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U korzeni polskiej geoturystyki.
Przewodnik po Islandii Daniela Vettera (1592–1669)
Janusz Skoczylas1
At the root of Polish geotourism. Guide to Iceland by Daniel Vetter (1592–1669). Prz. Geol., 66: 235–239.
A b s t r a c t. Daniel Vetter (1592–1669), Czech in origin, was a resident of Leszno 1632–1656. In 1638, he published there a work in Polish titled “Iceland or Short describing the Islandyji island” which is the pioneering characteristics of social relations and nature of this secret island. However, the descriptions of the morphology,
hydrography and geothermal conditions it is possible to find the first signs of geotourism of Iceland. The paper puts
emphasis on Vetter’s remarks and observations concerning geological features. It pays special attention to the mountain and upland morphology of the island, to volcanoes, thermal water geysers and other aspects of the complicated
hydrographic network. Enthusing about the stone landscape of Iceland, Vetter inspired the author to deliberations upon the role and the meaning of the symbolism of stone in the life, beliefs and the magic of Icelanders.
Keywords: Iceland, mountains, volcanoes, geysers, waterfalls, geotermia, symbolism

Odwo³uj¹c siê do poszukiwañ pocz¹tków wykszta³cania
siê geologii jako odrêbnej dyscypliny nauki, a tak¿e w
nawi¹zaniu do modnej i rozwijaj¹cej siê ostatnio geoturystyki, warto przypomnieæ postaæ Daniela Vettera (1592–1669)
i jego dzie³o zawieraj¹ce opis podró¿y i krótkiego pobytu
w 1613 r. na Islandii (Vetter, 1997; Migoñ, 2012; Skoczylas, 2018). Praca Vettera pt. „Islandia albo krótkie opisanie
wyspy Islandyi” zosta³a uznana przez geologa Thorvaldura
Thoroddsena (1855–1922), autora pierwszej szczegó³owej
mapy geologicznej Islandii, a tak¿e pioniera w dziedzinie
badañ sejsmologicznych i glacjologicznych, za najlepszy
XVII-wieczny opis Islandii, sporz¹dzony przez autora spoza Skandynawii (Rott, 1997; Thoroddsen, 1898).
Dzie³o D. Vettera (ryc. 1), wydrukowane w Lesznie w
1638 r., mimo ¿e zosta³o wydane w jêzyku polskim, a póŸniej czeskim, niemieckim, duñskim, a nawet w islandzkim,
nie doczeka³o siê nale¿nego uznania lub nawet popularnoœci. Mimo wzmianek, g³ównie historyków epoki, opis
Islandii Vettera przeszed³ bez wiêkszego echa. Dopiero
Dariusz Rott w sposób kompetentny i profesjonalny
ponownie wyda³ drukiem przewodnik po Islandii D. Vettera, opatruj¹c go stosownym wstêpem oraz przegl¹dem
dotychczasowych wzmianek o tym dziele (Vetter, 1997;
Rott, 1997). Jednak nawet wznowienie pracy D. Vettera,
a tak¿e kolejne opracowania Rotta nie znalaz³y szerszego
oddŸwiêku wœród przedstawicieli nauk przyrodniczych
(Rott, 1997, 2005). W tej sytuacji warto przypomnieæ charakterystykê Islandii oraz opis podró¿y Vettera, któr¹ odby³
w maju i czerwcu 1613 r. Zanim jednak zostan¹ przedstawione wa¿niejsze elementy opisu Islandii, dotycz¹ce szeroko pojêtych nauk o Ziemi, warto w kilku zdaniach
przybli¿yæ postaæ Vettera, który od 1632 r. na sta³e przebywa³ na ziemiach polskich. Do 1656 r. w Lesznie, a póŸniej,
ju¿ do œmierci, w Brzegu.
Daniel Vetter urodzi³ siê w 1592 r. w Hranicach na
Morawach, a ¿e by³ synem duchownego starszego zboru
Jednoty Braci Czeskich, pocz¹tkowo kszta³ci³ siê w protestanckich gimnazjach w Herborn i w Bremie.
W podró¿ statkiem do odleg³ej i tajemniczej Islandii
wyruszy³ z Bremy, wspólnie z Janem Salomonem, przy-

Ryc. 1. Pierwsze polskie wydanie dzie³a D. Vettera o Islandii
(Rott, 1997)
Fig. 1. The first Polish release of D. Vetter’s about Iceland (Rott,
1997)

puszczalnie 16 maja 1613 r. Cel osi¹gnêli prawdopodobnie 7 czerwca, przybijaj¹c do zatoki Nesvogur w pó³nocno-zachodniej czêœci wyspy. Na Islandii przebywali mniej
wiêcej do koñca czerwca. Mimo ¿e podró¿ odby³a siê w
1613 r., to tekst przewodnika po tej wyspie ukaza³ siê
dopiero po 25 latach – w 1638 r.
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Po podró¿y m³ody Vetter studiowa³ teologiê na Uniwersytecie w Heidelbergu, potem przebywa³ w Czechach,
póŸniej znów na terenie dzisiejszej Holandii, gdzie zaj¹³ siê
m.in. prac¹ w drukarni. Jesieni¹ 1632 r. przyby³ do Leszna,
gdzie wkrótce obj¹³ nadzór nad drukarni¹ braci czeskich.
Prawdopodobnie pod jego kierownictwem wydrukowano
w Lesznie ok. 160 tytu³ów, w tym 39 w jêzyku polskim,
m.in. jego pracê (Rott, 1997).
W opinii historyków Vetter da³ siê poznaæ jako
zas³u¿ony duchowny Jednoty Braci Czeskich i wysoko
ceniony zarz¹dca drukarni. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e wyprawa na Islandiê by³a przejawem m³odzieñczej fantazji,
chêci przygody 21-letniego cz³owieka. Nie mo¿na jednak
wykluczyæ tak¿e aspektu utylitarnego, zwi¹zanego z rozpoznaniem mo¿liwoœci finansowego wsparcia przez tamtejsze w³adze, koœció³ i spo³eczeñstwo ruchu Jednoty Braci
Czeskich.
PRZYRODNICZA I SPO£ECZNA
CHARAKTERYSTYKA ISLANDII
W OPINII VETTERA
Niew¹tpliwie opisy, spostrze¿enia i charakterystyka
spo³eczno-gospodarcza mieszkañców wyspy wydaj¹ siê
bardzo obiektywne i trafne, bliskie ogólnym pogl¹dom
Vettera o stosunkach bytowych, obyczajowych, mentalnych i interpersonalnych spo³eczeñstwa z tamtej epoki.
Ten aspekt zagadnieñ jeszcze dzisiaj mo¿e zainteresowaæ
przedstawicieli nauk spo³ecznych. Jednak Vetter na równi
z obserwacjami dotycz¹cymi spraw politycznych, socjologicznych i etnograficznych wiele miejsca i uwagi poœwiêca
charakterystyce zasobów i walorów przyrodniczych wyspy,
zw³aszcza morfologii terenu, skalnemu pod³o¿u, hydrografii, geotermii i balneologii. W³aœnie opisy zagadnieñ zaliczanych do szeroko rozumianej historii naturalnej stanowi³y
dla Vettera, a tak¿e dla innych przedstawicieli tych nauk,
element nowoœci, który wzbudza³ zachwyt, zaciekawienie,
chêæ bli¿szego poznania i zrozumienia, a w koñcu wykorzystania do zaspokojenia bie¿¹cych potrzeb ¿ycia codziennego.
Opis Islandii sk³ada siê z 15 rozdzia³ów, z których 4
dotycz¹ nauk o Ziemi. Szczególnie istotny i inspiruj¹cy jest
wœród nich rozdzia³ V, pt. „O pagórach i górach Islandyji”,
a tak¿e rozdzia³ VI, pt. „O wodach Islandyji”.
Inspiruj¹cy jest równie¿ rozdzia³ I, w którym opisano
etymologiê nazwy wyspy. Chc¹c wyt³umaczyæ znaczenie
s³owa Islandia, które pochodzi od okreœlenia lodu „eiss”,
autor scharakteryzowa³ klimat tej pó³nocnej czêœci naszego
globu, pisz¹c m.in. o potê¿nych wiatrach, wichurach, opadach œniegu i deszczu oraz o gwa³townych powodziach,
przemieszczaj¹cych ogromne masy skalne na znaczne
odleg³oœci, nawet miêdzy wyspami. Jako przyk³ad poda³,
¿e nawa³nice i sztormy morskie dostarczaj¹ potê¿nych
iloœci drzew z odleg³ej Grenlandii i Norwegii, wyrwanych
z korzeniami, które stanowi¹ wa¿ny i poszukiwany materia³ budowlany oraz konstrukcyjny dla mieszkañców Islandii. Przyp³ywaj¹ one niekiedy wmarzniête w potê¿ne
pokrywy lodowe, tworz¹ce kry. Jako ciekawostkê poda³ te¿
informacjê, ¿e czêsto na tych krach przyp³ywaj¹ na Islandiê bia³e niedŸwiedzie. Innym niecodziennym zjawiskiem
dla Vettera by³y opowieœci o d³ugich, trwaj¹cych 10 tygodni, nocach i dniach.
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Analizuj¹c hipsometriê wyspy, Veter podkreœla³ jej górski i wy¿ynny krajobraz. Zadziwia³a go wielka iloœæ i wysokoœæ gór. Wed³ug Vettera najwiêksz¹ gór¹ tej wyspy jest
Snebelshokel, usytuowana blisko wybrze¿a morskiego, któr¹
dzisiaj nazywamy wulkanem SnaefellsjØkull (1446 m n.p.m.).
W opisie Vettera góra ta do po³owy swej wysokoœci by³a
pokryta œniegiem. Ten niezdobyty wówczas szczyt poch³on¹³
wielu œmia³ków, którzy zamierzali go zdobyæ. W 1607 r.
g³oœna by³a próba zdobycia szczytu przez trzech Anglików,
którzy nie wrócili z wyprawy. Wróci³ natomiast towarzysz¹cy im pies – ze œladami licznych poparzeñ. Mimo ¿e
Vetter wspomina³ w opowieœciach o licznych grzmotach
i snuj¹cych siê oparach dymu, jednak nie nazwa³ tej góry
wulkanem.
Drugim opisywanym szczytem by³a, popularna tak¿e
obecnie, Hekla. Vetter zachwyca³ siê t¹ wzbudzaj¹c¹ lêk
gór¹, która straszy wybuchami ognia i dymu wydobywaj¹cego siê z wierzcho³ka. Bez zastrze¿eñ przyrówna³
Heklê do wulkanu Etna na Sycylii. Zauwa¿y³ ponadto, ¿e w
czasie wybuchów Hekla wyrzuca potê¿ne iloœci okruchów
skalnych, a na jej zboczach pojawia siê mnóstwo g³êbokich
i przede wszystkim niebezpiecznych rozpadlin. Podobnie
jak w przypadku Snebelshokel wiele wspomnieñ poœwiêci³
nieudanym próbom zdobycia tej góry.
A tak opisa³ wybuch wulkanu, który osobiœcie obserwowa³ w odleg³oœci ok. 16 mil od Sk«lholtu: „Jedna z gór
przez trzy dni wydawa³a grzmoty i b³yska³a ogniem. Z jej
wnêtrza wydobywa³ siê gêsty p³yn, który wpadaj¹c do
morza powodowa³ wyparowywanie wody. Po ustaniu tych
zjawisk pozostawa³y tereny pe³ne gruzu, ze œladami szybkiego stygniêcia ska³.”
Vetter, opisuj¹c egzotyczne dla niego zjawiska przyrodnicze zwi¹zane z procesami wulkanicznymi, podkreœla³
równie¿ niematerialny aspekt wydarzeñ. Doszukiwa³ siê w
nich wp³ywu z³ych duchów, pokutuj¹cych za wczeœniejsze
czyny. Porównanie wulkanów do miejsc wiecznego potêpienia zdaje siê byæ, w przekonaniu Vettera, czymœ naturalnym i oczywistym (ryc. 2 – patrz str. 198).
Nieco mniej miejsca poœwiêci³ stosunkom hydrograficznym. Opisa³ jednak wody morskie i l¹dowe. Szczególn¹ uwagê zwróci³ na niemal powszechn¹ obecnoœæ
ciep³ych lub wrêcz gor¹cych wód na powierzchni ziemi,
które powoduj¹ wprawdzie wielkie k³êby pary wodnej,
lecz s¹ wykorzystywane na co dzieñ w gospodarstwach
domowych. Vetter zahaczy³ w ten sposób o problematykê,
któr¹ dzisiaj okreœlamy mianem geotermii. Nie zastanawia³ siê jednak nad genez¹ wód termalnych. Wskazywa³
natomiast, ¿e s¹ one po¿ytecznie wykorzystywane do gotowania potraw na wszelkie sposoby, szczególnie ryb i miêsa, a tak¿e do pieczenia chleba. Zauwa¿y³ ponadto, ¿e ta
gor¹ca woda po nieznacznym ostudzeniu nadaje siê do
mycia i prania brudnej bielizny. Dziêki zawartym w niej
sk³adnikom nie trzeba u¿ywaæ myd³a.
Wysoka temperatura naturalnych wód wyp³ywaj¹cych
na powierzchniê ziemi sk³oni³a Vettera do refleksji, ¿e
powinny one mieæ w³aœciwoœci lecznicze. Jednak Islandczycy nie znali, a w ka¿dym razie nie doceniali tych zalet.
Prawdopodobnie wynika³o to z ich dobrej naturalnej kondycji fizycznej i zdrowotnej, kszta³towanej i hartowanej na
co dzieñ poprzez trudne warunki ¿ycia codziennego. Problem leczniczych w³aœciwoœci ciep³ych wód nie by³ prawdopodobnie Vetterowi obcy, bowiem w Hranicach –
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Ryc. 4. Dolina Haukaoalur. Z³oty Kr¹g. Gejzer Maselnica, Strokkur
Fig. 4. Haukaoalur valley. Golden Circle. Butter Dish Geyser,
Strokkur

miejscu jego urodzenia – zalety takich wód znano, doceniano i wykorzystywano co najmniej od roku 1586.
Vetter zauwa¿y³ i doceni³ obecnoœæ wielu rzek, strumyków i potoków górskich, a tak¿e ogromne, wysokie, rozleg³e oraz niezwykle urokliwe wodospady (ryc. 3 – patrz
str. 198). W ich wartkich nurtach przemieszczaj¹ siê
ogromne zasoby czystych i zimnych wód wyp³ywaj¹cych
okresowo spod lodowców i pokryw œnie¿nych islandzkich
gór i wzniesieñ. Zwróci³ te¿ uwagê, ¿e wody te s¹ bogate
w ryby, g³ównie ³ososie. Szczególny podziw, zachwyt i zaciekawienie wzbudzi³y w nim gejzery (ryc. 4).
O potêdze i znaczeniu wód powierzchniowych dowiadujemy siê od Vettera tak¿e w sposób poœredni, np. z rozdzia³u dotycz¹cego dróg i szlaków komunikacyjnych.
Opisuj¹c przeszkody napotykane w podró¿y i trud przemieszczania siê, Vetter zwraca³ uwagê na obecnoœæ mokrade³
i torfowisk. Podkreœla³ tak¿e, ¿e uci¹¿liw¹ i niebezpieczn¹
przeszkod¹ dla przybrze¿nych podró¿y l¹dem jest zmienny
i nieprzewidywalny przebieg linii brzegowej morza,
zwi¹zany ze zjawiskiem przyp³ywów i odp³ywów.
Interesuj¹ce uwagi poczyni³ Vetter na temat domów
mieszkalnych Islandczyków, które uzna³ za przestronne i w
miarê mo¿liwoœci wygodne. Dziwi³ siê jednak, ¿e domy te
s¹ niekiedy budowane w ziemi i najczêœciej s¹ przykryte
traw¹, która równie piêknie jak na ³¹kach roœnie na dachu.
Vetter podkreœla³, ¿e domy te by³y budowane z okruchów
ska³ po czym przysypywane gleb¹ i ok³adane darni¹ w celu
zachowania stabilnoœci budowli, a przede wszystkim

ciep³a. Zdziwienie Vettera wywo³ane takim sposobem stawiania budowli szybko ust¹pi³o na rzecz racjonalnego
wyt³umaczenia, ¿e brak jest na wyspie nie tylko wystarczaj¹cej iloœci drewna, ale tak¿e wapienia i gliny, z których
mo¿na by by³o wytwarzaæ zaprawy murarskie. Ten islandzki system budowy domostw, jak wykaza³o doœwiadczenie,
sprzyja³ tak¿e ochronie przed silnymi wiatrami i sztormami, które zwykle wywo³ywa³y potê¿ne zniszczenia nie
tylko u wybrze¿y morskich, ale i dalej na l¹dzie. Vetter
zauwa¿y³ ponadto, ¿e domy by³y budowane w pewnej izolacji, co najwy¿ej po kilka w najbli¿szej okolicy.
Surowoœæ klimatu i jego nieprzewidywalnoœæ powodowa³y wiele trudnych i niespodziewanych sytuacji i problemów, które nale¿a³o pokonaæ. Problemy te w sposób
szczególny dotyka³y osadników na mniejszych wyspach
i wysepkach otaczaj¹cych Islandiê. Opisuj¹c uci¹¿liwoœæ
i niewygodê ¿ycia na tych odosobnionych l¹dach, Vetter
zachwyca³ siê równoczeœnie formami i rozprzestrzenieniem wysp, ich wynios³oœci¹, niedostêpnoœci¹ i tajemniczoœci¹. Rozwa¿a³ te¿ podobieñstwo kszta³tów ró¿nych ska³
do kaplic, mnichów itp. Swój zachwyt i podziw, a niekiedy
nawet du¿e zdziwienie wyra¿a³, najczêœciej nieco koloryzuj¹c, ¿e w tak ekstremalnych warunkach przyrodniczych
mo¿na ¿yæ w sposób godny, racjonalny, a nawet wygodny
i dostatni. W swym przewodniku opisa³ tak¿e spo³eczne
aspekty ¿ycia na wyspach. Du¿o miejsca poœwiêci³ religii,
wy¿ywieniu, podró¿om, stosunkom spo³ecznym i interpersonalnym miêdzy mieszkañcami wyspy a przybyszami,
g³ównie handlarzami.
W zakoñczeniu wielokrotnie podkreœla³, jak wielkie
wra¿enie zrobi³a na nim odmiennoœæ Islandii, tak w wymiarze spo³ecznym, jak i przyrodniczym. Zdaj¹c sobie
sprawê ze swojego subiektywnego, pe³nego aprobaty spojrzenia na Islandiê i jej mieszkañców, podkreœla³, ¿e stara³
siê byæ maksymalnie bezstronny i obiektywny, a przede
wszystkim wiarygodny. Maj¹c jednak obawy, ¿e byæ mo¿e
nie by³ w stanie sprostaæ tego rodzaju wyzwaniom, prosi³
i zachêca³ potencjalnego czytelnika, aby osobiœcie zweryfikowa³ jego uwagi, spostrze¿enia, aprobatê, a nawet
zachwyt, poprzez osobiste odwiedzenie Islandii.
EPILOG
Poniewa¿ Vetter zachêca³ do odwiedzenia Islandii, a nie
okreœli³, kiedy powinno to nast¹piæ – zatem autor po ponad
400 latach postanowi³ zweryfikowaæ pionierskie wra¿enia
i odkrycia Vettera. Po up³ywie tak d³ugiego czasu mo¿na
potwierdziæ s³owa Vettera o bardzo pozytywnym wra¿eniu,
jakie wywiera odmiennoœæ tej wyspy. Niezale¿nie jednak
od wielu trafnych i ci¹gle aktualnych spostrze¿eñ Vettera,
warto podkreœliæ, ¿e i dziœ kamienny i lodowy krajobraz
dominuje niemal na ka¿dym kroku. Jego przyk³adem mo¿e
byæ chocia¿by tzw. Czarne Miasto lub s³upy bazaltowe
morskiego wybrze¿a.
Jednak autora zafascynowa³a g³ównie sprawa symboliki kamienia, zauwa¿alna tak¿e w opisach Vettera (Skoczylas, ¯yromski, 2005; Kopczyñski, Skoczylas, 2006). Id¹c
wspó³czeœnie tym tropem mo¿na stwierdziæ, ¿e kamienna
powierzchnia kraju sprzyja równie¿ wykorzystywaniu ska³
do wyra¿ania swojego stanu ducha, swoich emocji, wierzeñ, pragnieñ i zamiarów. Przejawia siê to obecnie m.in. w
czêstym malowaniu kamieni. W Polsce jest to raczej przejaw z³ego gustu lub wrêcz barbarzyñstwa. W Islandii nato237
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Ryc. 8. Muzeum Francuskich Rybaków, Fáskrú½sfjöru½r
Fig. 8. Museum of French Fishermen, Fáskrú½sfjöru½r

Ryc. 5. Ozdoba w przestrzeni publicznej w Hafnarfjör½ur
Fig. 5. An ornament in the public space of Hafnarfjör½ur

Ryc. 9. Nagrobek ze szkliwa wulkanicznego, Reykjahlí½
Fig. 9. Gravestone made of volcanic enamel, Reykjahlí½

Ryc. 6. Malowane kamienie na schodach domu w Borgarnes
Fig. 6. Painted stones on stairs of a house in Borgarnes

Ryc. 7. Muzeum Francuskich Rybaków, Fáskrú½sfjöru½r
Fig. 7. Museum of French Fishermen, Fáskrú½sfjöru½r
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Ryc. 10. Kamienne narzêdzia w Muzeum Ludowym w Skógar
Fig. 10. Stone tools in the Folk Museum in Skógar
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Ryc. 11. Ekspozycja naturalnych s³upów bazaltowych, Rejkiawik
Fig. 11. Exhibition of natural basaltic columns, Reykjavik

Ryc. 12. Pomnik obywatelskiego niepos³uszeñstwa, Rejkiawik
Fig. 12. Monument to the civil insubordination, Reykjavik

Ryc. 13. Kamienny pomnik biurokraty, Rejkiawik
Fig. 13. Stone monument of the bureaucrat, Reykjavik

miast malowanie kamieni zakorzeni³o siê zarówno w
wymiarze historyczno-kulturowym (ryc. 5), jak i indywidualnym (ryc. 6). Mo¿na tak¿e zauwa¿yæ, ¿e malowanie
kamieni wyra¿a potrzebê upamiêtnienia miejsca tragedii,
np. francuskich rybaków, którzy musieli zacumowaæ na
okres zimowy w NE czêœci wyspy i stracili kilku cz³onków
za³ogi (ryc. 7). Innym przejawem pamiêci, a tak¿e refleksji, mo¿e nawet sentymentu, jest uk³adanie kamiennych
kopczyków, a tak¿e, co wydaje siê bardziej nietuzinkowe,
uk³adanie w miejscu pamiêci kamieni z wypisanymi imionami i nazwiskami poleg³ych bohaterów, nawet w nurcie
strumyczka (ryc. 8).
Inn¹ ciekawostk¹ mo¿e byæ przyk³ad nagrobka wykonanego ze szkliwa wulkanicznego (ryc. 9). Dodaæ jeszcze
wypada, ¿e w ka¿dej wiêkszej osadzie, po³o¿onej najczêœciej wzd³u¿ wybrze¿a morskiego, mo¿na zwiedzaæ muzea
lub izby pamiêci, w których kamienne przedmioty i narzêdzia z ró¿nych okresów stanowi¹ podstawê ekspozycji
(ryc. 10).
Nie mniej interesuj¹ca z punktu widzenia poszukiwañ
przyk³adów eksponowania symboliki kamienia jest stolica
Islandii – Rejkiawik. Warto w niej zwróciæ uwagê na co
najmniej 3 obiekty:
– estetykê ustawionych w centrum miasta rzêdów naturalnych s³upów bazaltowych, które o¿ywiaj¹ i wzbogacaj¹
infrastrukturê miasta (ryc. 11);
– symbolikê wyra¿on¹ w postaci wielkiego, pêkniêtego
g³azu, stanowi¹cego ¿ywy wyraz obywatelskiego sprzeci-

wu i niepos³uszeñstwa wobec w³adzy, który ustawiono
naprzeciw gmachu parlamentu (ryc. 12);
– oddanie ducha biurokracji, uniwersalnego w ka¿dym
systemie spo³ecznym i na ka¿dym kontynencie, wyra¿onego
w formie kamiennego pomnika biurokraty (ryc. 13).
Odmiennoœæ islandzkiej rzeczywistoœci opisanej przez
Vettera, nawet na poziomie symboliki kamienia, mo¿e byæ
inspiruj¹ca tak¿e w naszej, codziennej, barwnej i nieprzewidywalnej, przyrodniczej, geologicznej i geoturystycznej
dzia³alnoœci.
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U korzeni polskiej geoturystyki.
Przewodnik po Islandii Daniela Vettera (1592–1669) – patrz str. 235
At the root of Polish geotourism.
Guide to Iceland by Daniel Vetter (1592–1669) – see p. 235

Ryc. 2. Krater Viti (Piekło) wulkanu Krafla. Obie fot. J. Skoczylas
Fig. 2. Viti crater (Hell) of Krafla volcano. Both photos by J. Skoczylas

Ryc. 3. Wodospad Bogów, Goðafoss
Fig. 3. Waterfall of Gods, Goðafoss
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