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Sebastian Jakub Konefa *

MI DZY UTOPI  TURYZMU 
A ANTYUTOPI  NIEAUTENTYCZNO CI.
TRZY FILMOWE PODRÓ E PO ISLANDII1

Kino drogi jest gatunkiem fi lmowym, zwi zanym z ameryka skim prze omem kontrkulturowym ko ca lat 
60. XX wieku, który balansowa  pomi dzy kontestowaniem American way of life a ukrytym umacnianiem 
systemu kapitalistycznego. Islandzkie kino drogi korzysta z elementów semantycznych i syntaktycznych, 
wykorzystywanych w produkcjach z USA, nasycaj c je cechami narodowymi i transnarodowymi. Dzi ki
nasyconej ironi  postmodernistycznej perspektywie fi lmy, takie jak lossi/810551 Júlíusa Kempa, Cold Fever
Fridrika Fridrikssona i Back Soon Sólveig Anspach mog  by  odczytywane jako audiowizualne zaproszenia 
do zapoznania si  z wykreowanym dla potrzeb przemys u turystycznego utopijnym obrazem Islandii. Jednak 
przy dok adniejszej lekturze produkcje te uzna  mo na równie  za teksty kultury próbuj ce ów nieautentyczny 
obraz dekonstruowa .

S owa kluczowe: socjologia turyzmu, utopia, dystonia, Islandia, kino drogi

1. PODRÓ  PIERWSZA: DYSTOPIA ZANIKAJ CEJ TO SAMO CI

Tytu  nakr conego w 1997 roku fi lmu Júlíusa Kempa Blossi/810551 odnosi si  do 
numeru telefonu jego g ównej bohaterki, za  w podtytule zawiera dopisek „Islandia jutro”. 
Ów dopisek ma cis y zwi zek z tematyk  obrazu, krytykuj c  warto ci pokolenia nazwa-
nego przez media generacj  X2. I cho  Peter Cowie, jedyny angloj zyczny monografi sta 
islandzkiej kinematografi i, ze wzgl du na obecny w fi lmie motyw nadu ywania narkoty-
ków porównuje Blossi do nakr conego rok wcze niej szkockiego Trainspotting Danny’ego 
Boyle’a, to islandzki obraz jest znacznie bli szy wideoklipowej poetyce produkcji pokroju 
Doom Generation Gregga Arakiego (1995). Co wi cej, w odró nieniu od dziej cego si
g ównie w Edynburgu, a wi c miejskiego charakteru Trainspotting, fi lm J. Kempa ga-
tunkowo przynale y do kina drogi, wyra nie odwo uj c si  do ameryka skich obrazów 

* Uniwersytet Gda ski; sebastian.konefal@ug.edu.pl.
1 Artyku  powsta  dzi ki wsparciu udzielonemu przez Islandi , Liechtenstein i Norwegi , poprzez dofi nansowanie 

ze rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

2 Termin ten rozpropagowa  w swojej ksi ce Genertaion X pochodz cy z Kanady pisarz Douglas Coupland 
(patrz: D. Coupland, Pokolenie X: opowie ci na czasy przy pieszaj cej kultury, prze . Jan Rybicki, War-
szawa 2008. 
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o podró uj cych po bezdro ach parach przest pców reprezentuj cych antywarto ci m o-
dego pokolenia. W szybkich, teledyskowo zmontowanych kadrach fi lmu reprezentuj  je 
narkotyki, alkohol, seks, muzyka, komiksy, fi lmy animowane oraz gry wideo. Co wi cej,
je eli fi lm Boyle’a jest kontrowersyjn  medytacj  nad rol  ró nych form konsumpcyjnego 
podej cia do ycia, a obraz Arakiego mo na odebra  jako ironiczny antyportret ja owej
egzystencji pokolenia grunge, to Blossi J. Kempa okazuje si  produkcj  o wymowie anty-
ameryka skiej i antynowoczesnej. Wykszta cony w artystycznej szkole w Wielkiej Brytanii 
re yser jest zreszt  konsekwentny w swoim reinterpretacyjnym fl irtowaniu z ameryka ski-
mi wp ywami kina gatunków na kultur  islandzk . Brulionow  efemeryczno  jego stylu 
mo na ju  wyra nie odczu  w debiutanckiej, inspirowanej Kempem i kinem niezale nym
Tapecie z 1992 roku, ironicznie prezentuj cej subkulturowe fascynacje m odych wyspia-
rzy. Natomiast w swoim najnowszym obrazie Reykjavik Whale Watching Massacre (2009) 
autor Blossi si gn  z kolei do formy slashera, krwawej odmiany ameryka skiego horroru, 
z sukcesem adaptuj c jego poetyk  do islandzkich warunków. W gatunkowych kliszach 
wszystkich trzech fi lmów atwo dostrzec charakterystyczn  dla islandzkiej kultury Heiße
Liebe, któr  mieszka cy wyspy darz  oddalone od ich kraju o cztery godziny lotu Stany 
Zjednoczone. Obecna w wielu przejawach artystycznej ekspresji mieszanka niech ci i fa-
scynacji Ameryk  wi e si  z historycznym dziedzictwem ojczyzny sag. Ukszta towana
w XIX wieku to samo  narodowa kraju, cho ci le zwi zana z obrazowaniem zapo y-
czonym z rozkwitaj cego wówczas niemieckiego nacjonalizmu, ma równie  wiele cech 
wspólnych w a nie z mitem pogranicza. Ameryka ski socjolog, Richard F. Thompson, 
w swojej ksi ce Iceland: the First New Society udowadnia, e to w a nie obywatele USA 
jako pierwsi stworzyli struktury spo eczne, których cechy najcz ciej przypisywane s
g ównie anglosaskim kulturom Ameryki Pó nocnej, Australii i Nowej Zelandii (Thompson 
1980: 3–30). Analizowane przez Thompsona paralele pomi dzy cechami Amerykanów 
i Islandczyków wykorzystuje równie  Stefán Ólafsson w swoim tek cie The Identity of 
Iclanders – Scandinavian or American? (Ólafsson 2003). Autor zauwa a, i  nowe spo e-
cze stwa cz  wro ni te w ich korzenie do wiadczenia pierwszych osadników. 

Charakteryzuj  je takie cechy i warto ci jak: silne poczucie indywidualizmu, du y nacisk na sa-
mopomoc i niezale no , awersja do scentralizowanej w adzy, niech  do podatków i du y nacisk 
na idee równo ciowe oraz raczej nieobecno  rygorystycznych podzia ów na klasy spo eczne.
Nowe spo ecze stwa s  populistyczne, cz sto surowe w obej ciu i zorientowane materialistycznie3

(Ólafsson 2003: 1).

Podkre li  nale y równie  wag  protestanckiej perspektywy, która zarówno w przy-
padku Ameryki, jak i Islandii ( cz cej luteranizm z elementami dawnych religii animi-
stycznych), umacnia a zwi zki bezlitosnej, ale i pi knej, nieska onej kultur  natury z wy-
j tkowo ci  cech kraju oraz twardym charakterem zamieszkuj cych go ludzi. 

Strategie romantyzowania nacjonalistycznych symboli, przej te z XIX-wiecznych nie-
mieckich nurtów narodowo ciowych, pomog y Islandczykom wzmocni  podwaliny w asnej 
to samo ci i odró ni  kulturowo podleg  królestwu Danii wysp . Autorzy nacjonalistycznej 

3 Wszystkie teksty angloj zyczne oraz fi lmowe dialogi wykorzystane w artykule pozostaj  w t umaczeniu autora.
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poezji z dum  wyra ali si  o swoim narodzie, podkre laj c przekonanie, i  jako jedyny za-
chowa  on niezmieniony od wieków j zyk oraz stworzy  podwaliny kultury skandynawskiej, 
dzi ki tchni ciu ycia w pe ne mitologicznych symboli sagi (Karlsson 1980: 77–89). 

Równie  kino, stawiaj ce swoje pierwsze kroki na pocz tku XX wieku, zosta o zaprz -
gni te do roli propagatora idei wyj tkowo ci kraju, zgodnie z nacjonalistycznym dyskur-
sem prezentuj c Islandi  jako odleg  krain  zamieszka  przez zdrowych i dobrych ludzi, 
w której szcz cie mo na uzyska yj c bogobojnie i zgodnie z prawami natury. Björn 
Ægir Norðfjörð, opisuj c pocz tki kinematografi i w swej ojczy nie, zauwa a podobie stwa
w prezentowaniu Islandii we wczesnych fi lmach du skiego dokumentalisty Petera Peterse-
na, do nacjonalistycznie zorientowanej poetyki niemieckiego Kulturfi lmu:

Podej cie islandzkich pionierów kinematografi i nie ró ni o si  zbytnio od sposobu obrazowania 
Petersena. Jego prace mog  by  postrzegane jako prekursorskie dla tzw. „islandzkiego fi lmu” 
(…), którego tematem by o pa stwo. Tak postrzegany narodowy gatunek, prze ywaj cy okres 
swojej wietno ci w latach 20. i 30. XX wieku, mia  wiele wspólnego z niemieckim Kulturfi lmem, 
opisywanym przez Sabine Hanke jako „forma dokumentalizmu po czona z wyidealizowanymi 
obrazami natury, kraju i jego mieszka ców”. (Norðfjörð 2010: 61). 

Jak zauwa a Anne Byrdon w swoim tek cie Whale-siting: Spatiality In Icelandic Natio-
nality, obrazowanie tego typu b dzie powraca  w szczególnie wa nych dla Islandii momen-
tach (Byrdon 1996: 38–39), nadaj c patosu dyskusjom o wa nych narodowych kwestiach 
takich jak uzyskanie niepodleg o ci w roku 1944, obecno  na wyspie w latach 1941–2005 
ameryka skiej armii (i zwi zane z ni  niebezpiecze stwo wp ywów obcej kultury) i podsy-
caj c arliwo  trwaj cego wiele lat sporu z innymi krajami atlantyckimi o prawa do po owu 
dorszów i zabijania wielorybów. Znamienne, e nawet wspó cze nie perspektywa narodowa 
nadal niekiedy wykorzystuje ksenofobiczne oskar enia obcych wp ywów o psucie nieska o-
nego islandzkiego spo ecze stwa. Jej wyra n  obecno  odnale  mo na zarówno w klasycz-
nych produkcjach fi lmowych z lat 50., jak i w retoryce medialnych debat z ko ca ubieg ego 
wieku dotycz cych m.in. przemocy domowej, narkomanii, wzrostu ilo ci przest pstw, czy 
pojawienia si  na wyspie nosicieli wirusa HIV. S  to oczywiste problemy nowoczesno ci, 
z którymi przechodz cy radykalne reformy i prze ywaj cy gospodarczy boom kraj musia
si  zmierzy  w czasie otwierania si  na wiat. Medialnymi koz ami ofi arnymi, oskar anymi 
o kalanie czysto ci kraju, stali si  emigranci i tury ci. Magnús Einarsson w swoim tek cie 
Wandering Semioticians: Tourism and Image of Modern Iceland zauwa a zwi zki retoryki 
nacjonalistycznej z przemys em turystycznym:

Islandczycy s  zaabsorbowani w asnym wizerunkiem. Równocze nie jednak maj  ambiwalentny 
stosunek do turyzmu i turystów oraz ich relacji ze rodowiskiem naturalnym. Romantyczna ideologia 
nacjonalistyczna ukazywa a islandzk  natur , podobnie jak tamtejszy j zyk i ludzi, jako czystych, 
nieska onych. Natomiast obcokrajowcy postrzegani byli z defi nicji jako nieczy ci. Dzi  Islandczycy 
debatuj  o tym, czy tury ci potrafi  poj  prawdziwy charakter ich kraju” (Einarsson 1996: 216).

Obcymi we w asnym kraju, nie do ko ca mog cymi zrozumie  jego charakter, s  rów-
nie  bohaterowie fi lmu J. Kempa. Robbi i Stella nie tylko odstaj  od reszty spo ecze stwa
swoim wygl dem (piercing, nietypowe ubrania i fryzury), lecz równie  nie czuj  si  z nim 
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to samo ciowo zwi zani. Zanurzeni w hedonistycznej konsumpcji przedstawiciele islandz-
kiej generacji X zdaj  sobie jednak spraw  ze swojej nieautentyczno ci. Ironiczne deklaracje 
tej e wiadomo ci padaj  w przesyconych banalno ci  i infantylizmem stwierdzeniach, 
takich jak np. „masz pi kne oczy / u ywam szkie  koloryzuj cych” czy „jakim zwierz -
ciem chcia aby  by ? / jelonkiem Bambi”. Nieautentyczno  zachowa  Stelli i Robbiego 
wida  w scenach, gdzie ich postawy zostaj  skontrastowane z pi knem i prostot  natury, 
której bohaterowie zdaj  si  zupe nie nie dostrzega . Jedynym miejscem zwracaj cym ich 
uwag  jest ksi ycowy pejza  krateru wulkanu w fi kcyjnej miejscowo ci Inferno. Jednak 
nawet semantyczn  pustk  tego miejsca skwituj  lakonicznym i zapo yczonym z obce-
go j zyka stwierdzeniem cool. Nie tylko pejza  nie oferuje bohaterom adnych znacze .
Równie  ich wyprawa to dzie o przypadku, a nie przemy lanej decyzji. Filmowa podró
jest wi c antytez  wi kszo ci eskapad z ameryka skiego road movie. M odzi bohatero-
wie nie wybieraj  si  w drog , aby uciec od dystopijnego porz dku nowoczesno ci. Nie 
pragn  równie  szuka  swojej drogi ycia ani odnale  zagubionej duszy kraju, jak mia o
to miejsce w przypadku motocyklowej wyprawy z ikony kina drogi, fi lmu Easy Rider
(1969) Dennisa Hoppera. Barbara Klinger w artykule The Road to Dystopia. Landscaping 
the Nation In “Easy Rider” rozwija tezy z analizy Angeli Miller dotycz ce „nadawania 
nacjonalizmowi organicznych fundamentów, zakorzeniaj cych go w geografi i kontynen-
tu” (Klinger 1997:187). Praca B. Klinger ukazuje, jak za pomoc  inspirowanych roman-
tycznymi wizjami obrazów i fotografi i (m.in. z czasopisma „National Geographic”) fi lm 
D. Hoppera dekonstruuje ameryka ski mit pogranicza, zderzaj c go z dystopijn  percepcj
pogrobowców kontrkultury. Je eli jednak obraz D. Hoppera zawiera w sobie ambiwalentne 
tre ci zwi zane z wpisywaniem w dyskurs narodowy przestrzeni natury, to w produkcji 
J. Kempa przestrze  w Baudrillardowskim rozumieniu „wyprano ze znacze ” (Baudrillard 
1998: 166–167). Wyczerpanie si  wzorca inicjacyjnego fabu  kina drogi i absurdalne prze-
twarzanie jego pierwotnych tre ci przez handluj cy autentyczno ci  i oryginalno ci  do-
wiadczenia przemys  turystyczny wietnie komentuje spiker z radiowej audycji s uchanej

przez bohaterów w czasie podró y skradzionym samochodem. Prowadz cy j  m czyzna
przybli a s uchaczom brawurowy projekt pewnego mia ka, który postanowi  objecha
Islandi  autem, prowadz c swój pojazd jedynie na wstecznym biegu4. W fi lmie J. Kempa 
idea podró y nie jest adn  warto ci , a wyszukiwanie nowych, oryginalnych dróg do-
wiadczania autentyczno ci ukazano jako czynno  absurdaln  i bezsensown . Równie

zako czenie fi lmu podkre la ten fakt, nie daj c si  wpisa  w inicjacyjny charakter kina dro-
gi. Fina  podró y oznacza bowiem kres przypadkowego romansu bohaterów. W ich yciu
nie nast puje jednak adna radykalna zmiana. Jedynym pozytywnym efektem wypadu za 
miasto jest kolejny przymusowy odwyk osadzonego w wi zieniu za kradzie  samochodu 
Robbiego. Bohaterów Blossi nie mo na równie  wpisa  w antynomiczne kategorie turysty 
i w ócz gi Zygmunta Baumana. Nie s  turystami szukaj cymi coraz nowych wra e , nie 
nale  równie  do w ócz gów kontestuj cych regu y spojrzenia turystycznego, lecz skrycie 
marz cych o mo liwo ci dost pienia udzia u w jego konsumpcji.

4 Podstawowym problemem wi kszo ci dyskusji dotycz cych idei objechania wyspy zbudowan  pod koniec 
lat 80. drog  narodow  nr 1 jest dylemat, czy objecha  kraj zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czy te  ze 
wschodu na zachód.
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2. PODRÓ  DRUGA: GORZKI SMAK TURYSTYCZNEJ UTOPII

Zderzenie utopijnego romantyzowania obrazów kszta tuj cych to samo  narodo-
w  Islandczyków z percepcj  z zewn trz jest równie  tematem fi lmu Cold Fever (1994) 
Fridrika Thora Fridrikssona. Jego bohater, Japo czyk imieniem Hirata, marzy o podró y
w tropiki, jednak ostatecznie zamiast wakacji na Hawajach wybiera wypraw  do Islandii. 
Jedzie tam, aby dope ni  rytua ów a obnych, które zapewni  wieczny spokój duszom 
jego zmar ych na wyspie rodziców. Turystyczna perspektywa fi lmu co chwil  lawiruje po-
mi dzy utopijnym, egzotycznym postrzeganiem ojczyzny sag, a dowcipn  reinterpretacj
stereotypów ods aniaj c  ich groteskowy wymiar.

Ju  pierwsze chwile obecno ci bohatera na wyspie zderzaj  spojrzenie turystyczne 
z surrealistycznie zaprezentowan  rzeczywisto ci . Niesforny Japo czyk zostaje bowiem 
przez pomy k  wci gni ty do autobusu jad cego do jednej z najcz ciej reklamowanych 
atrakcji turystycznych Islandii. Jest nim o rodek „B kitna Laguna”, miejsce cz ce
w swoim statusie ontycznym charakter autentyzmu natury z „ulepszaj c ” j  dzia alno-
ci  cz owieka. Naturalnie powsta y zbiornik z pochodz c  z podziemnych róde  gor c

wod  przekszta cono w park rekreacji i odnowy biologicznej. Mo na w nim skorzysta
z kulinarnych rozkoszy, oczy ci  dusz  w saunie oraz odm odzi  i wykurowa  cia o dzi ki
regeneruj cym w a ciwo ciom wydobywanej tu glinki. Dziwaczne zderzenie sztuczno-
ci z dyskursem si y i pi kna natury odnajdziemy w scenie prezentacji b kitnej laguny, 

w której kamera demonstruje widzom mocz cych si  w jej gor cych wodach turystów. 
Z idylliczn  wizj  puryfi kuj cej rozrywki skontrastowano bowiem niepokoj co dystopijne 
uj cia dymi cych w oddali kominów ciep owni, przetwarzaj cej energi  geotermaln  dla 
konsumpcyjnych potrzeb pobliskiego miasteczka Kefl avik.

Magnus Einarsson w cytowanym ju  tu tek cie zauwa a ideologiczno-komercyjne 
uwik anie tekstów kultury reklamuj cych lagun , która wed ug niego: 

(...) reprezentuje przynajmniej trzy poziomy znacze  dla turystów: natur  i rodowisko, histori
i technologi  oraz rekreacj  i tre ci egzystencjalne (existencial meanings). Poziomy te podkre laj
wizerunek kraju, w którym si y przyrody zosta y ujarzmione za pomoc  technologii, aby s u y
ludziom w ich poszukiwaniach zdrowia, przyjemno ci i wypoczynku (Einarsson 1996: 224–225). 

Tym samym cechy te ulegaj  przeniesieniu na zbiorowy obraz Islandczyków, uka-
zuj cy ich jako ludzi z respektem wykorzystuj cych prawa natury dla w asnych potrzeb. 
Znamienne, e w fi lmie F.T. Fridrikssona podkre lono groteskowo  samej idei b kitnej
laguny nie tylko w warstwie obrazowej, lecz równie  dekonstruuj c jej status ontyczny 
z lingwistycznej perspektywy. Efekt surrealistycznego komizmu osi gni to poprzez kontra-
stowe zestawienie egzotycznej, kojarz cej si  z tropikami nazwy miejsca5 z jego prawdzi-
wym charakterem – sztucznego artefaktu, którego funkcjonowanie w dodatku nieco nadre-
alnie ukazano w czasie roz wietlanych jedynie p atkami niegu mroków islandzkiej zimy. 
Dla pragn cego jak najszybciej dosta  si  w dzikie ost py interioru bohatera miejscowe 
spa nie reprezentuje warto ci turystycznej, lecz okazuje si  pierwsz  z pseudoinicjacyjnych 

5 B kitna laguna to tak e tytu fi lmu z 1980 roku Randala Kleisera, wykorzystuj cego utopijne konotacje tro-
pikalnych wysp.
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przeszkód, dziwacznym odpowiednikiem Baudrillardowskiego Disneylandu (Baudrillard 
2005: 19–20), gdzie zamiast Myszki Miki napotka  mo na gadulskiego taksówkarza6. Za-
fascynowany swoj  ojczyzn  m czyzna, który zgodzi  si  zawie  bohatera do Reykja-
viku, roztacza przed podró nikiem utopijn  wizj  kraju, nie bez dumy wyznaj c, e yj
w nim najpi kniejsi, najsilniejsi, najdzielniejsi i najbardziej oczytani ludzie. Znamienne, 
e przedstawiona przez kierowc  taksówki wyidealizowana wizja spo ecze stwa islandz-

kiego nie jest jedynie humorystycznym artem, pochodzi bowiem ze zhiperbolizowanego 
dla potrzeb fi lmu dyskursu z kierowanymi do obcokrajowców przewodnikami turystycz-
nymi i ksi kami, których dobrym przyk adem s Islandczycy Sigurðura A. Magnússo-
na. Dzie o Magnússona prezentuje upozowane fotografi e ukazuj ce m.in. czytaj cych po 
pracy literatur  pi kn  rybaków oraz sprz gni te z nimi opisy wychwalaj ce potencja
intelektualny ma ego kraju, pi kno jego obywatelek7 oraz si  m czyzn, reprezentowa-
n  medialnie przez wieloletniego mistrza wiata strongmanów Jóna Pálla Sigmarssona, 
który podkre la  podczas swoich wyst pów islandzkie korzenie. Autentyczno  tego typu 
obrazowania poddaje w tpliwo ci Gunnar Karlsson w swojej Historii Islandii. Autor 
uwa a, e je d cy japo skimi jeepami i wychowani w ród betonu i szk a Islandczycy 
XXI wieku wcale nie czuj  si  ju  potomkami wikingów, dzielnie stoj cymi na stra y
licz cej sobie ponad tysi c lat kultury nordyckiej. Taki status nadaj  im jedynie tury ci,
którzy bezrefl eksyjnie przyjmuj  wykreowan  dla potrzeb przemys u turystycznego wizj
kraju jako ojczyzny sag i odleg ego rezerwatu nieska onej natury i kultury (Karlsson 2000: 
361–362). Podobnie jak F. Fridriksson, G. Karlsson próbuje demitologizowa  wyidealizo-
wane obrazy islandzko ci, rozprawiaj c si  w swojej pracy m.in. z obecn  w rozprawie 
S.A. Magnússona wizj  wyspiarzy prezentuj c  ich jako zapalonych bibliofi lów i literatów. 
Oczywi cie autor Historii Islandii nie neguje warto ci sag, lecz zauwa a np., e teksty 
powsta e od XV do XVIII wieku „rzadko kiedy wykracza y powy ej ówczesnych standar-
dów”, za  nadal kochana w kraju poezja romantyczna jego zdaniem nie prezentuje niczego, 
czego nie mo na by znale  w XIX-wiecznej twórczo ci z zagranicy (Karlsson 2000: 362). 
Bibliofi lsk  pasj  swoich krajan G. Karlsson traktuje natomiast jako wyraz snobizmu pod-
sycanego przez narodowy dyskurs oraz sprz gni te z nim zabiegi marketingowe, które 
zacz to wykorzystywa  od czasu przyznania Nagrody Nobla Haraldowi Laxnessowi8.
Niestety, bez odpowiednio pog bionych bada  antropologiczno-socjologicznych trudno 
jednoznacznie orzec, czy tak skrajnie antytradycjonalistyczne nastawienie kilku zajmuj -
cych si  kultur  wspó czesn  Islandczyków jest rzeczywi cie wi ce. Wró my zatem do 
dekonstrukcji spojrzenia turystycznego z fi lmu F. Fridrikssona. Zirytowany dziwactwami 
taksówkarza bohater postanawia w ko cu dotrze  do stolicy autostopem. Ostatni etap po-

6 Z groteskowym charakterem antyutopii spod znaku Procesu Kafki mo na natomiast powi za  j zykowe
uwi zienie g ównego bohatera na wyspie, pytanego ci gle przez Islandczyków, „czy mówi po angielsku?” 
i zmuszanego do opowiadania, „jak mu si  podoba Islandia”. Hirata, jak wi kszo  Japo czyków, nie potrafi
wypowiedzie  poprawnie wielu islandzkich nazw, poniewa  spó g oska „r” w ustach przybysza zamienia si
na „l”, tym samym przekszta caj c stolic  wyspy w komicznie brzmi cy równie  dla Polaków „Lejkjavik”.

7 Reprezentantki Islandii trzykrotnie zdoby y tytu  Miss World, po raz pierwszy w roku 1985, nast pnie w 1987 
oraz 2005.

8 Zdaniem G. Karlssona  przyznanie Nagrody Nobla Laxnessowi w 1955 roku mia o charakter polityczny i -
czy o si  z pochwa  Szwedów antyameryka skich przekona  pisarza.
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dró y do Reykjaviku odbywa „na pace” ci arówki wraz z m skim chórem. Sypi cy nieg
i zimny, zacinaj cy wiatr zdaj  si  nie przeszkadza  towarzysz cym Hiracie m czyznom.
Co wi cej, waleczni chórzy ci wy piewuj  specjalnie dla obcokrajowca reprezentacyjne 
fragmenty repertuaru pie ni narodowych. To kolejny, ukazany w krzywym zwierciadle, 
a wspierany przez przemys  turystyczny stereotyp, ukazuj cy Islandczyków jako naród, 
w którym prawie ka dy, od najm odszych lat uczony jest mi o ci do muzyki, piewu oraz 
gry na instrumentach. Tak e nast pne zderzenie z islandzkim mitem oka e si  przesi kni te
nieautentyczno ci . Hirata kupuje dok adnie taki sam samochód, jakim wyruszy  w swo-
j  podró  do pe nej neopoga skich cudów wioski bohater fi lmowej adaptacji powie ci
Halldóra Laxnessa Probostwo pod lodowcem. Miejsce akcji powie ci i nakr conego na 
jej podstawie fi lmu jest satyrycznie ukazan  religijn  utopi , w której tajemnicze postaci 
kobiece s  or downiczkami duchowego porz dku cudownego królestwa matki góry. Nie 
wiadomo, czy Hirata zna fabu  ksi ki H. Laxnessa lub wyre yserowanej przez córk
pisarza kinowej adaptacji tekstu. Za to na pewno ulega nadprzyrodzonemu urokowi w a ci-
cielki auta, nieuczciwie sprzedaj cej mu nieodpowiedni do dalekiej podró y pojazd, który 
stanie si  przyczyn  wielu dalszych k opotów. W tek feralnego zakupu podwa a kilka ele-
mentów nie tylko turystycznego postrzegania Islandii, lecz równie  nadal popularnych na 
wyspie, a wyra nie zestereotypizowanych, wizerunków idealnej kobieco ci. Po pierwsze, 
nieuczciwa sprzedawczyni swoim zachowaniem poddaje w w tpliwo  nacjonalistyczny 
wizerunek niezepsutego cywilizacj  narodu. Natomiast paranormalny marketing, który 
skutecznie wykorzystuje bohaterka, aby oszuka  Hirat , o miesza obecn  w islandzkiej 
kulturze fi gur fl jallkonan, prezentowanej w XIX-wiecznych wierszach i malarstwie jako 
personifi kacja wyidealizowanych cech kraju: cnotliwo ci, m dro ci oraz duchowej si y
matki góry, nacjonalistycznego symbolu, przez którego romantyczn  perspektyw  zacz to
pó niej postrzega  islandzk  kobieco .

Inga Dóra Björnsdóttir w swoim tek cie They had different mother: the central confi -
guration of Icelandic national discourse zauwa a, e:

(...) w islandzkim dyskursie nacjonalistycznym kobiety by y uwa ane za osoby pozostaj ce bli ej
natury ni  m czy ni (…). Fakt ten nie stawia  ich jednak w gorszej pozycji (…), jako e idea 
kobieco ci uosabia a, ale i kontrolowa a podstawowe ród a m skiego ycia, ducha, to samo ci
i w adzy politycznej (Björnsdóttir 1998: 98).

W a cicielka samochodu uwodzi Japo czyka, odwo uj c si  w a nie do modelu udu-
chowionej, lecz potrafi cej równie  sterowa  m czyznami Islandki, mówi c: „Istnieje 
silne psychiczne po czenie pomi dzy nami. Czy tego nie czujesz?” W chwil  pó niej do 
g osu dochodz  jednak interesy: „Potrzebujesz samochodu. Nie byle jakiego samocho-
du. Potrzebujesz mojego samochodu”. Za  po prezentacji starego citroëna kobieta znów 
odwo uje si  do nadprzyrodzonych si : „Czy nie czujesz psychicznego przyci gania?”
Tym samym bohater staje si  w a cicielem kiepskiego, ale obdarzonego symbolicznym 
baga em znacze  pojazdu. Znamienne, e planuj c swoj  podró , Hirata nie wybiera 
najbardziej popularnego sposobu objechania wyspy drog  narodow  nr 1, lecz próbuje 
si  przedrze  przez jej rodek, co zim , bez terenowego pojazdu, wydaje si  misj  nie-
mal samobójcz . Nic wi c dziwnego, e lekkomy lny Japo czyk sam staje si  atrakcj
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turystyczn  dla napotykanych po drodze autochtonów. Co ciekawe, cz  z nich ukazano 
równie  jako osoby ska one spojrzeniem turystycznym. Najlepszym tego dowodem jest 
scena pogrzebu, w czasie którego bior cy udzia  w ceremonii a obnicy pragn  zrobi
sobie zdj cie z obcokrajowcem. Film F. Fridrikssona wykorzystuje równie  inne elemen-
ty pejza u semiotycznego, maj cego reklamowa  unikalno  kraju wykreowanego przez 
przemys  turystyczny. Nocleg w hotelu Saga, zwiedzanie lodowej laguny Jökulsárlón, czy 
przeja d ka s ynnymi islandzkim kucami po interiorze to do wiadczenia, których dost -
pi  mo e ka dy turysta wybieraj c si  na zwyk  wycieczk  autokarow . Filmowa wyspa 
staje si  tym samym wcieleniem idei simulacrum Jeana Baudrillarda, obrazem obrazu, 
b d cym hiperrealnym odtworzeniem stworzonego dla potrzeb przemys u rozrywkowego 
katalogu atrakcji i osobliwo ci (Urry 2007: 236). W taki sposób postrzegaj  Islandi  tak e
przedstawiciele innego Baudrillardowskiego imperium symulacji – Ameryki. Pojawiaj ca
si  w fi lmie para zwariowanych autostopowiczów z USA kieruje si  w yciu percepcj
opart  na spojrzeniu turystycznym oraz medialnych kliszach9. Dlatego w a nie Jack i Jill 
przywitaj  Hirat  jedynym znanym sobie japo skim s owem (arigato), a punktem porozu-
mienia z obcym oka e si stwierdzenie, e lepiej by o wybra  si  na Hawaje, bo przecie
„wszyscy kochaj  Hawaje”. W jednej z fi lmowych dyskusji Amerykanin za arcie broni 
egzotycznego statusu wyspy, nie zdaj c sobie sprawy, e u ywa doprowadzonych do granic 
absurdu turystycznych sloganów. Bohater udowadnia Hiracie, e Hawaje s  zat oczone,
za  Islandia oferuje dok adnie te same atrakcje, co gor cy archipelag, bowiem równie  i tu 
s  wulkany oraz ocean. W chwil  pó niej poszukuj cy w swoich podró ach autentyzmu 
autostopowicz zaprezentuje Japo czykowi romantyzuj c  wizj ycia na farmie, po czym 
bezproblemowo przejdzie do perspektywy kolektywnego turyzmu, wpadaj c na pomys
za o enia o rodka dla narciarzy, co tylko potwierdza tezy Johna Urry’ego, e pomi dzy
szukaj cym autentyzmu podró nikiem, a spojrzeniem turysty w czasach ponowoczesno ci
nie ma ju  semantycznej przepa ci (Urry 2007: 237–238). 

Ukoronowaniem dowcipnej dekonstrukcji wizji kraju, ukazuj cej go jako ziszczenie 
ekoturystycznej utopii, jest jeden z ostatnich przystanków w podró y Japo czyka. Jest 
nim ma a wioska, której mieszka cy identyfi kuj  si  z ameryka sk  kultur country, uwa-
aj c swoj  osad  za „kwater  g ówn  islandzkich kowbojów”10. Kolejne spotkanie z au-

tochtonami b dzie oczywi cie pretekstem do ironicznej prezentacji specyfi ki islandzkich 
potraw (z gotowan  barani  g ow  na czele) oraz wychwalania mocy lokalnego alkoholu 
o wdzi cznej nazwie Brennivin, reklamowanego w fi lmie jako typowo islandzki napitek 
i nazywany przez wyspiarzy pieszczotliwie „czarn mierci ”11. I tylko bohater odgrywany 
przez Gísliego Halldórssona, aktora znanego z wcze niejszych produkcji F. Fridrikssona: 
Dzieci natury (1992) i Wyspy diab a (1996), oka e si  ostatnim autentycznym Islandczy-

9 Spotkanie z Jill i Jackiem b dzie dla Hiraty kolejn  niemi  przygod . Zgodnie z prawami gatunkowych kon-
wencji ameryka scy  bohaterowie obrabuj  bowiem stacj  benzynow  i ukradn  auto g ównego bohatera.

10 To kolejny element autotematyczny w fi lmie F. Fridrikssona odnosz cy si  do jego dokumentalnego obrazu 
Kowboje pó nocy (1984), który prezentuje festiwal muzyki country, odbywaj cy si  w ma ej islandzkiej miej-
scowo ci.

11 Nast pnym intertekstualnym nawi zaniem do historii kina islandzkiego jest scena islandzkich zapasów. Po 
raz pierwszy utrwalono je na ta mie celluidowej w fi lmie dokumentalnym Iceland In Living Pictures Lofura 
Gudmundssona z 1925 roku. 
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kiem i zabierze Hirat  do miejsca, gdzie zgin li jego przodkowie. Zako czenie fi lmu, 
w którym bohater odprawia pogrzebow  ceremoni  za dusze rodziców, niesie ze sob  po-
wa n  wymow . Niech tny tradycji i nielubi cy Japonii Hirata wyrusza do kraju uznawa-
nego za ostoje naturalno ci, aby zderzy  si  z wszechobecnym spojrzeniem turystycznym 
i (paradoksalnie!) odnale  autentyzm w asnych korzeni.

3. PODRÓ  OSTANIA: UCIECZKA Z UTOPII

Back Soon (2008) Sólveig Anspach mo na równie  gatunkowo przyporz dkowa  do 
kategorii kina drogi, podobnie jak Cold Fever, wykorzystuj cego poetyk  spojrzenia z ze-
wn trz. W fabule fi lmu pojawiaj  si  a  trzy osoby pochodz ce spoza Islandii. Pierwsz
z nich jest odwiedzaj cy g ówn  bohaterk  (handluj c  marihuan  poetk  Ann ) francuski 
student pisz cy prac  naukow  o jej twórczo ci. Druga posta  zza granicy to próbuj cy
si  skontaktowa  z synem Anny jego pochodz cy z Ameryki ojciec. Trzeci  osob  oka e
si  za arliwie religijna dziewczyna z Irlandii, która przyjecha a na wysp  odwiedzi
w lokalnym wi zieniu swojego narzeczonego. Zw aszcza niecodzienne przygody Fran-
cuza i Irlandki maj  za zadanie zaprezentowa  widzom Islandi  jako kraj egzotycznych 
dziwaków, dobrze czuj cych si  w swoim towarzystwie i otwartych na inno . Podczas 
gdy Anna w towarzystwie zagranicznych go ci odbywa rajd po okolicznych bezdro ach,
w jej domu gromadz  si  spragnieni nowych dostaw narkotyku klienci przedstawiaj cy
intryguj cy przekrój spo eczny. Zwolennikiem odurzania si  marihuan  jest cierpi cy na 
bóle brzucha starszy m czyzna b d cy znanym poet . Narkotyku u ywa równie  cenio-
ny chirurg, bu czuczny m ody raper oraz je d ca mieciark  korpulentna dziewczyna. 
Wszyscy znajomi Anny, podobnie jak ona, ukazani s  w fi lmie jako osoby nietuzinkowe, 
za  zag szczenie artystów12 okupuj cych dom poetki wr cz sugeruje, e ma a wyspa opar a
sw  gospodark  na kultywowaniu ró nych form sztuki, a nie na przemy le rybnym. Tym 
dziwniejsze wydaj  si , b d ce osnow  turystycznej cz ci fi lmu, próby przeprowadzenia 
przez bohaterk  ostatniej wielkiej transakcji, która umo liwi jej wyjazd z kraju nazywanym
przez ni  „Alcatraz Pó nocy”. „Nie wiem, co z ego zrobili wikingowie, e tu wyl dowali”,
stwierdza w jednej z pocz tkowych scen fi lmu Anna, za  pod koniec fabu y widzimy, e
charyzmatyczna poetka postanawia wyjecha  wraz ze swoimi synami na Jamajk . Prota-
gonistka realizuje tym samym eskapistyczne marzenia prawdopodobnie najbardziej rozpo-
znawalnego fi lmowego bohatera kinematografi i islandzkiej, albinosa Noiego z fi lmu Noi
Albinoi (2003), Dagura Kári, ni cego o wyje dzie na tropikalne Hawaje13.

Film S. Anspach czy dwie odmienne perspektywy turystycznego spojrzenia. Pierw-
sza z nich, obecna mi dzy innymi w Cold Fever F. Fridrikssona, jest skupiona na idei 
niemo no ci odkrycia autentycznej Islandii jedynie poprzez eksploracj  jej walorów 
krajobrazowych oraz wchodzenie w niepog bione relacje z autochtonami. Drugi rodzaj 

12  W kilku rolach w fi lmie pojawiaj  si  autentyczni reprezentanci kulturalnego wiatka Reykjaviku.
13 Znamienne, e postaci z obu fi lmów zdaj  si  na ut przypadku, który sprawia, e wybieraj  wysp  reprezen-

tuj c  odwrotno  klimatyczn  ich kraju.
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turyzmu nacechowany jest marketingowo przetworzon  wizj  kraju, prezentuj c  go jako 
utopi  wiecznej zabawy, szacunku dla sztuki oraz odmienno ci i niezale no ci. Najbar-
dziej reprezentatywnym przyk adem tego typu postrzegania charakteru wyspy jest sposób 
ukazania beztroskiego ycia stolicy z innej wizytówki islandzkiego kina, fi lmu 101 Rey-
kjavik (2000) Baltasara Kormákura. Obraz ten prezentuje jedyne du e islandzkie miasto 
z transnarodowej perspektywy, portretuj c je jako epicentrum ponowoczesnego ducha 
wyspy. Reykjavik jest tu miejscem, które swoim multikulturalizmem desygnuje odmie-
niony przez zderzenie z nowoczesno ci  kraj. G ówny bohater nie ma zamiaru ucieka ,
poniewa  jest on dla niego esencj  wszystkiego, co najlepsze i najgorsze w spo ecze stwie
konsumpcyjnym14. Natomiast fi lm S. Anspach prezentuje wypadkow  obu wizji Islandii. 
Back Soon pe ni rol  wizualnego zaproszenia do zapoznania si  zarówno z lokalnym, jak 
i transnarodowym charakterem ojczyzny sag, za  u ywaj c niekiedy nazbyt wyidealizowa-
nej perspektywy u wiadamia widzom, e ogl daj  jedynie obraz obrazu kraju, celluidowe 
symulakrum, o którego utopijnym statusie marz  zarówno autochtoni, jak i odwiedzaj cy
go tury ci. Tym samym mityczny ostatni l d nawet w ponowoczesno ci zachowuje swój 
fantazmatyczny charakter, który z takim zachwytem opiewali odwiedzaj cy go pierwsi 
podró nicy. Kinowe produkcje dokonuj ce na ró ne sposoby dekonstrukcji nierealno ci
fi lmowych obrazów wspó czesnej ultima Thule s  natomiast wyrazem cierania si  utopij-
nych wizji z poddaj cymi je w tpliwo ci procesami ponowoczesno ci.
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BETWEEN UTOPIAN TOURISM GAZE AND DYSTOPIAN INAUTHENTICITY: 
THREE ROAD MOVIES ABOUT ICELAND

The road movie is a genre associated with the American counterculture breakthrough of the late sixties, which 
both criticised the „American way of life” and in a sophisticated way also strengthened the capitalistic system. 
Icelandic road movie uses the semantics and syntactic known from the American productions by combin-
ing them with national and transnational components. Marked by irony, the postmodern perspective of such 
movies as Júlíus Kemp’s lossi/810551, Fridrik Fridriksson’s Cold Fever and Sólveig Anspach’s Back Soon
may be read as a visual invitation to get acquainted with the touristic utopian image of Iceland. However, the 
close reading of these productions can also indicate that they may be regarded as cultural texts that attempt to 
deconstruct the inauthentic images of the utopian island. 

Key words: sociology of tourism, utopia, dystopia, Iceland, road movies
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