
1. Gisli Sidurµsson, Oral sagas, poems and lore, [w:] The manu-
scripts of Iceland, Árni Magnússon Institute in Iceland, Rey-
kjavík 2004, s. 6. Wszystkie cytowane fragmenty w przek∏adzie autor-
ki, o ile nie podano inaczej. 
2. Beverly A. Sizemore, Christopher H. Walker, Literacy Identity
and Literacy Practice, [w:] Images of Contemporary Iceland: Every-
day Lives and Global Context, red. Gísli Pálsson, E. Paul Durrenber-
ger, University of Iowa Press 1996, s. 194–195.

Wa˝ne miejsce w dorobku narodowym Islandii zajmuje
folklor, którego ogromnà cz´Êç stanowià opowieÊci ludowe.
W przypadku kraju, w którym kultura materialna nie mia-
∏a wielkich szans rozwoju ze wzgl´du na warunki natural-
ne, najznamienitszà formà twórczoÊci by∏a literatura. Pi-
Êmiennictwo Êredniowieczne, g∏ównie sagi, pos∏u˝y∏y za 
jeden z filarów, na których opiera si´ islandzka to˝samoÊç
narodowa, i po dziÊ dzieƒ stanowià êród∏o patriotycznej 
dumy. Nie dziwi zatem, ˝e g∏ównà materià, która sta∏a si´
tworzywem dla folkloru Islandii, by∏o s∏owo, a wa˝nà for-
mà – opowieÊç. 

„Na d∏ugo zanim nasta∏y czasy ksià˝ek, ludzie zwykli
byli opowiadaç historie i recytowaç poezj´ po to, by odma-
lowaç swoje Êrodowisko i emocje. Dzieje historyczne i war-
toÊci spo∏eczne zosta∏y zawarte w historiach i przekazywane
z pokolenia na pokolenie, stulecie za stuleciem, z nieustan-
nymi zmianami, dodatkami i pomini´ciami, jakich wymaga∏
up∏yw czasu i zmiana warunków zewn´trznych”1. Na Islan-
dii zwyczaj zbierania si´ w celu opowiadania historii, recy-
towania poezji, czytania fragmentów sag lub Êpiewania rí-
mur by∏ niezwykle popularny. Zazwyczaj wykonywano przy
tym prace domowe. Spotkania takie zwane by∏y kvöldvaka,
a zwyczaj ich urzàdzania przetrwa∏ wiele stuleci2. 
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Bogaty materia∏ êród∏owy zachowany na Islandii po-
zwala Êledziç poszczególne motywy folkloru daleko wstecz
i tworzyç hipotezy co do obrazu popularnych wierzeƒ na-
wet we wczesnym okresie osadnictwa3. Jednak dopiero
wiek XIX, podobnie jak w innych krajach Europy, przyniós∏
kompletnà kolekcj´ ludowych opowiadaƒ. Koronnym dzie-
∏em tamtego okresu jest szeÊciotomowy zbiór Íslenzkar
≥jóµsögur og æfint±ri autorstwa Jóna Árnasona (tom pierw-
szy ukaza∏ si´ w 1862 roku). 

Ideologia romantyczna rozbudzi∏a na Islandii, która
by∏a zale˝na od Danii, ruch niepodleg∏oÊciowy. Kluczowà
grup´ stanowili dzia∏acze skupieni wokó∏ czasopisma
„Fjölnir”, od którego przyj´li nazw´ Fjölnismenn. Postulo-
wali oni zachowanie czystoÊci j´zyka, nak∏aniali do czyta-
nia sag i gloryfikowali histori´ wyspy, wskazujàc na dawne
wartoÊci jako cele, do których na nowo trzeba dà˝yç4. Na
tej fali wyp∏yn´∏a fascynacja folklorem jako noÊnikiem na-
rodowych wartoÊci. Dodaç te˝ nale˝y zainteresowanie ro-
mantyków niemieckich i angielskich literaturà staro-
islandzkà oraz islandzkimi podaniami ludowymi5. Pod
wp∏ywem tych nastrojów dwóch m∏odych ludzi, Jón Árna-
son oraz Magnús Grímsson, postanowi∏o zajàç si´ kolekcjo-
nowaniem rodzimego folkloru. Poczàtkowo podzielili si´
pracà w ten sposób, ˝e Grímsson skupi∏ si´ na gromadzeniu
wszelkiego rodzaju opowieÊci, a Árnason opisywa∏ zwycza-
je oraz zbiera∏ wiersze, rymowanki i pieÊni. W roku 1852
uda∏o im si´ wydaç niewielki zbiór opowieÊci pod tytu∏em
Íslenzkar æfint±ri. Wa˝ne jest to, ˝e nie ulegli pokusie nada-
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gielski Benedikt Benedikz, Viking Society for Northern Research,
University College, London 2003, s. 117.
4. Kirsten Hastrup, Island of Anthropology. Studies in Past and
Present Iceland, Odense University  Press, Odense 1990, s. 111–115. 
5. Por.: Óskar Bjarnason, The „Germanic” heritage in Icelandic bo-
oks, [w:] The manuscripts of Iceland, Árni Magnússon Institute in Ice-
land, Reykjavík 2004, s. 12.



nia im literackiej formy, ale starali si´ zapisaç je w sposób
mo˝liwie najwierniejszy zas∏yszanemu orygina∏owi. By∏a to
prawdopodobnie zas∏uga Árnasona, który równie˝ w póê-
niejszej swojej pracy stara∏ si´ przestrzegaç tej zasady. Brak
perspektyw na dalsze publikacje ostudzi∏ entuzjazm pary
kolekcjonerów i na kilka lat zaniechali dzia∏alnoÊci. Dopie-
ro przyjazd na Islandi´ w roku 1858 niemieckiego uczonego
Konrada Mauera6 i jego wielkie zainteresowanie tematem
da∏o im impuls do podj´cia pracy na nowo. 

Árnason rozes∏a∏ po ca∏ym kraju listy, w których wy-
szczególnia∏ interesujàce go kategorie folkloru, i prosi∏, by
je dla niego notowano. Pomóg∏ mu w tym fakt, ˝e przez wie-
le lat by∏ nauczycielem i posiada∏ rozleg∏e znajomoÊci w ca-
∏ym kraju, gdy˝ wiele urz´dów obsadzonych by∏o przez je-
go by∏ych uczniów. Grímsson nie przyczyni∏ si´ znacznie do
dalszych badaƒ, poniewa˝ popad∏ w d∏ugi i pogorszy∏o si´
jego zdrowie. Zmar∏ w roku 1860, tak wi´c opracowanie
ogromnego ju˝ wówczas zbioru opowieÊci ludowych przy-
pad∏o w udziale Árnasonowi. W ten sposób zaskarbi∏ sobie
miejsce w historii literatury i folklorystyki islandzkiej,
a zbiór Íslenzkar ≥jóµsögur og æfint±ri stanowi absolutny
kanon dla ka˝dego badacza islandzkiego folkloru. Einar
Sveinsson pisze, ˝e „choç szeroki i cenny materia∏ zosta∏
póêniej zgromadzony, to dzie∏o stanowi kamieƒ w´gielny
ca∏ej naszej wiedzy” na ten temat7.

Same opowieÊci mówià g∏ównie o spotkaniach ludzi
z istotami nadprzyrodzonymi, takimi jak elfy czy trolle oraz
duchy zmar∏ych, o mieszkaƒcach morza, magikach i jasno-
widzach, ludziach wyj´tych spod prawa, czy wreszcie Bogu,
Êwi´tych i diable. Tacy bohaterowie islandzkiego folkloru
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6. Warto wspomnieç, ˝e Mauer sam kolekcjonowa∏ islandzki folk-
lor, dotar∏ te˝ do wielu êróde∏, o których Árnason wczeÊniej nie wie-
dzia∏, ten w zamian wskaza∏ mu swoich informatorów. Owocem po-
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IsländischeVolkssagen der Gegenwart.
7. Einar Ólafur Sveinsson, The folk-stories of Iceland, s. 120. 
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majà d∏ugi rodowód. Choç transformacje, jakim ulega∏y wie-
rzenia na przestrzeni wieków, sà praktycznie nie do odtwo-
rzenia, warto odwo∏ywaç si´ do tekstów Êredniowiecznych
w poszukiwaniu ich korzeni. Tu jednak najstarsze teksty
êród∏owe potraktujemy pobie˝nie. Celem tego artyku∏u jest
przedstawienie najbardziej reprezentatywnych i charakte-
rystycznych motywów islandzkiego folkloru. Skupia si´ on
zatem g∏ównie na wàtkach zachowanych w êród∏ach dzie-
wi´tnastowiecznych, jako ˝e to one ukszta∏towa∏y poj´cie
wspó∏czesnych Islandczyków o rodzimym folklorze, a dzie∏a
Árnasona sà wcià˝ czytane. Zamiast si´gaç daleko wstecz,
spróbujemy raczej zastanowiç si´, co z dawnych wierzeƒ
przetrwa∏o do czasów wspó∏czesnych i w jakiej formie. 

Po sàsiedzku z elfami

Charakterystyczne dla islandzkiego folkloru sà historie
o nadprzyrodzonych istotach zamieszkujàcych rozliczne
miejsca na wyspie: wn´trza wzgórz, klify, rozpadliny skal-
ne, doliny górskie, g∏´biny jezior i morza. W dawnych cza-
sach zwano je landvættir i prawdopodobnie oddawano im
czeÊç. By∏o ich zapewne wiele rodzajów, ale z czasem zacz´-
∏y si´ wyodr´bniaç dwie g∏ówne kategorie: trolle i huldu-
fólk. 

Najbardziej popularne wspó∏czeÊnie sà opowieÊci o el-
fach, czyli huldufólk – ukrytym ludzie. Te historie zdajà si´
w szczególny sposób pobudzaç ludzkà wyobraêni´ i stano-
wià ∏akomy kàsek nie tylko dla badaczy islandzkiej kultu-
ry, ale tak˝e dla turystów, coraz liczniej odwiedzajàcych
wysp´ zamieszkanà rzekomo nie tylko przez ludzi, ptaki
i owce. W jej licznych ska∏ach i wzgórzach kryjà si´ istoty,
które nie sà ludêmi, choç tak bardzo ich przypominajà. Tak
przynajmniej g∏oszà legendy. Najpopularniejsza z nich, któ-
ra zarazem otwiera pierwszy tom dzie∏ Jóna Árnasona, to
historia o nieumytych dzieciach Ewy. Istniejà równie˝ le-
gendy w inny sposób t∏umaczàce pojawienie si´ tych istot



na Êwiecie, na przyk∏ad uto˝samiajàce je z anio∏ami, które
z winy swojej oboj´tnej postawy w czasie buntu w niebie
zosta∏y zes∏ane na ziemi´8. Oczywisty jest tu wp∏yw chrze-
Êcijaƒstwa na kszta∏towanie si´ tych opowieÊci, choç wie-
rzenia w elfy si´gajà daleko w czasy przedchrzeÊcijaƒskie.
Edda poetycka mówi o Alfach, pisze o nich Snorri Sturlu-
son w swojej Eddzie, wzmianki o elfach i landvættir spoty-
kamy w sagach9. 

Legendarne pochodzenie huldufólk ukazuje je jako
istoty przynale˝àce wczeÊniej do pewnego Êwiata, z którego
zosta∏y wy∏àczone. Sugeruje to ich ambiwalentnà natur´,
a byç mo˝e ma jà t∏umaczyç. Elfy nie sà ani jednoznacznie
dobre, ani z∏e. Wyglàdem przypominajàce ludzi, posiadajà
wiele niedost´pnych im przymiotów, z których pomocà mo-
gà tyle˝ ludziom pomóc, ile zaszkodziç. W zbiorze Árnaso-
na znajduje si´ wiele opowieÊci mówiàcych o spotkaniach
ludzi z huldufólk. Na ogó∏ chodzi o wymian´ us∏ug10. Ko-
biety z ukrytego ludu, które majà problem z urodzeniem
dziecka, potrzebujà ludzkiego dotyku, by nastàpi∏o rozwià-
zanie, a tych, którzy im pomogà, szczodrze wynagradzajà.
Przedstawiciele huldufólk obojga p∏ci cz´sto szukajà kon-
taktów seksualnych z m∏odymi ludêmi, a czasem wchodzà
z nimi w d∏ugotrwa∏e zwiàzki i majà dzieci. Nie zawsze jed-
nak wymiana przynosi obopólne korzyÊci – ludzkie nie-
mowl´ta podmieniane sà, na przyk∏ad, na elfich starców,
jak to ma miejsce w opowieÊci Ojciec jedenastu elfów. Nie

G¸ÓWNE MOTYWY W ISLANDZKICH OPOWIEÂCIACH LUDOWYCH 95

8. Jón Árnason, Íslenzkar ≥jóµsögur og ævint±ri, ≤jóµsaga, Rey-
kjavík 1954–1961, tom 1, s. 5–6; Jacqueline Simpson, Icelandic Folk-
tales and Legends, B.T. Batsford Ltd London 1972, s. 14–16.
9. Dok∏adne przedstawienie wczesnych êróde∏ dotyczàcych elfów
oraz bardziej szczegó∏owy opis legend z nimi zwiàzanych w artykule
Olgi Ho∏owni, Álfar i huldufólk. O islandzkich elfach w mitologii, sa-
gach i podaniach ludowych, zamieszczonym w tym zbiorze. 
10. Heijnen Adriënne, Dream sharing in Iceland, niepublikowana
rozprawa doktorska przedstawiona na uniwersytecie w Aarhus
w kwietniu 2005, s. 98–104.
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nale˝y te˝ igraç z ich hojnoÊcià. Jedna z historii mówi
o dzieciach, które, znalaz∏szy otwór w zboczu wzgórza, po-
stanowi∏y zabawiç si´ w Êlepego ˝ebraka. Ma∏ej dziewczyn-
ce, która, niczego nie oczekujàc, jako pierwsza w∏o˝y∏a 
r´k´ w ów otwór i wypowiedzia∏a odpowiednià formu∏k´,
tajemniczy mieszkaniec wzgórza w∏o˝y∏ w d∏oƒ wielki po-
z∏acany guzik. Jej starszy brat odgad∏, co si´ Êwi´ci, i prze-
pe∏niony zazdroÊcià pospieszy∏ w jej Êlady, oczekujàc czegoÊ
co najmniej równie wspania∏ego. Niestety, spotka∏ go los
zgo∏a odmienny; r´ka, która znik∏a w otworze, usch∏a i taka
ju˝ pozosta∏a przez ca∏e ˝ycie11. 

Czas, kiedy aktywnoÊç huldufólk zyskuje na intensyw-
noÊci, to Wigilia Bo˝ego Narodzenia lub Nowego Roku.
Wierzono, ˝e odwiedzali oni ludzkie siedziby, kiedy ludzie
szli na pasterk´. Wiele historii opowiada o domach, w któ-
rych nikt nie chcia∏ zostaç, by ich pilnowaç w takà noc,
gdy˝ ka˝dego roku znajdowano w nich potem martwych lu-
dzi. Na ogó∏ zjawia si´ wtedy obcy przybysz, który zgadza
si´ pe∏niç rol´ stró˝a i z ukrycia obserwuje, jak elfy zasta-
wiajà stó∏ i bawià si´ przez ca∏à noc, baczàc, by nie zasta∏
ich tam Êwit. Ten element zostaje zazwyczaj wykorzystany
przez Êmia∏ka, aby przechytrzyç elfy i dzi´ki temu wejÊç
w posiadanie nale˝àcych do nich cennych przedmiotów
oraz uwolniç na zawsze farm´ od ich wizyt. Uwa˝ano rów-
nie˝, ˝e w ostatnià noc roku elfy zmienia∏y swà siedzib´. Tej
nocy mo˝na by∏o je ujrzeç, jeÊli siedzia∏o si´ na rozdro˝ach,
najlepiej takich, z których widaç by∏o cztery koÊcio∏y. Po-
niewa˝ nie mog∏y przejÊç obok cz∏owieka na rozdro˝ach,
próbowa∏y takiego Êmia∏ka przekupiç, by odszed∏, oferujàc
mu skarby. Nie wolno by∏o ich przyjàç ani te˝ odezwaç si´
s∏owem. JeÊli komuÊ uda∏o si´ wytrwaç do Êwitu, skarby te
wchodzi∏y w jego posiadanie. JeÊli jednak elfom w jakikol-
wiek sposób uda∏o si´ sprowokowaç takà osob´ do przyj´-

11. Jón Árnason, Íslenzkar ≥jóµsögur og ævint±ri, s. 28–29, 42–43;
Jacqueline Simpson, Icelandic Folktales and Legends, s. 22, 28–31. 



cia czegokolwiek lub do wypowiedzenia jakichÊ s∏ów, wów-
czas pada∏ na niego czar i traci∏ na zawsze rozum12. 

Wskutek industrializacji i zmian w stylu ˝ycia wierze-
nia ludowe tracà na znaczeniu. Niektóre idà w zapomnie-
nie, inne ulegajà transformacji. Ich los zale˝y od wielu
czynników. W przypadku Islandii zmiany spo∏eczne i eko-
nomiczne nastàpi∏y gwa∏townie i szybko. Mia∏o to miejsce
po drugiej wojnie Êwiatowej. WczeÊniej w strukturze spo-
∏ecznej dominowali farmerzy, drugà zaÊ wa˝nà grupà byli
rybacy. Islandczycy lubià podkreÊlaç, ˝e ich spo∏eczeƒstwo
nie uleg∏o podzia∏om klasowym, i czerpià dum´ z tego ega-
litaryzmu. Nawet jeÊli nie by∏o to w stu procentach prawdà,
nie mo˝na odmówiç islandzkiemu spo∏eczeƒstwu wyjàtko-
wej homogenicznoÊci. Faktem jest, ˝e wi´kszoÊç stanowià
potomkowie hodowców owiec i rybaków. W wyniku tego
folklor by∏ istotnà cz´Êcià narodowej kultury, w przeciwieƒ-
stwie do wielkich paƒstw europejskich, gdzie zdawa∏ si´
funkcjonowaç gdzieÊ na jej marginesie, a przynajmniej tak
by∏ postrzegany przez elity. Jego rola zosta∏a dodatkowo
wyniesiona w XIX wieku, o czym ju˝ wczeÊniej by∏a mowa.
Nie mo˝na zatem pominàç jego wp∏ywu na kszta∏towanie
si´ islandzkiej to˝samoÊci narodowej. 

Folklor by∏ i jest w poj´ciu mieszkaƒców wyspy inte-
gralnà cz´Êcià ich kultury, tak jak j´zyk, Êredniowieczne sa-
gi czy poezja. Nie da si´ jednak zaprzeczyç, ˝e zmiana wa-
runków ˝ycia na Islandii, jaka nastàpi∏a w po∏owie XX wie-
ku, przyczyni∏a si´ równie˝ do zmian w mentalnoÊci jej
mieszkaƒców. Odzyskanie niepodleg∏oÊci, rozbudowa stoli-
cy, powstanie amerykaƒskiej bazy wojskowej w Keflavíku
to najistotniejsze wydarzenia, które zasz∏y w niedawnej hi-
storii wyspy. Ich konsekwencje to nap∏yw obcokrajowców
oraz kapita∏u, powstanie nowych stanowisk pracy, a co za
tym idzie – migracje ludnoÊci ze wsi do miasta i ca∏kowita
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12. Jón Árnason, Íslenzkar ≥jóµsögur og ævint±ri, s. 123–128; Ja-
cqueline Simpson, Icelandic Folktales and Legends, s. 52–60.
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zmiana stylu ˝ycia. Poszerzenie strefy ∏owisk wskutek wy-
granych wojen dorszowych w latach siedemdziesiàtych oraz
ogólny rozwój gospodarki i handlu mi´dzynarodowego,
a tak˝e wykorzystanie naturalnych zasobów wyspy do pro-
dukcji energii w nadzwyczaj krótkim czasie zmieni∏y Islan-
di´ z ubogiego ch∏opskiego spo∏eczeƒstwa w jeden z najbo-
gatszych krajów Europy. Islandczycy jednak zacz´li si´ baç,
czy nie sta∏o si´ to za cen´ utraty ich to˝samoÊci. Wiele
dawnych opowieÊci w∏o˝ono jednoznacznie mi´dzy bajki,
wydawa∏oby si´ zatem, ˝e ukrytemu ludowi nie pozostaje
nic innego, jak tylko zaszyç si´ jeszcze g∏´biej w ska∏y, g∏a-
zy i górskie rozpadliny. Tymczasem historie o huldufólk
przybra∏y nowy kszta∏t. Elfy, zamiast zniknàç w pomroce
dziejów, przystosowa∏y si´ do nowych warunków i wysz∏y

Cywilizacja techniczna ingerujàca w „cywilizacj´ magicznà”. 
W rolniczym, nadmorskim krajobrazie wyspy dominujà 
∏àki koÊne i pastwiska. (fot. Maciej Dàbski)



na drogi z postulatem powstrzymania ekspansji cywilizacji
techniczno-przemys∏owej. 

W czasie, gdy na Islandii zacz´to budowaç nowe drogi
i stawiaç nowe budynki, pojawi∏y si´ opowieÊci o tym, jak
to niewidzialni ludzie zacz´li ingerowaç w roboty budowla-
ne, poniewa˝ walec post´pu zagrozi∏ zmia˝d˝eniem ich te-
rytorium. Jest w tych opowieÊciach mowa o psujàcych si´
pojazdach, snach dr´czàcych ludzi odpowiedzialnych za
plany robót czy wr´cz tajemniczych wypadkach. Za tym
wszystkim stoi huldufólk, który domaga si´ poszanowania
swoich siedzib. Ten konflikt interesów mo˝e si´ zakoƒczyç
wówczas, gdy któraÊ ze stron ustàpi. Zatem albo ca∏a kolo-
nia elfów migruje w celu znalezienia spokojniejszego miej-
sca zamieszkania, co na ogó∏ potwierdzajà naoczni Êwiad-
kowie, albo dany projekt zostaje zmieniony. Stàd drogi pu-
bliczne czasem omijajà jakiÊ pagórek czy g∏az w miejscu,
w którym bardziej praktycznie by∏oby je zwyczajnie usu-
nàç. Przyk∏adów takich historii jest mnóstwo13. Wzmianki
o tych incydentach cz´sto pojawia∏y si´ w prasie, równie˝
obecnie mo˝na si´ z nimi spotkaç. W marcu 2006 roku na
pierwszej stronie dziennika „Morgunblaµiµ” mo˝na by∏o
przeczytaç nag∏ówek: „Mieszkaƒcy kamienia dajà zgod´ na
przeniesienie”. Pod nim opisano dylematy ludzi z Njard-
viku w po∏udniowo-zachodniej Islandii zwiàzane z prze-
niesieniem wielkiego g∏azu znajdujàcego si´ na terenie re-
kreacyjnym. Podobno mieszka∏y w nim elfy i bano si´, ˝e
przenoszàc kamieƒ bez ich zgody, wzbudzi si´ ich gniew.
Zadzwoniono w tej sprawie do Erli Stefánsdóttir, kobiety, 
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13. Por. np.: William H. Swatos Jr, Loftur Reimar Gíssurarson, Ice-
landic spiritualism, mediumship and modernity in Iceland, New
Brunswich and London 1996, s. 46–48; Valdimar Tr. Hafstein, The
Elves’ Point of View. Cultural Identity in Contemporary Icelandic Elf-
-Tradition, „Fabula” 2000, nr 41, s. 87–104; Jón Hnefill A_alsteinsson,
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która uchodzi za najwi´kszà znawczyni´ elfów na Islan-
dii14. Po zapoznaniu si´ ze sprawà przyzna∏a, ˝e rzeczywi-
Êcie kamieƒ jest zamieszkany, ale elfy wyra˝ajà zgod´ na je-
go przeniesienie w inne miejsce. Erla radzi∏a wczeÊniej po-
klepaç przyjacielsko g∏az, „tak jak ludzie klepià si´ nawza-
jem po plecach”. Mia∏ to byç sposób na okazanie szacunku
istotom mieszkajàcym w jego wn´trzu15. 

Doskona∏à analiz´ wspó∏czesnych opowieÊci o ukrytym
ludzie daje nam Valdimar Tr. Hafstein w artykule The Elves’
Point of View. Wskazuje on, ˝e elfy, tak jak opisywane sà
dzisiaj przez ludzi, którzy twierdzà, ˝e je widzieli, wyglàda-
jà jak Islandczycy sprzed kilku stuleci. A zatem spo∏eczeƒ-
stwo huldufólk nie przesz∏o przez ten sam proces przemian,
co spo∏eczeƒstwo ludzi. Hafstein pisze: 

A wi´c tak to jest: elfy sà jak Islandczycy sprzed dwustu lub
trzystu lat. Zapytaj kogokolwiek; odpowiedê poka˝e ci, ˝e elfy
sà wyobra˝ane jako tradycyjni ch∏opi. […] OpowieÊci, o których
tu mowa, precyzyjnie wykazujà, ˝e w rzeczywistoÊci kultura
i historia reprezentowane sà przez uczestników danej tradycji
w narracji; ta reprezentacja nie jest lustrzanym odbiciem rze-
czywistoÊci i nie jest ideologicznie neutralna. Przedstawienie
przesz∏oÊci we wspó∏czesnych islandzkich legendach o elfach
przepe∏nione jest nostalgià, o zarówno kulturowych, jak i poli-
tycznych konotacjach16. 

Autor traktuje owe wierzenia w istnienie ukrytego lu-
du jako wa˝ny element islandzkiej to˝samoÊci narodowej.

14. Erla Stefánsdóttir to najs∏ynniejsza na Islandii jasnowidzàca.
Twierdzi, ˝e od dziecka potrafi∏a dostrzec to, co dla innych niewi-
doczne. Erla stworzy∏a map´ „ukrytego Êwiata” w Hafnarfjör_ur,
miasteczku po∏o˝onym niedaleko Reykjavíku. Miejsce to skupia po-
noç wielkà koloni´ huldufólk, a miejscowe biuro turystyczne organi-
zuje wycieczki ich Êladem. Erla Stefánsdóttir opisa∏a swoje wizje
w ksià˝ce Lífs±ns mín, gdzie równie˝ zamieÊci∏a rysunki ilustrujàce
niektóre z nich. 
15. Íbúar í steininum gáfu leyfi fyrir flutningum, „Morgunblaµiµ”, 1
marca 2006.
16. Valdimar Tr. Hafstein, The Elves’ Point of View..., s. 95.



Symbolizujà one ˝ycie w bliskoÊci i zgodzie z naturà, jakie
by∏o udzia∏em ch∏opów zajmujàcych si´ hodowlà owiec,
oraz ich wiejskà kultur´. 

Emblematy islandzkiej to˝samoÊci – j´zyk, kultura, historia – sà
zwiàzane z rolnikiem, podczas gdy rybak, robotnik, a tak˝e pra-
cownik biura to outsiderzy w dominujàcych przedstawieniach
narodowych wartoÊci. Rolnik jest pragmatycznym Islandczy-
kiem; wiejskie korzenie i doÊwiadczenie pracy na farmie sà po-
pularnym wskaênikiem autentycznoÊci czyjejÊ islandzkoÊci17. 

Koncentrujàc si´ g∏ównie na folklorze robotników dro-
gowych, Hafstein czyni kolejnà ciekawà uwag´: 

Interesujàcà rzeczà odnoÊnie do owych elfich zamieszek we
wspó∏czesnej Islandii jest fakt, i˝ sà one zawsze skierowane
przeciw post´powi – rozbudowie dzielnic mieszkaniowych, roz-
wojowi infrastruktury, budowie fabryk i innym projektom przy-
czyniajàcym si´ do miejskiej ekspansji. OpowieÊci o elfich po-
wstaniach manifestujà nadprzyrodzonà aprobat´ przeciwko
rozwojowi i urbanizacji; mówiàc inaczej, istoty nadprzyrodzone
chronià i wzmacniajà wiejskie wartoÊci i tradycyjnà rolniczà
kultur´. Elfy odpierajà, z mniejszym lub wi´kszym powodze-
niem ataki i rozprzestrzenianie si´ nowoczesnej technologii,
przynajmniej tej widocznej pod postacià buldo˝erów18. 

Mo˝na stwierdziç, ˝e elfy reprezentujà takie kategorie,
jak natura, przesz∏oÊç, stary sposób ˝ycia, zw∏aszcza ˝ycia
na farmie. Symbolizujàc te idee, stajà si´ zarazem znakiem
sprzeciwu wobec nowoczesnego ˝ycia, a tym samym wska-
zujà na to, co islandzkie, w coraz bardziej pomieszanym
i stechnicyzowanym Êwiecie. 

Pejza˝ z trollem w tle

O ile natura huldufólk jest ambiwalentna i czasem nie-
przewidywalna, o tyle drugie co do popularnoÊci islandzkie
istoty, które te˝ wywodzà si´ od landvættir, sà zdecydowa-
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nie z∏oÊliwe. Mowa tu o trollach. Ich natura nie zawsze jed-
nak by∏a tak jasno okreÊlona. Niewàtpliwie pochodzà one
od mitologicznych olbrzymów zwanych jötunn. S∏owo tröll
wywodzi si´ od czasownika trylla, co znaczy ‘rozwÊcieczyç,
doprowadziç do sza∏u’. Jak pisze Einar Sveinsson: „w staro-
skandynawskiej poezji tro. ll oznacza kogoÊ pe∏nego magii
i ciemnych mocy. Jest cz´sto u˝ywane na okreÊlenie wiedêm
bàdê istot wskrzeszonych z martwych”19. Mog∏o te˝ odno-
siç si´ do olbrzymów, a z czasem zacz´to je stosowaç 
wymiennie z jötunn, by w koƒcu ostatecznie je wyprzeç.
Trolle – jako jedne z istot zwiàzanych z naturà – stajà si´
cz´Êcià islandzkiego krajobrazu i znajdujà tak˝e swoje
miejsce w trzynastowiecznych sagach. Ich stosunek do ludzi
nie zawsze jest wrogi, choç ta postawa przewa˝a, by z cza-
sem staç si´ ich cechà, podobnie jak g∏upota i szpetny wy-
glàd. Do negatywnego wizerunku trolli przyczyni∏ si´ Êre-
dniowieczny kler. Trolle uto˝samiano ze z∏ymi duchami,
a tak˝e z pogaƒstwem. Co ciekawe, w przeciwieƒstwie do
elfów nigdy nie posiada∏y one ˝adnej religii. 

Innà wyró˝niajàcà cechà trolli jest sk∏onnoÊç do ˝ycia
w pojedynk´ w miejscach odleg∏ych od siedzib ludzkich.
Cz´sto sà to konkretne, znane z nazwy miejsca – klify, 
ska∏y, wy˝sze góry. O trollach mówiono, ˝e albo tam za-
mieszkiwa∏y, albo przyczyni∏y si´ do uformowania terenu 
– bàdê przez ciskanie wielkich g∏azów lub fragmentów
ska∏, które potem mo˝na by∏o znaleêç w nieoczekiwanych
miejscach, bàdê te˝ same zamieni∏y si´ w ska∏y, kiedy zo-
sta∏y przy∏apane na powierzchni ziemi przez promienie
s∏oƒca. Sprzyja tym wyobra˝eniom fakt, ˝e wiele formacji
skalnych czy wierzcho∏ków górskich ma kszta∏ty zbli˝one
do olbrzymich ludzkich postaci lub twarzy. Sveinsson pi-
sze, ˝e trolle sà personifikacjà tego aspektu przyrody. „Idee
z nimi zwiàzane to pot´˝ny rozmiar i si∏a, brzydota, po-
gaƒstwo, przemoc i g∏upota, ale tak˝e przys∏owiowa sta-

19. Einar Ólafur Sveinsson, The folk-stories of Iceland, s. 180.



∏oÊç”20. Trolle mia∏y opini´ prawdomównych i zawsze do-
trzymywa∏y s∏owa. Niemniej jednak kojarzà si´ z ciemno-
Êcià i grozà. Byç mo˝e odzwierciedlajà towarzyszàce lu-
dziom poczucie zagro˝enia, które na pewno cz´sto by∏o
udzia∏em w´drowców, pasterzy czy rybaków, muszàcych
w pojedynk´ mierzyç si´ z pot´˝nà, przera˝ajàcà, cz´sto za-
bójczà si∏à natury. 

Choç wiara w trolle wygas∏a stosunkowo wczeÊnie, hi-
storie o nich przetrwa∏y. Jednym z popularnych motywów
sà opowieÊci o b∏ogos∏awieniu klifów. Chodzi zw∏aszcza
o wysokie i strome klify, gdzie na ogó∏ gnie˝d˝à si´ ptaki
morskie. Najd∏u˝szy z nich to Latrabjarg w Zachodnich
Fiordach, s∏ynny dzi´ki licznej kolonii maskonurów. Ma on
te˝, wed∏ug legendy, innych mieszkaƒców. Podobno biskup,
który go b∏ogos∏awi∏, us∏ysza∏ g∏os wypowiadajàcy s∏ynne
zdanie: „Z∏e te˝ musi mieç gdzie mieszkaç”. Duchowny
wzià∏ sobie to do serca i pozostawi∏ niewielki odcinek klifu
niepoÊwi´cony, wskutek czego stanowi on zagro˝enie dla
tych, którzy na linie chcieliby si´ tam wyprawiç w dó∏. Je-
Êli komuÊ, mimo przestróg, przyjdzie na to ch´ç, wówczas
wielka szara r´ka wysunie si´ nagle z jakiejÊ skalnej szcze-
liny, by przeciàç lin´, a zuchwalca wys∏aç na pewnà Êmierç.
Znane by∏y te˝ historie o trollach, zw∏aszcza rodzaju ˝eƒ-
skiego, które porywa∏y ludzi odmiennej p∏ci, aby dotrzymy-
wali im towarzystwa. Upodobanie do m´˝czyzn mia∏a ol-
brzymia Kráka, która zamieszkiwa∏a jaskini´ w okolicy je-
ziora M±vatn na pó∏nocy Islandii. 

Kráka by∏a wyjàtkowo z∏oÊliwa; zabija∏a albo porywa-
∏a byd∏o oraz ludzi. Zw∏aszcza lubi∏a porywaç m´˝czyzn
i trzymaç ich w swojej jaskini. Wi´kszoÊç z nich wola∏a ra-
czej zabiç si´, skaczàc w przepaÊç, lub chocia˝ spróbowaç
ucieczki, ani˝eli zostaç kochankiem trollicy. Pewnego razu
Kráka z∏apa∏a pasterza o imieniu Jón i postanowi∏a go ugo-
Êciç w swej jaskini. Jón jednak okaza∏ si´ niezwykle wy-
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bredny i nie chcia∏ jeÊç ˝adnego ze smako∏yków, które pod-
suwa∏a mu zaaferowana Kráka. W koƒcu oznajmi∏ ∏aska-
wie, ˝e ma ochot´ na mi´so dwunastoletniego rekina.
Kráka, która posiada∏a magiczne zdolnoÊci, wiedzia∏a, ˝e
jedyne miejsce, gdzie mo˝na takiego rekina z∏owiç, jest bar-
dzo oddalone od jej jaskini. Pomimo to postanowi∏a wypra-
wiç si´ na polowanie, aby dogodziç swojej nowej ofierze.
Nie odesz∏a daleko, kiedy nagle zdjà∏ jà strach, ˝e m∏ody
pasterz ucieknie. Zawróci∏a zatem do jaskini, ale on siedzia∏
tam sobie spokojnie, niby niczego nie knujàc. Uspokojona
znów ruszy∏a w drog´, by za jakiÊ czas poddaç si´ tym sa-
mym wàtpliwoÊciom, powróciç i znów zastaç Jóna tam,
gdzie go zostawi∏a. Po raz trzeci ruszy∏a Kráka po rekina
i tym razem ju˝ nie zawróci∏a z drogi. M∏ody pasterz, gdy
tylko upewni∏ si´, ˝e trollica jest daleko, wzià∏ nogi za pas.
Kiedy Kráka wróci∏a z rekinem i zobaczy∏a, co si´ sta∏o, pu-
Êci∏a si´ w pogoƒ. Jón by∏ ju˝ prawie w domu, kiedy us∏y-
sza∏ za sobà straszny ∏omot i od razu wiedzia∏, co si´ Êwi´-
ci. Nie tracàc czasu gna∏, ile si∏ w nogach, a˝ dopad∏ do kuê-
ni i tam si´ ukry∏. Kráka wpad∏a tam za nim, a wówczas ko-
wal zagrozi∏ jej rozpalonym do czerwonoÊci ˝elazem i zmu-
si∏ do powrotu, wczeÊniej wymusiwszy na niej obietnic´, ˝e
ju˝ nigdy nie b´dzie niepokoiç m´˝czyzn z jego farmy.
Kráka dotrzyma∏a s∏owa, gdy˝ s∏ownoÊç le˝y w naturze
trolli. Nie znaczy to jednak, ˝e m´˝czyzn z innych okolic zo-
stawi∏a w spokoju.

Innà bardzo charakterystycznà przedstawicielkà trollic
jest Gr_la. By∏a to szpetna i przera˝ajàca olbrzymka, która
porywa∏a ludzi po to, by ich zjeÊç; szczególne upodobanie
mia∏a do niegrzecznych dzieci. Pierwsze wzmianki o niej
pochodzà ze Êredniowiecza. M´˝em Gr±li by∏ nie mniej od
niej szpetny i groêny Leppalúµi. Gr±la i jej ma∏˝onek Êwiet-
nie nadawali si´ do straszenia dzieci, a oko∏o XVII wieku jej
postaç zaczyna równie˝ wiàzaç si´ z tradycjà Bo˝ego Naro-
dzenia. Potworna para posiada∏a liczne potomstwo, w tym
gromad´ równie z∏oÊliwych i niebezpiecznych synów zna-



nych jako jólasveinar – Bo˝onarodzeniowi Ch∏opcy21. Ist-
niejà rozbie˝noÊci co do ich liczby, waha si´ ona od dziewi´-
ciu do dwudziestu dwóch. Jón Árnason podaje trzynaÊcie
imion tych nicponiów, które sugerujà, jakich psot si´ po
nich spodziewaç – podkradania lub wyjadania konkretnych
produktów, wylizywania sztuçców i naczyƒ, trzaskania
drzwiami, w´szenia, podglàdania22. Dodaç nale˝y, ˝e
w wieku XIX w naturze jólasveinar nastàpi∏a pewna popra-
wa – nie sà to ju˝ ludo˝ercze potwory, lecz raczej z∏oÊliwi
dowcipnisie. Trzynastu braci pojawia∏o si´ przed Bo˝ym
Narodzeniem, schodzàc jeden po drugim z gór. Pierwszy po-
kazywa∏ si´ na trzynaÊcie dni przed Bo˝ym Narodzeniem,
a ostatni w Wigili´, póêniej zaÊ pojedynczo dzieƒ po dniu
znikali. Kiedy na poczàtku XX wieku zacz´∏y docieraç na
Islandi´ wizerunki ma∏ych elfów i Âwi´tego Miko∏aja, wy-
glàd i charakter potomków Gr±li uleg∏ kolejnym transfor-
macjom. Jólasveinar otrzymali czerwone kostiumy i d∏ugie
brody, z∏oÊliwi zaÊ z∏odzieje porywajàcy niegrzeczne dzieci
zmienili si´ w dobrodusznych figlarzy przynoszàcych im
ma∏e podarki, opowiadajàcych historie i Êpiewajàcych pio-
senki. Ten wizerunek jólasveinar przetrwa∏ do dziÊ, a ich
postacie sà bardzo popularne i cz´sto zdobià pamiàtki, nie
tylko Êwiàteczne23. 

Warto jeszcze wspomnieç, ˝e oprócz zasadniczych ró˝-
nic w ich wyglàdzie i charakterze, nieco odmienny by∏ rów-
nie˝ sposób, w jaki elfy i trolle egzystowa∏y w ludzkiej
ÊwiadomoÊci na przestrzeni ostatnich kilku stuleci. Duƒska
antropolog Kirsten Hastrup, która prowadzi∏a badania na
Islandii w latach osiemdziesiàtych, próbowa∏a ustaliç, czy

G¸ÓWNE MOTYWY W ISLANDZKICH OPOWIEÂCIACH LUDOWYCH 105

21. Jón Árnason, Íslenzkar ≥jóµsögur og ævint±ri, s. 143–144,
186–187, 218–221; Jacqueline Simpson, Icelandic Folktales and Le-
gends, s. 64–65, 76–78, 89–91.
22. Jón Árnason, Íslenzkar ≥jóµsögur og ævint±ri, s. 219; Árni
Björnsson, High Days and Holidays in Iceland, prze∏. na j´zyk angiel-
ski Anna H. Yates, Mál og Menning, Reykjavík 1995, s. 75–78.
23. Árni Björnsson, High Days and Holidays in Iceland, s. 78.



ANNA PIETRZKIEWICZ106

i kiedy owe nadprzyrodzone istoty znik∏y z islandzkiego
krajobrazu. 

Podczas badaƒ […] dowiedzia∏am si´, ˝e trolle ca∏kowicie wygi-
n´∏y. Ich niegdysiejsza rzeczywistoÊç nie by∏a jawnie kwestiono-
wana; niektóre z nich, skamienia∏e, wskazywano ˝artobliwie po-
Êród krajobrazu. Na moje pytanie, kiedy znik∏y, odpowiadano:
„oko∏o dwustu lat temu”. Przypuszczam, ˝e raczej przypadkowo
podawano ten przedzia∏ czasu […]. To, czy trolle kiedykolwiek
naprawd´ istnia∏y, czy te˝ nie, by∏o kwestià mniej lub bardziej
nieistotnà; w ka˝dym razie teraz ju˝ ich nie ma24.

Z elfami sprawy mia∏y si´ nieco inaczej. Nie uchodzi∏y
one jedynie za istoty z dawno minionej przesz∏oÊci lub na
wpó∏ ˝artobliwych historii. Hastrup pisze, ˝e w okolicy far-
my, na której mieszka∏a, znajdowa∏y si´ dwa lub trzy miej-
sca, o których mówiono, ˝e mieszkali w nich przedstawicie-
le huldufolk. Jednak nikt z okolicznych farmerów nie po-
trafi∏ jej odpowiedzieç na pytanie, czy wcià˝ mo˝na ich tam
spotkaç, poniewa˝ od dawna ich nie widziano. Po g∏´bszym
namyÊle i kilku sporach pad∏a odpowiedê: oko∏o dziesi´ciu
lat wczeÊniej natrafiono na ca∏à ich grup´. Póêniej badacz-
ka po∏àczy∏a czas „znikania” huldufólk z wprowadzeniem
na islandzkie farmy elektrycznoÊci; jaskrawe Êwiat∏o lamp
na pewno odstraszy∏oby istoty, które, jak ich nazwa wska-
zuje, majà pozostaç ukryte. Pomimo to w ÊwiadomoÊci zbio-
rowej pozosta∏ ich obraz, znacznie mocniejszy i bardziej
rzeczywisty ni˝ obraz trolli, od stuleci pogrà˝onych w ka-
miennym Ênie25. 

OpowieÊci, w których mo˝na znaleêç pewne elementy
pokrewne do tych, jakie znajdujemy w historiach o trollach
czy huldufólk, to grupa historii o banitach. Choç ich boha-
terowie to ludzie wyj´ci spod prawa, a nie nadprzyrodzone
istoty, sceneria, w której si´ rozgrywajà, jest nieraz bardzo

24. Kirsten Hastrup, A Place Apart. An Anthropological Study of
the Iceland World, Clarendon Press, Oxford, 1998, s. 121–122.
25. Tam˝e, s. 69–70.



podobna. Historie o ludziach skazanych na banicj´ znane
by∏y w Êredniowieczu; zwano ich skógamenn – leÊni ludzie.
Dawne opowieÊci nie wiele majà wspólnego z tymi, które
pojawi∏y si´ w póêniejszych wiekach, poza fragmentami Sa-
gi o Grettirze26. Sà one na ogó∏ realistyczne, w przeciwieƒ-
stwie do tych, które rozpowszechni∏y si´ ju˝ po utracie
przez Islandi´ niepodleg∏oÊci27. Wraz z fantastycznymi mo-
tywami pojawi∏ si´ nowy termin na okreÊlenie ludzi wyj´-
tych spod prawa – útilegumaµr. Banici zamieszkiwali gó-
rzyste pustkowia, co upodabnia ich do trolli. W niektórych
historiach stajà si´ z czasem wi´ksi od innych ludzi, a co za
tym idzie – obrastajà w nadnaturalnà si∏´. W innych poja-
wia si´ motyw ukrytej doliny, która daje im schronienie
i w której wszystko jest lepsze ni˝ w Êwiecie ludzi: dolina
jest zielona, pe∏na t∏ustych owiec i byd∏a. 

Âwiat podobny do tego, jacy zamieszkiwali islandzcy
farmerzy, ale jakoÊciowo lepszy, to motyw, który znany by∏
z historii o huldufólk. Dzi´ki czarom, doliny takie by∏y nie-
widzialne lub spowija∏a je cudowna mg∏a, by ludzie nie mo-
gli ich odnaleêç. Czasem banici, niczym elfy ˝yjàce w kolo-
niach, mieli tworzyç bandy, które zamieszkiwa∏y takie
ukryte, obfite doliny. Niekiedy by∏y dzielone, wed∏ug naj-
bardziej tradycyjnej kategorii, na dobrych i z∏ych. Mimo
obecnoÊci pewnych nadprzyrodzonych elementów historie
o banitach na ogó∏ powstawa∏y na bazie rzeczywistych wy-
darzeƒ, a wielu ich bohaterów ˝y∏o naprawd´. Oprócz ludzi,
którzy prawnie zostali skazani na wygnanie za pope∏nione
przest´pstwo, g∏ównie kradzie˝, byli i tacy, którzy wybiera-
li dobrowolnie ˝ycie z dala od ludzkich siedzib. Powodem
tego mog∏o byç uczucie, które z jakiegoÊ powodu nie zosta-
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26. Bohater sagi, Grettir, by∏ cz∏owiekiem wyj´tym spod prawa ob-
darzonym wielkà si∏à. Zas∏ynà∏ dzi´ki swym zwyci´skim potyczkom
z nadprzyrodzonymi istotami – trollem oraz duchem nawiedzajàcym
jednà z farm. 
27. Einar Ólafur Sveinsson, The folk-stories of Iceland, s. 198.
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∏oby zaakceptowane przez spo∏ecznoÊç. Najcz´Êciej chodzi-
∏o o zwiàzek kazirodczy. Z czasem, g∏ównie za sprawà eks-
ploatacji terenu i wskutek sporzàdzania coraz dok∏adniej-
szych map kraju, wygas∏a wiara w ukryte doliny i ich pó∏-
dzikich mieszkaƒców28.

Ryby przekszta∏cone mitologicznie. 
Co kryjà morskie g∏´biny

WÊród istot zwiàzanych z naturà osobnà kategori´ sta-
nowi∏y opowieÊci o mieszkaƒcach wód: rzek, jezior i oceanu.
Dla Islandczyków, ˝yjàcych w du˝ej mierze z rybo∏ówstwa,
kontakt z morzem wchodzi∏ w zakres codziennych doÊwiad-
czeƒ, nic wi´c dziwnego, ˝e opowieÊci o jego niezwyk∏ych
mieszkaƒcach ∏atwo znaleêç w islandzkim folklorze. Jednà
kategori´ stanowi∏y ryby lub ssaki morskie, które posiada∏y
niezwyk∏e w∏aÊciwoÊci. Do nich nale˝à takie stworzenia, jak
öfuguggi – ryba o odwróconych p∏etwach, która p∏ywa
wstecz, oraz loµsilungur – w∏ochaty pstràg, o którym mówio-
no, ˝e stworzy∏y go olbrzymy bàdê demony. Mi´so tych ryb
by∏o trujàce, nie nale˝a∏o go spo˝ywaç, mimo ˝e nieraz rze-
komo roi∏o si´ od nich w rzekach i jeziorach. Dodatkowo
mi´so öfuguggi mia∏o czerwonà barw´, gdy˝ ryba ta ˝erowa-
∏a na cia∏ach topielców. Groz´ sia∏y tak˝e niezwyk∏e gatunki
wielorybów, które niszczy∏y statki i zabija∏y ludzi. Jednym
z nich by∏ stökkull – skoczek, któremu fa∏dy skóry spada∏y na
oczy i uniemo˝liwia∏y widzenie. Jedynym sposobem, by móg∏
je podnieÊç i rozejrzeç si´, by∏o skakanie nad powierzchni´
wody, aby potem zatopiç wszystko, co si´ na niej unosi∏o. In-
ny wieloryb wyglàdem przypomina∏ konia i jak koƒ r˝a∏,
a swym d∏ugim ogonem tworzy∏ ogromne fale, które zalewa-
∏y ∏odzie i zmywa∏y z pok∏adów marynarzy i rybaków. 

28. Tam˝e. Wi´cej na temat banitów islandzkich w: Kirsten Ha-
strup, Culture and History in Medieval Iceland. An Anthropological
Analysis of Structure and Change, Clarendon Press, Oxford 1985, 
s. 137–145.



Wierzono, ˝e potworne wieloryby zna∏y swoje imiona
i pojawia∏y si´, gdy je wymawiano. Z tej przyczyny rybacy,
mówiàc o nich, u˝ywali okreÊlenia stórfiskur, co znaczy
„du˝a ryba”.29 Wieloryba-konia nie nale˝y myliç z koniem
wodnym zwanym nykur lub nennir. Konie wodne zamiesz-
kiwa∏y rzeki i jeziora, rzadziej wiàzano je z morzem. Mia∏y
wyglàd zwyk∏ych koni, na ogó∏ szarych, czasami czarnych,
tylko ich kopyta odwrócone by∏y ty∏em do przodu. Nykur
mo˝e jednak przybieraç ró˝ne kszta∏ty, jeÊli zajdzie taka
potrzeba; mo˝e równie˝ krzy˝owaç si´ z normalnymi koƒ-
mi. Konie wodne pojawia∏y si´ na brzegach jezior lub rzek,
na ogó∏ w okolicach miejsc, przez które trudno by∏o si´
przeprawiç. Wabi∏y podró˝nych, by na ich grzbietach pró-
bowali pokonaç trudne odcinki drogi. Gdy tylko jednak nie-
rozwa˝ny cz∏owiek dosiad∏ nennir, koƒ rusza∏ dzikim galo-
pem do wody, k∏ad∏ si´ na brzuchu w g∏´bokim miejscu i po-
ciàga∏ jeêdêca w topiel. Czasem zdarza∏o si´, ˝e ktoÊ dosia-
da∏ konia dla zabawy. G∏ównie by∏y to dzieci. Zdarza∏o si´
jednak, ˝e koƒ wodny ujawnia∏ swà natur´ przed czasem.
Istoty te nie mog∏y znieÊç, gdy ktoÊ wypowiada∏ ich nazw´
lub s∏owo podobnie brzmiàce. Wówczas natychmiast ucie-
ka∏y do wody. 

Bohaterowie wielu opowieÊci zostajà uratowani, nie-
Êwiadomie wypowiadajàc zbawcze s∏owa. Na ogó∏ by∏o to
zdanie zaczynajàce si´ s∏owami „Ég nenni ekki…”, co zna-
czy „Nie mam ochoty…”30. Znane te˝ by∏y morskie krowy,
ich natura jednak nie by∏a tak dzika i okrutna. By∏o to by-
d∏o przewy˝szajàce jakoÊcià zwyk∏e krowy, nale˝àce do
morskich ludzi bàdê mieszkajàcych pod wodà elfów. Cz´sto
pojawiajà si´ jako dar, który mieszkaniec morza schwytany
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29. Gísli Pálsson, Coastal economies, cultural accounts. Human eco-
logy and Icelandic discourse, Manchester University Press, 1991, s.
138.
30. Jón Árnason, Íslenzkar ≥jóµsögur og ævint±ri, s. 135–138; Ja-
cqueline Simpson, Icelandic Folktales and Legends, s. 96–99.
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przez rybaków ofiarowuje w zamian za uwolnienie. Miesz-
kaƒcy morza nie odznaczali si´ du˝ym wzrostem, lecz du˝y-
mi g∏owami i szerokimi d∏oƒmi, od pasa w dó∏ wyglàdali jak
foki. Syreny by∏y znacznych rozmiarów i mia∏y wielorybie
ogony, niszczy∏y statki i zabija∏y marynarzy. Wspomnieç na-
le˝y jeszcze o innych potworach wodnych. Jednym z nich
by∏ skrímsli, wyobra˝any jako wieloryb, czasem jako dwa
konie po∏àczone zadami bàdê jako pó∏ cz∏owiek, pó∏ zwie-
rz´. Rzeki i jeziora mog∏y równie˝ zamieszkiwaç gigantycz-
ne w´˝e lub p∏aszczki31. 

Ciekawà grup´ stanowià wierzenia i historie zwiàzane
z fokami. Sp´dzajàc cz´Êç ˝ycia na làdzie, a cz´Êç w wodzie,
zdajà si´ przynale˝eç do obu tych ˝ywio∏ów. Uwa˝ano, ˝e

31. Jón Árnason, Íslenzkar ≥jóµsögur og ævint±ri, 638–639; Jacqu-
eline Simpson, Icelandic Folktales and Legends, s. 102–104.

Zagadkowe wytwory
islandzkiej natury 
od zawsze pobudza∏y
wyobraêni´ krajowców 
i silnie wp∏ywa∏y 
na tradycj´ przekazu 
ustnego. Ilustracja
archiwalna zaczerpni´-
ta z wydania Wyspy 
na chmurnej pó∏nocy
Ferdynanda Goetla 
z roku 1928



foki wywodzà si´ od ˝o∏nierzy Faraona, których zatopi∏o
Morze Czerwone. Raz w roku, w wigili´ Êwi´tego Jana lub
w dwunasty dzieƒ okresu Bo˝ego Narodzenia, mog∏y zrzu-
ciç focze skóry i przebywaç na làdzie w ludzkich kszta∏tach.
Mówiono o nich Morscy Ludzie, czasem zaÊ uto˝samiano je
z morskimi elfami. Jeden z najpopularniejszych motywów
opowieÊci o fokach to historia o ukradzionej foczej skórze,
której w∏aÊcicielka, m∏oda pi´kna dziewczyna, musi pozo-
staç na làdzie i poÊlubiç tego, kto jà ukry∏. W niektórych
wariantach nienawidzi go, w innych darzy mi∏oÊcià i po-
tomstwem, zawsze jednak jest mniej lub bardziej nieszcz´-
Êliwa. Kres jej udr´ki nast´puje, gdy odnajduje przypad-
kiem swà foczà skór´, zak∏ada jà i jako foka powraca do ˝y-
cia w g∏´bi morza. Nieraz towarzyszy swojemu ludzkiemu
m´˝owi i przynosi mu szcz´Êcie, gdy ten wyrusza na po∏ów,
albo wyrzuca na brzeg pi´kne muszle i cenne przedmioty,
gdy tamt´dy przechadzajà si´ jej dzieci. Nigdy jednak nie
powraca do ˝ycia na làdzie32. 

Duchy, które majà cia∏o

Kolejnà grupà, niezwykle bogatà, jeÊli chodzi o zasób
wàtków, sà opowieÊci o duchach zmar∏ych. Majà one rów-
nie˝ d∏ugà tradycj´. W islandzkich wierzeniach istnia∏o
wiele rodzajów duchów, zale˝nie od tego, kim by∏y za ˝ycia,
od rodzaju Êmierci lub celu, w którym powraca∏y na ziemi´.
Mowa jest na przyk∏ad o svipir czy vofur – zjawach lub wid-
mach, wierzono te˝ w fylgidtraugar – duchy, które podà˝a-
∏y za konkretnà osobà bàdê ca∏à rodzinà, sprowadzajàc na
nieszcz´Êników choroby, nieszcz´Êcia, a nawet Êmierç. Ich
nazwa przywo∏uje na myÊl fylgjur ze staro˝ytnych nordyc-
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32. Jón Árnason, Íslenzkar ≥jóµsögur og ævint±ri, s. 136–137; Ja-
cqueline Simpson, Icelandic Folktales and Legends, s. 100–102; Niels
Einarsson, Of Seals and Souls. Changes in the Position of Seals in the
World View of Icelandic Small-Scale, „Maritime Anthropological Stu-
dies” 1990, nr 3(2), s. 37.
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kich wierzeƒ, jednak chodzi o dwie inne istoty33. Zdarza∏o
si´, ˝e duch zosta∏ zawezwany przez czarownika za pomocà
odpowiednich praktyk magicznych i pozostawa∏ na jego
s∏u˝bie, cz´sto majàc za zadanie przeÊladowanie jego wro-
gów. Istnia∏y duchy skàpców, fépúki, które wraca∏y, by na-
cieszyç si´ skarbem ukrytym przed ˝ywymi. Jednak najstar-
szy i najpowszechniejszy termin to draugar. Duchy na ogó∏
ukazywa∏y si´ ˝ywym w cielesnej postaci, a nie, tak jak to
si´ zwyk∏o spotykaç w opowieÊciach tego typu, jako widma
czy zjawy. Dysponujàc cia∏em, posiada∏y znacznà si∏´ i cz´-
sto atakowa∏y ludzi. Bardzo popularny jest motyw zapasów
bohatera z duchem, czego przyk∏ad znajdujemy w Sadze
o Grettirze. 

Inny powszechny motyw to porzucone dziecko, które po-
wraca, aby dr´czyç swojà matk´. Wià˝e si´ to ze staroskan-
dynawskim zwyczajem wynoszenia niechcianych niemow-
làt w odludne miejsca i pozostawiania ich tam, a˝eby umar-
∏y. Dzieci porzucone na odludziu bàdê takie, które zmar∏y
bez chrztu, przez co zosta∏y pochowane w niepoÊwi´conej
ziemi, zwano útburµir; ich duchy mia∏y krzyczeç i zawodziç
nieopodal miejsc pochówków lub ukazywaç si´ odziane je-
dynie w ∏achman, w który zawin´∏y je ich matki. Stara∏y si´
one zwieÊç ludzi we mgle, a jeÊli uda∏o im si´ okrà˝yç kogoÊ
trzy razy, cz∏owiek taki popada∏ w szaleƒstwo.34

33. Fylgja by∏ to rodzaj ducha opiekuƒczego zwiàzanego z danym
cz∏owiekiem, mo˝na te˝ przyjàç, ˝e by∏a to cz´Êç jego samego. Na ogó∏
przyjmowa∏a kszta∏t zwierz´cia, które w jakiÊ sposób reprezentowa∏o
charakter danej osoby. Fylgjur mogli widzieç tylko ludzie obdarzeni
zdolnoÊciami jasnowidzenia. Cz´sto pojawia∏y si´ one w snach lub
poprzedza∏y przybycie osoby, której towarzyszy∏y. Por.: Edward
Oswald Gabriel Turville-Petre, Myth and Religion of the North: The
Religion of Ancient Scandinavia, London 1964, s. 227–230; Sigur-
µur A. Magnússon, Northern Sphinx. Iceland and the Icelanders from
the Settelment to the Present, Snæbjörn Jonsson & Co., H. F., Rey-
kjavík 1984, s. 168.
34. Jacqueline Simpson, Icelandic Folktales and Legends, s. 106.



Cz´sto opowieÊci o duchu dziecka, które nawiedza
matk´, koƒczà si´ tym, ˝e traci ona rozum, jak na przyk∏ad
w historii o s∏u˝àcej, która pozby∏a si´ swego nieÊlubnego
dziecka, wynoszàc je zaraz po urodzeniu na pustkowie, po-
mimo i˝ grozi∏a jej za to surowa kara. W pewien czas po
tym wydarzeniu mia∏ si´ odbyç wieczór taƒców i zabawy,
vikivaki. Dziewczyna zosta∏a zaproszona, lecz nie mia∏a
wystarczajàco strojnej sukni, co jà martwi∏o i nie pozwala-
∏o pójÊç na taƒce. W wieczór tu˝ przed zabawà zwierzy∏a
si´ innej kobiecie, gdy pracowa∏y razem w owczarni, ˝e nie
ma si´ w co ubraç na wieczór vikivaki. Kiedy tylko skoƒ-
czy∏a mówiç, obie us∏ysza∏y g∏os, który dochodzi∏ spoza
Êciany owczarni, jak wypowiada nast´pujàcy wiersz: „Nie
p∏acz mamo moja, / Kiedy owce doisz, / Po˝ycz´ ci me ∏ach-
many, / B´dziesz mog∏a pójÊç w nich w tany, / Pójdziesz
dzisiaj w tany”. S∏owa zabitego dziecka wywar∏y na dziew-
czynie tak mocne wra˝enie, ˝e postrada∏a zmys∏y i ju˝ ni-
gdy nie dosz∏a do siebie35. S∏owa bàdê zdania, które po-
wtarza∏y si´ w takiej wierszowanej wypowiedzi, wskazy-
wa∏y na to, ˝e mówiàcym by∏ duch bàdê inna nadprzyro-
dzona istota36. 

Podobny przyk∏ad znajdziemy w jednej z najs∏ynniej-
szych islandzkich opowieÊci o duchach, znanej pod tytu∏em
Diakon z Myrka. Rozgrywa si´ ona na pó∏nocy wyspy. Jej
tytu∏owy bohater mia∏ ukochanà o imieniu Guµrun, która
mieszka∏a po drugiej stronie rzeki Horga. KiedyÊ przed Bo-
˝ym Narodzeniem zaprosi∏ jà na zabaw´ do Myrka, którà
urzàdzano tam w Wigili´, i obieca∏ tego dnia po nià przyje-
chaç. Przez wiele dni pogoda by∏a mroêna i Ênie˝na, a na
rzece trzyma∏ lód, który umo˝liwia∏ przepraw´ z jednego
brzegu na drugi. Jednak w dzieƒ, w którym diakon wraca∏
od Gu_run, nadesz∏a nag∏a gwa∏towna odwil˝. Nie zwa˝ajàc
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35. Jón Árnason, Íslenzkar ≥jóµsögur og ævint±ri, s. 225; Jacqueline
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36. Jacqueline Simpson, Icelandic Folktales and Legends, s. 106.
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na to wyprawi∏ si´ w drog´, liczàc, ˝e lód b´dzie wcià˝
twardy. Mia∏ on siwego konia, który zwa∏ si´ Faxi, i na jego
grzbiecie wjecha∏ na lód, który ciàgle skuwa∏ niektóre od-
cinki rzeki. Gdy by∏ mniej wi´cej w po∏owie drogi, lód za∏a-
ma∏ si´ pod ci´˝arem konia, a diakon wpad∏ do wody. Konia
znaleêli na podwórku mieszkaƒcy pobliskiej farmy, a rozpo-
znawszy go, ruszyli na poszukiwania w∏aÊciciela. Wkrótce
znaleêli jego martwe cia∏o, które woda wyrzuci∏a na brzeg.
Zabrano je do Myrka i pochowano w tygodniu poprzedza-
jàcym Bo˝e Narodzenie. Do Guµrun nie dotar∏a wieÊç
o Êmierci diakona, gdy˝ z powodu z∏ej pogody ludzie zanie-
chali podró˝y. Jednak tu˝ przed Êwi´tami wypogodzi∏o si´
i dziewczyna wyczekiwa∏a ukochanego. Gdy by∏a w trakcie
strojenia si´ na zabaw´, rozleg∏o si´ pukanie do drzwi, lecz
nikogo za nimi nie by∏o. Guµrun uzna∏a, ˝e to ˝art, a ponie-
wa˝ by∏a ju˝ prawie gotowa, postanowi∏a wyjÊç. W poÊpie-
chu w∏o˝y∏a r´k´ w jeden tylko r´kaw peleryny, zarzucajàc
jà z drugiej strony na rami´. Na podwórku sta∏ koƒ Faxi
i m´˝czyzna, którego niewyraênie widzia∏a w ciemnoÊciach,
ale pomyÊla∏a, ˝e musi to byç diakon. Posadzi∏ jà on na ko-
nia, sam usadowi∏ si´ tu˝ za nià i odjechali, nie zamieniw-
szy ze sobà ani s∏owa. Wkrótce dotarli nad rzek´, której wo-
dy opad∏y na tyle, ˝e mo˝na si´ by∏o przez nià przeprawiç
konno, i wjechali do wody. 

Kiedy koƒ przeskakiwa∏ zwa∏y lodu le˝àce na brzegu
rzeki, z g∏owy diakona spad∏a czapka i Guµrun nagle zoba-
czy∏a go∏à czaszk´. W tym samym momencie ksi´˝yc wy-
szed∏ zza chmur, a diakon przemówi∏: „Ksi´˝yc sunie, je-
dzie Êmierç; / Czy nie widzisz, jak ma g∏owa Êwieci bielà
w jego blasku, Garun, Garun?” Zmieni∏ jej imi´, poniewa˝
duchy nie mog∏y wypowiedzieç s∏owa Guµ, co znaczy Bóg.
Jecha∏ z przera˝onà dziewczynà a˝ do Myrka, gdzie jej roz-
kaza∏: „Tu zaczekaj, Garun, Garun, / A˝ zabior´ Faxi, Fa-
xi, / Za to ogrodzenie”. Pó∏˝ywa z przera˝enia dziewczyna
zobaczy∏a, ˝e stoi w bramie cmentarnej, a przed nià wid-
nieje otwarty grób. W rozpaczy chwyci∏a za sznur zawie-



szonego w bramie dzwonu i zacz´∏a biç na pomoc. W tym
samym momencie poczu∏a silne szarpni´cie. To duch ko-
chanka uczepi∏ si´ r´kawa jej peleryny i ciàgnà∏ z ca∏ej si-
∏y. Jednak to, ˝e nie za∏o˝y∏a jej porzàdnie, okaza∏o si´ jej
ocaleniem – r´kaw p´k∏ w szwach, a duch diakona wpad∏
do otwartego grobu i natychmiast zasypa∏a go ziemia. Nie
by∏ to jednak koniec dramatycznych prze˝yç biednej
Guµrun. Choç ludzie z Myrka przybyli jej z pomocà i za-
opiekowali si´ nià, jeszcze tej samej nocy diakon powróci∏
z kolejnym atakiem. M´czy∏ nieszcz´snà dziewczyn´ przez
kolejne dwa tygodnie tak, ˝e a˝ nie mog∏a zostawaç sama
w nocy. W koƒcu pos∏ano po magika, który zaczeka∏, a˝
duch si´ pojawi, po czym zakl´ciami zap´dzi∏ go do grobu,
na który przytoczy∏ pot´˝ny kamieƒ. Pod nim diakon
z Myrka ponoç spoczywa do dziÊ37. 

Wiara w duchy jest wcià˝ na Islandii bardzo silna. Du-
˝à popularnoÊcià cieszy si´ tam spirytualizm. Wielu ludzi
twierdzi, ˝e widzia∏o duchy bàdê czu∏o ich obecnoÊç. Rów-
nie˝ sporo budynków ma opini´ nawiedzonych. Historie
o islandzkich duchach na pewno zyskajà jeszcze na popu-
larnoÊci, bowiem od niedawna mo˝na udaç si´ na wyciecz-
k´ z przewodnikiem Êladem niesamowitych, nawiedzanych
przez nie miejsc w Reykjavíku – „Haunted Walks”. Jak
mo˝na przeczytaç na stronie internetowej poÊwi´conej tej
atrakcji, organizatorzy wynaj´li cztery osoby o zdolno-
Êciach paranormalnych i dwóch historyków oraz przepro-
wadzili liczne badania, w tym wywiady z osobami, które
twierdzi∏y, ˝e doÊwiadczy∏y obecnoÊci duchów lub je wi-
dzia∏y. Jeden ze sloganów reklamowych g∏osi, i˝ w czasie
zwiedzania nawiedzonych miejsc mo˝e dojÊç do niezwyk∏e-
go zdarzenia i ˝e w 92 proc. wycieczek wzià∏ udzia∏ jakiÊ
goÊç z zaÊwiatów38.
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37. Jón Árnason, Íslenzkar ≥jóµsögur og ævint±ri, s. 280–283; Ja-
cqueline Simpson, Icelandic Folktales and Legends, s. 132–136.
38. Informacje pochodzà ze strony: www.hauntediceland.com. 
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Islandzki szósty zmys∏

Nadprzyrodzone moce nie wcielajà si´ wy∏àcznie
w istoty ze Êwiata pozaludzkiego. Istnia∏y ca∏e cykle legend
o ludziach obdarzonych niezwyk∏ymi zdolnoÊciami. Ten dar
nazywa si´ po islandzku ófreski, co oznacza zdolnoÊç wi-
dzenia tego, co niewidoczne dla zwyk∏ych ludzi, oraz znajo-
moÊç wielu rzeczy, w tym cz´sto przysz∏oÊci. Wiedza taka
objawiona mo˝e zostaç w snach, przeczuciach lub wizjach.
Oprócz tych, którzy otrzymali nadnaturalne zdolnoÊci jako
dar, sà i tacy, którzy weszli w ich posiadanie poprzez zasto-
sowanie si´ do odpowiednich praktyk, na przyk∏ad zaglà-
dajàc pod rozpostarte ramiona osoby, która jest ófreski.
Mo˝na te˝ by∏o dojÊç do wiedzy tajemnej, przesiadujàc no-
cà na rozdro˝ach, zw∏aszcza w wybrane dni. Czasami wy-
mieniano elfy jako tych, od których mo˝na owe zdolnoÊci
uzyskaç, bàdê to poprzez spotkania na rozdro˝ach, bàdê te˝
przez odwiedzanie ich siedzib, „wchodzenie wewnàtrz
wzgórz”, co ju˝ samo w sobie by∏o umiej´tnoÊcià niezwyk∏à.
Co ciekawe, wierzono, ˝e szósty zmys∏ mog∏y posiadaç ko-
nie i psy39. Innà nadprzyrodzonà w∏aÊciwoÊcià by∏a umie-
j´tnoÊç przemiany, na przyk∏ad w zwierz´. 

Najcz´stsza by∏a jednak˝e wiara w si∏´ zakl´ç lub po-
ezji. S∏owa wypowiedziane w afekcie mia∏y moc sprawczà,
a ich skutek móg∏ wyjÊç zarówno na dobre, jak i na z∏e. Po-
eci, których wiersze posiada∏y moc zakl´ç, zwani byli kra-
ftaskáld, a opowieÊci o nich sta∏y si´ bardzo popularne
w XVII wieku. Na to, jak wielkie znaczenie na Islandii mia-
∏o s∏owo, zwraca uwag´ Kirsten Hastrup. Pisze ona, ˝e pier-
wotnym terminem na okreÊlenie magii by∏o s∏owo galdur. 

W staroislandzkim galdur odnosi∏o si´ do pieÊni, g∏ównie w sen-
sie zakl´cia bàdê uroku. Odpowiednim czasownikiem by∏o gala
– skandowaç lub rzucaç zakl´cia. Derywaty sà wa˝nym kluczem
do semantyki magii. Pokazujà najwa˝niejszy instrument nad-

39. Einar Ólafur Sveinsson, The folk-stories of Iceland, s. 278.



przyrodzonej mocy na Islandii – s∏owo. S∏owa by∏y Êrodkiem, za
którego pomocà cz∏owiek móg∏ stworzyç histori´ ex nihilo40. 

Kraftaskáld si∏à swych wierszy potrafili wp∏ywaç na
bieg zdarzeƒ, co nieraz wykorzystywane by∏o dla dobra ca-
∏ej spo∏ecznoÊci, potrafili jednak równie˝ sprowadziç nie-
szcz´Êcie, a nawet Êmierç41. 

Ludzie obdarzeni magicznà si∏à posiadali zdolnoÊç
wskrzeszania zmar∏ych, których póêniej zmuszali, aby im
s∏u˝yli, zw∏aszcza aby n´kali ich wrogów. Czasem wybiera-
li do tego zwierz´ta, a nieraz wystarczy∏a ludzka koÊç. Tak
„powo∏ane do ˝ycia” duchy zwano sendingar (pos∏aƒcy)
bàdê uppvakningar (wskrzeszeni z martwych). Aby o˝ywiç
martwe cia∏o, nale˝a∏o wykonaç szereg czynnoÊci. Ich opis
przytacza Jacqueline Simpson za Jónem Árnasonem: 

Najpierw nale˝y si´ upewniç, ˝e rzecz b´dzie mia∏a miejsce
w nocy z piàtku na sobot´ i najlepiej z osiemnastego na dzie-
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40. Kirsten Hastrup, Nature and Policy in Iceland 1400–1800. An
Anthropological Analysis of History and Mentality, Clarendon Press,
Oxford 1990, s. 200.
41. Wydaje si´, ˝e wiara w moc sprawczà s∏ów poetów nie przemi-
n´∏a zupe∏nie. Przyk∏adem na to niech b´dzie fragment relacji z poby-
tu na Islandii napisany w duchu sowieckiej propagandy. Autor wspo-
mina w nim o wizycie z∏o˝onej poetce, Jakobinie Sagurdardottir. Na-
wiàzuje do niech´ci, jakà odczuwano wobec Amerykanów po za∏o˝e-
niu przez nich bazy wojskowej w Keflaviku. „Naród kocha swà poet-
k´. Opowiadano nam ciekawà histori´ powstania jednego z jej ostat-
nich wierszy. Dowiedziawszy si´ o tym, ˝e gdzieÊ ko∏o zachodnich
brzegów Islandii majà si´ odbyç manewry marynarki amerykaƒskiej,
poetka napisa∏a pe∏en oburzenia wiersz wymierzony przeciw okupan-
tom. Trzeba powiedzieç, ˝e w narodzie islandzkim ˝yje legenda, i˝ po-
eci ludowi majà szczególnà, nadprzyrodzonà si∏´, która pozwala im
skutecznie walczyç o szcz´Êcie ludu z ka˝dym wrogiem, z ka˝dym ˝y-
wio∏em. Gdy w dniu manewrów niespodziewanie wybuch∏ straszliwy
sztorm, który uniemo˝liwi∏ Amerykanom zrealizowanie ich zamiarów,
lud zaczà∏ mówiç, ˝e wiersz poetki patriotki Êciàgnà∏ na obcych przy-
byszów gniew ˝ywio∏u […]”; S. Sarkisow, Podró˝ do Islandii, „Nowe
Czasy” 1954, nr 47.
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wi´tnastego lub z dwudziestego ósmego na dwudziestego dzie-
wiàtego dnia miesiàca […]. Czarownik, który zamierza o˝ywiç
ducha, musi poprzedzajàcego wieczoru napisaç Ojcze Nasz na
wspak […] w∏asnà krwià z lewego ramienia. Musi tak˝e wyciàç
pewne runy na kiju i iÊç na cmentarz, zabierajàc kij i papier,
a nast´pnie podejÊç do upatrzonego grobu. Rozwa˝nie jest wy-
braç jeden z mniejszych. Musi po∏o˝yç na nim kij i toczyç go
w ty∏ i w przód, w tym samym czasie monotonnie Êpiewajàc Oj-
cze Nasz od ty∏u, tak jak napisane na papierze, jak równie˝ pew-
ne formu∏y znane tylko nielicznym. Wtedy, po trochu, grób za-
cznie si´ podnosiç i ró˝ne dziwne wizje zacznà si´ jawiç czarow-
nikowi, podczas gdy martwy cz∏owiek b´dzie stopniowo powsta-
wa∏ z grobu. Ale dzieje si´ to powoli, gdy˝ trup bardzo jest temu
niech´tny i mówi „Pozwól mi le˝eç nieruchomo!”. Jednak cza-
rownik nie mo˝e ulec tym b∏aganiom ani te˝ daç si´ przeraziç
wizjom, lecz ma mruczeç swe zakl´cia szybciej ni˝ dotàd i toczyç
kij tak d∏ugo, a˝ martwy cz∏owiek na wpó∏ podniesie si´ z grobu.
[…] Wtedy czarownik ma zadaç mu dwa pytania (lecz nie trzy,
gdy˝ wówczas trup na powrót pogrà˝y si´ w mogile ze strachu
przed Trójcà Âwi´tà); zazwyczaj jest to pytanie, kim by∏ za ˝ycia
i jak mocnym by∏ cz∏owiekiem. Inni mówià, ˝e jest tylko jedno
pytanie, mianowicie: „Ile masz lat?”. JeÊli duch powie, ˝e umar∏
jako cz∏owiek w Êrednim wieku lub starszy, nie jest bezpiecznie
posuwaç si´ dalej, poniewa˝ w póêniejszym etapie czarownik
b´dzie musia∏ stoczyç walk´ z duchem, a one potrafià byç nie-
zwykle silne, ich si∏a jest w po∏owie taka, jak by∏a za ˝ycia, a za-
razem proporcjonalna do ich wieku. Dlatego czarownicy wolà
wywo∏ywaç dzieci w wieku dwunastu do czternastu lat, a w ka˝-
dym razie ludzi zmar∏ych, zanim osiàgn´li wiek trzydziestu lat,
i nigdy, pod ˝adnym pozorem, starszych od siebie. Kiedy trup
powie ju˝, kim jest, i na wpó∏ powstanie, czarownik mo˝e ode-
s∏aç go z powrotem albo, jeÊli woli, kontynuowaç wypowiadanie
zakl´ç, a˝ wyjdzie on z grobu zupe∏nie. Kiedy zmarli opuszczajà
groby, ich usta i nozdrza pokrywa pienista substancja […]; jà to
czarownik musi zlizaç w∏asnym j´zykiem. Potem musi upuÊciç
krwi spod ma∏ego palca prawej nogi i zwil˝yç nià j´zyk ducha.
Niektórzy mówià, ˝e jak tylko to uczyni, duch go zatakuje i b´-
dzie mu potrzebna ca∏a si∏a, by go powaliç; jeÊli mu si´ uda
i duch upadnie, wtedy jest on zmuszony s∏u˝yç czarownikowi
w ka˝dy mo˝liwy sposób. Ale jeÊli duch oka˝e si´ silniejszy, po-



ciàgnie on cz∏owieka wraz sobà w g∏àb mogi∏y, a ci, którzy znaj-
dà si´ we w∏adaniu ducha, nigdy ju˝ nie wracajà42.

OpowieÊci o magii najpopularniejsze by∏y w XVII wie-
ku. Niektóre mówi∏y o czarownikach z dawniejszych wie-
ków, którzy stawali si´ bohaterami ca∏ych cyklów. Jednym
z najpopularniejszych, znanym zarówno w wieku XVII, jak
i póêniejszych stuleciach, jest zbiór opowieÊci o Sæmundu-
rze Màdrym, który ˝y∏ na prze∏omie XI i XII wieku. Wed∏ug
legendy ucz´szcza∏ do Czarnej Szko∏y, gdzie zg∏´bia∏ wiedz´
tajemnà, a na Islandi´ powróci∏ na grzbiecie diab∏a, który
przyjà∏ postaç foki. Dzi´ki temu wyprzedzi∏ swoich konku-
rentów, tak˝e czarnoksi´˝ników, i uzyska∏ beneficjum
w miejscowoÊci Oddi. Diabe∏ cz´sto pojawia∏ si´ w histo-
riach o Sæmundurze i zawsze dawa∏ si´ okpiç s∏ynnemu
magowi, wskutek czego musia∏ wykonywaç ró˝ne dziwne
prace, do jakich m´drzec go nagabywa∏43. Inne historie 
opisywa∏y ówczesne praktyki magiczne oraz procesy o cza-
ry, które mia∏y miejsce w Islandii, tak jak i w ca∏ej Europie. 
Nie by∏y one jednak zbyt liczne. Jak podajà êród∏a, odby∏o
si´ wówczas oko∏o 120 takich procesów, z czego 22 osoby
skazano na Êmierç na stosie. Co ciekawe, wÊród oskar˝o-
nych by∏o tylko dziesi´ç kobiet, a skazana zosta∏a zaledwie
jedna44. 

ZdolnoÊç jasnowidzenia jest na Islandii cz´stym zjawi-
skiem i wielu ludzi wcià˝ szuka rady lub pomocy u takich
osób. Czasem chodzi o przepowiedzenie przysz∏oÊci, czasem
o kontakt z bliskim zmar∏ym. Wiele osób twierdzi tak˝e, ˝e
ma prorocze sny. I nawet je˝eli chcielibyÊmy owe zdolnoÊci
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42. Jón Árnason, Íslenzkar ≥jóµsögur og ævint±ri, s. 317–319; Ja-
cqueline Simpson, Icelandic Folktales and Legends, s. 149–152.
43. Jón Árnason, Íslenzkar Íslenzkar ≥jóµsögur og ævint±ri, s. 485–
–490; Icelandic Folk and Fairy Tales, opr. i prze∏. May i Hallberg Hal-
lmundsson, Icelandic Review, Reykjavík 1987, s. 59–64.
44. Kirsten Hastrup, Nature and Policy in Iceland 1400–1800..., 
s. 214.
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podaç w wàtpliwoÊç, to ˝ywe zainteresowanie tematykà
zjawisk nadprzyrodzonych wÊród Islandczyków pozostaje
faktem.

Inne znane islandzkie historie traktowa∏y o Czarnej
Âmierci, o czarownikach z Laponii, o zakopanych skarbach,
o poczynaniach diab∏a, ˝eby wymieniç tylko kilka moty-
wów. Tu jednak nie b´dziemy si´ ju˝ w nie zag∏´biaç. Wy-
brane i zaprezentowane przyk∏ady – jako najwa˝niejsze
i najbardziej reprezentatywne dla islandzkiego folkloru –
powinny daç dostateczny obraz Êwiata wierzeƒ mieszkaƒ-
ców pó∏nocnoatlantyckiej wyspy. Równie˝ majà pozwoliç
zrozumieç, jak skomplikowany i wielowarstwowy jest to
Êwiat. Jego korzenie si´gajà daleko do przedchrzeÊcijaƒ-
skiej pó∏nocnogermaƒskiej mitologii, ale ka˝da epoka czy
zmiana spo∏eczna mia∏y wp∏yw na jego kszta∏t. I choç obec-
nie islandzkie spo∏eczeƒstwo jest bardzo nowoczesne, a styl
˝ycia Islandczyków diametralnie ró˝ni si´ od tego, jaki wie-
dli ich przodkowie jeszcze niespe∏na sto lat temu, to wizja
Êwiata przedstawionego w folklorze przetrwa∏a, choç we
wspó∏czesnym spo∏eczeƒstwie ma ju˝ inny charakter, zna-
czenie i funkcje.


