
1. Por.: Alfred Schütz, Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego
dzia∏ania, prze∏. Dorota Lachowska, [w:] Kryzys i schizma. Anty-
scjentystyczne tendencje w socjologii wspó∏czesnej, opr. i wst´p Ed-
mund Mokrzycki, Paƒstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984,
tom 1. 

Podró˝ jako ró˝nie motywowana czasowa oraz inten-
cjonalna zmiana przestrzeni – geograficznej, spo∏ecznej,
kulturowej itd. – nale˝y do najstarszych tematów literac-
kich, mo˝na wr´cz powiedzieç, ˝e zainteresowanie nià jest
starsze od samej literatury, poniewa˝ jego Êwiadectwa ∏a-
two mo˝na odnaleêç ju˝ w ustnych opowieÊciach, takich jak
mity czy legendy. Relacja z podró˝y nie jest mechanicznym
zapisem obiektywnej rzeczywistoÊci; to, co poznawane, jest
w du˝ej mierze konstruowane przez samo spojrzenie pozna-
jàce, które z kolei zawsze jest uzbrojone w kategorie po-
znawcze, które podró˝nik zabiera ze swojego Êwiata wsz´-
dzie tam, dokàd si´ udaje. Ten szczególny baga˝, który mo˝-
na okreÊliç mianem „baga˝u wiedzy podr´cznej”1, ma to do
siebie, ˝e nic nie wa˝y, dlatego podró˝nik ∏atwo o nim zapo-
mina i ulega iluzji obiektywnoÊci tego, co widzi. Zawsze je-
dzie si´ zatem nie tylko dokàdÊ, ale tak˝e skàdÊ. 

Ponadto relacja z podró˝y jest w tym sensie literacka, ˝e
jest realizacjà bàdê przeformu∏owaniem pewnej uprzedniej
w stosunku do niej konwencji pisania, w szczególnoÊci zaÊ –
pisania o podró˝y. Autor tworzy swojà opowieÊç w wi´k-
szym lub mniejszym stopniu wykorzystujàc strategie narra-
cyjne zapo˝yczone z innych tekstów, niekoniecznie takich,
które odnoszà si´ do celu jego podró˝y. Relacja z podró˝y –
jak ka˝dy inny tekst – jest uwik∏ana w intertekstualnoÊç. 

Roman Chymkowski

Polskie podró˝e na Islandi´ – 
od Edmunda Chojeckiego 
do Ferdynanda Goetla
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Przedmiotem niniejszego szkicu jest rekonstrukcja ob-
razu Islandii w wybranych polskich relacjach z podró˝y
mi´dzy po∏owà XIX wieku a drugà wojnà Êwiatowà. 

Najambitniejszym polskim tekstem o Islandii napisa-
nym w XIX wieku jest relacja z podró˝y Edmunda Chojec-
kiego (1822–1890). Znany równie˝ jako Charles Edmond od
1844 roku przebywa∏ na sta∏e w Pary˝u, gdzie przez pewien
czas by∏ sekretarzem za∏o˝onej przez Adama Mickiewicza
„Tribune des Peuples”. Sympatie lewicowe wyra˝ajàce si´
mi´dzy innymi publikowaniem artyku∏ów w redagowanym
przez Proudhona piÊmie „Voix du Peuple” sprawi∏y, ˝e pod
naciskiem policji musia∏ opuÊciç Pary˝. Uda∏ si´ wówczas
do Egiptu, a nast´pnie do W∏och, gdzie pozna∏ ks. Napole-
ona, stryjecznego brata przysz∏ego Napoleona III. Dzi´ki je-
go wstawiennictwu móg∏ w 1852 roku wróciç do Pary˝a.
W dwa lata póêniej wyda∏ pierwszà wersj´ powieÊci Alkha-
dar, ust´p z ˝ycia ojców naszych. Bra∏ udzia∏ w wojnie
krymskiej, a nast´pnie zosta∏ sekretarzem ks. Napoleona. 

W 1856 roku wspólnie wybrali si´ w podró˝ do Islandii
na pok∏adzie wynaj´tej korwety „Królowa Hortensja”. Jego
napisana po francusku, obszerna i bogato ilustrowana rela-
cja z podró˝y opublikowana zosta∏a ju˝ w 1857 roku. Mimo
wysokiej ceny ksià˝ki zainteresowanie czytelników by∏o tak
wielkie, ˝e drugie wydanie ukaza∏o si´ jeszcze w tym sa-
mym roku, a kolejne w 1862. 

Ta ˝ywa reakcja odbiorców, podobnie zresztà jak samo
zainteresowanie Chojeckiego „morzami pó∏nocy” nie by∏y
przypadkowe, lecz wyrasta∏y z ówczesnej atmosfery inte-
lektualnej, którà w Pary˝u do lat czterdziestych XIX wieku
kszta∏towa∏y zainteresowania ludami germaƒskimi. By∏ to
czas, kiedy nie tylko podczas akademickich dyskusji formu-
∏owano pytanie o to, czy rodowód Franków by∏ romaƒski,
czy mo˝e germaƒski, a w kulturze Galów doszukiwano si´
pierwiastków germaƒskich. Przekonanie, ˝e to, co „ger-
maƒskie” lub „nordyckie”, jest noÊnikiem pradawnych cnót



rycerskich, wspó∏gra∏o z romantycznà teutomanià niemiec-
kà. Poznanie germaƒskiego ducha umo˝liwia∏y mity skan-
dynawskie, dlatego w Pary˝u ju˝ od poczàtku lat trzydzie-
stych wyk∏adano literatur´ staroskandynawskà. Zwieƒcze-
niem tego szczególnego ruchu intelektualnego by∏o pi-
Êmiennictwo filozoficzne Arthura de Gobineau. W latach
1853–1855 ukaza∏y si´ kolejne tomy jego g∏oÊnej, dziÊ bar-
dzo kontrowersyjnej pracy traktujàcej o nierównoÊci ras
ludzkich i przyznajàcej Germanom pierwszoplanowà rol´
dziejowà2. 

W czasach, kiedy Chojecki odbywa swà podró˝, Islan-
dia nie jest popularnym celem ruchu turystycznego. Nie by-
∏o te˝ oczywistej i narzucajàcej si´ konwencji pisania o po-
dró˝y na Islandi´, co w stuleciu szczególnie bujnego roz-
kwitu podró˝opisarstwa nie tylko jako konwencji literac-
kiej, ale tak˝e jako praktyki narracyjnej wpisujàcej si´
w szerszy kontekst ówczesnych koncepcji historycznych,
politycznych, cywilizacyjnych, ideologicznych itd. nie jest
bez znaczenia. Pomimo wagi symboliki Pó∏nocy w roman-
tycznej wyobraêni Ultima Thule, w du˝ej mierze z przyczyn
praktycznych, nie znajduje si´ na szlaku odziedziczonego
jeszcze po XVII i XVIII wieku projektu le Grand Tour3.
W poszukiwaniu egzotyki pisarz romantyczny jeêdzi w innà
stron´ – do Libanu, Palestyny, Egiptu4.

Fakt, ˝e Islandia nie jest jeszcze przetworzona w litera-
tur´ podró˝niczà, tzn. nie ma powszechnie znanych sche-
matów narracyjnych wraz z takimi czy innymi kategoriami
poznawczymi, prowadzi do tego, ˝e piszàcy peregrynant
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2. Por.: Arthur de Gobineau, Essai sur l’inégalité des races huma-
ines, [w:] ten˝e, Oeuvres, opr. Jean Gaulmier, Gallimard, Paris 1983,
tom 1, s. 962 i nast.
3. Por.: Christopher Hibbert, The Grand Tour, Thames Methuen,
London 1987. 
4. Por.: Le voyage en Orient. Anthologie des voyageurs fran˜ais
dans le Levant au XIXe si¯cle, opr. i wst´p Jean-Claude Berchet, Ro-
bert Laffont, Paris 1985. 
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musi swojà narracj´ „wynaleêç” w mocniejszym sensie tego
s∏owa, ni˝ ma to miejsce w przypadku relacji z podró˝y na
tzw. Bliski Wschód. Paradoksalnie – nie dziwi zatem fakt,
˝e Islandia w oczach Edmunda Chojeckiego, podró˝nika
po∏owy XIX wieku, jest przestrzenià budzàcà skojarzenia
z tà najlepiej wówczas opisanà egzotykà. Wyra˝a si´ to
w szczególnym zabiegu polegajàcym na orientalizacji wy-
spy na „dalekiej Pó∏nocy”. Ju˝ na pierwszych stronach
traktujàcych o Islandii Chojecki odnotowuje „ledwie ch∏od-
ny uÊmiech”, jaki posy∏a∏o s∏oƒce w „turbanie z chmur”5.
W dalszej cz´Êci, kiedy zwraca uwag´ na niezwyk∏e zalety
islandzkich koni, które umo˝liwiajà cz∏owiekowi prze-
mieszczanie si´ po wyspie, pisze: „Koƒ islandzki! To droma-
der lodowej pustyni. Podobnie jak jego odpowiednik z pu-
styni goràcej, jest opanowany, wytrzyma∏y […] Ch∏op Is-
landzki podobnie jak Arab odbywa konno d∏ugie w´drów-
ki. Latem […] ∏aduje na nie len lub suszone ryby, pewien
bezpieczeƒstwa ca∏ej karawany powierzonej ˝onie lub
dziecku”6. Skojarzenia ze Êwiatem islamu budzi w nim na-
wet widok samotnych koÊcio∏ów na tle surowego krajobra-
zu islandzkiego: „Pokuta nie jest g∏ównà przyczynà, dla
której podró˝ny doÊwiadcza radoÊci na widok koÊcio∏a. Na
Islandii koÊcio∏y s∏u˝à za karawanseraje. To jedyne schro-
nienie przed gwa∏townà srogoÊcià klimatu”7. 

Ten charakterystyczny typ metaforyzacji doÊwiadcze-
nia islandzkiej egzotyki polegajàcy na jej orientalizacji jest
wyrazem dà˝enia do nazwania tego, co nieznane, poprzez
porównanie z tym, co uchodzi za znane. W tym przypadku
wynika to nie tylko z nieporadnoÊci ówczesnego dyskursu
podró˝niczego wobec dalekiej, wcià˝ nieoswojonej Pó∏nocy,
ale tak˝e z konkretnego doÊwiadczenia biograficznego –
w 1843 roku Chojecki w towarzystwie Ksawerego Branic-

5. Edmund Chojecki, Voyage dans les mers du Nord ∫ bord de la
Corvette La Reine Hortense, Michel Lévy Frères, Paris 1857, s. 84. 
6. Tam˝e, s. 112. 
7. Tam˝e, s. 117. 



kiego odby∏ podró˝ na Krym, który w owym czasie by∏ swe-
go rodzaju przedsionkiem Orientu8. 

Z punktu widzenia Chojeckiego dobrze opisanà, a wi´c
znajomà przestrzenià jest krajobraz francuskich kolonii
w Afryce, dlatego krajobrazy islandzkie mogà byç porów-
nywane do widoków Êwiata tak radykalnie odmiennego:
„PrzejrzystoÊç i Êwie˝oÊç powietrza, falistoÊç gór, prze-
stronnoÊç i kolor krajobrazu, brak wszelkiej roÊlinnoÊci
drzewiastej przypominajà do z∏udzenia wyglàd wielkich
dolin naszej francuskiej Afryki podczas pi´knych zimowych
dni, tak jakby przyroda lubowa∏a si´ w przenoszeniu swych
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8. Por.: Edmund Chojecki, Wspomnienia z podró˝y po Krymie, Sta-
nis∏aw Stràbski, Warszawa 1845. 

Islandzkie „dromadery" na wypasie. 
Wyspy na chmurnej pó∏nocy Ferdynanda Goetla 
z roku 1928
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obrazów z Po∏udnia na Pó∏noc i z Pó∏nocy na Po∏udnie wraz
ze zmianà pór roku”9.

Innà strategià oswajania odmiennoÊci przyrody Islan-
dii jest jej antropomorfizacja wyra˝ajàca si´ dà˝eniem do
zobaczenia Êwiadectw podmiotowoÊci cz∏owieka w tym, co
jest rezultatem nieosobowych i niecelowych dzia∏aƒ natury.
Temu pragnieniu ucz∏owieczenia podlega zarówno to, co
w przyrodzie budzi myÊl o jej kreacyjnej sile, jak i to, co jest
uosobieniem niczym nieograniczonego ˝ywio∏u destrukcji.
„Tu – pisze Chojecki – pokryte wiecznym Êniegiem szczyty,
tam wygas∏e wulkany, zionàce kratery powleczone emalià
lawy, dalej jeszcze bazaltowe kolumny rozrzucone na ziemi
– istna Êwiàtynia babiloƒska, obalona w ataku furii przez
oszala∏ego proroka”10.

Chojecki interesuje si´ nie tylko tak odmiennà od
wszystkiego, co zna, przyrodà Islandii, ale tak˝e mieszkajà-
cymi tam ludêmi, tzn. nie tyle poszczególnymi mieszkaƒca-
mi, co dominujàcym typem ludzkim. Ten rodzaj postawy
poznawczej jest podyktowany funkcjà, jakà ma pe∏niç jego
relacja, dà˝eniem do stworzenia ogólnego, mo˝liwie obiek-
tywnego obrazu ró˝nych aspektów zwiedzanej krainy. Za-
uwa˝a: „Islandczyk jest na ogó∏ blondynem, krzepkim, ale
ci´˝ko zbudowanym. Jego spojrzenie jest myÊlàce, postawa
nonszalancka, a chód – sztywny. Jest powÊciàgliwy w ge-
stach i mowie, rzadko ˝ywe uczucie lub dzika pasja porusza
jego rysy”11. Zdaniem autora mieszkaniec wyspy stanowi
nie tylko pewien typ fizyczny, ale tak˝e typ mentalny. W je-
go uj´ciu Islandczyk jest fatalistà, a usposobienie to wyra-
˝a si´ zarówno sposobem post´powania, jak i wyglàdem ze-
wn´trznym – od ubioru a˝ po rysy twarzy. Ten fatalizm ro-
zumiany jako zwornik – jak by kilkadziesiàt lat póêniej po-
wiedzia∏ antropolog – islandzkiego wzoru kultury jest dla

9. Edmund Chojecki, Voyage dans les mers du Nord…, s. 143–144. 
10. Tam˝e, s. 113. 
11. Tam˝e, s. 89. 



Chojeckiego czymÊ, co domaga si´ wyjaÊnienia, tzn. wska-
zania jego genezy. W tym celu autor odwo∏uje si´ do odzie-
dziczonego po oÊwieceniu paradygmatu ka˝àcego widzieç
wieloÊç form cywilizacji jako rezultat zró˝nicowania uwa-
runkowaƒ przyrodniczych, zw∏aszcza klimatycznych – pa-
radygmat ten sta∏ si´ kanonicznym elementem takiej relacji
z podró˝y, której twórca aspiruje do nadania jej statusu na-
ukowoÊci. Chojecki odwo∏uje si´ wi´c do tradycji majàcej
ju˝ d∏ugà histori´ i wiele znakomitych realizacji, kiedy
stwierdza, ˝e Islandczyk „jak wszyscy mieszkaƒcy wysp,
którzy utrzymujà si´ z rybo∏ówstwa, liczy bardziej na For-
tun´ ni˝ na regularnà i nieustajàcà prac´ swoich ràk. JeÊli
cierpi n´dz´, to dlatego, ˝e morze go nie obdarowa∏o, ˝e los
mu nie sprzyja”12. 

Podobnie jak w relacjach z podró˝y na Wschód, tak
i w opowieÊci Chojeckiego osobnym przedmiotem opisu sà
kobiety. Autor uwa˝a, ˝e by∏yby one nawet ∏adne, gdyby nie
wspólny im i tutejszym m´˝czyznom wyraz rezygnacji wy-
pisany na twarzach. Islandki z pokorà dzielà los wszystkich
mieszkaƒców wyspy, „sà spokojne, milczàce, przywyk∏e do
swoich trudów, wstydliwe i powÊciàgliwe w zachowaniu”13. 

Reykjavík, któremu Chojecki poÊwi´ca du˝o uwagi, ja-
wi mu si´ jako miasto smutne i biedne; jak zauwa˝a, jedyny
murowany budynek w stolicy to koÊció∏. DociekliwoÊç nie
pozwala mu poprzestaç na ogólnych wra˝eniach, stara si´
poznaç wn´trza islandzkich mieszkaƒ, a swoje obserwacje
podsumowuje: 

Domostwa ludu islandzkiego sà bardziej ni˝ skromne. Ch∏op bu-
duje swojà chat´ z kamienia wulkanicznego i z ciosanego drzewa,
dach zrobiony jest z darni. Drzwi, tak niskie, ˝e aby przez nie
przejÊç, trzeba pochyliç g∏ow´, prowadzà do ciemnego i wàskie-
go korytarza. Na prawo sypialnia, wspólna dla wszystkich
mieszkaƒców […] Na lewo spi˝arnia, w której przechowuje si´
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12. Tam˝e, s. 89. 
13. Tam˝e, s. 90. 
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prowiant oraz narz´dzia s∏u˝àce do po∏owu ryb i do pracy. W nie-
których mniej ubogich chatach znajduje si´ ponadto izba, w któ-
rej w zimowe wieczory gromadzà si´ kobiety na pogaw´dki.
Kuchnia jest w g∏´bi, jej konstrukcja jest zupe∏nie prymitywna:
cztery kamienie na ziemi i dziura w dachu, przez którà wydosta-
je si´ dym. To jedyne miejsce w domu, gdzie pali si´ ogieƒ14. 

W innym miejscu zauwa˝a: „Spotyka si´ tu i tam doÊç
czyste, zbudowane z desek i pomalowane na czerwono do-
my; sà to siedziby urz´dników i kupców […] Ich wn´trza nie
przedstawiajà niczego interesujàcego”15. 

Egzotyzm jest nie tylko konstrukcjà estetycznà, ale –
podobnie jak historyzm – figurà myÊlowà pozwalajàcà na-
braç wobec swojego Êwiata dystansu koniecznego po to, ˝e-
by go lepiej zobaczyç. Znamienne z tej perspektywy jest to,
˝e Islandia Chojeckiego jest krainà wolnoÊci. Na wyspie nie
ma ˝adnych granic, przestrzeƒ jest jedynà rzeczà, jaka wy-
st´puje tam obficie16, i – co wa˝niejsze – zami∏owanie do
wolnoÊci jest, zdaniem autora, cechà narodowà Islandczy-
ków17. Symbolem tego ducha, a poniekàd tak˝e wzorem dla
spo∏eczeƒstw Europy kontynentalnej jest wielowiekowa
tradycja islandzkiego parlamentaryzmu. Jednak˝e zarówno
w rzeczywistoÊci przyrodniczej, jak i spo∏ecznej Islandczy-
cy nie znajdujà powodów do satysfakcji; z jednej strony nie-
okie∏znana i nieprzewidywalna przyroda, z drugiej – bez-
wzgl´dnoÊç duƒskiego wyzysku18. 

Ten przejmujàco smutny lud przechowuje pami´ç
o swojej imponujàcej historii w poezji. Chojecki dobrze zna
Edd´ i jej interpretacje, w kontekÊcie ówczesnego zaintere-
sowania kulturami starogermaƒskimi zrozumia∏e jest po-
równanie do PieÊni o Nibelungach19. Autor zdaje sobie

14. Edmund Chojecki, Voyage dans les mers du Nord…, s. 90.
15. Tam˝e, s. 85. 
16. Por.: tam˝e, s. 93. 
17. Por.: tam˝e, s. 124. 
18. Por.: tam˝e, s. 101, 139. 
19. Por.: tam˝e, s. 166. 



spraw´ ze specyfiki oralnego funkcjonowania sag oraz z te-
go, ˝e – jak wszystkie ˝ywe mity – s∏u˝à one podtrzymaniu
istnienia pewnego ∏adu aksjonormatywnego20. 

Jakkolwiek szeroko oczytany w literaturze i historio-
grafii Chojecki wie o dawnych podró˝nikach docierajàcych
do brzegów Islandii21 i zdaje sobie spraw´ z dziejów wyspy
od czasów zasiedlenia, o czym Êwiadczà obszerne partie
tekstu, to w jego relacji Islandia jest krainà niehistorycznà
w tym sensie, ˝e nie posiada ona ˝adnych materialnych
Êwiadectw przesz∏oÊci. „Reykjavík – powiada – nie ma prze-
sz∏oÊci. Czy ma teraêniejszoÊç? […] Przed szeÊçdziesi´cioma
laty nadano t´ nazw´ grupie rybackich chat. Handel spra-
wi∏, ˝e osada przekszta∏ci∏a si´ w stolic´ kraju”22.

Islandia jest dla Chojeckiego krajem pytaƒ, na które
nie potrafi udzieliç odpowiedzi. Z jednej strony dà˝y do sys-
tematycznego opisu wszelkich jej aspektów, zw∏aszcza tych,
które sà funkcjà dzia∏alnoÊci cz∏owieka, z drugiej jednak to
w∏aÊnie ludzie uÊwiadamiajà mu nieprzejrzystoÊç tego
Êwiata. „Czym jest tu zaj´ta wyobraênia? Jakie marzenia
piel´gnujà tu m∏ode ambitne g∏owy? Jakimi wspomnieniami
karmià si´ starcy? […] Która metropolia narzuca tu swoje
idee, mody, gusta?”23. 

Kolejnym znanym Polakiem, który jeszcze w XIX wie-
ku obra∏ Islandi´ za cel swojej podró˝y, by∏ Ksawery Spo-
rzyƒski (1863–1922)24. Jego jedenastodniowa wyprawa na
pok∏adzie statku „Laura” zaowocowa∏a reporta˝em opubli-
kowanym w Êwiàtecznym numerze „Tygodnika Ilustrowa-
nego” w 1894 roku. Centralnym elementem tej krótkiej
i doÊç ogólnikowej relacji jest opis „nocy podbiegunowej”: 

POLSKIE PODRÓ˚E NA ISLANDI¢ 129

20. Por.: tam˝e, s. 167. 
21. Por.: Joachim Lelewel, Pythéas de Marseille et la géographie de
son temps, wst´p Józef Straszewicz, Paris 1836. 
22. Edmund Chojecki, Voyage dans les mers du Nord…, s. 85.
23. Tam˝e, s. 85. 
24. Por.: „Tygodnik Ilustrowany” 1922, nr 34, s. 547. 
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Có˝ to za dziwna jasnoÊç doko∏a? Nie krwawa ∏una po˝aru, nie
Êwietna czerwieƒ zorzy, a jednak wszystko ogniem pa∏a przed
nami. I smutne niebo pó∏nocy, i szary, stalowy Ocean, i chmury
tam w górze p∏onàç si´ zdajà, purpurà zalewajà wszystko doko-
∏a. Ognista smuga w dali, niby linia poszarpana, olÊniewa krwa-
wym swym blaskiem; coraz wyraêniej odcina si´ na jasnem tle
nieba, n´ci oko czarownà barwà. Ni˝ej wcià˝ zdajà si´ zwieszaç
rozdarte szmaty ob∏oków, ˝arem p∏onàcych, imponujàce kszta∏-
tami fantazyjnymi; bli˝ej i bli˝ej czerwieni si´ jeszcze wst´ga,
rozszerza, ostrymi z´bami wrzyna w firmament25. 

Nie wiadomo, gdzie dok∏adnie by∏ Sporzyƒski i czy
w ogóle wylàdowa∏ na Islandii, nie wspomina ˝adnych
szczegó∏ów pozwalajàcych o tym wnioskowaç, a jego
wzmianka o islandzkich „tajemniczych puszczach” mo˝e
sugerowaç, ˝e swojà wiedz´ o wyglàdzie wyspy czerpie
z wyobraêni karmionej romantycznà literaturà. 

Islandia w jego relacji jest krainà sytuujàcà si´ na
kraƒcu przestrzeni obejmowanej wiedzà geograficznà sta-
ro˝ytnych Rzymian. „Wi´c to ma byç «Ultima Thule» staro-
˝ytnych, ów làd tajemniczy, ogniem stworzony, làd, co spo-
czywa wiecznie pod Êniegiem iskrzàcym, niby szczàtki Ty-
tana, ca∏unem okryte, rozrzucona, sp∏aszczone, sterczàce tu
i ówdzie spod Êmiertelnej opony?”26. „Skalisty Reykjanes”
jest „granicà paƒstw Wulkana i Posejdona”27. Takie osa-
dzenie w realiach grecko-rzymskiej mitologii z jednej stro-
ny pozwala zaznaczyç ciàg∏oÊç mi´dzy tym miejscem
a Êwiatem, z którego autor przybywa i w którym odniesie-
nia do kodu klasycznego nie sà niczym nowym, z drugiej zaÊ
– wskazuje na ekstremalnoÊç tego miejsca zamieszkanego
przez najpot´˝niejszych bogów i przez to nieludzkiego. 

Ten, jak si´ wyra˝a w zdaniu koƒczàcym jego opowieÊç,
„biedny, smutny kraj”28 poprzez swe skrajnie nieprzyjazne

25. Ksawery Sporzyƒski, Z dalekiej pó∏nocy, „Tygodnik Ilustrowa-
ny” 1894, nr 51, s. 396. 
26. Tam˝e. 
27. Tam˝e. 
28. Tam˝e, s. 397. 



cz∏owiekowi warunki przyrodnicze ukszta∏towa∏ specyficz-
ny wzór kultury islandzkiej: „Dziesi´ç wieków walki
z przyrodà, wieki walk religijnych nie zgn´bi∏y przybyszów,
ale wyrobi∏y odr´bny typ narodowy dzisiejszego «Island-
czyka»”29. 

W lipcu 1907 roku statkiem do Reykjavíku przyby∏
wraz z ˝onà Cecylià wulkanolog Maurycy Komorowicz
(1881–1923). Podczas trwajàcego do koƒca sierpnia pobytu
na wyspie podró˝owa∏ konno z przewodnikiem, w ten spo-
sób zwiedzi∏ Thingvellir, Wielki Gejzer i Hvitarvatn.
W swojej opublikowanej w „Przeglàdzie Polskim” relacji
daje wyraz zaskoczeniu poziomem cywilizacji, jaki zasta∏
na Islandii. Sam Reykjavík robi na nim dobre wra˝enie i –
jako znajàcemu realia skandynawskie – wydaje si´ znajomy.
„Miasto to, liczàce 10.000 mieszkaƒców, odpowiada prawie
w zupe∏noÊci typowi pó∏nocno-norweskiemu, jak Hammer-
fest, Tromsö lub Gothaab; prócz ma∏ych wyjàtków, prawie
ca∏kowicie z drzewa zbudowane, o ∏adnych i nawet gustow-
nych domkach”30. 

Komorowicz przybywa na Islandi´ jako uczony i tury-
sta zarazem. Z jednej strony ubolewa nad stanem wiedzy
o goràcych êród∏ach31, z drugiej skar˝y si´ na wszechobec-
ny na wyspie wyzysk turystów32. Towarzyszàca mu ˝ona
doÊwiadczenie to poszerza o spojrzenie estetyczne; widoki
islandzkich krajobrazów, jakie malowa∏a olejnymi farbami
podczas postojów na trasie podró˝y33, zosta∏y w∏àczone do
wydanych póêniej rozpraw naukowych Komorowicza
o wulkanach34. Kiedy w drodze na pó∏noc doznaje wra˝eƒ
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29. Tam˝e. 
30. Maurycy Komorowicz, Notatki z podró˝y do Islandji, „Przeglàd
Polski” 1908, nr 10, s. 26. 
31. Tam˝e, s. 29.
32. Tam˝e, s. 31.
33. Por.: „WszechÊwiat” 1912, nr 28, s. 495. 
34. Por.: Maurycy Komorowicz, Vulkanologische Studien auf eini-
gen Inseln des Atlantischen Oceans, ilustr. Cecylia Komorowicz, E.
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domagajàcych si´ Êwiadectwa, pierwszym j´zykiem, jaki
przychodzi mu do g∏owy, nie jest j´zyk literatury, lecz sztuk
plastycznych: „Tylko obrazy Gustawa Doré potrafià oddaç
ca∏à […] wspania∏à groz´ widoku, który nagle stanà∏ nam
przed oczyma”35.

Orientalizm rozumiany jako kod s∏u˝àcy nazywaniu
egzotyki odgrywa w opowieÊci Komorowicza mniejszà rol´,
ni˝ mia∏o to miejsce w pracy Chojeckiego, choç skojarzenia
tego rodzaju nie sà m∏odemu uczonemu obce: „Ju˝ od pi´ciu
dni le˝ymy obozem na pastwiskach jeziora Hvitárvatn, na
oazie wÊród pustyni”36. 

Byç mo˝e mniejszym stopniem oswojenia przez autora
mitów skandynawskich ni˝ grecko-rzymskich czy biblij-
nych nale˝y t∏umaczyç fakt porównywania przezeƒ krajo-
brazu islandzkiego do wyobra˝onych przestrzeni Êródziem-
nomorskich z ca∏ym ich najbardziej – z punktu widzenia
absolwenta ówczesnej szko∏y – oczywistym architektonicz-
nym wype∏nieniem. Zach´cony dobrà pogodà snuje rozwa-
˝ania: 

Dziki, fantastyczny ten obraz, w ca∏em bogactwie barw i linij,
pi´kna pogoda, z∏ociste promienie s∏oƒca, usposobi∏y nas do ma-
rzeƒ… […] poÊród […] oÊnie˝onych ska∏ dalekiej pó∏nocy Êni∏em,
˝e jestem hen, w s∏onecznem po∏udniu, i ˝e gdy poza najbli˝szy
szereg dymiàcych si´ pagórków wyglàdn´, ujrz´ szerokà, w bla-
skach tonàcà morskà zatok´ i b´d´ si´ przechadza∏ po ˝ó∏tym
piasku wybrze˝a lub w cieniu zielonych palm, gdzie marmurowe
posàgi bogów strzegà wejÊcia swych Êwiàtyƒ37. 

Wspó∏czesna Komorowiczowi konwencja relacji z po-
dró˝y zak∏ada charakterystyk´ ludu tubylczego. Chocia˝
wi´c zainteresowania badawcze autora sà zgo∏a innego ro-

Schweizerbart, Stuttgart 1912; ten˝e, Quer durch Island. Reiseschil-
derungen von Maurice von Komorowicz, „Bulletin of the American
Geographical Society” 1909, t. 41, nr 10. 
35. Maurycy Komorowicz, Notatki…, s. 35.
36. Tam˝e, s. 32. 
37. Tam˝e, s. 36.



dzaju, zamieszcza on w swoim sprawozdaniu spostrze˝enia
dotyczàce mieszkaƒców Islandii:

Islandczycy sà t´gà, ˝ywotnà rasà, która ma swoje zalety; sym-
patyczni jednak nie sà. Przedewszystkiem farmerzy odznaczajà
si´ bezprzyk∏adnem lenistwem. Mia∏em sposobnoÊç obserwowaç
dzieƒ w dzieƒ t´ w∏aÊciwoÊç u naszych przewodników. Ludzie ci
jedli ile si´ zmieÊci∏o, zresztà do ˝adnej porzàdnej pracy zdolny-
mi nie byli. Tak˝e na osadach […] zauwa˝y∏em, ˝e ch∏opi prze-
p´dzali ca∏e dnie na pogaw´dce z moimi przewodnikami, oglà-
daniu naszego baga˝u i t.d. Gdy si´ jednak spyta∏em, dlaczego
okoliczni gospodarze nie wezmà si´ spo∏em do budowania dróg
tak potrzebnych w Islandji, otrzyma∏em odpowiedê, i˝ zaj´cia
gospodarskie tak ich poch∏aniajà, ˝e na nic wi´cej czasu im nie
starczy38. 

W opisie tym zwraca uwag´ nie tylko wysoki stopieƒ
krytycyzmu wobec mieszkaƒców wyspy, ale tak˝e pewien
rys myÊlenia esencjalistycznego wyra˝ajàcego si´ nie tylko
s∏ownictwem czerpanym z popularnego wówczas natura-
listycznego dyskursu rasowego, ale tak˝e dà˝eniem do
uchwycenia „istoty” islandzkoÊci. Ten esencjalizm ró˝ni 
si´ od esencjalizmu odziedziczonego jeszcze po oÊwiecenio-
wej teorii zale˝noÊci „ducha narodu” od warunków przy-
rodniczych, poniewa˝ w uj´ciu Komorowicza styl ˝ycia 
Islandczyków nie jest wypadkowà uwarunkowaƒ kli-
matycznych, lecz stanowi Êwiadectwo przyrodzonych im
sk∏onnoÊci. 

W 1913 roku do Reykjavíku trafi∏ przyby∏y na pok∏a-
dzie statku „Ceres” w towarzystwie kilkorga Anglików Ta-
deusz Nalepiƒski (1885–1918). Chocia˝ o stolicy Islandii nie
wyrobi∏ sobie korzystnej opinii, w tym „mieÊcie najbrzyd-
szym chyba w Europie”39, jak te˝ w innych punktach na
trasie tej wycieczki odnotowa∏ wysoki poziom higieny, cho-
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38. Tam˝e, s. 30–31.
39. Tadeusz Nalepiƒski, Na Ultima Thule (Szkic z podró˝y na Islan-
dj´), „Bluszcz” 1914, nr 8, s. 65.
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cia˝ na podstawie tego, co wczeÊniej czyta∏, spodziewa∏ si´
czegoÊ wr´cz przeciwnego40. 

Du˝à rol´ w sposobie postrzegania Islandii przez Nale-
piƒskiego odgrywa, podobnie jak u Chojeckiego, odniesie-
nie do historii. Z jednej strony autor udowadnia, ˝e historia
wyspy jest mu dobrze znana41, z drugiej jednak – jak to ma
miejsce w napisanym przez niego opowiadaniu, którego ak-
cja rozgrywa si´ na Islandii – kraj ten jest poza historià: 

Tam, gdzieÊ, w stolicach starego Êwiata, cywilizacja dobroczyn-
na ryje, ˝∏obi tunele wcià˝ g∏´bsze, bo wcià˝ nam ciaÊniej
i spieszniej. Tu ziemia nietknieta r´kà ani kilofem, ale podmino-
wana si∏à najwy˝szà, z którà nic ludzkiego mierzyç si´ nie mo˝e.
Tam, u nas, wszystko z góry przewidziane, ze sprawnoÊcià ze-
garka w ruch puszczone, ubezpieczone, màdre!… Tu wn´trze
ziemi uràga wszelkim wyliczeniom matematycznym – tu rzàdzà
tylko prawa ostateczne42. 

Mo˝emy si´ nawet dowiedzieç, ˝e „do dziÊ dnia Islan-
dja zachowa∏a charakter dziki pierwszych dni stworze-
nia”43. W innym miejscu Nalepiƒski jest sk∏onny zobaczyç
w Islandii przestrzeƒ, w której dokonywa∏a si´ historia al-
ternatywna wobec tej kontynentalnej, przy czym specyfika
tej pierwszej zosta∏a spowodowana wyjàtkowymi warunka-
mi przyrodniczymi: 

Tysiàc lat temu làdowali tu pierwsi Wikingowie. Nie na radoÊç
przybyli. WÊród wulkanów i lodów krzesali sobie gniazdo – do
bogów podobni. […] Pad∏y od tego czasu dynastje i paƒstwa, gi-
n´∏y armie i spo∏eczeƒstwa ca∏e, przewala∏y si´ w sieczkarni Eu-
ropy, na jej làdzie przyjaznym i urodzajnym, dzieje narodów.
A ta ziemia lodowa ˝y∏a swem prawem, trwa∏a gdzieÊ w oddali,

40. Tadeusz Nalepiƒski, Na Ultima Thule…, „Bluszcz” 1914, nr 13,
s. 134.
41. Tadeusz Nalepiƒski, Na Ultima Thule…, „Bluszcz” 1914, nr 9, 
s. 90. 
42. Tadeusz Nalepiƒski, Noc, której nie by∏o, [w:] ten˝e, Âpiewnik
rozdarty. Nowele, S. Orgelbrand, Warszawa–Lwów 1914, s. 275–276.
43. Tam˝e, s. 258.



poza szlakami ∏odzi wojennych, zapomniana przez wszystkich,
Sagami wichrowemi karmiona – rok po roku i wiek po wieku
wydziera∏a làd swój zag∏adzie, wypisanej tu wszelkiemu stwo-
rzeniu…44

Chocia˝ Nalepiƒski ch´tnie widzi Êwiat spo∏eczny
w kategoriach rasowych45, cielesnoÊci Islandczyków nie
poÊwi´ca wiele uwagi, jego komentarze na ten temat sà for-
mu∏owane z perspektywy salonowego estety: „W trakcie
podró˝y po wyspie nieraz jeszcze by∏em uderzony królew-
skà urodà islandzkich niewiast, i brzydotà zakalcowà m´˝-
czyzn”46. Uroda kobiet jest dla niego widomym znakiem
ciàg∏oÊci mi´dzy wspó∏czesnà Islandià a tà z czasów, o któ-
rych opowiadajà staroskandynawskie eposy: „To pewna, ˝e
typ kobiecy nie zmieni∏ si´ wcale od czasów, o jakich czyta-
my w najstarszych sagach […] Prawie ka˝da Islandka we-
wnàtrz wyspy mog∏aby s∏u˝y za model do karjatydy; […] ro-
bià wra˝enie ruchomych posagów, tak twardy, kamienny
ich wzrok, tak ˝wirowate spojrzenie i dotkni´cie”47. Po-
dró˝nik, byç mo˝e zawiedziony, stara si´ wyjaÊniç usposo-
bienie islandzkich kobiet w sposób naukowy: „Tempera-
ment ich zimny, limfatyczny, do czego przyczynia si´ za-
pewne rybi pokarm”48. 

Zdumiewa go szeroka wiedza Islandczyków o Europie,
w tym o Polsce. Kilka lat przed jego podró˝à mo˝na by∏o
o tym po polsku przeczytaç choçby w popularyzatorskiej
publikacji pióra Faustyny Morzyckiej: „WÊród nieprzyja-
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44. Tam˝e, s. 275.
45. „Obcujàc z takimi panami Êwiata jak anglicy – bez wzgl´du na
przynale˝noÊç kastowà poszczególnych figur widzi si´ na ka˝dym
kroku ich jednolitoÊç rasowà, ich zgodnoÊç w upodobaniach, zarówno
drobnych, jak i zasadniczych” (Tadeusz Nalepiƒski, Na Ultima Thu-
le…, „Bluszcz” 1914, nr 3, s. 24).
46. Tadeusz Nalepiƒski, Na Ultima Thule…, „Bluszcz” 1914, nr 15,
s. 154.
47. Tam˝e.
48. Tam˝e.
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znej przyrody ˝ycie najzamo˝niejszego nawet Islandczyka
jest bardzo n´dznym; a jednak pomimo biedy, wyspiarze ci
sà ludêmi nie tylko oÊwieconemi, ale po prostu rozmi∏owa-
ni sà w nauce i czytaniu: ka˝dy Islandczyk umie czytaç, pi-
saç; zna doskonale dzieje swojego narodu”49. Od swojego
przewodnika Nalepiƒski s∏yszy wiersz o Józefie Poniatow-
skim Grimura Thorgrimssona Thomsena, który postanawia
przet∏umaczyç na j´zyk polski50. 

Zwiedzanie Islandii przez Nalepiƒskiego jest przede
wszystkim podziwianiem przyrody, gejzerów, wodospadów,
jezior i gór; te ostatnie przywodzà mu na myÊl polskie Ta-
try. Du˝o uwagi poÊwi´ca opisowi aktywnoÊci Wielkiego
Gejzeru: 

Z piek∏a jego powsta∏ nagle olbrzymi s∏up wody i przez par´ mi-
nut rozsypywa∏ si´ wrzàcà fontanna na wysokoÊci kilku metrów.
By∏a to jakby próba, bo oto gdyÊmy podziwiali w milczeniu lub
urywanymi wykrzyknikami pot´˝ne zjawisko, Gejzir niespo-
dzianie wzbi∏ si´ w niebo ponad sto kilkadziesiàt stóp, a sta∏o si´
to tak szybko, ˝e zaledwie czasu starczy∏o zadrzeç g∏ow´. Rz´si-
sta kaskada przeÊlicznie opada∏a do b∏otnego ∏o˝yska, poczem
zdawa∏o si´, i˝ Gejzir umiera. Lecz on tylko skupia∏ jakoby
wszystkie swe si∏y, nat´˝a∏ rami´ czarodziejskie do pocisku
i gdyÊmy si´ tego najmniej spodziewali, wybuchnà∏ raz jeszcze
z czarnej otch∏ani strumieniem srebrzystym, b∏yskawicznym jak
rakieta. Potem opad∏y wszystkie wody, zahucza∏o coÊ groênie
w leju, i na miejscu niedawno bulgoczàcej sadzawki pozosta∏
tylko dymkiem b∏´kitnym spowini´ty, pusty, milczàcy otwór51. 

Przy okazji odnotowuje swoje rozczarowanie spowodo-
wane tym, ˝e dowiedzia∏ si´ o praktyce sztucznego pobu-
dzania gejzeru poprzez wrzucanie do jego krateru du˝ej 

49. Faustyna Morzycka, Z dalekiej Pó∏nocy. Norwegja, Szwecja,
Danja, Islandja i Laponja, Wydawnictwo Imienia Staszyca, Warszawa
1907, s. 122. 
50. Tadeusz Nalepiƒski, Na Ultima Thule…, „Bluszcz” 1914, nr 11,
s. 109.
51. Tadeusz Nalepiƒski, Na Ultima Thule…, „Bluszcz” 1914, nr 16,
s. 165.



iloÊci myd∏a52, a˝eby zadowoliç zagranicznych turystów
i fotoreporterów, wszak nie takiej egzotyki oczekiwa∏.

Nalepiƒski wpisuje si´ w tradycj´ wczeÊniejszego 
pisania o podró˝y na Islandi´ mi´dzy innymi poprzez pod-
kreÊlanie niezwyk∏oÊci jej krajobrazu, przy czym owa nie-
zwyk∏oÊç w warstwie pisarskiej wyra˝a si´ ostentacyjnym
podkreÊlaniem braku adekwatnych Êrodków wyrazu: 

Nie mam odwagi opisywaç szczegó∏owo krajobrazów, jakie mi-
jaliÊmy w drodze do Hekli. Ca∏y urok wyspy wyst´puje dopiero
wtedy, gdy nie spieszàc si´ nigdzie, w pogodny dzieƒ cz∏owiek
miasta zamieniony w cowboy’a, zroÊni´ty z koniem, ˝yje samemi
niespodziankami. Ka˝da prze∏àczka, ka˝dy zakr´t niemal stano-
wi o zmianie dekoracji. Minàwszy pastwisko bujne, zda si´ al-
pejskie, wje˝d˝a si´ nagle na czarnà ˝u˝lowà pustyni´, k´dy
˝wir zasypuje Êlady kopyt koƒskich, a olbrzymie zwa∏y lawy,
g∏adko skrojone lub zwietrza∏e i chropowate, niby miasta przy-
dro˝ne wyst´pujà po bokach perci, Êwiadczà o wÊciek∏ych kata-
klizmach, jakie tu wsz´dzie prawie mia∏y miejsce a˝ do ostat-
nich czasów53. 

Jednak˝e w porównaniu z relacjà Chojeckiego pojawia
si´ tu nowy wàtek polegajàcy na oswajaniu egzotyki po-
przez uczynienie doÊwiadczenia jej poznawania doÊwiad-
czeniem intymnym, ÊciÊle zwiàzanym z jednostkowà bio-
grafià piszàcego. W zakoƒczeniu opowieÊci Nalepiƒskiego
znajdujemy znamienne zdanie: „˚egnaj mi, ziemio cudna
nad wyraz wszelki, o której marzy∏em b´dàc malcem, gdym
ci´ na globusie ka˝dym i na ka˝dej mapie odszukiwa∏ – zie-
mio, któraÊ mi marzenia nie rozwia∏a!”54. 

W 1927 roku Islandi´ odwiedzi∏ geolog Walery Goetel
(1889–1972) wraz z bratem Ferdynandem (1890–1960), któ-
ry by∏ wówczas bardzo znanym i cenionym pisarzem. Po-
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52. Tam˝e, s. 166.
53. Tadeusz Nalepiƒski, Na Ultima Thule…, „Bluszcz” 1914, nr 19,
s. 200.
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mys∏ odbycia tej podró˝y wyszed∏ od Ferdynanda, który 
poszukiwa∏ odpowiedniego miejsca, w którym móg∏by za-
koƒczyç prace nad swojà sztukà o Samuelu Zborowskim;
pieniàdze potrzebne do realizacji tego przedsi´wzi´cia po-
chodzi∏y z zaliczki, jakà oficyna Gebethner i Wolff wyp∏aci-
∏a pisarzowi na poczet jego przysz∏ej ksià˝ki o Islandii55.
Relacja z podró˝y, jakà jest Wyspa na chmurnej Pó∏nocy56,
ukaza∏a si´ w 1928 roku i spotka∏a si´ z entuzjastycznym
przyj´ciem zarówno czytelników, jak i krytyki. Kazimierz
Czachowski wyrazi∏ poglàd, ˝e Ferdynand Goetel jest „naj-
wybitniejszym artystycznym przedstawicielem egzotyzmu
w literaturze polskiej”57, a jego ksià˝ka o Islandii to „jeden
z najpi´kniejszych utworów polskiej literatury podró˝ni-
czej”58. Emil Breiter dostrzeg∏ w niej „nowy rodzaj geogra-
fji, w której centralnym problemem opisu jest psychika
Êwiata”59. 

Pierwsze wra˝enia Goetla z Reykjavíku sà dobre, tym
bardziej ˝e na podstawie wczeÊniejszych lektur, które
zresztà gdzie indziej okreÊla lekcewa˝àcym tonem60, spo-
dziewa∏ si´ czegoÊ innego ni˝ to, co zobaczy∏: „[…] wyobra-
˝a∏em sobie Reykjavík jako miasto niewielkie, zabudowane
ciasno i ci´˝ko, powa˝ne, ciche i mroczne, jeÊli ju˝ nie po-

55. Por.: Ferdynand Goetel, Samuel Zborowski i Wyspa na chmurnej
Pó∏nocy, „Co czytaç” 1929, nr 1–2.
56. Por.: Ferdynand Goetel, Wyspa na chmurnej Pó∏nocy, Gebethner
i Wolff, Warszawa–Kraków–Lwów–Pary˝–Poznaƒ–Wilno–Zakopane
1928; por. tak˝e wersj´ skróconà tego tekstu: ten˝e, Dzie∏a wybrane, 
t. 1, Pisma podró˝ne, wst´p i opr. Ida Sadowska, Arcana, Kraków
2004. 
57. Kazimierz Czachowski, Obraz wspó∏czesnej literatury polskiej
1884–1934, t. 3, Ekspresjonizm i neoromantyzm, Paƒstwowe Wydaw-
nictwo Ksià˝ek Szkolnych, Warszawa–Lwów 1936, s. 246. 
58. Tam˝e, s. 254. 
59. Emil Breiter, Wyspa na chmurnej Pó∏nocy, „G∏os Prawdy” 1928,
4 listopada, nr 270, s. 714. 
60. Autor okreÊla je jako „zwyk∏e broszurki informacyjno-podró˝-
nicze”; Ferdynand Goetel, Samuel Zborowski…, s. 2. 



nure”61. Ujrza∏ zaÊ „ju˝ z okr´tu owe domki z kart, filigra-
nowe, barwne, ustawione na rozleg∏ym brzegu zatoki z ∏a-
twà symetrjà zabawek, co to mo˝na tak i mo˝na inaczej,
zawsze z tego coÊ wyjdzie”62. 

To, w jaki sposób Goetel pisze o Islandii, jest w du˝ej
mierze rozwini´ciem spostrze˝eƒ zawartych w relacjach
wczeÊniejszych podró˝ników. Pierwszym znanym wczeÊniej
wàtkiem jest poczucie niemo˝noÊci poznania kultury is-
landzkiej. „W blaszanych domkach Reykjavíku – powiada
autor – siedzà ludzie, zakorzenieni g∏´boko i zaszyci w g´-
stà zas∏on´ nawyków, poj´ç i obyczajów, przez którà trzeba
przedzieraç si´ mozolnie, hamujàc europejski poglàd na
sprawy i ich za∏atwianie”63. Ta bariera komunikacyjna da-
je o sobie znaç nie tylko w kontaktach z prostym mieszkaƒ-
cem wyspy, ale tak˝e w relacjach z przedstawicielem w∏a-
snej klasy czy zawodu: „Kto nie zna literatury staroislandz-
kiej w j´zyku oryginalnym, z trudem tylko znajdzie punkt
zaczepienia z pisarzem islandzkim, który zrós∏ si´ i scali∏
z piÊmiennictwem ojczyzny swojej, jak ˝aden inny na Êwie-
cie”64. Nawet powierzchowne kontakty zwiàzane z zainte-
resowaniami turystycznymi nie nale˝à do ∏atwych: „nikt nie
mo˝e pojàç, czego chcesz, nikt nie zna wymiennej monety
twego Êwiatoznawczego interesu, z którà obieg∏eÊ szcz´Êli-
wie pó∏ kuli ziemskiej”65. Dlatego, jak zauwa˝a: „Idàc
przeto ulicà Reykjavíku i zagabujàc przechodnia o naj-
prostszà informacj´, musisz byç z góry przygotowany, i˝
zrozumiejà ci´ tu trudniej, ni˝ na wybrze˝ach Afryki lub
wyspach Oceanu Spokojnego”66. Niech´ç Islandczyków do
przypadkowego nawiàzywania znajomoÊci t∏umaczy Goetel
tym, ˝e „wszystko na wyspie ma ogromny ci´˝ar gatunkowy
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61. Ferdynand Goetel, Wyspa…, s. 34.
62. Tam˝e, s. 34.
63. Tam˝e, s. 40.
64. Tam˝e, s. 42.
65. Tam˝e, s. 41. 
66. Tam˝e.



ROMAN CHYMKOWSKI140

i wszystko wymaga zachodu, graniczàcego z obrz´dem”67.
T´ wag´ spraw pozornie prozaicznych wydaje si´ potwier-
dzaç anegdota, jakà autor opowiada o poszukiwaniu przez
siebie skrzynki pocztowej na jedynym w ca∏ym kraju bu-
dynku urz´du pocztowego w Reykjavíku: zniech´cony po-
ra˝kà postanawia obserwowaç innych klientów poczty
i dzi´ki temu dowiaduje si´, ˝e skrzynka na listy jest wyko-
nana z kamienia i umieszczona na specjalnym podwy˝sze-
niu, a po to, ˝eby wrzuciç do niej przesy∏k´, nale˝y wejÊç po
stopniach. 

Islandczycy w Êwietle relacji Goetla sà, o czym mo˝na
si´ by∏o ju˝ wczeÊniej przekonaç, ludêmi bardzo wykszta∏-
conymi. Âwiadczy o tym ich znajomoÊç j´zyków obcych
oraz wysoki przeci´tny nak∏ad popularnych powieÊci. Goe-
tel pisze, ˝e wynosi on 5 tys. egzemplarzy, co wobec 25 tys.
mieszkaƒców Reykjavíku i 100 tys. ca∏ej Islandii jest liczbà
bardzo du˝à. Tak jak Nalepiƒski zaskoczony wiedzà Island-
czyków o Polsce, opowiada o zas∏yszanym wierszu miejsco-
wego poety o Józefie Poniatowskim; autor Wyspy na chmur-
nej Pó∏nocy nie bez zdumienia dowiaduje si´, ˝e na Islandii
znane sà polskie pieÊni patriotyczne: Mazurek Dàbrowskie-
go, Bo˝e, coÊ Polsk´, Z dymem po˝arów68.

Podobnie jak jego poprzednicy, wiele miejsca poÊwi´ca
Goetel opisowi urody islandzkich kobiet. Nie ogranicza si´
przy tym do odnotowania swoich wra˝eƒ estetycznych, lecz
stara si´ zagadnienie nale˝ycie uporzàdkowaç w znanych
sobie kategoriach zaczerpni´tych z dyskursu rasowego
i traktowanych z lekkim przymru˝eniem oka. 

Bogactwo typów kobiecych jest w ogóle na wyspie tej zdumie-
wajàce! Przewa˝a coprawda typ germaƒskiej, heroicznej blon-
dyny – w reszcie wszak˝e mniejszoÊci znajdziesz wszystko, cze-
go dusza zapragnie, od okràg∏ej szaro-bia∏ej twarzyczki
„çwierçmongo∏ki”, a˝ do ciemnej „Dalmatynki” czy „W∏oszki”

67. Tam˝e, s. 197.
68. Tam˝e, s. 94. 
69. Tam˝e s. 181.



z twarzà madonny. Niedarmo przecie˝ m´˝ni wikindzy, pra-
ojcowie dzisiejszych Islandczyków, podró˝owali po szerokim
Êwiecie69. 

Jego zdaniem „Islandki sà zalotne”70, chocia˝, jak sie-
dzàca na nabrze˝u przy Êledziach pewna „m∏ódka, godna
ÊciÊlejszej obserwacji”71, sà nieprzyst´pne. W porównaniu
z nimi m´˝czyêni sà znacznie mniej zró˝nicowani: 

ProÊciej przedstawia si´ sprawa z m´˝czyznami. Dwu ci´˝ka-
wych dryblasów, towarzyszàcych urodziwej damie, nale˝y do
t.zw. skandynawskiego typu […], trzeci brunet, z w∏osem roso-
chatym, krótszy i nieco Êniady na twarzy, zalicza si´ pono do
Celtów. W dwu tych zasadniczych typach, z wszelkimi odmiana-
mi skrzy˝owania i zwyrodnienia, ucieleÊnia si´ ca∏a niemal m´-
ska ludnoÊç Islandji72.
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70. Tam˝e, s. 182.
71. Tam˝e, s. 186.
72. Tam˝e, s. 181.

Krajowcy (pierwsza po∏owa 20. wieku) 
Wyspy na chmurnej pó∏nocy Ferdynanda Goetla 
z roku 1928
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Islandii nie mo˝na, zdaniem autora, zwiedzaç w po-
szukiwaniu zabytków, poniewa˝ „ni w Reykjavíku, ni
gdziekolwiek indziej na wyspie niema ˝adnych, ale to ˝ad-
nych zabytków budowlanych, ˝adnych ruin, ˝adnych Êla-
dów po ruinach. Âwiadectwem materjalnej twórczoÊci
cz∏owieka na Islandji jest jedynie jego istnienie, doraêne
i tymczasowe, tak samo dziÊ, jak przed wiekami. Prze-
sz∏oÊç? – w ksià˝kach, przysz∏oÊç? – w r´ku Boga!”73. To
odziedziczone po poprzednikach przeÊwiadczenie autora
o wyraênym braku historycznoÊci w konstrukcji to˝samo-
Êci mieszkaƒców wyspy wynika z koniecznoÊci prowadze-
nia przez Islandczyków nieustajàcej walki o przetrwanie.
Pragmatyczny stosunek do rzeczy, brak przywiàzania do
idei zabytku, a tak˝e uderzajàca prowizorycznoÊç zabudo-
wy islandzkich miast jest konsekwencjà nieprzewidywal-
noÊci si∏ przyrody. Ta zale˝noÊç od kaprysów niszczyciel-
skiej natury sprawia, ˝e Islandia to „kraj przyt∏oczony su-
gestjà pasywnej niemocy”74.

Znanà z mitu o Ultima Thule ide´ kraƒcowoÊci, której
Islandia jest ucieleÊnieniem w sensie czasowym i prze-
strzennym, dobrze oddaje komentarz narratora sensacyjno-
-przygodowej powieÊci Goetla Serce lodów: „Ogieƒ i lód!!
Poczàtek i koniec Êwiata! Zdawa∏o si´, i˝ na wyspie tej czas
skokiem jakimÊ b∏yskawicznym przesadzi∏ okres dojrza∏ego
rozkwitu ziemi, kojarzàc m∏odoÊç i jej staroÊç w morder-
czym uÊcisku”75. 

Przyroda jest centralnym przedmiotem zainteresowa-
nia autora. Jest ona „uboga, lecz pot´˝na, zwarta i jednoli-
ta” i choç „niewiele ma zjawisk do pokazania, […] ukazuje
je uparcie, dok∏adnie, przekonywajàco, a˝ do g∏´bi prze-
˝ycia”76.

73. Tam˝e, s. 39. 
74. Tam˝e, s. 174.
75. Ferdynand Goetel, Serce lodów, Gebethner i Wolff, Warszawa
1930, s. 98.
76. Ferdynand Goetel, Wyspa…, s. 116.



W tym kontekÊcie charakterystycznà dla opisów Islan-
dii strategià narracyjnà, która w relacji Goetla zostaje
twórczo podj´ta, jest wskazywanie na nieporównywalnoÊç
islandzkiej przyrody z czymkolwiek innym na Ziemi, co
nieodmiennie prowadzi do przeÊwiadczenia o braku ade-
kwatnych Êrodków wyrazu: „Âwiat przyrody islandzkiej za-
wiera kategori´ zjawisk odr´bnych, pozbawionych wszel-
kiego pokrewieƒstwa z przyrodà ziemi zamieszka∏ej – trud-
no przeto znaleêç odpowiednie porównania dla jego opisu.
«NieziemskoÊcià» czy «bajecznoÊcià» wra˝eƒ nie zawsze si´
mo˝na wy∏gaç”77. Zachwyt autora wywo∏ujà mi´dzy inny-
mi islandzkie wodospady; o Gullfossie pisze: „Nic bardziej
niespodzianego i odurzajàcego, jak nag∏y widok bia∏ych
mas wody, zlatujàcych z rykiem w zasadzk´ otch∏ani.
Pierwsze wra˝enie jest tu te˝ najsilniejsze i nie da si´ zastà-
piç ˝adnem innem”78. 

Niewyra˝alnoÊç wyra˝a Goetel w Êlad za d∏ugà trady-
cjà relacji z podró˝y poprzez ostentacyjne operowanie obra-
zami wzajemnie sprzecznymi. Z jednej strony Islandja jest
krainà opisywanà w kategoriach rodem z powieÊci grozy, co
szczególnie dobrze widaç na przyk∏adzie opisu wybrze˝a
Reykjanesu, opodal którego utykajà na mieliênie statki,
a ich za∏ogi powoli umierajà z g∏odu i wycieƒczenia. Ten
aspekt Islandii w relacji Goetla dobrze oddajà s∏owa z Ser-
ca lodów: „zmarz∏y koÊciotrup ziemi, spalony po˝arami
wulkanów i zlodowacia∏y po po˝arze, jeszcze dymiàcy za-
rzewiem starych ognisk, do∏ami spopiela∏y, na dachach gór
ju˝ w pokrowiec lodu zamkni´ty, a po stokach ociekajàcy
wilgocià tajàcych sopli”79, „cmentarne bezdro˝e, pe∏ne za-
sadzek, wykrotów i dziur zdradzieckich”80. Z drugiej stro-
ny Islandia to kraina idylliczna. Goetel wyra˝a to mi´dzy
innymi przez odniesienie do mitu arkadyjskiego, w którym
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77. Tam˝e, s. 136.
78. Tam˝e, s. 166.
79. Ferdynand Goetel, Serce lodów, s. 97.
80. Tam˝e.
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przestrzeƒ jest wykreowana na wzór Êwiata rajskiego ogro-
du, w którym panuje powszechna harmonia: „w kraju tym,
groênym i surowym ponad wszelkà miar´, stworzenie ˝ywe
nabiera dziwnej ∏agodnoÊci. Pies nie gryzie, koƒ nie kopie,
ptak nie ucieka przed cz∏owiekiem. WÊród ludzi zaÊ nie ma
zbrodniarzy”81. Goetel odwo∏uje si´ tak˝e do kodu nawià-
zujàcego do mitów skandynawskich. Podziwiajàc pi´kno
Thingvellir, oddaje si´ marzeniom: 

Rozk∏adam si´ na ∏o˝u zielonem, i zdaje mi si´, i˝ zb∏àdzi∏em do
królestwa pó∏nocnej baÊni! Mech, mech, jak du˝o mchu! – Za-
g∏´biam d∏oƒ w najbli˝szà mi k´p´ i zdzieram jà ze ska∏y. Spod
zdartej czapy b∏yszczy kamieƒ okràg∏y, lÊniàcy, mokry – ∏eb kra-
snoluda Êpiàcego pod kobiercem pleÊni82. 

81. Ferdynand Goetel, Wyspa…, s. 160. 
82. Tam˝e, s. 71. 

Skogafoss. Wodospady na wyspie wspó∏tworzà 
przestrzeƒ doÊwiadczenia egzystencjalnego, 
opisanego przez podró˝ników. Wyspy na 
chmurnej pó∏nocy Ferdynanda Goetla 
z roku 1928



Z rzadka korzysta autor z wypróbowanej strategii
orientalizacji Islandii. Relacjonujàc wypraw´ do Hveravel-
lir i Tiovadalur, mówi o „pustce zupe∏nej, podobnej z cha-
rakteru do «g∏odnych» stepów Azji centralnej”83; wynaj´ty
przez przewodnika islandzki koƒ przypomina mu wielb∏à-
da84, a masy unoszàcego si´ w powietrzu py∏u wulkaniczne-
go nazywa „bliêniaczà siostrzycà afrykaƒskiego hamsinu,
czy azjatyckich tràb”85.

Krajobraz Islandii jest dla Goetla przestrzenià do-
Êwiadczenia egzystencjalnego:

Krajobrazu islandzkiego nie znosi si´ ∏atwo. Straszliwa nie-
zmiennoÊç lodowców i ska∏, pomimo swej wspania∏oÊci, przera-
zi rych∏o s∏abà dusz´ cz∏owieka. Jest to coÊ jak los. JeÊli go czu-
jesz zbyt d∏ugo nad sobà, zapominasz o zachwycie i pokorze i za-
czynasz si´ buntowaç, szukaç ratunku w ˝ywotnoÊci swego
choçby […] ma∏ego istnienia86. 

Goetel koƒczy swojà opowieÊç charakterystycznym
zdaniem: „To jedno pojà∏em, i˝ w dusz´ mà wkrad∏ si´ nowy
czynnik niepokoju, ˝e si´ w niej otwar∏y jakieÊ nowe êród∏a
myÊli, których nie mog∏em przetrawiç ani wtedy, ani na po-
k∏adzie statku w drodze powrotnej, ani dziÊ, gdy piszàc t´
ksià˝k´, czu∏em ca∏à jej niedoskona∏oÊç, ca∏à powierzchow-
noÊç w stosunku o Êwiata uroków, zamkni´tego w wyspie na
chmurnej Pó∏nocy”87. Poetyka wyznania, z jakà mamy tu do
czynienia, jest Êwiadectwem rozpocz´tego w piÊmiennictwie
polskim przez Tadeusza Nalepiƒskiego procesu stopniowego
oswajania innoÊci Islandii poprzez w∏àczanie jej w struktu-
r´ doÊwiadczenia intymnego, a w konsekwencji – nadania jej
egzotyce, tj. zewn´trznoÊci, charakteru paradoksalnego, bo
poddanego uwewn´trznieniu.

POLSKIE PODRÓ˚E NA ISLANDI¢ 145

83. Tam˝e, s. 121.
84. Tam˝e, s. 111.
85. Tam˝e, s. 152.
86. Ferdynand Goetel, Samuel Zborowski…, s. 2. 
87. Ferdynand Goetel, Wyspa…, s. 198.
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