
Od jakiego miejsca nale˝a∏oby rozpoczàç prezentacj´
islandzkiej literatury? Sà tylko dwie mo˝liwoÊci: zaczàç od
ksià˝ek wydanych w ciàgu ostatniego roku lub od samego
poczàtku, czyli od Êredniowiecza, circa Anno Domini 1000,
gwoli dok∏adnoÊci. W tym czasie, wed∏ug profesora Si-
gurµura Nordala, powsta∏ najs∏awniejszy fragment mitolo-
giczny Eddy starszej, tj. Völuspá („Wieszczba Wölwy”).
Oko∏o dwustu lat póêniej pojawi∏y si´ islandzkie sagi, któ-
re z czasem zacz´∏y si´ rozwijaç i ostatecznie dojrza∏y
w wieku XIII. Islandzkie sagi by∏y uk∏adane w rodzimym
j´zyku, co zasadniczo ró˝ni je od Êredniowiecznej literatu-
ry europejskiej, tworzonej przede wszystkim po ∏acinie. Sa-
gi powstawa∏y jako powieÊci, nie jako kroniki bàdê doku-
menty historyczne. Przez wieki by∏y powtarzane ustnie
przez Islandczyków i czytane na g∏os podczas ciemnych
wieczorów, gdy ludzie, a˝eby przàÊç we∏n´, zbierali si´ wo-
kó∏ Êwiecy.

W oryginalnym, prowokacyjnym dziele zatytu∏owanym
Hetjan og höfundurinn (Bohater i autor, 1998) literaturo-
znawca Jón Karl Helgason rozpatruje wyjàtkowà rol´ sag
w kszta∏towaniu ÊwiadomoÊci narodowej Islandczyków,
wyst´pujàcà podczas walki o niepodleg∏oÊç w XIX wieku.
Przedtem, przez d∏ugie stulecia, dla spo∏eczeƒstwa dyspo-
nujàcego niewielkà liczbà tekstów pisanych, ale zarazem
bogatà tradycjà ustnà, opowiadanie i utrwalanie sag two-
rzy∏o najbardziej popularnà form´ rozrywki. Przy tym sà-
dzono powszechnie, ˝e sagi sà dokumentami historycznymi
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lub tekstami przynajmniej zawierajàcymi odniesienia do
wydarzeƒ historycznych1. 

Berg≥órshvoll jest w Sadze o Njalu scenà przedstawia-
jàcà rzeê. Rodzin´ mieszkajàcà na farmie zaatakowali wo-
dzowie ze wschodniej cz´Êci Islandii. Kobiety i dzieci puÊci-
li wolno, a gospodarstwo spalili. Oko∏o dwustu metrów od
starego domu ch∏opskiego w Berg≥órshvoll znajduje si´ nie-
wielkie zapadlisko. W Sadze o Njalu mówi si´, ˝e w tej niec-
ce w ziemi ukry∏o si´ przed wzrokiem farmerów i przycza-
i∏o do ataku wojsko liczàce mi´dzy sto a stu dwudziestu
m´˝czyzn. Wielu starszych Islandczyków podwa˝a wiary-
godnoÊç tego zdarzenia. Inni jednak przyjmujà, ˝e skoro ta-
ka w∏aÊnie historia zosta∏a uwieczniona w sadze, musi byç
ona zgodna z prawdà, chocia˝ trudno sobie to wszystko wy-
obraziç i uznaç opowieÊç za realistycznà. Jedynym wyt∏u-
maczeniem powstania zapadliska wydaje si´ trz´sienie zie-
mi lub inne zjawisko natury, które oddzia∏a∏o na rzeêb´ te-
renu. S∏owem, je˝eli treÊç Sagi o Njalu i bardziej racjonal-
na interpretacja b´dà staç w sprzecznoÊci, Islandczykom
zdecydowanie ∏atwiej przyjdzie wierzyç w przekaz sagi!

Uczeni ju˝ w XVII wieku podkreÊlali szczególnà war-
toÊç islandzkiej literatury Êredniowiecznej. Tak˝e politycy
odkryli póêniej, ˝e w∏aÊciwoÊci starodawnej literatury mo-
gà pos∏u˝yç obranym przez nich celom. W dziewi´tnastym
wieku prowadzàcy walk´ o niepodleg∏oÊç nawiàzywali do
sag jako utrwalonego w piÊmie dowodu na ÊwietnoÊç suwe-
rennej Islandii, trwajàcà do 1264 roku, w którym kraj dosta∏
si´ pod panowanie króla Norwegii. ˚ycie na wyspie przed
tym wydarzeniem uchodzi∏o za prawie idealne: m´˝czyêni

1. Zob.: Jón Karl Helgason, Hetjan og höfundurinn. Brot úr íslen-
skri menningarsögu, Heimskringla, Reykjavík 1998; ten˝e, Continu-
ity? The Icelandic Sagas in Post-medieval Times, [w:] Rory McTurk,
A Companion to Old Norse-Icelandic Literature and Culture, Blac-
kwell, Oxford 2005; The Rewriting of Njáls saga. Translation, Ideolo-
gy and Icelandic Sagas (Topics in Translation 16), Multilingual Mat-
ters, Clevedon Hall 1999.



byli skromni i dzielni, kobiety dumne i pi´kne, a s∏oƒce
Êwieci∏o mocno i bezustannie. Na gorsze wszystko mia∏o si´
zmieniç dopiero po 1264 roku, a definitywny upadek nastà-
pi∏ w latach 1380–1944, gdy wyspa znajdowa∏a si´ pod pa-
nowaniem Danii.

W ostatnich dziesi´cioleciach XIX wieku historycy is-
landzcy nieraz prowadzili spory wokó∏ „prawd historycz-
nych” zwiàzanych z ówczesnymi ruchami politycznymi.
Jeszcze w pierwszej po∏owie XX wieku dyskusje tego ro-
dzaju by∏y niezb´dne ze wzgl´du na ciàgle toczàcà si´ wal-
k´ o niepodleg∏oÊç. Z biegiem czasu coraz trudniej by∏o
jednak uwierzyç we wspania∏à przesz∏oÊç Islandii. Opinie
w tej kwestii ulega∏y podzia∏om po uzyskaniu autonomii
w 1918 roku i wreszcie wraz z odzyskaniem niepodleg∏oÊci
w roku 1944. M∏oda republika potrzebowa∏a ju˝ innych bo-
haterów. Popularny przesta∏ byç typ wielkiego woja, który
potrafi∏ niewinnemu farmerowi odciàç g∏ow´ tylko dlatego,
˝e ten, jak powiada saga, „sta∏ tak, jakby sam si´ o to pro-
si∏” (hann stóµ svo vel til höggsins). Nowoczesna Islandia
nie potrzebowa∏a brutali, ale intelektualistów, przywód-
ców nowonarodzonego narodu. Takiej ikony, wzoru do na-
Êladowania, szukano nie wÊród bohaterów sag, lecz w ich
autorach. 

Ale kim byli autorzy sag? Sagi to dzie∏a anonimowe,
stworzone na d∏ugo przed powstaniem idei praw autorskich
i marketingowych strategii opracowywanych przez oficyny
wydawnicze. Wówczas nawet samo poj´cie „autorstwa” nie
mia∏o zastosowania. Badacze literatury staroislandzkiej
w pierwszych dekadach XX wieku poÊwi´cili wiele czasu
i wysi∏ku na odnalezienie twórców sag, porównujàc dane
zebrane w terenie z umiej´tnoÊciami i cechami stylu zna-
nych autorów. Starania badaczy nie pozwoli∏y jednak od-
mieniç smutnego stanu rzeczy, ˝e znamy (niemal na pewno)
tylko jednego autora. Jest nim Snorri Sturluson (1179–
–1241), który wedle wszelkiego prawdopodobieƒstwa napi-
sa∏ Sag´ o Egilu. 
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Nawet uk∏ad ulic Reykjavíku, m∏odej stolicy kraju, od-
zwierciedla, jak trafnie pokaza∏ to Jón Karl Helgason, klu-
czowà, ideologicznà rol´ literatury w kulturze islandzkiej.
Aleja zwana Hringbraut (od hringur – „ko∏o”) zosta∏a za-
projektowana jako obwodnica miasta. W miejscu, w któ-
rym z powrotem zmierza ku oceanowi, zataczajàc ko∏o,
zmienia nazw´ na Snorrabraut (alej´ Snorriego). W planie
symbolicznym, jak równie˝ alegorycznym, jest to w pe∏ni
logiczne, poniewa˝ autor, który zamyka histori´ miasta lub
koƒczy sag´, ma prawo do ostatniego s∏owa. Tu˝ przy ob-
wodnicy mo˝na napotkaç dzielnic´ z nazwami ulic za-
czerpni´tymi z Eddy: Óµinsgata (ulica Odyna), ≤órsgata
(ulica Thora) – i tak dalej. Nazwy dwu równoleg∏ych ulic,
Grettisgata i Njálsgata, pochodzà od g∏ównych bohaterów
dwu najs∏awniejszych sag. Obok Njálsgata biegnie mniej-
sza i nieco skromniejsza Berg≥órugata, nazwana tak od ˝o-
ny Njala.



Mimo ˝e w kierunku wschodnim Reykjavík rozwinà∏
si´ jeszcze przed ukoƒczeniem budowy Snorrabraut, w na-
st´pnej dzielnicy ulicom tak˝e nadano nazwy pochodzàce
od imion postaci wyst´pujàcych w sagach, wprawdzie ju˝
drugorz´dnych, ale wcià˝ rozpoznawalnych. Komisja pla-
nowania miasta odstàpi∏a od wykonania projektu zapo˝y-
czania nazewnictwa z literatury staronordyckiej dopiero
wtedy, gdy stolica zacz´∏a przerastaç zasób sag. Komisja
wyraênie spuÊci∏a z tonu i zacz´∏a dobieraç nazwy odnoszà-
ce si´ do elementów krajobrazu, takich jak wzgórze (hlíµar),
wrzosowisko (m±ri), cieÊnina (sund) itp. 

Sagi odegra∏y wprawdzie wa˝nà rol´ w historii Islan-
dii i kszta∏towaniu si´ jej spo∏eczeƒstwa, jednak ju˝ w po-
∏owie XX wieku zacz´to si´ im sprzeciwiaç, krytykujàc 
nacjonalistyczne nadu˝ycia wobec tej cz´Êci kulturalnego
dziedzictwa i g∏oszàc, ˝e sagi nie sà a˝ tak swoiste i prze-
pojone islandzkim duchem, jak tego dowodzili dawni 
uczeni. PodkreÊlano, ˝e sagi by∏y tworzone pod wp∏ywem
kultury chrzeÊcijaƒskiej i w ∏àcznoÊci ze Êredniowiecznà 
literaturà europejskà. Sagi sà wi´c nie tylko klasycznymi
pomnikami kultury, lecz tak˝e wielkà literaturà, która mo-
˝e i powinna byç inspiracjà dla wspó∏czesnych islandzkich 
pisarzy. 

Literatura islandzka po wojnie opowiedzia∏a si´ prze-
ciwko psychologizmowi i porzuci∏a dawne iluzje. Bardzo
modny sta∏ si´ obiektywizujàcy, surowy styl prozy Ernesta
Hemingwaya; te same okreÊlenia mo˝na by z powodzeniem
odnieÊç do estetyki sag. Jednym z najwi´kszych entuzja-
stów, a zarazem kontrowersyjnych twórców uwspó∏czeÊnio-
nych wersji sag by∏ Halldór Laxness (1902–1998). Jón Karl
Helgason wykazuje, ˝e jednym z powodów, dla których La-
xness tak zaciekle walczy∏ o uratowanie sag z ràk nacjona-
listów, by∏ presti˝ kulturalnego dziedzictwa, które mog∏oby
uÊwietniç jego nazwisko wÊród mi´dzynarodowych elit lite-
rackich. Laxness bardzo pragnà∏ zdobyç mi´dzynarodowà
s∏aw´. Jak to wyrazi∏ ju˝ jako m∏ody cz∏owiek: „Zdob´d´
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Êwiat lub zgin´” (mia∏ oko∏o dwudziestu lat, gdy wyg∏osi∏
tak Êmia∏à deklaracj´)2. 

Zdobyç Êwiat i przywróciç blask sagom – te dwa cele
okaza∏y si´ zbie˝ne, gdy w 1952 roku Halldór Laxness wy-
da∏ sag´ w∏asnego autorstwa. Zatytu∏owa∏ jà Gerpla (Rado-
Êni wojownicy). Jest to opowieÊç o ˝yjàcych pod koniec
X wieku dwóch przyjacio∏ach, poecie i wojowniku, którzy
marzà o tym, aby zostaç rycerzami nobilitowanymi na dwo-
rze norweskiego króla Olafa. Pierwszemu udaje si´ zostaç
najemnikiem króla Anglii, doÊwiadcza okropieƒstw wojny,
które przekonujà go, ˝e ˝ycie wojownika jest o wiele mniej
godne i bohaterskie, ani˝eli to pokazujà poematy Eddy,
które s∏u˝y∏y mu za wzór. Drugi bohater poÊwi´ca wszyst-
ko, co kocha i ceni, by dotrzeç do króla Olafa i zaprezento-
waç mu swoje najcenniejsze dzie∏o – epos, który gloryfikuje
osiàgni´cia i triumfy w∏adcy. Kiedy wreszcie udaje mu si´
spotkaç z królem, doznaje rozczarowania; wersy ulatujà
z jego pami´ci, gdy staje przed s∏uchaczami. PowieÊç ta za-
wiera tak˝e ostrà krytyk´ militaryzmu i totalitaryzmu Sta-
lina i Hitlera. Jest przejmujàcym studium g∏´boko ukrytego
w cz∏owieku strachu oraz fascynacji agresjà i okrucieƒ-
stwem, które ∏atwo mo˝na wywo∏aç w ˝o∏nierzach i masach
spo∏ecznych.

RadoÊni wojownicy to równie˝ krytyka romantycznego
nacjonalizmu, który zredukowa∏ dà˝enia islandzkich arty-
stów i uczonych do nostalgicznej obsesji na punkcie glory-
fikowanej tradycji. Nadszed∏ czas, by rozpoczàç wiek XX
i myÊleç w kategoriach przysz∏oÊci, pisaç nowoczesne ksià˝-
ki dla nowoczesnych Islandczyków. Na tle literatury is-
landzkiej Halldór Laxness jawi si´ wi´c jako wybitny pi-

2. Zob.: Gunnar Karlsson, Iceland’s 1100 Years: The History of
a Marginal Society, Mál og menning, Reykjavík 2001; Ástráµur Eyste-
insson, Eysteinn ≤orvaldsson, Modern Literature, [w:] Iceland. The
Republic, red. Jóhannes Nordal, Valdimar Kristinsson, Seµlabanki
Íslands, Reykjavík 1996.



sarz. Ciekawe jest porównanie napisanych przez dwóch 
zupe∏nie od siebie ró˝nych humanistów historii dramatycz-
nego i nieraz obfitujàcego w trudnoÊci ˝ycia tego jedynego
Islandczyka, który otrzyma∏ Nagrod´ Nobla. Za biografi´
Laxnessa przyznano Halldórowi Gu_mundssonowi w 2005
roku presti˝owà islandzkà nagrod´ literackà. Ksià˝ka zo-
sta∏a prze∏o˝ona na kilka j´zyków: duƒski, niemiecki,
szwedzki i angielski3.

Zróbmy teraz skok przez kilka dekad do epoki postmo-
dernizmu. Czy zapomniano dziÊ o sagach? Sagom powodzi
si´ jak nigdy dotàd. PowieÊç Thora Vilhjálmssona (ur. 1925)
pod tytu∏em Morgun≥ula í stráum (Poranna piosenka 
w trawie, 1998) przenosi nas do XIII wieku. Autor pisze
o dziwnych losach Sturli Sighvatssona, bratanka Snorriego
Sturlusona. Ten m∏ody m´˝czyzna, który zosta∏ wybrany na
nast´pc´ wodza klanu Sturlunga, urodzi∏ si´, by rzàdziç.
Ojciec wychowa∏ go tak, by sta∏ si´ g∏owà rodziny, a wi´c
przywódcà wielkiego kraju. Z niebywa∏ym okrucieƒstwem
torturowa∏ i zabija∏ nie tylko wrogów, ale równie˝ bliskich,
gdy tylko wyczuwa∏ jakàkolwiek ch´ç rywalizacji z ich
strony. Po wygnaniu przez biskupa z Hólar uda∏ si´ na piel-
grzymk´ do Rzymu, by otrzymaç przebaczenie i ∏ask´ pa-
pie˝a. Thor Vilhjálmsson przedstawia Sturl´ jako pielgrzy-
ma, który w´druje pieszo przez n´kanà wojnami i rozdartà
religijnymi waÊniami Europ´. Sturla Sighvatsson zostaje
zmuszony do ˝ycia wÊród ludzi cierpiàcych, ofiar ˝àdzy
w∏adzy wodza. Poznaje na swojej drodze nauki Franciszka
z Asy˝u, dzi´ki czemu zmuszony jest spojrzeç w zwiercia-
d∏o, które przedstawia mu jego w∏asnà osob´ w trudnym do
zaakceptowania Êwietle. Kiedy znajdzie si´ z powrotem na
Islandii, musi wziàç udzia∏ w decydujàcej bitwie przeciwko
swojemu najwi´kszemu wrogowi. Gdy staje naprzeciw ar-
mii wroga, ku powszechnemu zaskoczeniu pope∏nia b∏àd
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w taktyce, który doprowadza do Êmierci jego samego
i wi´kszoÊci wojów. 

Thor Vilhjálmsson stworzy∏ bardzo skomplikowanà,
pi´kna opowieÊç filozoficznà, która nie ma ˝adnego zwiàzku
z islandzkimi mitami ani legendami. Tematyka i sposób jej
potraktowania w ksià˝ce nie zawiera wymowy nacjonali-
stycznej. Nie jest to typowa powieÊç historyczna, jakkolwiek
przejawia epicki i krytyczno-polityczny rys, z jakim mamy
do czynienia w Dzwonie Islandii (Íslandsklukkan, 1942–
–1946) Halldóra Laxnessa4. OpowieÊç Thora Vilhjálmssona
porusza problem konfliktów tragicznych dotykajàcych cz∏o-
wieka w walce z „wrogami wewn´trznymi”. Dla Sturli naj-
bardziej zapiek∏ymi „wrogami wewn´trznymi” okazujà si´
mi∏oÊç, religia i przyjaênie, które nawiàzuje podczas w´-
drówki przez Europ´ – sentymentalne uczucia i emocje nie-
dajàce si´ pogodziç z przyrodzonà rolà przywódcy. Czy
Vilhjálmsson w swojej powieÊci porusza modernistyczny 
temat wewn´trznego rozdarcia? Przenosi wspó∏czesnà men-
talnoÊç w wiek XIII czy te˝ przyÊwieca mu ca∏kiem inny 
zamiar? Ármann Jakobsson, badacz tradycji Êredniowiecz-
nych, w tym miejscu wyjaÊni∏by, ˝e wspó∏czesne wàtpliwo-
Êci co do zanadto sentymentalnego odczytywania sag i przy-
pisywania im naszych w∏asnych nadziei bàdê l´ków cz´sto
prowadzà do odwrotnego zjawiska, mianowicie usilnego
czynienia protoplastów „bardzo innymi”, przy za∏o˝eniu, ˝e
nie podzielali oni naszej potrzeby mi∏oÊci i wiary5. Pierw-
szoplanowà rol´ w powieÊci Vilhjálmssona odgrywa równie˝
surowa islandzka przyroda, którà wprost kocha Sturla. Opi-
sy natury w ca∏ej jej okaza∏oÊci sà wi´c liczne i sugestywne.

4. Halldór Laxness, Dzwon Islandii, prze∏. Edmund Misio∏ek i Ma-
ria Szypowska, Paƒstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1957
(drugie wydanie ukaza∏o si´ w 1975 roku).
5. Zob.: Ármann Jakobsson, The Specter of Old Age. Nasty Old
Men in the Sagas of Icelanders, „Journal of English and Germanic
Philology” 2005, nr 104; ten˝e, Masculinity and Politics in Njáls Sa-
ga, „Viator” 2007, nr 38.



Wieki Êrednie stanowià wa˝ny temat we wspó∏czesnej
literaturze islandzkiej, ale w uj´ciu krytycznym, jak to ma
miejsce w twórczoÊci Thora Vilhjálmssona, Einara Kárasona
(ur. 1955) czy Pétura Gunnarssona (ur. 1947). ≤órarinn
Eldjárn (ur. 1949) od lat zajmuje si´ gatunkami literackimi
i periodyzacjà w historii literatury. W 2004 roku wyda∏
ksià˝k´ pod tytu∏em Baróninn (Baron), która odnios∏a wiel-
ki sukces. Opowiada ona przedziwnà histori´ francuskiego
arystokraty Charlesa Gauldrée Boilleau. Przyby∏ on na Is-
landi´ w roku 1898 w towarzystwie m∏odego, wychudzone-
go m´˝czyzny, który twierdzi∏, ˝e jest jego krewnym. Nigdy
si´ ze sobà nie rozstawali. Boilleau, zwany baronem, za su-
m´, która by∏a równa szeÊcioletniej pensji normalnego ro-
botnika, kupi∏ kawa∏ ziemi i farm´ w Borgarfjörµur. Zamie-
rza∏ otworzyç mleczarni´, dlatego w Reykjavíku przy ulicz-
ce zwanej dzisiaj Barónstígur (Âcie˝ka barona) za∏o˝y∏ du˝à
hodowl´ krów. Obora nadal stoi w tym samym miejscu, ale
zamiast pi´çdziesi´ciu dumnych krów mieÊci dwudziestocz-
terogodzinny supermarket. Boilleau mia∏ utopijne marzenie,
aby wprowadziç prymitywne spo∏eczeƒstwo islandzkie
w nowoczesnoÊç. Dlaczego? Gra∏ na wiolonczeli, by∏ cz∏o-
wiekiem nieÊmia∏ym, introwertykiem, d˝entelmenem oraz
najprawdopodobniej homoseksualistà. Na temat kultury is-
landzkiej nie mia∏ prawie ˝adnej wiedzy, a jeszcze mniej na
temat zarzàdzania. Pozosta∏ na Islandii przez trzy i pó∏ ro-
ku, a krótko po swoim wyjeêdzie pope∏ni∏ samobójstwo.

Konstrukcja powieÊci ≤órarinna Eldjárna przypomina
mozaik´, obraz stworzony przez zespolenie fragmentów li-
stów i innych dost´pnych êróde∏, autentycznych lub fikcyj-
nych. Autor korzysta z nich, by ukazaç ˝ycie dziwacznego
samotnego cz∏owieka. Krytycy nie potrafià jednoznacznie
orzec, czy ksià˝ka Eldjárna jest powieÊcià, zgodnie z zapo-
wiedzià na ok∏adce, dokumentalnà fikcjà czy mo˝e fikcyj-
nym dokumentem, czy raczej i tym, i tym.

Na poczàtku lat osiemdziesiàtych liderem nowego po-
kolenia pisarzy przeciwstawiajàcych si´ socrealizmowi
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i prozie islandzkiej lat siedemdziesiàtych sta∏ si´ Einar
Már Guµmundsson (ur. 1954). Pierwsze jego utwory mia∏y
charakter humorystyczny i uwa˝ane by∏y za prowokacje
poetyckie, czerpiàce inspiracj´ z subkultury punkowej,
przeplatanej w interesujàcy sposób socrealizmem. W latach
dziewi´çdziesiàtych Guµmundsson wyda∏ trylogi´ poÊwi´-
conà ˝yciu dzieci i m∏odzie˝y z nowo wybudowanej w la-
tach szeÊçdziesiàtych dzielnicy Reykjavíku. Za pierwszà
cz´Êç trylogii Riddarar hringstigans (Rycerze kr´tych 
schodów, 1982) autor otrzyma∏ nagrod´ literackà. Ksià˝ka
zosta∏a doceniona za metaforycznoÊç i liryzm narracji
z charakterystycznymi krótkimi zdaniami i wyrazistà ryt-
micznoÊcià. Narratorem jest siedmioletni Jóhann Pétursson
– „staro-m∏ode” dziecko, które bawiàc si´ zabawkami,
w swoich metaforycznych komentarzach czyni jednoczeÊnie
aluzje do dzie∏ Homera i Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych. Pod koniec opowieÊci Jóhann przekonuje si´, ˝e „na-
wet mali ch∏opcy mogà umrzeç”. W drugiej cz´Êci trylogii,
Vængjasláttur í ≥akrennum (Trzepot go∏´bich skrzyde∏
o rynny, 1983), Jóhann i inni ch∏opcy z sàsiedztwa zaczyna-
jà handlowaç go∏´biami, budujà spo∏ecznoÊç, w które panu-
jà odr´bne prawa. W trzeciej cz´Êci, Eftirmáli regndropan-
na (Epilog kropli deszczu, 1986), ich Êwiat chyli si´ ku koƒ-
cowi – zatapia go deszcz, a scena ta zostaje pokazana grote-
skowo.

Zakoƒczywszy trylogi´, Guµmundsson napisa∏ powieÊç
Englar alheimsins (Anio∏y wszechÊwiata), która przynios∏a
mu literackà nagrod´ Rady Nordyckiej w 1995 roku. Páll,
bohater opowieÊci, jest m∏odym cz∏owiekiem cierpiàcym na
schizofreni´. Ksià˝ka opowiada o jego talentach artystycz-
nych, mi∏oÊciach i nadziejach, a tak˝e o ich przemijaniu
wskutek ataku choroby. Rodzina Pálla stoi obok, bezsilna,
smutna i przera˝ona, obserwujàc pogarszanie si´ stanu
zdrowia ch∏opaka. W zak∏adzie psychiatrycznym Páll
przyjmuje leki, ale odbierajà mu one mi∏oÊç do ˝ycia, do-
prowadzajàc w ostatecznoÊci do samobójstwa. J´zyk ksià˝-



ki Guµmundsona tak postrzega krytyk literacki _röstur
Helgason: 

Sposób narracji jest wyrazisty ze wzgl´du na niezwyk∏à pozycj´
narratora. G∏os z oddali (w pierwszej osobie, w czasie prze-
sz∏ym) opowiada histori´ o ˝yciu we w∏asnym Êwiecie wytwo-
rzonym wewnàtrz naszej rzeczywistoÊci. W istocie g∏os narrato-
ra ulega jednak podwojeniu, poniewa˝ nieustannie ust´puje
miejsca narracji Pálla, który o swoim ˝yciu snuje oddzielnà
opowieÊç (tak˝e w pierwszej osobie, choç w czasie teraêniej-
szym). Wspó∏brzmiàce i nak∏adajàce si´ na siebie dwa g∏osy
(a de facto wiele g∏osów), pierwszy zachowujàcy zdrowy rozsà-
dek, a drugi (pozosta∏e) dotkni´ty szaleƒstwem, dzielà tekst na
po∏ow´, rzucajàc dwuznaczne Êwiat∏o na jego zasadniczy pro-
blem. Dla pewnego uproszczenia, opowieÊç mo˝na by uznaç za
schizofrenicznà. Ciàg∏e przechodzenie od narracji realistycznej
(racjonalnej) do poetyckiej (irracjonalnej) uwydatnia to p´kni´-
cie, przy czym niektóre zdania wydajà si´ najczystszà poezjà
[...]. Nadzwyczajnà poczytnoÊç ksià˝ka bez wàtpienia zawdzi´-
cza zr´cznemu spleceniu ró˝nych g∏osów w jednà opowieÊç, ale
zarazem obecnej w niej przekonywujàcej i zabawnej refleksji na
temat losów i miejsca w spo∏eczeƒstwie cz∏owieka psychicznie
chorego6.

Kolejnym pomys∏em Guµmundssona by∏o napisanie
ksià˝ki o w∏asnej rodzinie – trylogii zaczynajàcej si´ od po-
kolenia pradziadków ˝yjàcych na poczàtku XX wieku. Hi-
stori´ otwiera scena, w której prababcia jest Êwiadkiem
przymusowej migracji ludzi ubogich do innej osady na wy-
spie. Widok ten staje si´ alegorià urbanizacji Islandii, która
dokona∏a si´ w okresie krótszym, ni˝ to mia∏o miejsce w po-
zosta∏ych krajach nordyckich. Statystyka zaludnienia ob-
szarów wiejskich na wyspie zosta∏a w∏aÊciwie wywrócona
na opak: z 80 proc. w 1900 roku do 6,5 proc. w roku 2000.
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6. ≤röstur Helgason, Confusion of the Dominant. On Einar
Már Guµmundsson, prze∏. na angielski Jóhann Thorarensen. Artyku∏
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SpoÊród trzystutysi´cznej populacji Islandii 75 proc. ludzi
mieszka teraz w Reykjavíku i okolicach7. 

Proces urbanizacji nabra∏ tempa wraz z wybuchem
drugiej wojny Êwiatowej. W 1940 roku Islandi´ zaj´li Bry-
tyjczycy; usytuowanie wyspy na samym Êrodku wód Oceanu
Atlantyckiego dawa∏o aliantom cenny strategiczny przy-
czó∏ek. W 1941 roku okupacj´ przej´li Amerykanie. Obli-
czono, ˝e na terenie Islandii w czasie wojny stacjonowa∏o
ogó∏em oko∏o 60 tys.˝o∏nierzy, podczas gdy liczba sta∏ych
mieszkaƒców wyspy wynosi∏a wtedy 120 tys. JeÊli sama
urbanizacja wywo∏a∏a zmiany, spowodowa∏a tendencj´ do
przekszta∏cania si´ stagnacyjnej spo∏ecznoÊci agrarnej
w spo∏ecznoÊç miejskà, to okupacja tylko wzmocni∏a ten
proces. Okupacja mia∏a pot´˝ne konsekwencje ekonomicz-
ne, spo∏eczne i kulturowe, zauwa˝alne podczas wojny, a na-
wet w okresie powojennym. Zmiany te z kolei w ogromnym
stopniu wp∏yn´∏y na powojennà literatur´ islandzkà, która
charakteryzowa∏a si´ bàdê to nostalgicznà t´sknotà za
pr´dko znikajàcà spo∏ecznoÊcià tradycyjnà, bàdê to typowà
dla wspó∏czesnoÊci ÊwiadomoÊcià zagubienia i dezintegracji
w po∏àczeniu z kryzysem zarówno w wymiarze spo∏ecznym,
jak te˝ jednostkowym. 

Po zakoƒczeniu wojny wi´kszoÊç si∏ amerykaƒskich
opuÊci∏a wysp´, zostawiajàc po sobie inflacj´, problemy
spo∏eczne, pi´ç kin i sporo koszarowej zabudowy w Rey-
kjavíku. Literatura powojenna by∏a tworzona przez auto-
rów urodzonych na prze∏omie wieków i w dwóch pierw-
szych dekadach wieku XX. Nie zajm´ si´ tu szczegó∏owo ich
osiàgni´ciami. Skoncentruj´ si´ natomiast na pokoleniu pi-
sarzy urodzonych po drugiej wojnie Êwiatowej, w latach
szeÊçdziesiàtych i siedemdziesiàtych. Krytycznie postrzega-
jà oni histori´ i wspó∏czesnoÊç, w ideologi´ nie wchodzà tak
g∏´boko jak przedstawiciele starszego pokolenia, niemniej

7. Wi´cej informacji podaje Stefán Ólafsson: www.borg.hi.is/Rej-
kiaw%EDk-Little-Big%20City.ppt#307,14,Slide 14.



jednak w ró˝ny sposób wykazujà spo∏eczne zaanga˝owanie.
Poj´cie komizmu – bàdê, jeszcze lepiej, tragikomizmu –

najlepiej okreÊla charakter pisarstwa Steinunn Sigurµar-
dóttir (ur. 1950). Zaczyna∏a jako poetka, ale od wydania po-
wieÊci Tíma≥jófurinn (Z∏odziej czasu, 1987), za którà otrzy-
ma∏a nominacj´ do paru nagród literackich i zebra∏a wiele
pochwa∏, znana jest bardziej jako powieÊciopisarka. Nie-
wiele islandzkich powieÊci wydanych w ciàgu ostatnich
dziesi´cioleci by∏o tak intensywnie analizowanych i dysku-
towanych jak ta. PowieÊç odnios∏a wielki sukces zarówno
wÊród uczonych humanistów, jak zwyk∏ych czytelników.
Bohaterkà Z∏odzieja czasu jest trzydziestooÊmioletnia na-
uczycielka gramatyki, Alda Oddsdóttir Iversen. Jest ona in-
teligentnà, pi´knà, seksownà, eleganckà, oczytanà i dow-
cipnà kobietà, z cokolwiek jednak zjadliwym poczuciem
ironii. Mieszka sama, poniewa˝ nie odpowiada∏o jej ma∏-
˝eƒstwo z ˝adnym m´˝czyznà z kolejki wielbicieli. Na sa-
mym poczàtku powieÊci zakochuje si´, a romans trwa sto
dni. Po tylu dniach kochanek Ald´ opuszcza, a ona t´skni za
nim do koƒca ˝ycia. Ta banalna krótka historia staje si´
w r´kach Steinunn Sigurµardóttir melancholijnà elegià z∏o-
˝onà z wielu gatunków i rodzajów literackich: relacji z po-
dró˝y, pami´tników, listów i wierszy.

Po wydaniu Z∏odzieja czasu Sigurµardóttir napisa∏a
wiele dobrych i budzàcych uznanie ksià˝ek, w których cz´-
sto powraca temat trudnej mi∏oÊci we wspó∏czesnych cza-
sach. Hundraµ dyr í golunni (Sto drzwi na wietrze, 2003)
opowiada histori´ Brynhildy, zam´˝nej Islandki, która sp´-
dza wakacje w Pary˝u. Nie jest to jej pierwszy pobyt w tym
mieÊcie. Studiowa∏a tam i od trzech lat jest zakochana
w swoim profesorze greki. Przez ca∏y ten czas podà˝a za je-
go cieniem, a gdy wreszcie go chwyta, natychmiast traci.
Jest to typowy kryzys w rozumieniu Lacanowskim: nikt nie
dostaje tego, czego pragnie najbardziej, w ˝yciu ludzi
otwiera si´ i zamyka sto drzwi. W narracji u Sigurµardóttir
pojawiajà si´ efekty red herring (zwodzenia uwagi czytelni-
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ka), maski i przes∏ony. Brynhilda, ojciec Brynhildy, a tak˝e
jej mà˝ Islandczyk dzielà g∏´bokà i prawdziwà mi∏oÊç do is-
landzkiej przyrody, ale mi∏oÊç ta przeradza si´ w ów rodzaj
poczucia winy, które sprowadza niepowodzenie na zwiàzki
uczuciowe i inne relacje mi´dzyludzkie. 

Przyroda odgrywa du˝à rol´ w literaturze tworzonej
obecnie przez m∏odych pisarzy islandzkich. Przejawia si´ to
oczywiÊcie wyra˝anà obawà przed zniszczeniem warstwy
ozonowej, nieprawid∏owym wykorzystywaniem surowców
naturalnych i zmianami klimatycznymi o zasi´gu global-
nym. W Islandii niedawno rozgorza∏a dyskusja na temat
wybudowania we wschodniej cz´Êci wyspy elektrowni wod-
nej, wykorzystujàcej rzeki i górskie wodospady do pozyski-
wania energii potrzebnej zak∏adowi przemys∏owemu zapro-
jektowanemu dla Reyµarfjörµur. Niektórzy Islandczycy
w zalanym wodà obszarze widzà tylko brzydki skrawek ka-
mienistej ziemi. Inni kierujà si´ korzyÊciami ekonomiczny-
mi dla regionu i wi´kszym znaczeniem wykorzystania natu-
ralnych islandzkich êróde∏ energii ani˝eli nieuniknionego
w tym przypadku niszczenia ziemi. Sà jednak i tacy, którzy
podnoszà protesty i zawzi´cie walczà z planami rzàdu.
WÊród tych ostatnich znajduje si´ wielu islandzkich arty-
stów, którzy istniejàcym ró˝nicom poglàdów dajà wyraz
w swoich pracach artystycznych i literackich. Natura
w nich prezentowana nie jest powtórzeniem przyrody sub-
limowanej przez romantycznych poetów, nie jest te˝ przyro-
dà w przedstawieniu realistów, odzwierciedlajàcà uczucia
ludzi i ich nastroje. Za to ma charakter mityczny oraz mi-
styczny. Jest to natura kojarzàca si´ z „innoÊcià” – wspó∏-
istniejàca z ludêmi ˝yjàcymi na wyspie, ale nieb´dàca ich
prostym odbiciem, dzia∏ajàca ju˝ to wespó∏ z nimi, ju˝ prze-
ciwko nim, pod∏ug w∏asnych praw i wzorów. 

Poeta Gyrµir Elíasson (ur. 1961) upodoba∏ sobie wrzo-
sowiska i wybrze˝e, krajobraz z liniami poziomymi, jaki
tworzy fiord z noweli Bréfbátarigningin (Deszcz w papiero-
wej ∏ódce, 1991). Fiord otwiera si´ po horyzont dopóty, do-



póki ziemia, morze i niebo nie zdajà si´ byç melancholijnie
wessane w pustk´. Natomiast w pisarstwie Sjóna (ur. 1962)
natura nie tyle wspó∏istnieje z mieszkaƒcami wyspy, ile
tworzy egzystencjalnà opraw´ dla mitów i magii, którym
ludzie sà podporzàdkowani. Ju˝ w pierwszej powieÊci
Stálnótt (˚elazna noc, 1987) ocean pe∏ni rol´ podstawowà,
daje i odbiera ˝ycie, jest pe∏en nic nieznaczàcego, przypad-
kowego, surrealistycznego i srogiego pi´kna. W powieÊci
Skugga Baldur, która przynios∏a Sjónowi literackà nagrod´
Rady Nordyckiej za rok 2005, natura i ludzkoÊç znajdujà si´
we wzajemnym zwiàzku na wielu poziomach. Krytyk
Soffía Auµur Birgisdóttir tak t∏umaczy tytu∏ tej powieÊci:
„Tytu∏ jest niejednoznaczny. Z jednej strony odnosi si´ do
fenomenu popularnoÊci legend (motyw potomstwa kota i li-
sa), a zarazem oznacza z∏ego ducha (lub bardzo podejrzanà
osob´). PowieÊç Sjóna gra oboma znaczeniami: proboszcz
Baldur Skuggason, jeden z jej bohaterów, jest postacià po-
dejrzanà i z∏à, jednak w miar´ rozwoju opowieÊci przecho-
dzi osobliwe metamorfozy”8.

Historia rozpoczyna si´ w chwili, kiedy z∏y pastor Bal-
dur – Skugga Baldur – poluje na lisy w górach, podczas gdy
drugi g∏ówny bohater, Friµrik, grzebie swojà ukochanà,
pi´knà Abb´, dziewczyn´ z syndromem Downa, którà wy-
chowa∏ i pokocha∏, a ona w zamian sprawi∏a, ˝e nauczy∏ si´
znowu kochaç ˝ycie. Trzeci wàtek dotyczy zatoni´cia statku
u wybrze˝a Islandii wiosnà 1868 roku. Wszystkie wàtki
splatajà si´ w elegancki i nieraz zaskakujàcy sposób; losy
Friµrika, Abby i Baldura ∏àczy wi´cej, ni˝ czytelnik móg∏by
przepuszczaç. 

PowieÊç w podtytule ma „histori´ ludowà”, co zwraca
uwag´ na zwiàzki islandzkiej kultury ludowej z mitami i le-
gendami z ca∏ego Êwiata. Poza wspomnianymi literackimi
nawiàzaniami do niemieckiego romantyzmu (Hoffmann,
Tieck), angloamerykaƒskiego gotyku oraz folkloru islandz-

O LISACH, WILKACH, KSIÑ˚¢TACH I KSI¢˚NICZKACH 185

8. Zob.: www.norden.org/nr/pris/lit_pris/2005/uk/sjon.asp.



DAGN∞ KRISTJÁNSDÓTTIR186

kiego, historia ta nawiàzuje do mistycznych systemów reli-
gijnych opartych na fundamentalnym dualizmie Êwiata, ta-
kich jak manicheizm i kaba∏a. Sjón bawi si´ tymi wielkimi
przeciwieƒstwami: walkà dobra ze z∏em, Êwiat∏a z ciemno-
Êcià, cz∏owieka z niebezpieczeƒstwem i groêbà dehumani-
zacji. Humor jest stale obecny na kartach powieÊci. Na
przyk∏ad, gdy pastor Baldur zostaje zaskoczony przez lawi-
n´, czyni, by zacytowaç Sjóna, „to, co zawsze robi Island-
czyk, kiedy znajdzie si´ w tarapatach – naraz deklamuje po-
etyckie wersy, Êpiewa rímury (islandzkie ballady epickie)
i przypomina sobie poematy skaldów, które zna∏ kiedyÊ na
pami´ç”. 

PowieÊç jest melodramatyczna w dos∏ownym znacze-
niu, to znaczy odwo∏uje si´ do pierwotnego zwiàzku drama-
tu z muzykà. Kompozycja historii mo˝e byç porównana
z mocno brzmiàcym kwartetem, a konkretniej z kwartetem
Schuberta. Jest melodramatyczna tak˝e dlatego, ˝e skupia
si´ na dylematach etycznych. Losy Abby rodzà pytanie, czy
niepe∏nosprawni majà prawo do istnienia w Êwiecie, w któ-
rym medycyna i technologia da∏y mo˝liwoÊç usuwania za-
wczasu dzieci takich jak Abba, w Êwiecie, w którym zmie-
rza si´ do tego, a˝eby w ciàgu najbli˝szych dekad zespó∏
Downa w ogóle zniknà∏ ze Êwiata. Postawiona kwestia do-
tyczy tego, czy ludzie powracajà do wrogiego klimatu opi-
nii i nietolerancji panujàcej czasach, w jakich zosta∏a osa-
dzona fabu∏a powieÊci. 

Prasa w Skandynawii nie mog∏a si´ powstrzymaç przed
porównaniem nagrodzonej przez Rad´ Nordyckà powieÊci
z filmami Larsa von Triera Prze∏amujàc fale i Taƒczàc
w ciemnoÊciach. W tym drugim g∏ównà rol´ zagra∏a Björk,
przyjació∏ka Sjóna; skomponowa∏a tak˝e muzyk´, do której
on napisa∏ s∏owa. Pewna skandynawska krytyk literatury,
Ane Farsethˆs, nazwa∏a troje artystów, Sjóna, Björk i von
Triera, „nordyckà trójcà”, która „patos i melodramat przy-
wraca do rangi sztuki, przedstawia wzór artysty, który sta-
nowi zaprzeczenie dozgonnego zadufania w sobie, zabawny



styl godzàcy wszystko, co nie by∏o dostatecznie przekonujà-
ce dla realizmu, a dla modernizmu wystarczajàco czyste”.
Jak powiada redaktorka norweskiej gazety „Dagens Næ-
ringsliv”: „taki brak szacunku zas∏uguje na szacunek”9.

Inny pisarz, który zawzi´cie walczy przeciwko elek-
trowni na wschodzie Islandii, to Andri Snær Magnason 
(ur. 1973). Przed dwoma laty przewodzi∏ wielu protestom,
a jego szokujàca ksià˝ka Draumalandiµ (Ziemia obiecana,
2005) na temat szkód wyrzàdzonych Êrodowisku naturalne-
mu odbi∏a si´ szerokim echem i wywo∏a∏a kolejne o˝ywione
debaty. Przez to, ˝e wypada∏o jà przeczytaç, sta∏a si´ w Is-
landii bestsellerem. Andri Snær Magnason jest pisarzem
˝artobliwym, obdarzonym poczuciem humoru podobnie 
jak Sjón. Jego ksià˝ka adresowana do dzieci Sagan af
bláa hnettinum (OpowieÊç o b∏´kitnej planecie, 1999) otrzy-
ma∏a islandzkà nagrod´ literackà. Przyznano jà dotàd tylko
jednej, tej w∏aÊnie ksià˝ce dla dzieci, co wiele osób uwa˝a
za skandaliczne posuni´cie10.

OpowieÊç o b∏´kitnej planecie przedstawia histori´
dzieci ˝yjàcych beztrosko we w∏asnym Êwiecie, gdzie nie
istniejà doroÊli i ˝adne dziecko za nimi nie t´skni. Sà to
dzieci natury, nieucywilizowane, jedzà i Êpià, kiedy zechcà.
Pewnego dnia w ich raju zjawia si´ dziwny cz∏owiek i na-
tychmiast zaczyna zmieniaç dzieci we wspó∏czesnych kon-
sumentów. Uczy ich lataç za pomocà py∏u ze skrzyde∏ moty-
li, lecz czary dzia∏ajà tylko wtedy, gdy Êwieci s∏oƒce; dzieci
jednak chcà lataç równie˝ nocà, dlatego sà sk∏onne za to za-
p∏aciç. Tak wi´c dziwny przybysz przybija s∏oƒce do nieba,
dzieci zaÊ nie zastanawiajà si´ nad losami swoich rówieÊni-
ków, ˝yjàcych w tych stronach Êwiata, gdzie na zawsze za-
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9. Ane Farsethˆs, Upretensiøs vinner, „DagensNæringsliv”, 26 lu-
tego 2005. 
10. Co wi´cej, za t´ ksià˝k´ w 2000 roku Magnason otrzyma∏ Hono-
rowe Wyró˝nienie Jury Mi´dzynarodowej Nagrody Literackiej im. Ja-
nusza Korczaka.
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panuje ciemnoÊç. WyjÊcie z powsta∏ej sytuacji wymaga
wspólnego wysi∏ku i du˝o odwagi. Ta niewielka opowieÊç
odznacza si´ pi´knem, a ilustracje wykonane przez Áslaug
Jónsdóttir sà nie tylko dodatkiem do tekstu, ale tak˝e jego
interpretacjà. Gdy potrzeba, wyolbrzymiajàc lub umniej-
szajàc fabu∏´, ukazujà agresj´ i strach. Czasem obrazy
wkraczajà nawet w sam tekst. Kolejna powieÊç Magnasona
to ju˝ ksià˝ka science-fiction dla doros∏ych, noszàca tytu∏
LoveStar (Gwiazda mi∏oÊci, 2002).

LoveStar otrzyma∏a etykietk´ „postmodernistycznej
antyutopii”. Opisuje Islandi´ przysz∏oÊci, kiedy to mi´dzy-
narodowa korporacja LoveStar sprawuje ca∏kowità kontro-
l´ nad ˝yciem, Êmiercià i mi∏oÊcià. ˚àdze ka˝dego cz∏owie-
ka mogà byç zaspakajane dzi´ki dok∏adnym wyliczeniom.
Park rozrywki LoveStar jest Êwiatowym centrum Mi∏oÊci
i Âmierci. Jednà z g∏ównych atrakcji parku stanowi
LoveDeath, która polega na nowym rodzaju praktyki po-
grzebowej. Gdy cz∏owiek umiera, jego cia∏o zostaje wy-
strzelone w przestrzeƒ kosmicznà, a gdy zawraca na ziemi´,
p∏onie jak spadajàca gwiazda, co stanowi wielkà atrakcj´
i wprawia w podziw zakochanych. Staje si´ to tak tanie
i popularne, ˝e niemal ka˝de zw∏oki sà przekazywane par-
kowi rozrywki LoveStar, aby zostaç wystrzelone na orbit´
i spaÊç na ziemi´ w postaci Êwiecàcej gwiazdy. Ostali si´
jednak Indriµi i Sigríµur (Romeo i Julia z Islandii), m∏oda
para, która nie pasuje do regu∏ wysoce zaawansowanych
technologii – w tym punkcie opowieÊç ulega zag´szczeniu.

LoveStar to romans science-fiction uwielbiany przez
czytelników; sprzeda∏ si´ w tysiàcach egzemplarzy. PowieÊç
zawiera ostrà krytyk´ informatycznej i technologicznej ob-
sesji naszych czasów, prowadzàcej do opisywanej antyuto-
pii. Dostrze˝ono w tej opowieÊci mnóstwo kontekstów reli-
gijnych, choçby motyw stworzenia Êwiata, zbawienia i apo-
kalipsy, a przy tym wiele nawiàzaƒ do mitologii nordyckiej.
Jest wÊród nich „zmierzch bogów” (ragnarök) – zag∏ada
Êwiata podczas ostatecznej bitwy, bestia zamieszkujàca



ocean, op∏ywajàca Êwiat dooko∏a i zagra˝ajàca wszystkim
˝ywym istotom, wreszcie s∏ynny mitologiczny wilk Fenrir,
który zabije Odyna w koƒczàcej istnienie Êwiata rozprawie
bogów z potworami. 

Pisa∏am w tym artykule o wilkach, lisach i baronie
(a nie ksi´ciu), niczego jednak nie napisa∏am o ksi´˝nej. 
JeÊli bowiem Alda, bohaterka Z∏odzieja czasu Steinunn 
Sigurµardóttir, ksi´˝nà nie zosta∏a, to nie dzieje si´ tak wy-
∏àcznie dlatego, ˝e nie pasowa∏aby do takiej roli. JeÊli nie
myli mnie moja wiedza, to wspó∏czesne powieÊci islandz-
kie, które prze∏o˝ono na j´zyk w polski w ostatnich latach,
mo˝na by zliczyç na palcach jednej r´ki. Nie przet∏uma-
czono, poza Laxnessem, ani jednego utworu pisarzy, któ-
rych przedstawi∏am. Czy˝ nie jest na tym polu wiele do 
zrobienia?

Prze∏. Natalie Radomski
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ZnajomoÊç islandzkiej muzyki klasycznej jest w Polsce
niewielka. Jednym z nielicznych miejsc dajàcym polskiemu
s∏uchaczowi mo˝liwoÊç zapoznania si´ z muzykà islandzkà
pozostaje festiwal Warszawska Jesieƒ [Atli Heimir Sveins-
son: Bizzarreries (1978), Fantastic Rondos (1980), Icelandic
Rap (1998), Haukur Tómasson: Storka (1998), Koncert na
skrzypce i zespó∏ kameralny (1998) i inne]1. 

WÊród powodów, z których wynika ta niewiedza, wy-
mieniç mo˝na: niedost´pnoÊç materia∏ów nutowych, okre-
Êlone zainteresowania, brak prywatnych i zawodowych
kontaktów z Islandià, ale tak˝e byç mo˝e brak wystarczajà-
co skutecznych dzia∏aƒ prowadzonych przez instytucje kul-
turalne Islandii w celu promocji rodzimej kultury. Jednak˝e
znajomoÊç islandzkiej kultury muzycznej powinna osiàgnàç
przynajmniej poziom podstawowy, tak jak w przypadku
muzyki innych paƒstw kontynentu (Hiszpania, Czechy, Ho-
landia), których muzyczna tradycja pozostaje w cieniu
w stosunku do dominacji na przyk∏ad Niemiec i Francji.

Muzyka islandzka od zawsze by∏a ÊciÊle powiàzana
z potrzebami spo∏eczeƒstwa. Szczególne miejsce wÊród Is-
landczyków zajmowa∏a muzyka wokalna. Wiàza∏o si´ to za-
pewne z g∏´boko osadzonà tradycjà Êpiewu i wspólnego mu-
zykowania (a wi´c tak˝e muzykà kameralnà) w odosobnio-
nym i zamkni´tym spo∏eczeƒstwie. Wi´ksza popularnoÊç
muzyki wokalnej mog∏a te˝ wynikaç ze szczàtkowej obec-

1. W artykule wykorzysta∏am obszerne fragmenty mojej rozprawy
doktorskiej. Praca nosi tytu∏ TwórczoÊç na flet kompozytorów nor-
dyckich i zosta∏a obroniona w 2006 roku w Akademii Muzycznej im.
Karola Szymanowskiego w Katowicach (promotor – prof. A. ¸´gow-
ski, recenzenci – prof. S. Michalik, prof. Z. Kamionka).

Ewa Murawska

Wokó∏ muzyki islandzkiej
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noÊci na wyspie instrumentów muzycznych. Muzyka wokal-
na i kameralistyka sà dominujàcymi formami tak˝e we
wspó∏czesnej twórczoÊci artystów islandzkich. 

Pierwsze Êlady muzyki

Najdawniejszà tradycjà muzycznà Islandii jest muzyka
wokalna (z isl. söngur – piosenka, rödd – g∏os). W Êrednio-
wieczu istnia∏y jej trzy g∏ówne formy: rimur (pieÊƒ jedno-
g∏osowa), tvísöngur (dwa g∏osy prowadzone w kwintach
czystych) oraz hymny. Rimur by∏ rodzajem recytacji, majà-
cym swe literackie êród∏o zbli˝one do francuskich chansons
de geste. Jego stron´ muzycznà cechujà wielokrotne repety-
cje tego samego motywu (ríma) do zmieniajàcego si´ tekstu.
Ten rodzaj pieÊni Êpiewany by∏ g∏ównie w domach. Istnia∏a
specjalna nazwa na okreÊlenie takich spotkaƒ, mianowicie
kvöldvaka („wieczorne zebranie”). Recytacja Êpiewaka
mia∏a pomóc innym mieszkaƒcom w nale˝ytym wykonywa-
niu ich domowych obowiàzków. Tvísöngur by∏ gatunkiem
bli˝szym muzycznemu ani˝eli rimur. By∏a to technika Êpie-
wu wielog∏osowego, polegajàca na prowadzeniu dwóch g∏o-
sów jednoczeÊnie, najcz´Êciej w kwintach czystych. Po-
wszechnie stosowana by∏a na Islandii ju˝ od koƒca XIII
wieku. Dowód na jej popularnoÊç znajdziemy w sadze o bi-
skupie Laurencjuszu z Hólar (pierwsza po∏owa XIX wieku).
Technik´ Êpiewu dwug∏osowego wykorzystywano zarówno
do tekstów sakralnych, jak i w ˝yciu codziennym (przy wy-
pasie owiec, podczas prac na farmie czy wieczornych spo-
tkaƒ towarzyskich). Forma tvísöngur szczególnie silnie roz-
win´∏a si´ na Pó∏nocy (Húnavatnss±sla). Hymny by∏y naj-
bardziej uporzàdkowanym gatunkiem spoÊród wymienio-
nych, poniewa˝ Êpiewano je ka˝dej niedzieli, w ka˝dym ko-
Êciele, a czasem tak˝e w domach podczas kvöldvaka. 

Âredniowieczna sztuka muzyczna Islandii rozwija∏a si´
wi´c dwoma torami: muzyka ludowa oraz koÊcielna. Ta
druga mia∏a szersze znaczenie edukacyjne, stymulowa∏a bo-



wiem do powstawania i dzia∏ania szkó∏ przykoÊcielnych,
w których uczono mi´dzy innymi elementów muzyki sa-
kralnej. Z XII–XIII wieku pochodzà najstarsze zachowane
przyk∏ady notacji muzycznej, lecz nie ma pewnoÊci, czy rze-
czywiÊcie zosta∏y one napisane na Islandii, gdy˝ zawierajà
wy∏àcznie Êpiew gregoriaƒski. Z tego powodu sàdzi si´, ˝e
mog∏y powstaç w pó∏nocnych Niemczech albo Irlandii
i stamtàd trafi∏y na Islandi´. 

Najwi´ksza liczba oryginalnych islandzkich manu-
skryptów powsta∏a mi´dzy XIV i XVI stuleciem, spoÊród
nich do dnia dzisiejszego zachowa∏y si´ tylko krótkie frag-
menty. Nale˝y tu wymieniç Âpiewnik Muzyki KoÊcielnej
Jóna Thorlakssona (oko∏o 1473), Hólabók (Hólar, 1589),
Grallari, zawierajàcej pieÊni w technice graduale (1589).
Zw∏aszcza dwie ostatnie pozycje stworzy∏y podwaliny do
rozkwitu muzyki liturgicznej zreformowanego KoÊcio∏a lu-
teraƒskiego i obie zosta∏y wydane staraniami biskupa
Guµbrandura ≤orlákssona. 

Muzyka wokalna w dawnej Islandii s∏u˝y∏a tak˝e jako
akompaniament do Êredniowiecznych zabaw tanecznych
(potwierdzenie tej informacji pojawia si´ na przyk∏ad
w Sadze o Sturlungach), co zdecydowanie wyró˝nia jà na
tle tradycji innych kultur europejskich, w których ta rola
przypada∏a muzyce instrumentalnej. Wiemy natomiast
o istnieniu dwóch instrumentów strunowych u˝ywanych
na Islandii w dawnych wiekach – fiµla, czy inaczej gigja
(rodzaj dwustrunowej harfy) oraz langspil. SpoÊród wy-
mienionych silniejszà tradycj´ mia∏ langspil, spokrewniony
z norweskim langeleikiem. Jego trzystrunowa konstrukcja
opiera∏a si´ na d∏ugim, cienkim pudle rezonansowym. Przy
pociàgni´ciu smyczkiem jednej ze strun odzywa∏y si´ dwie
pozosta∏e. Najstarszy egzemplarz langeleiku z wygrawero-
wanà datà 1624 znaleziono niedawno w Vardalsˆsen (Nor-
wegia). Pierwsze wzmianki o nim pochodzà z dokumentów
siedemnastowiecznych (powsta∏ych oko∏o 1622 roku), gdy
instrument nazywano langspil. Nie wiemy, kiedy i dlaczego

WOKÓ¸ MUZYKI ISLANDZKIEJ 193



EWA MURAWSKA194

zmieniono nazw´ na langeleik. Jednym z powodów mog∏o
byç zwi´kszenie liczby strun – z trzech do oÊmiu, a w kon-
sekwencji zmiana nazwy. Mo˝emy przypuszczaç, ˝e na Is-
landi´ trafi∏ w∏aÊnie najstarszy, trzystrunowy typ instru-
mentu, gdzie funkcjonowa∏ pod pierwotnà nazwà. Na Is-
landii spotykano ponadto pojedyncze egzemplarze innych
instrumentów muzycznych, takich jak b´ben, róg, czy har-
fa, prawdopodobnie przywiezione z innych paƒstw skan-
dynawskich. 

Kszta∏towanie si´ Êrodowiska muzycznego Islandii

Rozwój islandzkiego Êrodowiska muzycznego pozosta-
wa∏ pod silnym wp∏ywem wydarzeƒ politycznych na Islan-
dii drugiej po∏owy XIX wieku i pierwszej po∏owy wieku
XX. Muzyka rozwin´∏a si´ jako naturalna odpowiedê na ak-
tualne nastroje spo∏eczne i by∏a wa˝nym Êrodkiem rozbu-
dzania poczucia i potrzeby posiadania to˝samoÊci narodo-
wej. Sygna∏y o tym, ˝e znaczenie muzyki wzrasta, pojawi∏y
si´ na Islandii w po∏owie XIX wieku. O˝ywienie patrioty-
zmu i romantyczne zrywy dokonujàce si´ w Europie nie
omin´∏y równie˝ Islandii, której mieszkaƒcy domagali si´
uzyskania od Danii szerszej autonomii. Od lat czterdzie-
stych do dziewi´çdziesiàtych obserwujemy na Islandii silny
rozwój sztuki muzycznej, a zw∏aszcza chóralistyki, która
tworzy∏a opraw´ muzycznà do podnios∏ych wydarzeƒ poli-
tycznych. W roku 1840 zamontowano pierwsze organy
w katedrze w Reykjavíku. Oko∏o roku 1880 zawiàza∏o si´
w Reykjavíku pierwsze islandzkie towarzystwo chóralne
Harfa. Wzros∏o zainteresowanie muzykà, co spowodowa∏o
liczniejsze wyjazdy studentów do zagranicznych uczelni,
g∏ównie do Kopenhagi, i w konsekwencji przyczyni∏o si´ do
wyraênej aktywizacji ˝ycia muzycznego Islandii. 

Z okazji ustanowienia autonomii Islandii w ramach
paƒstwa duƒskiego (w roku 1903) powsta∏ wiersz napisany
przez Matthíasa Jochumssona, zaczynajàcy si´ od s∏ów 



„Ó, guµ vors lands! Ó, lands vors guµ!” (w przek∏adzie pro-
fesora Stanis∏awa Helsztyƒskiego: „Islandii Bo˝e, ziemi na-
szej Bo˝e”), do którego muzyk´ skomponowa∏ Sveinbjorn
Sveinbjörnsson (utwór sta∏ si´ w póêniejszych latach hym-
nem narodowym Islandii – Lofsöngur). Dwudziestosiedmio-
letni wówczas Sveinbjörnsson by∏ animatorem islandzkiej
sztuki kompozytorskiej i jednoczeÊnie pierwszym islandz-
kim kompozytorem (nie ˝y∏ jednak w Islandii, tylko
w Szkocji), który kszta∏ci∏ si´ za granicà, w Lipsku, mi´dzy
innymi u jednego z najwi´kszych przedstawicieli romanty-
zmu niemieckiego, Carla Reinecke. Pierwszym islandzkim
zawodowym i wykszta∏conym muzykiem (skrzypkiem,
kompozytorem) by∏ ≤órarinn Guµmudsson (1896–1979). ˚y∏
i dzia∏a∏ w swym ojczystym kraju. 

Wraz z intensyfikacjà rozwoju muzyki wyraênie wzro-
s∏o zainteresowanie muzykà ludowà, w wyniku czego wsz-
cz´to poszukiwania Êladów folkloru (Pjetru Gudjohnsen
i Jónas Helgason). Oko∏o roku 1892 staraniami Ólafura Da-
vidssona wydano w Kopenhadze zbiór 36 islandzkich melo-
dii, g∏ównie pochodzenia ludowego. W 1894 roku Zwiàzek
Studentów Islandii opublikowa∏ w Reykjavíku zbiór
Söngbók hins Íslenzka Stúdentafélags, zawierajàcy narodo-
we pieÊni patriotyczne. Reform´ przesz∏a tak˝e muzyka ko-
Êcielna – za sprawà organisty katedry w Reykjavíku, Pétu-
ra Gudjónssona, elementy folkloru ludowego przenikn´∏y
do melodii sakralnych. 

Dla stworzenia podwalin do rozwoju islandzkiej muzy-
ki instrumentalnej wa˝ny by∏ rok 1876, w którym odby∏ si´
na Islandii pierwszy publiczny koncert w dzisiejszym tego
s∏owa znaczeniu. Grupa kilku instrumentalistów d´tych,
kierowana przez Helgi Helgasona (1848–1922), zebra∏a si´
pod wodospadem rzeki Óxara w dolinie Thingvellir i zagra-
∏a kilka autorskich utworów. By∏o to wydarzenie nietypowe
do tego stopnia, ˝e lokalna gazeta „≤jóµólfur” poÊwi´ci∏a
mu ca∏y artyku∏. Reporter, czy te˝ pierwszy islandzki „kry-
tyk muzyczny”, poinformowa∏, i˝ „d˝entelmeni muzycy
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Êpiewali do swoich instrumentów”2. Oceni∏ wydarzenie ja-
ko oryginalne, jednak wyrazi∏ opini´, i˝ w porównaniu
z muzykà wokalnà ta „muzyka Êpiewana do instrumentów
nie ma ˝adnej przysz∏oÊci w kraju”3. 

Zas∏ugi dla budowania islandzkiej to˝samoÊci narodo-
wej w drugiej po∏owie XIX wieku odniós∏ Bjarni Thorste-
insson, ksiàdz, bliski wspó∏pracownik Muzeum Etnogra-
ficznego w Reykjavíku, badacz kultury staroislandzkiej
oraz muzyki ludowej. W ciàgu ponad dwudziestopi´ciolet-
niej pracy nad folklorem Thorsteinsson gromadzi∏ i spisy-
wa∏ ze s∏uchu melodie, które zawar∏ w pracy Islensk
≥jóµlög (wydanej w 1905 roku w Kopenhadze). Publikacja
zawiera przyk∏ady ponad pi´ciuset melodii chóralnych
i stanowi wspó∏czeÊnie wa˝ne êród∏o wiedzy o folklorze is-
landzkim. IntensywnoÊç badaƒ folklorystycznych, zainicjo-
wanych przez Thorsteinssona, zwi´kszy∏o z pewnoÊcià za∏o-
˝enie w 1911 roku pierwszego na Islandii uniwersytetu –
Uniwersytetu Islandzkiego (Háskóli Íslands) w Reykjavíku.
Powstanie placówki edukacyjnej o randze odpowiadajàcej
standardom Êwiatowym mia∏o korzystny wp∏yw na szko∏y
kszta∏càce na poziomie ni˝szego szczebla. Co wa˝ne dla roz-
woju muzyki, nauczyciele szkó∏ elementarnych i Êrednich
domagali si´ wprowadzenia jej do planu zaj´ç. Ich zdaniem
muzyka rozwija∏a wartoÊci estetyczne wÊród dzieci i m∏o-
dzie˝y oraz sprzyja∏a wychowywaniu w duchu patriotycz-
nym. Dzia∏o to si´ w okresie, w którym Islandia w sferze po-
lityki wkracza∏a na drog´ stopniowego odzyskiwania nie-
podleg∏oÊci, stàd tak silny nacisk po∏o˝ono na kszta∏towa-
nie ÊwiadomoÊci narodowej. 

W roku 1930 powsta∏a w Reykjavíku pierwsza w Is-
landii szko∏a muzyczna – Tónlistarskólinn í Reykjavík,
która ze wzgl´du na kwalifikacje kadry i umiejscowienie

2. Göran Bergendal, New Music in Iceland, Íslensk tónverka-
miµstöµ, Reykjavík 1991, s. 16.
3. Tam˝e.



w stolicy by∏a okreÊlana mianem „college”, mimo ˝e nie
mia∏a uprawnieƒ do kszta∏cenia muzyków na poziomie
akademickim (dopiero utworzenie Listaháskóli Íslands
w 2000 roku, a w nim wydzia∏u muzycznego, zapoczàtko-
wa∏o edukacj´ muzyków na tym szczeblu). Dzia∏alnoÊç
szko∏y spowodowa∏a nap∏yw zagranicznych muzyków, któ-
rzy zacz´li osiedlaç si´ na Islandii. Wspó∏czeÊnie do ponad
80 szkó∏ muzycznych na Islandii ucz´szcza ponad 30 proc.
uczniów poni˝ej 15 lat, przy populacji Islandii wynoszàcej
oko∏o 300 tys. mieszkaƒców. W szko∏ach muzycznych uczy
si´ nie tylko m∏odzie˝, lecz tak˝e doroÊli. Przytoczone sta-
tystyki pozytywnie Êwiadczà o poziomie kulturalnym
i ekonomicznym narodu islandzkiego (szko∏y muzyczne sà
p∏atne).

Szczególne znaczenie dla rozwoju kultury islandzkiej
i jej emancypacji w Êwiecie mia∏y niewàtpliwie wydarzenia
z drugiej po∏owy XX wieku, a zw∏aszcza powstanie w roku
1950 filharmonii i teatru. Jednym z pierwszych dyrygentów
islandzkiej orkiestry symfonicznej by∏ Polak, Bohdan Wo-
diczko (1912–1985), od roku 1960 przez kilkanaÊcie lat
zwiàzany z kszta∏tujàcym si´ Êrodowiskiem muzycznym Is-
landii. Wodiczko zapoczàtkowa∏ wspó∏prac´ z kompozyto-
rami islandzkimi, których stymulowa∏ do pisania muzyki
symfonicznej; regularnie jà tak˝e sam wykonywa∏. Warto
nadmieniç, ˝e dzi´ki olbrzymiej roli, jakà Wodiczko odegra∏
w islandzkim Êrodowisku muzycznym, wspó∏czeÊnie muzy-
cy z Polski sà cenieni na Islandii4. 
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4. Do grupy polskich muzyków mieszkajàcych na Islandii (na sta-
∏e lub przez d∏u˝szy czas) nale˝à: Marek Podhajski (do 2005), Anna
Podhajska (do 2005), Szymon Kuran (do 2005), Andrzej Klejna, Alek-
sandra Pytak, Alina Dubik, Jerzy Tosik-Warszawiak (do 2002), Patry-
cja Sza∏owicz, Les∏aw Szyszko. Osiàgni´ciami pedagogicznymi mogà
si´ pochwaliç zw∏aszcza prof. Marek Podhajski oraz prof. Anna Pod-
hajska, która przez wiele lat by∏a prezesem islandzkiego Oddzia∏u Su-
zuki. Uczniowie tych pedagogów zdobywali wielokrotnie najwy˝sze
laury na konkursach wykonawczych w Islandii.
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W roku 1974 Islandia przystàpi∏a do Ung Nordisk Mu-
sik (Young Nordic Music), zwiàzku za∏o˝onego pod koniec
drugiej wojny Êwiatowej przez studentów nordyckich kon-
serwatoriów muzycznych. Do jego g∏ównych dzia∏aƒ nale˝y
organizacja seminariów muzyki dziewi´tnasto- i dwudzie-
stowiecznej oraz Tygodnia Muzyki Wspó∏czesnej, na którym
prezentowana jest twórczoÊç m∏odych kompozytorów (do
trzydziestego roku ˝ycia). WÊród kompozytorów islandz-
kich, którzy po raz pierwszy z ramienia Ung Nordisk Musik
wzi´li udzia∏ w koncercie w Framnäs (Szwecja), byli: Jónas
Tómasson, Karólína Eiríksdóttir, Áskell Másson, ≤orsteinn
Hauksson, Snorri Sigfús Birgisson, ≤orsteinn Hannesson
i Bergljót Jónsdóttir. 

W tym samym roku (1974) powsta∏ Kammersveit Rey-
kjavíkur (The Reykjavík Chamber Orchestra), natomiast
w roku 1968 zawiàza∏o si´ Íslensk Tónverkamiµöµ (Iceland
Music Information Centre) w Reykjavíku; w roku 1987 po-
wstaje zespó∏ kameralny Caput Ensemble, popularyzujàcy
wspó∏czesnà muzyk´ islandzkà, a tak˝e odbywa si´ pierw-
sza edycja festiwalu muzyki chóralnej. W roku 1993, mi´dzy
innymi dzi´ki inicjatywom muzyków skupionych wokó∏
Tónlistarskólinn w Akureyri, zawiàza∏a si´ druga orkiestra
symfoniczna na Islandii – The North Iceland Symphony 
Orchestra. 

Twórcy ˝ycia muzycznego 
dwudziestowiecznej Islandii

W rozwa˝aniach nad wspó∏czesnà muzykà islandzkà
pomocny jest chronologiczny podzia∏ kompozytorów is-
landzkich tego okresu zaproponowany przez Marka Pod-
hajskiego5 w The Dictionary of Icelandic Composers, wyda-

5. Marek Podhajski (ur. 1938) – absolwent Akademii Muzycznej
w Gdaƒsku w zakresie teorii muzyki (1961) i kompozycji (1966). Dok-
tor teorii muzyki (Akademia Muzyczna w Warszawie, 1972), doktor
habilitowany muzykologii (Katolicka Akademia Teologiczna w War-



nym nie na Islandii, lecz sumptem w∏asnym Akademii Mu-
zycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 1997 roku.
Jest to pierwsza tego typu publikacja w historii islandzkiej
muzykologii. 

S∏ownik sprawnie ujmuje ˝ycie artystyczne dwudzie-
stowiecznej Islandii. Autor dokona∏ podzia∏u kompozyto-
rów islandzkich na szeÊç grup, bioràc pod uwag´ mi´dzy in-
nymi kryterium daty urodzin oraz lat twórczej aktywnoÊci.
Publikacja w sposób czytelny i odpowiedni do realiów is-
landzkich wyjaÊnia tak˝e definicj´ s∏owa „kompozytor”.
Typowym zjawiskiem, które zachodzi w ˝yciu muzycznym
Islandii, jest bowiem wszechstronnoÊç jego aktywnych
dzia∏aczy, co oznacza, ˝e tamtejsze Êrodowisko kompozytor-
skie skupia zarówno wyedukowanych kompozytorów, jak
i amatorów (w kr´gu ich zainteresowaƒ twórczych oraz, co
zrozumia∏e, ograniczonych mo˝liwoÊci warsztatowych,
znajdujà si´ g∏ównie pieÊni). Wspó∏czeÊni kompozytorzy
rzadko ograniczajà si´ do komponowania, a cz´Êciej sà tak-
˝e muzykami, nauczycielami czy producentami filmów edu-
kacyjnych. Z tego powodu 81 nazwisk kompozytorów,
o których w S∏owniku pisze profesor Podhajski, opatrzo-
nych jest opisem typu: „kompozytor i nauczyciel” (Haukur
Tómasson), „kompozytor, Êpiewak barytonowy i nauczy-
ciel” (John Speight), „gitarzysta, kompozytor i nauczyciel”
(Björn Thoroddsen), „flecista, kompozytor” (Martial Narde-
au). Ale tak˝e: „muzyk, malarz i kompozytor” (Sigfús Hal-
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szawie, 1993), profesor sztuki (1982). Za∏o˝yciel Instytutu Teorii Mu-
zycznej (1978) w Akademii Muzycznej w Gdaƒsku. Od 1994 roku pro-
fesor Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. W latach
1990–2005 zawodowo zwiàzany z Islandià jako nauczyciel muzyki
w Tónlistarskólinn w Akureyri. By∏ organizatorem I Festiwalu Is-
landzkiej Muzyki Fortepianowej (Akureyri 1992). Pozostaje wielkim
entuzjastà promowania muzyki polskiej w Islandii, jak i islandzkiej
w Polsce. èród∏o informacji biograficznych: Marek Podhajski, The
Dictionary of Icelandic Composers, Akademia Muzyczna im. F. Cho-
pina, Warszawa 1997.
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ldórsson), „saksofonista, muzyk jazzowy, kompozytor i na-
uczyciel” (Sigurµur Hjörtur Florason), a nawet „emeryto-
wany policjant, autor pieÊni” (Bjarni Júlíus Gíslason) czy
„fryzjer, autor pieÊni, zatrudniony obecnie w Reykjavík Bus
Service (Matthías Karelsson).

Grupa pierwsza kompozytorów islandzkich obejmuje
artystów urodzonych jeszcze w XIX wieku, których aktyw-
noÊç artystyczna przypada na pierwsze lata wieku XX. Sà
to: Árni Thorsteinsson (1870–1961), Áskell Snorrason
(1888–1970), Björgrin Guµmundsson (1891–1961), Halldór
Jónsson frá Reynivöllum (1873–1952), Helgi Pálsson (1899–
–1964), Jón Leifs (1899–1968), Jónas Tómasson Sr
(1881–1967), Karl Otto Runnólfsson (1900–1970), Páll Ísól-
fsson (1893–1974), Ragnar H. Ragnar (1898–1987), Sigurµur
≤órµarson (1895–1968), Sigvaldi Stefánsson Kalsdalóns
(1881–1946), ≤órarinn Guµmundsson (1896–1979), ≤órarinn
Jónsson (1900–1974). Z wymienionych artystów, jeÊli chodzi
o walory kompozycji, jedynie symfoniczna twórczoÊç Jóna
Leifsa zas∏uguje na uwag´.

Grupa druga obejmuje kompozytorów urodzonych
w pierwszych latach XX wieku, przed zakoƒczeniem pierw-
szej wojny Êwiatowej. Sà wÊród nich: Árni Björnsson
(1905–1995), Björn Franzson (1906–1974), Hallgrímur Hel-
gason (1914–1994), Jón ≤órarinsson (1917), Jónatan Ólafs-
son (1914), Jórunn Viµar (1918), Sigursveinn Daviµ Kri-
stinsson (1911–1900) oraz Skúli Halldórsson (1914). Dwie
pierwsze grupy cechuje intensywna dzia∏alnoÊç na rzecz
rozwoju ˝ycia muzycznego wyspy, przy czym druga grupa
kompozytorów w sposób wyraêniejszy dà˝y∏a do nowocze-
snych i Êwiatowych standardów kompozytorskich.

Kompozytorzy Fjölnir Stefánsson (1930), Gunnar Rey-
nir Sveinsson (1933), Herbert H. Áugústsson (1926), Jón
Ásgeirsson (1933), Jón Nordal (1926), Jón Sigurµsson (1932),
Leifur ≤órarinsson (1934–1998), Magnús Blöndal Jóhansson
(1925), Páll Pampichler Pálsson (1928) oraz Sigfús Hall-
dórsson (1920–1996) tworzà trzecià grup´ artystów islandz-



kich XX wieku. Z perspektywy znaczenia w procesie roz-
woju islandzkiej sztuki fletowej szczególnie twórczoÊç Le-
ifura ≤órarinssona wybija si´ ponad inne. 

Czwarta grupa obejmuje kompozytorów urodzonych
w czasie drugiej wojny Êwiatowej. Nale˝à do niej mi´dzy in-
nymi Árni Egilsson (1939), Elías Daviµsson (1941), Atli He-
imir Sveinsson, ≤orkell Sigurbjörnsson (1938) oraz Hal-
fiµi Hallgrímsson (1941). Ten ostatni pracuje i mieszka
w Szkocji. Natomiast Sveinsson i Sigurbjörnsson sà wspó∏-
czeÊnie autorytetami artystycznymi Islandii; wieloletni or-
ganizatorzy ˝ycia muzycznego wyspy, docenieni w kraju
i poza granicami, wykszta∏cili najm∏odszà generacj´ kom-
pozytorów islandzkich. 

Piàta grupa kompozytorów islandzkich zrzesza twór-
ców urodzonych oko∏o roku 1950–1960, sà to: Árni Harµar-
son (1956), Áskell Másson (1953), Bára Grímsdóttir (1960),
Haukur Tómasson (1960), Hjálmar Helgi Ragnasson (1952),
Jón Tómasson Jr (1946), Karólina Eiríksdóttir (1951), Lárus
H. Grímsson (1954), Snorri Sigfús Birgisson (1954).

Szósta grupa obejmuje najm∏odszà generacj´ kompo-
zytorów islandzkich. Nale˝à do niej Atli Ingólfsson (1962),
Gunnsteinn Ólafsson (1962), Guµni Franzson (1961), Hildi-
gunnur Rúnarsdóttir (1964) i Tryggvi M. Baldvinsson
(1965).

Kilka s∏ów o poszczególnych pokoleniach muzyków.
Kompozytorzy z pierwszej grupy nale˝à do animatorów is-
landzkiego ˝ycia muzycznego. Wyró˝nia∏a ich aktywnoÊç
organizatorska, która przyczyni∏a si´ do stworzenia placó-
wek i zespo∏ów muzycznych zajmujàcych znaczàce miejsce
w dwudziestowiecznej historii muzyki islandzkiej (m.in.
rok 1930 – Páll Ísólfsson zak∏ada szko∏´ muzycznà w Rey-
kjavíku, rok 1945 – Jón Leifs powo∏uje Zwiàzek Kompozy-
torów Islandzkich). Na tle pierwszych animatorów ˝ycia
muzycznego Islandii wszechstronna dzia∏alnoÊç wyró˝nia
zw∏aszcza Jóna Leifsa (1899–1968), nazywanego „ojcem
muzyki islandzkiej”.
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WÊród artystów grupy drugiej, posiadajàcych ukoƒczo-
ne profesjonalne wykszta∏cenie muzyczne, znajduje si´
pierwsza w historii muzyki islandzkiej kobieta, Jórunn
Viµar. Jest ona pionierkà w zakresie muzyki baletowej Is-
landii (jej balet Eldurinn by∏ wystawiony na otwarciu Te-
atru Narodowego w Reykjavíku w 1950 roku). Do grupy
drugiej nale˝y tak˝e Hallgrímur Helgason, kompozytor, pu-
blicysta, krytyk, edytor, lektor i reprezentant wàskiego kr´-
gu muzykologów islandzkich. 

Trzecia grupa obejmuje zarówno artystów zagranicz-
nych, którzy zwiàzali si´ ze Êrodowiskiem muzycznym 
Islandii (m.in. Páll Pampichler Pálsson), jak i pierwsze 
pokolenie islandzkich kompozytorów (m.in. Jón Nordal
i Leifur ≤órarinsson), których wyedukowali islandzcy na-
uczyciele. Po raz pierwszy w historii muzyki islandzkiej
szko∏a muzyczna w Reykjavíku sta∏a si´ miejscem, które
umo˝liwi∏o zdobycie wykszta∏cenia muzycznego w ojczy-
stym kraju. 

Kluczowymi postaciami czwartej grupy kompozytorów
islandzkich sà: Atli Heimir Sveinnson, ≤orkell Sigurbjörns-
son oraz Hafliµi Hallgrímsson. Sveinsson i Sigurbjörnsson
urodzili si´ w tym samym roku (1938) i mieÊcie (Reykjavík).
Podobnie wyglàda∏a droga artystyczna obu artystów – ju˝
w trakcie edukacji muzycznej wykazywali wszechstronnoÊç
zainteresowaƒ, kszta∏cili si´ w podobnych oÊrodkach zagra-
nicznych i cz´sto pod okiem tych samych pedagogów. Na
pró˝no jednak doszukiwaç si´ analogii w ich twórczoÊci:
Sveinsson kreowa∏ wokó∏ siebie wizerunek artysty niestro-
niàcego od Êmia∏ych eksperymentów, natomiast Si-
gurbjörnssona cechowa∏a dyscyplina twórcza i jasna kon-
cepcja dzie∏a. Podzielam tu opini´ wyra˝onà przez Görana
Bergendala, autora opracowania New Music in Iceland. 

AktywnoÊç artystyczna kompozytorów grupy czwartej
potwierdza koniecznoÊç ∏àczenia komponowania muzyki
z innego rodzaju dzia∏alnoÊcià. ≤orkell Sigurbjörnsson
przyznaje: 



Nie wierz´, ˝e mo˝na przetrwaç jako specjalista w naszym ma-
∏ym spo∏eczeƒstwie. JeÊli chcia∏bym byç kompozytorem akade-
mickim, wyjecha∏bym do Ameryki, zosta∏ profesorem na uni-
wersytecie, uczy∏ jakiÊ przedmiotów akademickich i pisa∏ muzy-
k´ akademickà, która by∏aby tylko wykonywana przez moich
akademickich kolegów na mi´dzynarodowych koncertach orga-
nizowanych przez uniwersytet. JeÊli chcia∏bym specjalizowaç
si´ w muzyce popularnej, przeprowadzi∏bym si´ do Hollywood,
pisa∏ ∏atwe melodie i mia∏bym nadziej´ sprzedaç je w milionach
kopii. Ale jeÊli chce si´ mieszkaç tu, w Islandii, i chce si´ prze-
trwaç, nie mo˝na sobie pozwoliç na takà specjalizacj´. Trzeba
pisaç muzyk´, która jest potrzebna, muzyk´, którà ludzie chcà
s∏uchaç i graç6.

Grupa piàta kompozytorów islandzkich obejmuje arty-
stów urodzonych po drugiej wojnie Êwiatowej (w latach
1946–1960), którzy w wi´kszoÊci byli studentami ≤orkella
Sigurbjörnssona, a nast´pnie kontynuowali nauk´ za grani-
cà. W kr´gu ich twórczych zainteresowaƒ znajduje si´ mu-
zyka elektroakustyczna (Lárus H. Grímsson). Jednym z czo-
∏owych przedstawicieli tej grupy jest Haukur Tómasson (ur.
1960). Tómasson studiowa∏ kompozycj´ w Reykjavíku, Ko-
lonii i Amsterdamie. Trzykrotnie nominowany do nagrody
Nordic Music Prize zosta∏ jej laureatem w roku 2004, za mu-
zyk´ do opery kameralnej Gudrun’s 4th Song, której libret-
to jest oparte na ludowej islandzkiej legendzie pochodzàcej
z Eddy. 

Ostatnia grupa skupia kompozytorów najm∏odszej ge-
neracji, urodzonych w latach 1961–1970, takich jak Atli In-
gólfsson (1962), Gunnsteinn Ólafsson (1962) czy Hildigun-
nur Rúnarsdóttir (1964).

Muzyka fletowa

Powstanie i rozwój islandzkiej muzyki fletowej przy-
pad∏y na drugà po∏ow´ XX wieku. W odró˝nieniu od in-
nych paƒstw nordyckich flet nie by∏ u˝ywany w tradycyj-
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6. Cyt. za: Göran Bergendal, New Music in Iceland, s. 93.
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nej muzyce ludowej. Nale˝y wi´c sobie uÊwiadomiç, jak
m∏oda jest tradycja zwiàzana z grà na flecie w Islandii.
Pierwsi fleciÊci, którzy mieli bezpoÊredni wp∏yw na kszta∏-
towanie si´ islandzkiej muzyki fletowej, dzisiaj nadal sà
koncertujàcymi artystami (Aitken). Tak˝e kompozytorzy,
których utwory fletowe znajdujà szczególne miejsce w is-
landzkiej muzyce fletowej (Sveinsson, Sigurbjörnsson),
wcià˝ pozostajà czynni.

Nie mamy dok∏adnych wiadomoÊci, kiedy i w jakich
okolicznoÊciach flet pojawi∏ si´ na Islandii. Nie znamy tak˝e
wielu nazwisk ani sylwetek flecistów, którzy mogliby dzia∏aç
jeszcze w dziewi´tnastowiecznej Islandii. Skàpa wiedza do-
tyczàca informacji potrzebnych do ustalenia losów fletu na
wyspie jest przede wszystkim wynikiem braku islandzkich
tradycji muzykologicznych. Wiemy na pewno, ˝e flet nie by∏
u˝ywany w muzyce ludowej dawnej Islandii i przynajmniej
ta wiedza usuwa pewne wàtpliwoÊci – podobnie jak w przy-
padku muzyki instrumentalnej, mówiàc o profesjonalnej mu-
zyce fletowej Islandii, oceniamy wiek XX i XXI.

Najstarszy islandzki utwór fletowy pochodzi z drugiej
po∏owy XX wieku. Jest nim prawdopodobnie Fjögur íslen-
zk ≥jµlög (Four icelandic folk songs) na flet i fortepian,
skomponowany oko∏o 1950 roku przez Árni Björnssona
(1905–1995), kompozytora, nauczyciela i flecist´ Iceland
Symphony Orchestra. Czterocz´Êciowy utwór (Allegretto,
Andante, Andante, Allegretto grazioso) charakteryzuje pro-
stota i wdzi´k, sielski charakter oraz interesujàce rozwiàza-
nia harmoniczne w partii fortepianu. Utwór zawiera pod-
stawowe cechy zindywidualizowanego stylu Björnssona,
okreÊlanego jako elegancki, „starannie równowa˝àcy
ch∏odny romantyzm, neoklasycyzm i rozrywk´”7. JeÊli mo˝-
na podjàç si´ próby wyznaczenia poczàtków islandzkiej
muzyki fletowej, to otwiera jà w∏aÊnie twórczoÊç Björnsso-
na. Szczególny rozkwit islandzkiej literatury fletowej doko-

7. Tam˝e, s. 58.



na∏ si´ dzi´ki kompozytorom zrzeszonym w grupie czwartej
(Sveinsson i Sigurbjörnsson), ale przede wszystkim w rezul-
tacie aktywnej postawy zagranicznych flecistów, którzy 
docenili potrzeb´ uczestniczenia w procesie tworzenia is-
landzkiej sztuki gry na flecie.

Najwi´kszy udzia∏ w rozwoju islandzkiej muzyki fleto-
wej mieli fleciÊci Manuela Wiesler i Robert Aitken. Sà to
pierwsi artyÊci w historii islandzkiej muzyki fletowej, którzy
rozwijali aktywnoÊç artystycznà na wyspie i mieli wielki
wp∏yw na dzisiejszy kszta∏t islandzkiej literatury fletowej.
Utwory kompozytorów islandzkich im dedykowane sà dzi-
siaj wymieniane przez artystów islandzkich jako najwa˝-
niejsze pozycje w islandzkiej literaturze fletowej. Mo˝emy
wi´c uznaç, ˝e rola budowania islandzkiej muzyki fletowej
przypad∏a w∏aÊnie Wiesler i Aitkenowi. Oboje byli ponadto
wieloletnimi ambasadorami muzyki islandzkiej za granicà.

Manuela Wiesler (ur. 1955), z pochodzenia Austriaczka,
mieszka∏a na Islandii w latach 1973–1983. By∏a wybitnà fle-
cistkà obdarzonà doskona∏à technikà, muzykalnoÊcià oraz
naturalnà charyzmà scenicznà. Dla kompozytorów islandz-
kich by∏a wyjàtkowym partnerem artystycznym, stymulo-
wa∏a ich bowiem do pisania nowej muzyki, a jej wykonania
sta∏y zawsze na najwy˝szym Êwiatowym poziomie. 

Nie wydaje mi si´, ˝ebym to ja – mówi artystka – sta∏a u êróde∏
fletowej muzyki islandzkiej. Poczàtek islandzkiej muzyki fleto-
wej to przypuszczalnie Àrni Björnsson. Tak˝e Robertowi Aitke-
nowi poÊwi´cono wiele utworów i to du˝o wczeÊniej ni˝ mnie. To
prawda, ˝e by∏am inspiracjà dla niektórych kompozytorów, ale
jestem przekonana, ˝e gdyby nie ja, to inni fleciÊci zainspirowa-
liby ich w podobny sposób. Uwa˝am, ˝e pewne utwory po pro-
stu czeka∏y, by zostaç napisane, i ja jedynie mog∏am pomóc przy-
spieszyç ten proces. To, ˝e kompozytorzy islandzcy pisali dla
mnie, wynika zapewne z tego, ˝e zawsze chcia∏am przekraczaç
granice swoje i fletu8.
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8. Rozmowa Manueli Wiesler z Ewà Murawskà przeprowadzona 12
marca 2003 roku.
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Wiesler zakoƒczy∏a karier´ solowà w 2001 roku, po-
Êwi´cajàc si´ psychologii muzycznej, socjologii i pedagogi-
ce. W roku 2003 obroni∏a prac´ habilitacyjnà Psychische
Probleme bei Instrumentalsolisten: Wie kann Beratung hel-
fen? i obj´∏a posad´ profesora w Zak∏adzie Interpretacji
Muzycznej i kierownika Kszta∏cenia Dyplomowego w Wy˝-
szej Szkole Muzycznej przy Uniwersytecie w Göteborgu
w Szwecji. 

Podobnà rol´ w procesie rozwoju islandzkiej literatury
fletowej, co Manuela Wiesler, odegra∏ Kanadyjczyk Robert
Aitken (ur. 1939), solista, profesor Uniwersytetu w Toronto
oraz Hochschule für Musik we Fryburgu Bryzgowijskim.
Wp∏yw Aitkena na rozkwit literatury fletowej Islandii zda-
je si´ byç jednak mniejszy ni˝ Manueli Wiesler, jeÊli mo˝na
podjàç si´ próby tego rodzaju oceny. W przeciwieƒstwie do
Wiesler Aitken w ˝adnym okresie ˝ycia nie mieszka∏ na Is-
landii. Nie móg∏ wi´c inspirowaç artystów i stymulowaç
rozwoju literatury fletowej w stopniu takim, jak to czyni∏a
Wiesler. Niemniej jednak przez wiele lat Aitken tak˝e by∏
ambasadorem muzyki islandzkiej i kompozytorzy islandzcy
równie˝ jemu poÊwi´cili wiele utworów fletowych. Poziom
wirtuozerii i osobowoÊci artystycznych Wiesler i Aitkena sà
podobne, ró˝ni∏ ich temperament muzyczny. Wiesler gra∏a
wy∏àcznie na tradycyjnym flecie poprzecznym, Aitken zaÊ
na jego ró˝nych rodzajach. Interesowa∏y go ró˝ne techniki
gry fletowej oraz sposoby wydobycia dêwi´ku. 

Wynikiem wspó∏pracy Manueli Wiesler i Roberta Ait-
kena z kompozytorami islandzkimi jest wiele kompozycji,
które stanowià kamieƒ milowy wspó∏czesnej literatury fle-
towej Islandii. Sà to przede wszystkim nast´pujàce utwory:
Leifur ≤órarinsson – Sonata per Manuela, Atli Heimir Sve-
insson – Flautukonsert, Xanties, Tuttugur og ein tónamínú-
ta, ≤orkell Sigurbjörnsson – Kalaïs, Columbine, a tak˝e
liczne kompozycje na flet solo. 

Jednym z pierwszych kompozytorów islandzkich, któ-
ry wspó∏pracowa∏ z Manuelà Wiesler w latach siedemdzie-



siàtych XX wieku, by∏ Leifur ≤órarinsson (1934–1998).
W ostatnim okresie swojej aktywnoÊci twórczej ≤órarinsson
poÊwi´ci∏ Wiesler wiele utworów, mi´dzy innymi Su-
marmál (1978) na flet i klawesyn, którego tytu∏ oznacza is-
landzkie s∏owo na okreÊlenie ostatnich pi´ciu dni zimy.
Utwór ma charakter swobodnej i lekkiej fantazji z typo-
wym dla ≤órarinssona bogactwem obrazów i pomys∏ów
(elementy pieÊni ludowych, impresjonistyczna dba∏oÊç
o dêwi´k, rytmika jazzowa). Powsta∏a rok póêniej Sonata
per Manuela (1979) stanowi z kolei nawiàzanie do solowych
sonat fletowych Jana Sebastiana Bacha. Budowà przypomi-
na form´ barokowej sonaty da chipsa i jest przyk∏adem
utworu neoromantycznego we wspó∏czesnej muzyce is-
landzkiej. 

Dla Manueli Wiesler powsta∏ tak˝e Xanties na flet
i fortepian (1975), napisany przez Atli Heimira Sveinssona
(ur. 1938). Integracja s∏owa, u˝ytego jako integralna cz´Êç
dzie∏a, i dêwi´ku jest w utworze silna do tego stopnia, i˝ ro-
dzi si´ pytanie, które z nich jest wa˝niejsze. Sam kompozy-
tor okreÊla utwór „muzykà anegdotowà”, podkreÊlajàc nie-
rozerwalnoÊç dêwi´ku i s∏owa, a tak˝e nawiàzanie do formy
sag, gdzie muzyka daje komentarz s∏owu. Sveinsson zade-
dykowa∏ Wiesler tak˝e inny utwór – Tuttugur og ein tó-
namínúta (21 sounding Minutes) na flet solo. Kompozycja
sk∏ada si´ z 21 cz´Êci o d∏ugoÊci oko∏o jednej minuty ka˝da,
które mo˝na dowolnie zestawiaç. Kolejne cz´Êci opatrzone
sà programowymi tytu∏ami: Karlatónar (Sound of Men),
Safntónar (Sound of Museum), Fiskatónar (Sound of Fish),
Blómatónar (Sound of Flowers). Utwór stanowi pewien ro-
dzaj antologii mo˝liwoÊci dêwi´ku fletu. Inne utwory kom-
pozytorów islandzkich dedykowane Manueli Wiesler to
chocia˝by Til Manuelu, Euridice, Columbine (≤orkell Si-
gurbjörnsson, ur. 1938), Oslóarræll, Two Études – in black
and white (Ragnarsson Hjálmar Helgi, ur. 1952), Solitude
(Magnús Blöndal Johansson, ur. 1925). Przyk∏adami utwo-
rów dedykowanych Robertowi Aitkenowi sà natomiast:
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Koncert na flet i orkiestr´ (1975) Atli Heimira Sveinssona,
Kalaïs (1978) ≤. Sigurbjörnssona oraz Verse I (1975) Ha-
fliµi Hallgrímssona. Awangardowy Koncert fletowy Sveins-
sona ju˝ trzy lata po powstaniu zdoby∏ najwy˝sze wyró˝nie-
nie kompozytorskie, jakie jest mo˝liwe do osiàgni´cia
w Skandynawii – The Nordic Music Prize9. 

Warto zauwa˝yç, ˝e ˝adnemu z innych koncertów na
flet i orkiestr´, skomponowanych w XX wieku w pozosta-
∏ych krajach nordyckich jak dotàd nie uda∏o si´ powtórzyç
sukcesu utworu Sveinssona. Forma koncertu jest jednocz´-
Êciowa z wyraênie zaznaczonymi trzema fragmentami.
„Utwór opiera si´ na zwyczajnej konstrukcji dramatycznej,
z tym ˝e zaczyna si´ w zenicie”10 – wyjaÊnia kompozytor.
U Sveinssona instrument solowy wyraênie kontrastuje z or-
kiestrà, której funkcja przestaje si´ ograniczaç do akompa-
niamentu, a istnieje jako samodzielny byt symfoniczny i nie
nawiàzuje dialogu z solistà. Partia fletu potraktowana jest
tutaj nad wyraz indywidualnie i w miar´ trwania utworu
separacja stale si´ pog∏´bia, by pod koniec tradycyjny flet
poprzeczny zosta∏ zastàpiony czy wr´cz wyparty przez ja-
poƒski flet bamboo. 

Muzyka Sveinssona jest zarazem romantyczna i surre-
alistyczna, czego przyk∏ad odnajdziemy w∏aÊnie w Koncer-
cie. JeÊli chodzi o orkiestr´, zauwa˝amy niezwyk∏e bogac-
two pomys∏ów, w tym interesujàce rozwiàzania brzmienio-
we, oryginalne zestawienia instrumentów, wreszcie ró˝no-

9. The Nordic Music Prize to nagroda przyznawana w Sztokholmie
od 1965 roku przez Rad´ Paƒstw Nordyckich. Od roku 1990 wyró˝nie-
nie nadawane jest corocznie (wczeÊniej – co trzy lata); poczàwszy od
1997 roku kandydatów wskazujà kraje, z których pochodzà twórcy.
W kolejnych edycjach zmieniajà si´ kategorie, w których sà wr´czane
nagrody, stàd wÊród laureatów pojawiajà si´ obok siebie ekscentrycz-
na wokalistka Björk (Islandia), dyrygent chóralny E. Ericsson ze
Szwecji, basista jazzowy N.-H. Ørsted Pedersen z Danii i kompozyto-
rzy muzyki klasycznej.
10. Cyt. za ksià˝eczkà programowà p∏yty Sveinssona Portrait.



rodnoÊç barwy, budzàcà skojarzenia z muzykà Kazimierza
Serockiego. Bogactwo barwy jest wynikiem wielu zabiegów
kompozytorskich, w tym powierzenia wyró˝niajàcych par-
tii nietypowym instrumentom symfonicznym: organom
i saksofonowi. Z perspektywy poszukiwaƒ sonorystycznych
we fletowej literaturze wspó∏czesnej w partii fletu z koncer-
tu Sveinssona odnajdziemy wiele analogii do pomys∏ów sto-
sowanych przez innych wspó∏czesnych twórców Êwiato-
wych, w tym Toru Takemitsu. Fletowe utwory Sveinssona
ukazujà miejscami wyraêne zwiàzki z twórczoÊcià tego
uznanego dzisiaj przedstawiciela japoƒskiej awangardy.
Analogi´ wyznaczajà innowacyjne rozwiàzania: fla˝olety,
przed´cia, gra w obr´bie çwierçtonów czy wprowadzenie do
utworu tekstu mówionego przez solist´ jako integralnej cz´-
Êci dzie∏a (Xanties). Obszerna twórczoÊç fletowa Sveinsso-
na, oprócz wymienionych kompozycji, obejmuje utwory
wokalno-instrumentalne, a tak˝e liczne kompozycje kame-
ralne z wi´kszà obsadà wykonawczà, na przyk∏ad Dansar
D±rµarinnar (1983). Powsta∏e w roku 1971 Intermezzo na
flet i fortepian stanowi udanà prób´ po∏àczenia folkloru is-
landzkiego z nurtem neoromantycznym. Intermezzo pocho-
dzi z Dimmalimm, islandzkiej bajki autorstwa malarza
Muggura, i mia∏o symbolizowaç ca∏y rok, przez który Dim-
malimm czeka∏a na powrót ∏ab´dzia.

Literatura fletowa zajmuje wa˝ne miejsce tak˝e
w twórczoÊci kompozytorów islandzkich m∏odszego pokole-
nia (tu: grupy piàtej i szóstej). Du˝a popularnoÊç fletu
w spuÊciênie m∏odych twórców ma zapewne zwiàzek z wiel-
kim rozkwitem muzyki fletowej, który dokona∏ si´ za spra-
wà Manueli Wiesler. Równie˝ dla kompozytorów Wiesler
by∏a êród∏em inspiracji twórczej. Prawie ka˝dy z kompozy-
torów islandzkich m∏odszej generacji jest autorem przynaj-
mniej jednego utworu na flet solo. Sà to mi´dzy innymi
Áskell Máson – Itys, Lament, Bára Grimsdóttir – White Ju-
ne, Hilmar ≤órµarson – Sononymus for Flute, Lullaby,
Kjartan Ólafsson – Calculus, Ríkharµur Friµriksson – Ísland
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farsælda frón, Porsteinn Hauksson – Cho, Mist ≥orkelsdót-
tir – Krummavísa, Rún, By the Beside, Rún&Vi¥ Stokkinn,
Snorri Birgisson – Partita, Atli Ingólfsson – Berging. Muzy-
ka fletowa szczególnie wyró˝nia si´ w twórczoÊci Haukura
Tómassona, a tak˝e Karóliny Eiríksdóttir. Dwa spoÊród
koncertów Tómassona skomponowanych na instrument so-
lowy z orkiestrà przeznaczone sà na flet – Konsert nr 1
(1997) dedykowany Áshildur Haralsdóttir oraz powsta∏y
cztery lata póêniej Konsert nr 2, napisany dla flecistki izra-
elskiej Sharon Bezaly. Kompozycje Tómassona reprezentu-
jà najnowsze osiàgni´cia wspó∏czesnych kierunków w mu-
zyce i na pró˝no szukaç w nich romantycznej melodyjnoÊci,
którà mo˝na znaleêç jeszcze u Sveinssona (Intermezzo). Na-
wet tytu∏ujàc swoje utwory w sposób przywodzàcy na myÊl
odwo∏ania do minionych epok, Tómasson dzia∏a wy∏àcznie
w obr´bie Êrodków stylistycznych i kompozytorskich typo-
wych dla muzyki wspó∏czesnej. Doskonale widoczne jest to
w utworze na flet i klawesyn o obrazowym tytule Ecco del
Passato, w którym zarówno sk∏ad instrumentalny, jak i ty-
tu∏ mog∏yby sugerowaç zwiàzki z epokà baroku. Dwucz´-
Êciowy utwór mo˝na postrzegaç jako muzyczny pomost ∏à-
czàcy tradycj´ z nowoczesnoÊcià. Z jednej strony nawiàza-
nia do historycznych instrumentów muzycznych (klawesyn)
mogà byç prywatnà odpowiedzià kompozytora na brak mu-
zyki barokowej Islandii, z drugiej modernistyczny charak-
ter utworu kieruje ku nowoczesnoÊci. 

W twórczoÊci fletowej Eiríksdóttir dominuje natomiast
forma kameralna – od dwóch do dziesi´ciu wykonawców,
w tym: IVP (1977), Eign, Gunnarshólmi, Kvöld, Í Hrapinu
(1982), Game (1993), Höfuµstafir fyrir Caput (2002) i inne,
jak Flute Reel na flet solo (1998), Spor na flet altowy czy
Koncert na dwa flety i orkiestr´ (2004). Pozosta∏e utwory
fletowe kompozytorów islandzkich m∏odszej generacji to
Atli Ingólfsson Three moments (1986), Post scriptum (1998),
Quintette, Jónas Tómasson– Grænn snjór (Green Snow) na
flet i fortepian, Szymon Kuran – Square (1984).



Zakoƒczenie

AktywnoÊç muzyczna w Islandii rozwija si´ od koƒca
XIX wieku. Intensywna i wysoce profesjonalna dzia∏alnoÊç
artystyczna prowadzona przez kompozytorów i artystów,
szacunek dla tradycji ludowej, a tak˝e silna obecnoÊç ama-
torskiego ruchu muzycznego budujà wspó∏czeÊnie przyja-
zne Êrodowisko do rozwoju muzyki, w tym fletowej, oraz
stanowià ciekawy wk∏ad do europejskiej kultury muzycz-
nej. Zawarte w tym artykule informacje odnoszà si´ zaled-
wie do cz´Êci poruszonego zagadnienia; nale˝y je traktowaç
jako w∏aÊciwy wst´p do dalszych studiów nad kulturà mu-
zycznà Islandii.
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