatary – gotujàce si´ b∏ota. Zjawi-
ska te wyst´pujà w pasie biegnàcym z pó∏nocnego wschodu
(rejon jeziora Myvatn), przez kalder´ Askj´, zachodnià
cz´Êç czaszy lodowej Vatnajökull (wulkany Bardarbunga
i Grimsvotn) do czaszy lodowej Myrdalsjökull (wulkan Ka-
tla). Od tej strefy odchodzi zachodnie odga∏´zienie biegnà-



ce przez Hofsjökull, Langjökull i pó∏wysep Reykjaness.
W rejonie tym krajobraz wyspy jest najm∏odszy i nieustan-
nie formowany przez kolejne erupcje wulkanów i trz´sienia
ziemi. Im dalej na po∏udniowy wschód lub pó∏nocny zachód
od tej strefy, tym ska∏y sà starsze, uformowane wskutek
krzepni´cia dawnych wylewów law bazaltowych. Najstar-
sze ska∏y na Islandii datowane sà na oko∏o 14 milionów lat.

Czasze lodowe powsta∏y na czynnych wulkanach i p∏a-
skowy˝ach, gdy˝ miejsca wysoko po∏o˝one sprzyjajà aku-
mulacji Êniegu. Raz na kilka lat dochodzi do wybuchu 
wulkanu pod lodowcem i gwa∏townego wyp∏ywu wód wy-
topnieniowych. Zjawiska te noszà nazw´ „jökulhlaupów”
(jökull to w j´zyku islandzkim lodowiec) i stanowià wielkie
zagro˝enie dla gospodarki cz∏owieka. Koryta niewielkich
rzek lodowcowych zamieniajà si´ w ciàgu zaledwie kilku
godzin w rwàce rzeki niosàce tony wody, ska∏ i lodu.
W krótkim czasie powstajà g∏´bokie kana∏y erozyjne, mosty
zostajà zerwane, drogi i pastwiska zasypane. Wyerodowany
materia∏ skalny przeniesiony zostaje ku brzegom oceanu,
gdzie zostaje zdeponowany, powodujàc tym samym przesu-
ni´cie linii brzegowej w stron´ morza. 

W pustynnym krajobrazie interioru Islandii wyró˝nia-
jà si´ pojedyncze góry o p∏askich wierzchowinach. Góry te
zbudowane sà z prawie poziomych warstw bazaltów przy-
krywajàcych tufy powsta∏e ze scementowania popio∏ów
wulkanicznych oraz law´ poduszkowà. Sà to dawne nie-
czynne wulkany, które w epoce plejstoceƒskiej wybucha∏y
pod làdolodem. Uwa˝a si´, ˝e wysokoÊç tych gór (oko∏o
400–500 m ponad podstaw´) odpowiada wysokoÊci, na ja-
kiej znajdowa∏a si´ powierzchnia dawnego làdolodu. 

We wschodniej i zachodniej cz´Êci wyspy p∏askowy˝ is-
landzki zbudowany jest ze starych trzeciorz´dowych bazal-
tów wykszta∏conych w postaci lekko nachylonych warstw.
Pomi´dzy tymi warstwami wyst´pujà pok∏ady kopalnych
gleb, które sà mniej odporne na erozj´. Taka budowa geolo-
giczna odpowiedzialna jest za charakterystyczny dla Islan-

DYMIÑCA WYSPA OKIEM PRZYRODNIKA 25



MACIEJ DÑBSKI26

dii schodowaty profil pod∏u˝ny stoków. Rzeki rozcinajàce
p∏askowy˝ interioru niekiedy wykorzystujà dawne ˝∏oby lo-
dowcowe, a piaski i ˝wiry przez nie transportowane usypu-
jà wàskà pó∏k´ nizin nadmorskich. 

Najm∏odszy krajobraz rozciàga si´ wzd∏u˝ aktywnej
strefy ryftowej, przecinajàcej wysp´ od pó∏nocnego wscho-
du do po∏udniowego zachodu. W tym pasie wyst´pujà licz-
ne sto˝ki wulkaniczne i pola lawy sznurowej (rzadkiej, za-
krzep∏ej jakby w zwoje sznurów) lub blokowej (g´stej, za-
krzep∏ej w du˝e bloki). Niekiedy spotyka si´ jaskinie lawo-
we (tumuli) oraz fantazyjne kszta∏ty kominów i labiryntów
lawowych. Szczególne atrakcje lawowe mo˝na podziwiaç
w rejonie jeziora Myvatn, gdzie mi´dzy innymi wyst´pujà
pseudokratery – formy sto˝ków powsta∏e wskutek wydosta-
wania si´ pary wodnej spod goràcej lawy. 

Klifowe wybrze˝e w okolicy miasteczka Vik 
w po∏udniowej Islandii. Widoczny charakterystyczny 
cios bazaltowy (fot. Maciej Dàbski)



Islandia s∏ynie z gejzerów i gotujàcych si´ êróde∏. Ob-
szary geotermalne dzielà si´ na niskotemperaturowe i wy-
sokotemperaturowe, przy czym cenzusem jest temperatura
150°C na g∏´bokoÊci 1000 m. Wokó∏ êróde∏ geotermalnych
wykszta∏cajà si´ pokrywy mineralne zbudowane z gejzery-
tu. èród∏a, które wybuchajà (zwykle ze sta∏à cz´stotliwo-
Êcià raz na kilka – kilkadziesiàt minut), zwane sà gejzerami.
Powierzchnia obszarów geotermalnych bywa pokryta osa-
dami siarki, która kiedyÊ stanowi∏a dla gospodarki islandz-
kiej surowiec mineralny. 

Rzeki islandzkie zasilane sà w du˝ej mierze przez top-
niejàce lodowce, co wywo∏uje du˝e wahania przep∏ywu
i stanów wód. Niedaleko od lodowców, na szlakach sandro-
wych, rzeki majà charakter roztokowy, to znaczy majà p∏yt-
kie i szerokie ∏o˝yska i wiele niestabilnych odsypów Êródko-
rytowych. Ludzie podró˝ujàcy po interiorze Islandii sà na-
ra˝eni na cz´ste przekraczanie takich rzek, co wià˝e si´
z koniecznoÊcià opanowania umiej´tnoÊci wyszukiwania
p∏ytszych miejsc i poruszania si´ w wartkim nurcie. 

Obecnie zaledwie 20 proc. kraju pokryte jest szatà ro-
Êlinnà, a u˝ytki rolne stanowià zaledwie oko∏o 1 proc. po-
wierzchni Islandii – sà to przed wszystkim pastwiska i ∏àki
koÊne. Historia rozwoju islandzkiej szaty roÊlinnej jest, po-
dobnie jak geologia, niezmiernie ciekawa. Flora tej wyspy
sk∏ada si´ z oko∏o 450 gatunków roÊlin wy˝szych. Uwa˝a
si´, ˝e po∏owa z nich przetrwa∏a ostatnie zlodowacenie na
skrawkach wyspy, które nie zosta∏y przykryte przez plejsto-
ceƒski làdolód, a nast´pnie ponownie rozprzestrzeni∏a si´
po kraju. Pozosta∏e gatunki roÊlin zosta∏y przyniesione
przez Wikingów oraz przez pràdy morskie, wiatry, p∏ywajà-
ce bry∏y lodowe i przez ptaki. Mniej wi´cej mi´dzy 7000
a 4500 rokiem p.n.e. klimat na Islandii by∏ cieplejszy ni˝
obecnie, a roÊlinnoÊç pokrywa∏a przynajmniej 75 proc. wy-
spy, z czego po∏ow´ stanowi∏y lasy brzozowe. Nast´pujàce
potem zmiany klimatyczne spowodowa∏y, ˝e w okresie ko-
lonizacji wyspy (oko∏o 1000 lat temu) lasy pokrywa∏y ju˝
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tylko 25 proc. obszaru Islandii. Gospodarka cz∏owieka
przyczyni∏a si´ do gwa∏townego wylesienia. Przede wszyst-
kim Êcinano brzozy, aby pozyskaç w´giel drzewny niezb´d-
ny do produkcji ˝elaza z rudy darniowej. Lepsze pnie wyko-
rzystywane by∏y w budownictwie. Powszechny wypas
owiec, tak typowy dla dzisiejszej Islandii, tak˝e przyczyni∏
si´ do zaniku lasów i rozwoju obszarów trawiastych. Ostat-
nie znaczàce wahni´cie klimatyczne to tzw. ma∏a epoka 
lodowa, trwajàca od poczàtku XVII do koƒca XIX wieku.
Wyst´pujàce wówczas och∏odzenie spowodowa∏o rozrost lo-
dowców oraz zlodzenia oceanu. Utrudniona by∏a ˝egluga
oraz nastàpi∏ spadek produkcji rolnej. 

Najwi´ksze zagro˝enie dla Islandczyków stanowià po-
t´˝ne erupcje wulkanów. W latach 1783–1784 dosz∏o do wy-
buchu wulkanu Laki, w wyniku którego powsta∏o jedno
z najwi´kszych na Êwiecie pól lawowych. Popio∏y i gazy

Lodowiec Skaftafellsjökull 
z wyraênie widocznym pasem moreny 
Êrodkowej, po∏udniowa Islandia. 
(fot. Maciej Dàbski)



wulkaniczne spowodowa∏y Êmierç 10 tys. osób (20 proc. ów-
czesnej populacji Islandii) oraz 75 proc. pog∏owia zwierzàt
hodowlanych. Wybuchy wulkanów zdarzajà si´ na Islandii
cz´sto i w po∏àczeniu z powodziami, wywo∏anymi gwa∏tow-
nym topnieniem lodu lodowcowego (erupcja Grimsvotn
w 1996 r.), nadal stanowià niebagatelne zagro˝enie. 

Wybuchy wulkanów odgrywajà niekiedy rol´ kon-
struktywnà. Terytorium Islandii czasem wzbogaca si´ 
o nowe obszary làdowe. W roku 1963 w obr´bie archipela-
gu Vestmannaeyjar (Wysp Vestmana) dosz∏o do wybuchu
wulkanu i powstania nowej wyspy Surtsey. Wysepka ta jest
naturalnym laboratorium dla geologów i biologów.

Islandia charakteryzuje si´ tak˝e bogactwem Êwiata
zwierzàt. Ornitolodzy mogà podziwiaç tu ró˝ne gatunki
przede wszystkim ptactwa morskiego, zwiàzanego z klima-
tem oko∏obiegunowym: wydrzyki, mewy, rybitwy i przede
wszystkim maskonury, przypominajàce ma∏e pingwiny
o szerokich i kolorowych dziobach. Islandzkie rzeki stano-
wià raj dla w´dkarzy ze wzgl´du na obfitoÊç przede wszyst-
kim ∏ososi i pstràgów. SpoÊród ssaków na uwag´ zas∏ugujà
islandzkie lisy arktyczne oraz rzadko spotykane na wyspie
renifery. Âwiat islandzkich zwierzàt to tak˝e hodowlane
i bardzo licznie wyst´pujàce owce, krowy oraz typowe ni-
skie koniki, bardzo cenione na Êwiatowych rynkach.

Znajdujàca si´ pomi´dzy Europà a Amerykà malowni-
cza Islandia, kraina silnego wiatru, lodowców, wodospa-
dów, wartkich rzek, wulkanów, gejzerów, zielonych pa-
stwisk i pustynnego interioru, stanowi szczególnà atrakcj´
turystycznà dla ludzi szukajàcych bliskiego kontaktu
z pi´knà i surowà przyrodà.
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Poczàwszy od po∏owy XIII wieku do odzyskania nie-
podleg∏oÊci w 1944 roku, historia Islandii jest ÊciÊle splecio-
na z dziejami paƒstw, które podporzàdkowa∏y sobie ten kraj
i przekszta∏ci∏y w swojà koloni´ – Norwegii, a od 1380 roku
– Danii. Tote˝ wi´kszoÊç przemian, dzi´ki którym Island-
czycy stopniowo w XIX stuleciu zdobywali autonomi´, by-
∏a nie tylko skutkiem rosnàcej ÊwiadomoÊci narodowej
i rozwoju ruchu narodowego w Islandii, ale tak˝e ewolucji
ustrojowej w samej Danii. Zanim jednak opowiemy o walce
Islandczyków o niepodleg∏e paƒstwo, kilka s∏ów o jego naj-
dawniejszych dziejach, które Êwiadczy∏y o tym, ˝e Islandia
przez kilkaset lat by∏a niepodleg∏à i w pe∏ni suwerennà „re-
publikà wodzów”. Do tych wydarzeƒ przecie˝ odwo∏ywali
si´ twórcy dziewi´tnastowiecznej ideologii narodowej, nie
tylko zresztà islandzkiej, ale tak˝e w ca∏ej Skandynawii.

W êród∏ach staro˝ytnych nie natrafiamy na wzmianki
o Islandii, choç sàdziç mo˝na, ˝e antyczni ˝eglarze mogli
docieraç i do tej po∏o˝onej daleko na pó∏nocy wyspy. Pyte-
asz z Massalii (Marsylii) wymienia tajemniczà wysp´ o na-
zwie Thule; mia∏a si´ ona znajdowaç o szeÊç dni ˝eglugi na
pó∏noc od Wysp Brytyjskich. Byç mo˝e by∏y to po∏udniowe
kraƒce Norwegii, byç mo˝e Szetlandy, a byç mo˝e w∏aÊnie
Islandia. 

A˝ do VIII wieku wyspa by∏a jednak niezamieszkana.
Poczàwszy od tego˝ stulecia do Islandii zacz´li docieraç
mnisi irlandzcy. Chrystanizacja Irlandii dokona∏a si´ ju˝
w V–VI wieku, a podstawà funkcjonowania KoÊcio∏a iryj-
skiego by∏y liczne klasztory. Powodem, dla którego mnisi
z Irlandii zacz´li zak∏adaç eremy na Islandii, by∏y zapewne

Gra˝yna Szelàgowska

Od kolonii do paƒstwa niepodleg∏ego.
Islandia od XIII do XX wieku
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najazdy Wikingów, plàdrujàcych i rujnujàcych irlandzkie
klasztory.

Mnisie eremy nie oznacza∏y jednak jeszcze trwa∏ego
osadnictwa, zw∏aszcza ˝e Wikingowie dotarli wkrótce tak-
˝e na Islandi´. Poczàtek trwa∏emu osadnictwu na wyspie
da∏y dopiero wyprawy inicjowane w latach siedemdziesià-
tych XIX wieku z zachodnich terenów Norwegii. Mi´dzy ro-
kiem oko∏o 870 a 930 (w islandzkich êród∏ach jest to epoka
zwana landnamstiden – czasem zajmowania ziemi) na wy-
sp´ docierali norwescy osadnicy, czyli naczelnicy rodów
wraz ze swymi rodzinami, poddanymi oraz ˝ywym inwenta-
rzem. Kolejne rody obejmowa∏y we w∏adanie poszczególne
cz´Êci Islandii, wodzowie dzielili ziemi´ mi´dzy cz∏onków
rodziny i poddanych. Wed∏ug niektórych êróde∏ w roku 874
mia∏ zostaç za∏o˝ony Reykjavík, a twórcà tej pierwszej
skandynawskiej osady na wyspie mia∏ byç Ingolf Arnarson.
Osadnictwu, którego podstawà by∏a hodowla owiec, sprzy-
ja∏o w tym okresie ocieplenie klimatu.

Islandczycy utrzymywali ˝ywe kontakty handlowe
z Norwegià, wyspami szkockimi oraz Irlandià, ale dà˝yli do
ca∏kowitego uniezale˝nienia od swej norweskiej metropolii.
Osadnicy utworzyli na Islandii organizacj´ paƒstwowà
opartà na rzàdach lokalnych wodzów oraz starszyzny rodo-
wej. Mieli oni decydujàcy g∏os na lokalnych wiecach – tin-
gach i pe∏nili wszelkie funkcje sàdownicze i religijne. W ro-
ku 930 najbardziej wp∏ywowe na Islandii rody powo∏a∏y
nadrz´dny wiec centralny – Althing, który mia∏ najwy˝sze
uprawnienia ustawodawcze i sàdowe. Jeszcze bardziej nie-
codzienne w praktyce Êredniowiecznej by∏o rozdzielenie
(w obr´bie Althingu) w∏adzy ustawodawczej od sàdowni-
czej. Zwo∏ywana w dolinie Thingvellir na wschód od Rey-
kjavíku, by∏a to pierwsza w dziejach Europy instytucja
o charakterze parlamentu, która niemal nieprzerwanie (nie
funkcjonowa∏a tylko w latach 1800–1845) dzia∏a do dziÊ.
Nie powsta∏ jednak ˝aden centralny oÊrodek w∏adzy wyko-
nawczej, czego skutkiem by∏y toczone przez rody nieustan-



ne krwawe walki o dominacj´. W roku 1000 Althing uchwa-
li∏ przyj´cie chrzeÊcijaƒstwa, co nieco uspokoi∏o sytuacj´ na
wyspie.

Islandia wyró˝nia∏a si´ w Êredniowiecznej monarchicz-
nej Europie nie tylko „republikaƒskim” ustrojem i parla-
mentem, odmienna by∏a tak˝e pozycja KoÊcio∏a, instytucji
w Europie kontynentalnej wówczas pot´˝nej. Choç formal-
nie od 1152 roku islandzki KoÊció∏ podlega∏ arcybiskup-
stwu w norweskim Nidaros (obecnie Trondheim), to w prak-
tyce si∏à dominujàcà pozostali naczelnicy rodów. Nie tylko
bowiem parafie i budynki koÊcielne nale˝a∏y do poszczegól-
nych rodów (zresztà zgodnie z pogaƒskà jeszcze tradycjà),
ale cz´sto naczelnik rodu i ksiàdz to by∏a jedna i ta sama
osoba. Dla kultury islandzkiej mia∏o to kolosalne znaczenie:
z jednej strony duchowieƒstwo islandzkie nie by∏o etnicznie
obce, z drugiej zaÊ islandzka arystokracja rodowa by∏a wy-
kszta∏cona. W wieku XII przy biskupstwach, w klasztorach
oraz prywatnych siedzibach rodowych zak∏adano szko∏y
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Thingvellir, miejsce obrad islandzkiego parlamentu. 
Ilustracja Karla Girardeta z paryskiego wydania 
opisu podró˝y na Islandi´ Edmunda Chojeckiego
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i uczelnie o charakterze zarówno Êwieckim, jak i duchow-
nym. Stanowi∏y one podstaw´ nies∏ychanego rozwoju kul-
tury i literatury islandzkiej.

Okres od XI do XIII wieku to bowiem wyjàtkowa w hi-
storii europejskiej epoka rozkwitu Islandii i jej kultury. Nie
tylko dokonano kodyfikacji praw, ale tak˝e spisywano si´-
gajàce czasów pogaƒskich i nale˝àce do najstarszych w Eu-
ropie Pó∏nocnej zabytki piÊmiennictwa islandzkiego. Utrwa-
lono wówczas w formie r´kopiÊmiennej nordyckie sagi, czy-
li dzieje dawnych rodów islandzkich (na przyk∏ad Saga
o Egilu i Saga o Njalu) oraz pieÊni mitologiczne i heroiczne,
które razem utworzy∏y tzw. Edd´ starszà, zwanà te˝ Eddà
poetyckà. Na poczàtku XIII wieku (po 1220 roku) Snorri
Sturluson napisa∏ komentarze do mitologii staronordyckiej
oraz zbiór regu∏ poetyckich, zwane ∏àcznie Eddà m∏odszà.
Spopularyzowane w ca∏ej Êredniowiecznej Skandynawii
s∏u˝y∏y skaldom jako podr´cznik poezji, a dla dziewi´tna-
stowiecznych romantyków skandynawskich oraz twórców
narodowych ideologii Edda m∏odsza i starsza stanowi∏y 
najwa˝niejszy sk∏adnik nordyckiej to˝samoÊci narodowej.
Nale˝a∏y do niej tak˝e kroniki najdawniejszych dziejów Is-
landii, jak Heimskringla autorstwa Snorriego Sturlusona,
opowiadajàca sagi o norweskich królach i wodzach (lata
dwudzieste XIII wieku), czy Landnamabok oraz Islendinga-
bok, opisy najdawniejszych dziejów osadnictwa na wyspie.

W latach 1262–1264 królowie Norwegii, korzystajàc
z kolejnej wojny domowej mi´dzy rodami islandzkimi, opa-
nowali wysp´. Gdy w roku 1380 pod ber∏em duƒskiej królo-
wej Ma∏gorzaty I powsta∏a w Kalmarze unia duƒsko-nor-
wesko-szwedzka, Islandia tak˝e zosta∏a w∏àczona do nowej
struktury paƒstwowej. Unia rozpad∏a si´ ju˝ na poczàtku
XVI wieku, ale Norwegia wraz z Islandià pozosta∏y pod
w∏adzà królów Danii. 

DoÊç niezale˝na pozycja Islandii wobec Korony duƒ-
skiej, wyra˝ajàca si´ mi´dzy innymi swobodà prowadzenia
handlu z kupcami norweskimi, angielskimi oraz niemiecki-



mi, zosta∏a zniesiona wskutek gwa∏townego oporu Island-
czyków przeciwko decyzji o wprowadzeniu w Islandii lute-
ranizmu. W latach 1537–1550 Chrystian III narzuci∏ lutera-
nizm, ∏amiàc brutalnie i w sposób krwawy opór duchowieƒ-
stwa i cz´Êci spo∏eczeƒstwa – posunà∏ si´ nawet do Êci´cia
w 1550 roku biskupa Jona Arasona. Duƒska w∏adza monar-
sza nie tylko skonfiskowa∏a dobra koÊcielne, ale przede
wszystkim ÊciÊle podporzàdkowa∏a Islandi´ duƒskim
urz´dnikom. W roku 1602 Dania ustanowi∏a monopol na
handel islandzki, rozpoczynajàc tym samym okres gospo-
darczej eksploatacji Islandii. Odtàd jedynie licencjonowani
kupcy duƒscy mogli sprowadzaç z wyspy towary. Wraz
z wprowadzeniem w Danii absolutyzmu (1660) islandzki
Althing straci∏ wszelkie uprawnienia, stajàc si´ wy∏àcznie
instytucjà fasadowà.

Negatywnych zjawisk by∏o wi´cej. Od XIII wieku po-
garsza∏ si´ stopniowo klimat, w XVII i XVIII wieku wysp´
n´ka∏y wybuchy wulkanów, epidemie ospy, korsarstwo na
Atlantyku. W XVII wieku temperatury by∏y najni˝sze od
czterech stuleci. Stulecie to przynios∏o nie tylko straty
w rolnictwie i hodowli, ale tak˝e zahamowanie wzrostu de-
mograficznego i d∏ugotrwa∏y zastój w gospodarce. Liczba
ludnoÊci Islandii, trudniàcej si´ hodowlà i rybo∏ówstwem,
spad∏a z 50 358 w roku 1703 do 40 623 w roku 17851.

W XVIII wieku post´powo nastawieni przedstawiciele
duƒskiego OÊwiecenia zainicjowali reformy spo∏eczne i go-
spodarcze, które okaza∏y si´ tak˝e korzystne dla spo∏eczeƒ-
stwa islandzkiego. Na fali tych reform Dania w 1787 roku
znios∏a bowiem cz´Êç ograniczeƒ handlowych, dzi´ki czemu
Islandia mog∏a ponownie rozwinàç intratny handel z Wiel-
kà Brytanià.

Tak˝e pod koniec XVIII wieku klimat na Islandii za-
czà∏ si´ stopniowo ocieplaç, dzi´ki czemu warunki ˝ycia 
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Islandczyków powoli si´ poprawia∏y. JednoczeÊnie nastàpi-
∏o dalsze znoszenie odr´bnoÊci Islandii. W 1800 roku, na fa-
li polityki unifikacji absolutystycznej monarchii duƒskiej, 
zlikwidowano historyczny Althing, który – mimo ˝e jego
uprawnienia by∏y znikome – pe∏ni∏ wa˝nà funkcj´ symbo-
licznà. 

Zaanga˝owanie si´ Danii po stronie Napoleona Bona-
partego w wielkim konflikcie europejskim na prze∏omie
XVIII i XIX wieku mia∏o dla tego paƒstwa powa˝ne skutki.
Kl´ska cesarza Francuzów oznacza∏a dla Danii utrat´
w 1814 roku Norwegii, ale – wbrew oczekiwaniu – zachowa-
nie Islandii. Katastrofa ekonomiczna, jaka uderzy∏a Dani´
po roku 1815, sta∏a si´ okazjà do wycofania si´ z niektórych
korzystnych dla Islandii decyzji. Monarchia duƒska usi∏o-
wa∏a mianowicie wprowadziç ponownie monopol handlowy
w Islandii, ale wskutek silnego oporu Islandczyków zrezy-
gnowa∏a z tego pomys∏u ju˝ w 1816 roku. Wprowadzono za
to wysokie op∏aty licencyjne za handel z Islandià, co prak-
tycznie ponownie wyeliminowa∏o brytyjskà konkurencj´.

Mimo tych trudnoÊci Islandia wkroczy∏a na drog´ stop-
niowej i powolnej modernizacji. Dla poprawy konkurencyj-
noÊci gospodarki islandzkiej, opartej na hodowli i rybo∏ów-
stwie, kluczowe by∏o unowoczeÊnienie technologiczne – za-
miast powszechnie jeszcze stosowanych na prze∏omie XVIII
i XIX wieku ∏odzi wios∏owych wprowadzano ˝aglowce,
a póêniej nawet statki parowe. Hodowcy zaczynali stoso-
waç nowe techniki. Zabrak∏o jednak jednego z najwa˝niej-
szych czynników modernizacyjnych, a mianowicie systemu
edukacji (elementarna oÊwiata opiera∏a si´ na prowadzo-
nym przez KoÊció∏ i nieêle funkcjonujàcym tradycyjnym
szkolnictwie parafialnym). Gdy bowiem w monarchii duƒ-
skiej wprowadzono w 1814 roku system obowiàzkowej,
paƒstwowej oÊwiaty elementarnej, nie objà∏ on Islandii.
Wiele to mówi∏o o stosunku Kopenhagi do islandzkiej kolo-
nii. Na terenie Islandii edukacja podstawowa nadal wi´c
oparta by∏a na Êwiadczonym obowiàzkowo (obowiàzek ten



ustanowiono w ca∏ej monarchii duƒskiej tu˝ po wprowa-
dzeniu protestantyzmu w XVI wieku) przez parafie nau-
czaniu czytania oraz katechizmu. Ogromne znaczenie dla
alfabetyzacji spo∏eczeƒstwa islandzkiego mia∏o tak˝e na-
uczanie domowe, w którym du˝à rol´ odgrywa∏y kobiety.
Poczàwszy od lat trzydziestych XIX stulecia Islandczycy
zacz´li zak∏adaç szko∏y spo∏eczne, co oprócz funkcji eduka-
cyjnej sprzyja∏o tak˝e aktywizacji publicznej i rozwija∏o
wÊród Islandczyków zdolnoÊci samoorganizacyjne. Zapew-
ne te czynniki sprawi∏y, ˝e historycy cz´sto okreÊlajà zacho-
dzàce w dziewi´tnastym stuleciu procesy jako „budow´ no-
woczesnego paƒstwa przez prymitywne spo∏eczeƒstwo”2.

Mimo ograniczeƒ w dost´pie do nowoczesnej oÊwiaty
m∏odzi Islandczycy, synowie rybaków i hodowców, coraz
cz´Êciej udawali si´ na studia do Kopenhagi, gdzie funkcjo-
nowa∏ jedyny w monarchii uniwersytet, który sta∏ si´ kuê-
nià islandzkiej inteligencji. Wkrótce powsta∏a w stolicy 
kolonia Islandczyków, którzy – podobnie jak to czynili pó∏
wieku wczeÊniej studiujàcy w Danii m∏odzi Norwegowie –
zacz´li jako pierwsi wysuwaç ˝àdania przywrócenia samo-
rzàdnoÊci wyspy. Oko∏o roku 1830 ukszta∏towa∏ w ten spo-
sób ruch odrodzenia narodowego wÊród m∏odej i nielicznej
jeszcze inteligencji islandzkiej.

By∏ to zresztà czas szczególny równie˝ w historii Danii,
która po niefortunnym aliansie z Napoleonem pogrà˝y∏a si´
w g∏´bokim kryzysie ekonomicznym, politycznym, ale
przede wszystkim duchowym. Na pocieszycielk´ narodu,
ale tak˝e jako remedium na utrat´ przez Dani´ jej dotych-
czasowej pozycji w Skandynawii wybrano histori´. To z niej
czerpali inspiracj´ romantycy duƒscy, zag∏´biajàc si´ w naj-
dawniejsze dzieje Skandynawii i poszukujàc drogi do odzy-
skania dawnej ÊwietnoÊci. Na tej fali narodzi∏ si´ kulturowy
nurt zwany skandynawizmem, b´dàcy skandynawskà od-
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mianà romantycznych koncepcji unionistycznych. Skandy-
nawiÊci, którzy wysun´li program odnowy narodowej po-
przez ÊciÊlejsze zespolenie ca∏ej skandynawskiej Pó∏nocy,
przedstawiali argumenty w postaci wspólnej prehistorii
i wspólnego dziedzictwa kulturowego, jak sagi, mitologia
i Edda. Oba te nurty spowodowa∏y wzrost zainteresowania
dla skandynawskiego Êredniowiecza, zabytków piÊmiennic-
twa, Snorriego Sturlusona i samej Islandii jako kolebki
dawnej kultury nordyckiej. 

Inne wydarzenia zwróci∏y z kolei uwag´ opinii publicz-
nej na prawa Islandii do autonomii. Pod wp∏ywem paryskiej
rewolucji lipcowej 1830 roku absolutna monarchia duƒska
wyrazi∏a zgod´ na utworzenie prowincjonalnych zgroma-
dzeƒ o charakterze doradczym (zgromadzenia mia∏y byç
cztery – w duƒskich wówczas Szlezwiku i Holsztynie, na Ju-
tlandii oraz obejmujàce tzw. Wyspy, czyli Zelandi´, Fioni´
i mniejsze wyspy). Debata polityczna, jaka rozgorza∏a w ko-
penhaskiej prasie na poczàtku lat trzydziestych wokó∏
kszta∏tu przewidywanej ordynacji wyborczej do zgroma-
dzeƒ, anga˝owa∏a szczególnie studentów i m∏odà inteligen-
cj´ duƒskà o nastawieniu liberalnym. Królewski dekret
o pochodzàcych z wyborów zgromadzeniach nie dotyczy∏
jednak Islandii.

Wydarzenia te zmobilizowa∏y inteligencj´ islandzkà do
walki o niezale˝noÊç gospodarczà i politycznà. W roku 1833
studia historyczne na uniwersytecie kopenhaskim rozpoczà∏
Jón Sigurµsson i natychmiast w∏àczy∏ si´ do politycznej
dyskusji, domagajàc si´ zwrócenia uwagi na prawa Island-
czyków. Rezultatem tych nacisków by∏o przyznanie dekre-
tem z 1834 roku dwóch miejsc w zgromadzeniach dorad-
czych (zgromadzenie „Wyspy”).

Po ukoƒczeniu studiów Jón Sigurµsson osiad∏ w Ko-
penhadze. PoÊwi´ci∏ si´ pracy na rzecz odzyskania przez Is-
landczyków samorzàdnoÊci, a tak˝e umacniania wÊród nich
to˝samoÊci i ÊwiadomoÊci narodowej. Poczàwszy od 1841
roku wydawa∏ czasopismo dla Islandczyków „Ny Felag-



skrit”, gdzie publikowa∏ teksty historyczne i literackie.
Oprócz samego Sigurµssona pisywali tam tak˝e romantycz-
ni pisarze Baldvin Einarsson, Jonas Halgrimsson i Matthías
Jochumsson, autor s∏ów do hymnu narodowego Islandii. Nie
by∏a to twórczoÊç wybitna, ale nawiàzywanie do tematyki
historycznej i mitologicznej wp∏ywa∏o na rozwój Êwiadomo-
Êci narodowej oraz na powstanie nowoczesnego islandzkie-
go j´zyka literackiego. TwórczoÊci tej towarzyszy∏a szeroka
popularyzacja historii i dawnej literatury islandzkiej.

AktywnoÊç Islandczyków w ˝yciu kulturalnym i poli-
tycznym Kopenhagi szybko przynios∏a kolejny sukces.
W 1843 roku przywrócono Althing, choç tylko jako piàte
zgromadzenie doradcze (na wzór duƒskich); jego pierwsze
posiedzenie po kilkudziesi´cioletniej przerwie odby∏o si´
w 1845 roku.

W roku 1848 duƒski monarcha zrzek∏ si´ swych abso-
lutnych praw, rok póêniej uchwalono liberalnà konstytucj´.
Dania sta∏a si´ monarchià konstytucyjnà. Choç ta funda-
mentalna zmiana ustrojowa w niewielkim stopniu wp∏yn´-
∏a na stosunek metropolii do islandzkiej kolonii, to pewne
korzystne dla Islandii decyzje jednak podj´to. Najwa˝niej-
sze dotyczy∏y wolnoÊci ekonomicznej. W 1854 roku zniesio-
no ograniczenia handlowe, zrównano op∏aty koncesyjne
i Islandia wreszcie mog∏a swobodnie nawiàzaç kontakty go-
spodarcze i handlowe ze Êwiatem. Jednak w odniesieniu do
kwestii samorzàdu Dania nadal opowiada∏a si´ za politykà
unifikacji. Dotyczy∏o to w pierwszym rz´dzie zwiàzanych
wówczas z monarchià duƒskà ksi´stw Szlezwik i Holsztyn,
ale uderza∏o tak˝e w Islandi´. Przyk∏adem takiej polityki
by∏a zmiana konstytucji duƒskiej z 1866 roku, wcielajàcej
do monarchii duƒskiej oba ksi´stwa i praktycznie uniemo˝-
liwiajàcej Islandczykom walk´ o samorzàd. 

Islandczycy, zw∏aszcza inteligencja, nie ograniczyli si´
do protestu. Coraz silniej widoczne by∏y tendencje odÊrod-
kowe: ˝àdano gwarantowanych mandatów dla Islandczy-
ków w Folketingu (izbie ni˝szej parlamentu duƒskiego),
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kierowanego przez Islandczyka odr´bnego ministerstwa do
spraw Islandii, miejsc w izbie wy˝szej parlamentu (cz´Êcio-
wo pochodzàcej z wyborów, cz´Êciowo z nominacji monar-
chy). Najradykalniejsze w tym okresie programy g∏osi∏y, ˝e
Islandczyków zadowoliç mo˝e tylko status unii personalnej.

Kl´ska Danii w wojnie z Prusami i utrata ksi´stw Szle-
zwik i Holsztyn w roku 1864 w oczywisty sposób zdezaktu-
alizowa∏a polityk´ unifikacyjnà. Stworzy∏o to okazj´ do re-
wizji stosunku Kopenhagi wobec Islandii i pierwszych
ust´pstw. 2 stycznia 1871 roku uchwalono ustaw´ o pozycji
prawnej Islandii i jej prawie do autonomii. Ju˝ trzy lata
póêniej, 5 stycznia 1874, monarcha podpisa∏ ustaw´ o ogra-
niczonej autonomii Islandii, a parlament uchwali∏ nowà,
odr´bnà ustaw´ zasadniczà dla Islandii.

W myÊl konstytucji samorzàdowi Islandii przekazano
kompetencje w zakresie spraw administracyjnych i ustawo-
dawczych w odniesieniu do kwestii islandzkich. Funkcjo-
nujàcy nadal jako cia∏o doradcze Althing przekszta∏cono
w autonomiczny parlament Islandii. Liczyç mia∏ 36 cz∏on-
ków, w tym szeÊciu pochodzàcych z nominacji królewskiej.
Dysponowa∏ w odniesieniu do wyspy uprawnieniami usta-
wodawczymi oraz kontrolnymi wobec w∏adzy wykonaw-
czej. W centralnym rzàdzie duƒskim tak˝e wprowadzono
zmian´: powo∏ano ministerstwo do spraw Islandii, ale
wbrew postulatom Islandczyków jego szefem mianowano
polityka duƒskiego.

Modernizacja Islandii nadal post´powa∏a powoli;
wi´kszoÊç Islandczyków wcià˝ utrzymywa∏a si´ z hodowli
byd∏a i owiec. Ziemi uprawnej by∏o ma∏o, a zbiory cz´sto
niszczone by∏y przez wybuchy wulkanów, jak w roku 1874.
Ros∏a za to liczba rybaków i szansa na nowoczesny prze-
mys∏ i modernizacj´ tkwi∏a w∏aÊnie w tej bran˝y, choç uno-
woczeÊnianie sprz´tu nast´powa∏o powoli i wcià˝ domino-
wa∏y ∏odzie wios∏owe. W roku 1850 islandzka flota rybacka
liczy∏a zaledwie 25 ˝aglowców, w 1890–1860, a wi´c ma∏o
jak na tak wa˝ny dla Islandii sektor. Na prze∏omie XIX



i XX wieku nastàpi∏a za to prawdziwa rewolucja w tej dzie-
dzinie gospodarki i ogromne przyspieszenie modernizacyj-
ne: pojawi∏y si´ kutry z nap´dem motorowym.

Zapóênienia w procesie modernizacji widoczne by∏y
w sytuacji demograficznej. Na niski przyrost naturalny
i wysokà ÊmiertelnoÊç niemowlàt na∏o˝y∏o si´ niekorzystne
zjawisko emigracji. W 1800 roku na wyspie mieszka∏o zale-
dwie 47 tys.ludzi, pó∏ wieku póêniej – 59 tys., w 1900 roku 
– 78 tys. Podobnie jak w pozosta∏ych krajach skandynaw-
skich w drugiej po∏owie XIX stulecia Islandczycy wyruszy-
li na emigracj´, przede wszystkim do Stanów Zjednoczo-
nych. W latach 1870–1914 wysp´ opuÊci∏a niemal jedna
ósma mieszkaƒców3. Powoli ros∏a równie˝ liczba miesz-
kaƒców Reykjavíku, który w 1850 roku liczy∏ 1150 miesz-
kaƒców, w roku 1880 – 2567, a w 1890 – 38864. O tym, ˝e
jednak sytuacja demograficzna i warunki ˝ycia systema-
tycznie, choç powoli poprawia∏y si´, Êwiadczy spadek
ÊmiertelnoÊci niemowlàt: w latach 1841–1850 – 31,3 proc.,
1861–1870 – 25,3 proc., 1891–1900 – 12 proc.5

Koniec XIX i poczàtek XX wieku to okres ogromnej
aktywnoÊci obywatelskiej Islandczyków. W sprzyjajàcej sy-
tuacji politycznej i ustrojowej, a tak˝e dzi´ki kontaktom
z Danià zacz´∏o kszta∏towaç si´ spo∏eczeƒstwo obywatel-
skie. W Islandii rozwinà∏ si´ wzorowany na duƒskim wiej-
ski ruch spó∏dzielczy i konsumencki oraz szko∏y spo∏eczne
i stowarzyszenia oÊwiatowe, zacz´∏y si´ tworzyç partie po-
lityczne (za∏o˝ona w roku 1897 Partia Niepodleg∏oÊci istnie-
je do dziÊ) i zwiàzki zawodowe, nawet kobiety jako jedne
z pierwszych na Êwiecie otrzyma∏y w roku 1896 prawa wy-
borcze do samorzàdu lokalnego.

Procesowi modernizacji towarzyszy∏ rozkwit kultury
islandzkiej. W roku 1874 za∏o˝ono Wy˝sze Seminarium Teo-
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logiczne, a w 1876 roku Wy˝szà Szko∏´ Lekarskà. W roku
1911 na bazie obu tych uczelni powsta∏ uniwersytet w Rey-
kjavíku. W roku 1907 wreszcie podj´to decyzj´ najwa˝niej-
szà, wprowadzajàc obowiàzek szkolny, poczàtkowo tylko
dla dzieci od dziesiàtego do czternastego roku ˝ycia. Wobec
zupe∏nego braku infrastruktury na wsi, nauczaniem zajmo-
wali si´ w´drujàcy nauczyciele, w miasteczkach zaÊ zak∏a-
dano szko∏y z internatem. W roku 1897 powsta∏ pierwszy
w Islandii teatr zawodowy.

Na prze∏omie XIX i XX wieku w ca∏ej Skandynawii
widaç wzrost zainteresowania dawnà romantycznà koncep-
cjà skandynawizmu. Tym razem jednak nie chodzi∏o o eg-
zaltowane idee historycznej wspólnoty duchowej opartej na

Islandczycy podczas Âwi´ta Niepodleg∏oÊci. 
Obchody szeÊçdziesiàtej pierwszej rocznicy: 
17 czerwca 2005 roku. 
(fot. Olga Ho∏ownia)



sagach i pokrewieƒstwie etnicznym, ale o konkretny pro-
gram wspó∏pracy politycznej i ekonomicznej paƒstw nor-
dyckich. Warunkiem jego realizacji mog∏o byç tylko 
wzajemne poszanowanie odr´bnoÊci. Takie rozumienie
skandynawizmu wp∏yn´∏o na dalsze ust´pstwa Danii wobec
dawnej kolonii. W roku 1903 ministerstwo do spraw Islan-
dii zosta∏o przeniesione do Reykjavíku, a rok póêniej mi-
nistrem zosta∏ islandzki pisarz Hannes Hafstein. Odtàd
zgodnie z ustawà ministrem móg∏ zostaç wy∏àcznie polityk
znajàcy j´zyk islandzki.

Podczas pierwszej wojny Êwiatowej Dania zachowa∏a
neutralnoÊç, w roku 1915 przeprowadzono zmian´ konsty-
tucji i reform´ prawa wyborczego. Nowe zasady proporcjo-
nalnego liczenia g∏osów w miejsce wi´kszoÊciowego oraz
pe∏ne prawa wyborcze dla kobiet obj´∏y tak˝e Islandi´. Po-
wszechna w Europie powojennej tendencja do demokraty-
zacji ˝ycia spo∏ecznego i politycznego oraz usilnie lansowa-
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na przez zwyci´skà koalicj´ zasada samostanowienia naro-
dów wp∏yn´∏y tak˝e na zmian´ statusu Islandii.

1 grudnia 1918 roku Islandia zosta∏a proklamowana
suwerennym paƒstwem w unii personalnej z Danià. Wspól-
ny pozosta∏ jedynie monarcha i polityka zagraniczna.
Wprowadzono nawet odr´bnà monet´. Jeden z punktów
g∏osi∏, ˝e po 25 latach spo∏eczeƒstwo Islandii w referendum
samo zadecyduje o dalszych losach unii. Uchwalona 18 ma-
ja 1920 roku konstytucja utrzyma∏a silne zwiàzki z Danià,
powo∏ujàc mi´dzy innymi specjalnà komisj´ do spraw roz-
wiàzywania wspólnych problemów. Nowa ustawa zasadni-
cza wprowadzi∏a ponadto powszechny obowiàzek szkolny
dla dzieci od siódmego roku ˝ycia.

Niepodleg∏oÊç Islandii przysz∏a wraz z drugà Êwia-
towà. Po opanowaniu w roku 1940 Danii przez wojska nie-
mieckie na Islandii wylàdowa∏y wojska brytyjskie. W roku
1941 zastàpi∏y je amerykaƒskie. Zgodnie z proklamacjà
z 1918 roku, 17 czerwca 1944 roku na Islandii przeprowa-
dzono referendum. Islandczycy opowiedzieli si´ za ca∏kowi-
tym rozstaniem ze swà dawnà metropolià, wskutek czego
Islandia sta∏a si´ niepodleg∏à republikà.


