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Mały samochodzik 
w krainie małych koników /cz. 2/

Z klatki w drugim końcu ogrodu 
spoglądał na nas wielki i ciekaw-
ski samiec wydry. Pete przyznał, 

że mają z nim problem, bo zwierzak zbyt 
polubił towarzystwo ludzi i nie umie 
lub nie chce się dostosować do w pełni 
samodzielnego życia na wolności. Zamiast 
polować, woli odwiedzać kurniki i nie 
okazuje lęku przed gospodarzami.

Skoro już przy wydrach jesteśmy, 
to w oczy rzuciły nam się, jak to często 

bywa z nietypowymi znakami, białe 
trójkąty ostrzegające o przejściach dla 
tych zwierzaków. Około tysiąca tych 
ssaków mieszka na Szetlandach, polując 
na mieszkańców morskich wód, a płu-
cząc futra w strumieniach słodkiej wody. 
Dlatego teoretycznie najłatwiej spotkać je 
w okolicach ujść rzek i potoków. Praktycz-
nie zwierzęta te są bardzo płoche i szybko 
się kryją, gdy tylko wyczują choćby ślad 
potencjalnego zagrożenia. Nasłuchaliśmy 

się wielu rad, gdzie (paradoksalnie – 
na terminalach promowych między 
wyspami) i kiedy (rankiem lub wieczorem) 
można je najczęściej spotkać. Jednak 
to Pete z Hillswick powiedział rzecz 
najważniejszą – żeby nie szukać i nie 
wypatrywać na siłę, że same się pokażą 
w najmniej oczekiwanym momencie.

I już wkrótce po wizycie w Wildlife 
sanctuary, podczas spaceru po Eshaness, 
w trakcie fotografowania ruin wodnych 



nie wszystko – można wejść do środka, 
zajrzeć do maleńkich pomieszczeń, do 
których musieliśmy się wciskać skuleni 
i prawie na czworakach. Można też wspiąć 
się starymi, wąskimi schodkami na wyższe 
kondygnacje i na szczyt wieży. Dopiero 
tutaj współczesny człowiek może odczuć 
maestrię i pracę włożoną w jej budowę.

Jeśli pominąć pozostałości po wikin-
gach, o których wspominam dalej, to 
kolejne zabytki sięgają najdalej szesnastego 
wieku. Zwiedzić można ruiny dwóch 
zamków – w Scaloway na Mainland 
i Munes na Unst. Nie są one specjalnie 
imponujące w porównaniu z naszymi, 
niemieckimi, szkockimi czy angielskimi. 
Jednak, będąc na Szetlandach, warto 

do nich zajrzeć. Niewątpliwą zaletą jest 
to, że z dużym prawdopodobieństwem 
zwiedzać się je będzie w samotności, 
bo nie ma tłumów turystów. I można 
do nich wejść tak po prostu. W Scalo-
way trzeba tylko w muzeum lub hotelu 
poprosić o klucz, a w Munes należy wziąć 
ze skrzynki przed wejściem latarkę, aby 
móc zajrzeć do ciemnych podziemi.

Będąc na Unst, nie sposób minąć 
obojętnie słynny przystanek autobu-
sowy. Wprawdzie metalowo-szklana 
konstrukcja zabytkiem nie jest, ale cie-
kawostką z całą pewnością. Kilka lat 
temu ktoś wpadł na pomysł, żeby umilić 
sobie i innym oczekiwanie na transport. 
W tym celu wstawił pod wiatę kilka mebli 
i udekorował całość. Od tamtej pory co 

roku przystanek ma inny wystrój. My 
zastaliśmy w nim malowane w kwiaty 
szafę (pełną ubrań i dodatków), komodę, 
półki z drobiazgami i książkami. Przy 
stole stało krzesło, a na blacie znaleźliśmy 
kolorowanki i zestaw flamastrów. I już 
nikt nie powinien narzekać, że autobus 
się spóźnia, a podróżny się nudzi.

Na wyspach zobaczyć i zwiedzić 
można stare, wiejskie zagrody (tzw. croft 
house), pozostałości po poziomych młynach 
wodnych, jedyny ocalały i wciąż sprawny 
młyn wodny pionowy w Quendale, czy 
stare zabudowania Lodberries w Lerwick. 
Na północnym skrawku Mainland cieka-
wostką z pewnością są pozostałości stacji 
rybackiej Fethaland, która funkcjonowała 

młynów stojących wzdłuż biegu strumie-
nia, w oczy rzuciło mi się rude stworzenie, 
które nas obserwowało, wystawiwszy 
łepek ponad trawy. Na szybko strzeli-
łam pierwsze zdjęcie i postanowiłam 
zmienić obiektyw na dłuższy, w duchu 
prosząc młodą wydrę, żeby chwilę 
zaczekała. Zaczekała i dała sobie zrobić 
jeszcze jedno zdjęcie, zanim zniknęła.

Oczywiście, poza dzikimi zwierzę-
tami nie można nie natknąć się na stada 
owiec i kuców szetlandzkich. Patrząc 
na te małe koniki, aż trudno uwierzyć, 
że niegdyś to one wykonywały najcięższe 
prace, czy transportowały różnorakie 
dobra na wyspach. W Haroldswick wciąż 
można oglądać nieźle zachowany koński 

młyn, służący do kruszenia kamieni. 
Teraz kuce już nie pracują, ale zdobią 
Szetlandy, będąc ich prawdziwą dumą.

Ślady przeszłości
Tych na Szetlandach jest całkiem sporo 

i to z bardzo różnych okresów. Najstarsze 
sięgają okresu sprzed czterech tysięcy 
lat. Najpierw zachłysnęliśmy się ruina-
mi zabudowań, domów okrągłych (tych 
najstarszych), kołowych (wbrew pozorom 
różnią się budową i wiekiem – kołowe 
otaczały broch) i brochu w Jarlshof, poło-
żonego tuż przy południowym przylądku 
Sumburgh Head stanowiska archeolo-
gicznego. Nazwa broch wywodzi się od 
staronordyckiego słowa borg oznaczają-
cego twierdzę. Te imponujące kamienne 

wieże budowane były około dwóch tysięcy 
lat temu bez użycia zaprawy. Do dziś nie 
wiadomo z całą pewnością, czy były sta-
łymi siedzibami, czy tylko schronieniem 
w przypadku zagrożenia. Archeologowie 
i naukowcy wciąż nie są co do tego zgodni.

Każdy z typów tych wiekowych 
domostw-twierdz sąsiaduje tu ze szcząt-
kami długich domów wikingów, średnio-
wiecznych zabudowań farmerskich, czy 
jedynego siedemnastowiecznego domu 
ziemiańskiego. Po raz pierwszy mogli-
śmy stanąć w murach kołowego domu 
i brochu, a mury te były wyższe od nas.

Jednak prawdziwą wyprawą w prze-
szłość okazała się wycieczka łodzią 
na niewielką wyspę Mousa. To właśnie 
tam znajduje się jedyny na świecie broch 

zachowany praktycznie w całości. Wszyst-
kie inne w całej Szkocji (czy to tej „głów-
nej”, czy na Orkadach i w innych miej-
scach na Szetlandach) przez wieki służyły 
jako źródło budulca dla kolejnych pokoleń 
i pozostały z nich fragmenty murów, czy 
ledwie wystające ponad murawę zarysy bu-
dowli, obecnie stanowiska archeologiczne.

Na Mousa masywna, kamienna wieża 
już z daleka przykuwa spojrzenie, stojąc 
dumnie na szczycie niewielkiego klifu. 
To w jej stronę skierowaliśmy kroki po 
opuszczeniu pokładu. Już z zewnątrz 
robi wrażenie, gdy tylko pomyśli się o jej 
wieku i oryginalnym stanie. To jednak 
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że angielski jest oficjalnym językiem 
na wyspach, to rdzenni mieszkań-
cy wciąż posługują się słownictwem 
wywodzącym się ze staronorweskie-
go. Z tego samego języka pochodzi 
większość nazw. Oczywiście z czasem 
oryginalne słowa uległy pewnemu 
zniekształceniu, ale wciąż funkcjonują.

Zresztą nawiązań do wikingów jest 
na wyspach więcej. W sklepach można 
kupić pamiątki z rogatymi hełmami, je-
dyny na wyspach browar nazywa się Val-
halla. Jeszcze do niedawna można go było 
zwiedzać, ale trafiliśmy akurat na zmia-
nę właściciela. Przechodzący z rąk do 
rąk browar był tego lata zamknię-
ty. Czy nowy właściciel będzie 
kontynuował dotychczasowe 
tradycje? Nie wiemy.

Za to z pewnością z kalendarza 
wydarzeń nie zniknie festiwal Up-Helly-
-Aa, w trakcie którego poprzebierani za 
wikingów ludzie bawią się w styczniową 
noc. Niestety, festiwal wypada właśnie 
w styczniu, mogliśmy więc jedynie 
o nim poczytać i pooglądać zdjęcia 
płonących drakkarów. Kto wie, 

może wrócimy tu któregoś roku, tym 
razem samolotem, tylko na ten jeden 
styczniowy weekend, by poddać się 
czarowi ognia Up-Helly-Aa?

przez stulecia aż do początków dwudzie-
stego wieku. Ktoś mógłby powiedzieć, że do 
kompletu brakuje jeszcze tylko nawiedzo-
nego domu, pełnego duchów. Jest i takie 
miejsce w centralnej części wyspy Yell, 
gdzie na szczycie wzgórza, tuż przy głównej 
drodze, stoją ruiny domostwa zwanego 
Windhouse. Swego czasu został on okrzyk-
nięty najbardziej nawiedzonym domem 
w całej Brytanii. Nie usatysfakcjonowało 
nas spojrzenie z drogi na majaczące na tle 
pochmurnego, wieczornego nieba ściany. 
Wjechaliśmy na wzgórze i przez pastwiska 
dotarliśmy na piechotę do niesamowitej 
budowli. Nie wiem, czy to wpływ opowie-
ści, czy faktycznie duchy, czy jednak tylko 
wiatr w liniach energetycznych, ale pod 
budynkiem słychać było upiorne wycie, 
od którego przechodziły nas ciarki.

Potomkowie wikingów
Z dawien dawna Szetlandy zasiedlali 

wikingowie. Na prawie każdej z wysp 
wchodzących w skład archipelagu znaleźć 
można pozostałości po staronorweskich 
kolonizatorach. Jeśli chodzi o budowle, to 
w większości przypadków są to jedynie 
ledwo dające się rozpoznać szczątki i ruiny. 
Na samej wyspie Unst znajdują się pozo-
stałości sześćdziesięciu długich domów. 
By dać pogląd na dawne życie skandynaw-
skich kolonizatorów, na skraju Harold-
swick zrekonstruowano jedno z takich 
domostw oraz postawiono replikę łodzi.

Skidblander z Unst to dokładna 
replika łodzi z dziewiątego wieku, 
odkrytej w Norwegii w wieku dzie-
więtnastym. Wygląda jak te, które 
już zdarzało nam się widzieć i które 

odpowiadają naszym wyobrażeniom 
o łodziach norsmenów. Natomiast 
dom w pewien sposób nas zadziwił.

Podczas kilkukrotnych podróży po 
Skandynawii spotykaliśmy się z długimi 
domami budowanymi z drewnianych 
bali, wykańczanych nierzadko mister-
nymi rzeźbami. Replika w Haroldswick 
zbudowana jest z kamienia. Ruiny, które 
oglądaliśmy na plaży w Sandwick (też 
na Unst), także były kamienne. Ar-
cheolodzy odkryli, że część domostw 
na Szetlandach powstawała z kamienia, 
część budynków wznoszono z tor-
fu. W końcu to były dwa najłatwiej 
dostępne na wyspach materiały.

Na materialnych i namacalnych 
pozostałościach po wikińskich koloni-
zatorach się jednak nie kończy. Pomimo 
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