
Przedmowa tłumacza

P rzeszło 110 lat trzeba było czekać na pierwszy całościowy prze-
kład jednej z wielu poczytnych relacji z ekspedycji polarnych 

autorstwa polarnika Knuda Rasmussena. Fakt ten u znawców eks-
ploracji Grenlandii i badań nad jej rdzenną ludnością może wzbu-
dzać niejakie zdumienie, kto bowiem, jak nie rzeczony Rasmussen 
dorobił się na tym polu dokonań pionierskich, a jego wieloletnia 
działalność w Grenlandii Północnej miała dalekosiężne skutki nie 
tylko dla późniejszego rozwoju tego regionu, ale także dla całego 
Królestwa Danii i ostatecznego kształtu jego terytorium. W pol-
skiej prasie w czterech pierwszych dekadach XX wieku pisano dość 
chętnie o Rasmussenie, choć informacje te w zasadzie ograniczały 
się do dość zdawkowych objaśnień związanych przede wszystkim 
z planowanymi bądź właśnie odbytymi ekspedycjami, bądź też – 
w przypadku tak zwanych gazet popularnych – ukierunkowanych 
na wykreowaną kosztem prawdy sensację1. Rasmussenem i  jego 
działalnością interesowali się także pionierzy polskiego polarnictwa, 
aczkolwiek dokonania duńskiego polarnika nie wzbudzały u nich 
tak wielkiego entuzjazmu, jak spektakularne czyny dwóch światowej 
sławy Norwegów – Fridtjofa Nansena (1861–1930) i Roalda Amund-
sena (1872–1928), których relacje z ekspedycji przetłumaczone na 
język polski cieszyły się w naszym kraju ogromną popularnością2. 

1 Przykładem ostatniej tendencji jest opublikowany w 1924 roku w „Stołecznym 
Kurierze Wieczornym” krótki artykuł, w którym między innymi możemy 
przeczytać o Inuitach, że „75 proc. wśród mężczyzn – to mordercy”. Przez 
krew rywala do łożnicy małżeńskiej. O eskimosach i ich zwyczajach, „Stołeczny 
Kurier Wieczorny”, 12.12.1924, nr 66, s. 2.

2 Dowodzą tego regularnie od początku XX wieku aż do dzisiaj wznawiane 
wydania przekładów tych relacji na język polski.

Nowi Ludzie, Knud Rasmussen, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017
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Zgoła odmiennie przedstawia się natomiast sytuacja w duńskiej 
ojczyźnie Knuda Rasmussena. Polarnik jeszcze za życia osiągnął 
status bohatera narodowego, książki jego autorstwa ukazują się 
w kolejnych wznowieniach, a on sam i  jego rozległa działalność 
na polu etnografii ludów inuickich i  eksploracji stref polarnych 
doczekały się co najmniej kilkunastu opracowań biograficznych. 

Urodzony w 1879 roku w położonej na zachodnim wybrzeżu 
Grenlandii placówce handlowej Jakobshavn (ob. Ilulissat), syn 
pastora Christiana Vilhelma Rasmussena i pochodzącej z mieszanej 
duńsko-grenlandzkiej rodziny Sofie Louise Susanne Fleischer, Knud 
Victor Rasmussen dorastał wśród grenlandzkich towarzyszy zabaw 
i do perfekcji opanował trudny język rdzennej ludności. W jednej 
ze swoich późniejszych książek, relacji z ogromnego przedsięwzię-
cia, jakim była V Ekspedycja Thule, pisał: 

Urodziłem się z językiem eskimoskim, który inni arktyczni badacze 
wpierw musieli sobie przyswoić i żyłem wraz z grenlandzkimi myśli-
wymi, tak że podróże nawet w najtrudniejszych warunkach stały się 
dla mnie naturalnym sposobem pracy3.

Można się spierać na temat przynależności etnicznej Rasmus-
sena – w ilu procentach była duńska, a w ilu grenlandzka – nie 
ma jednak wątpliwości, że świetna znajomość języka, mentalności 
lokalnej ludności i panujących na Grenlandii warunków stanowiły 
ważne czynniki, które utorowały mu drogę do późniejszej ścieżki 
życiowej podróżnika arktycznego i  etnografa-samouka – właści-
wego bowiem wykształcenia w dziedzinie, w  jakiej z  czasem się 
wyspecjalizował, nigdy nie zdobył. Po tym, jak w wieku dwuna-
stu lat mały Knud został wysłany do Danii, edukacja w  szkole 
podstawowej i  średniej stała się dla niego pasmem niepowodzeń 
i  została ostatecznie zakończona zdanym z  trudem w roku 1900 
egzaminem maturalnym.

3 K. Rasmussen, Fra Grønland til Stillehavet, [w:] idem, Mindeudgave, t. 2, red. 
K. Birket-Smith, P. Freuchen, T. Mathiassen, København 1934, s. 8. Cytaty 
z języka duńskiego są w przekładzie własnym tłumaczki.
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Już jako dziecko Rasmussen marzył o tym, aby zostać podróż-
nikiem-odkrywcą takim jak bardzo przez niego podziwiany Fridtjof 
Nansen, który w roku 1888, czyli kiedy dziewięcioletni Knud wciąż 
mieszkał na plebanii w Jakobshavn, dokonał pionierskiego pokonania 
w poprzek grenlandzkiego lądolodu. Po ukończeniu szkoły średniej, 
dzięki pomocy ojca, udało się Rasmussenowi zdobyć zatrudnienie 
jako reporter dla dzienników „Kristeligt Dagblad” i  „Illustreret 
Tidende”, w  związku z  czym mógł odbywać wymarzone podró-
że. Już podczas pierwszej z nich na Islandię w roku 1900 poznał 
dziennikarza i  pisarza Ludviga Myliusa-Erichsena (1872–1907), 
z którym zaczęli wspólnie układać plany zorganizowania ekspedycji 
na Grenlandię. Druga podróż do położonego na północy Szwecji 
kraju Sápmi (niekiedy wciąż jeszcze zwanego w Polsce „Laponią”) 
zaowocowała natomiast pierwszą autorską relacją z podróży pod 
tytułem Lapland (Laponia), zdradzającą talent pisarski, jednakże 
nieopublikowaną aż do roku 1907. 

Celem obmyślonej wspólnie z Myliusem-Erichsenem ekspedycji 
na Grenlandię było dotarcie do nieskolonizowanego do tej pory 
regionu Grenlandii Północno-Zachodniej położonego na północ 

Fotografia 1. 
Knud Rasmus-
sen podczas 
V Ekspedycji 
Thule, 1921

Fot. Therkel 
Mathiassen. 
Copyright:  
Arktisk Institut.
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od granicy duńskiej kolonii i pozostanie wśród zamieszkującej ten 
obszar rdzennej ludności Inughuit4 przez okres od pięciu do sześciu 
tygodni. W tym czasie mieli prowadzić obserwacje etnograficzne 
tejże społeczności, od wieków żyjącej w odizolowaniu od duńskiej 
Grenlandii, lecz o  istnieniu której wiedzieli wielorybnicy i wcze-
śniejsze ekspedycje polarne. Ze względu na humanistyczny cel 
przedsięwzięcia wyprawa została nazwana „Literacką Ekspedycją 
na Grenlandię” (duń. Den danske litterære Grønlands-Ekspedition), 
w jej skład weszli: porucznik hrabia Harald Moltke, lekarz Alfred 
Berthelsen, katecheta grenlandzki i tłumacz Jørgen Brønlund oraz 
Knud Rasmussen, a dowództwo nad całym przedsięwzięciem objął 
Ludvig Mylius-Erichsen.

Przebieg ekspedycji wyglądał następująco: 1 czerwca 1902 roku 
jej uczestnicy udali się drogą morską z Nuuk do Ilulissat, gdzie 
pozostali do stycznia 1903 roku, następnie psimi zaprzęgami wraz 
ze zwerbowanymi dwoma Grenlandczykami, Gabrielem i Eliasem, 
dotarli do placówki Upernavik. Wyruszając 27 marca 1903 roku 
z Tasiusaq, najbardziej na północ wysuniętej osady skolonizowa-
nej części Grenlandii, przekroczyli po raz pierwszy od kilkuset lat 
Zatokę Melville’a, docierając do Kap York. Według pierwotnego 
planu, po pięciu–sześciu tygodniach spędzonych wśród Inughuit, 
ekspedycja miała psimi zaprzęgami powrócić do Nuuk, by na sam 
koniec drogą morską popłynąć kolejno do Frederikshåb i Juliane-
håb. Pod względem geograficznym plan ten został zrealizowany, lecz 
czas jego trwania uległ znacznemu wydłużeniu z powodu poważ-
nej choroby Haralda Moltkego, na którą malarz zapadł w trakcie 
przekraczania Zatoki Melville’a. Ekspedycja zmuszona była prze-
zimować na wyspie Agpat (ob. gr. Appat albo duń. Saunders Ø5), 

4 Rdzenna ludność zamieszkująca obszar Grenlandii Północnej od dawnych 
czasów zwie siebie „Inughuit” (l. poj. Inughuaq), nazwa ta jednak nie pojawia 
się w żadnym tekście Rasmussenowskich relacji. Polarnik używa konsekwentnie 
wymyślonego przez siebie terminu „Eskimosi polarni”, warto jednak zwrócić 
uwagę na to, że mieszkańców duńskiej kolonii zwie wyłącznie „Grenlandczy-
kami”.

5 Zapis wszystkich nazw i  słów grenlandzkich występujących w  relacji po-
zostawiony został w formie oryginalnej z 1905 roku, zatem odbiega on od 
współczesnej ortografii języka grenlandzkiego, zmienionej w wyniku reformy 
w 1973 roku.
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wyruszając stamtąd w drogę powrotną dopiero w końcu stycznia 
1904 roku. Harald Moltke w połowie lata 1904 roku powrócił do 
Kopenhagi, podczas gdy Ludvig Mylius-Erichsen i Knud Rasmus-
sen odbyli podróż po duńskiej Grenlandii Południowej, powracając 
do Kopenhagi dopiero 7 października 1904 roku.

Literacka Ekspedycja na Grenlandię zapoczątkowała wieloletnią 
działalność Knuda Rasmussena na terytorium Grenlandii Północnej, 
a jej owoc literacki w postaci książki Nowi ludzie stał się pierwszą 
w całej serii książek poświęconych spotkaniom kulturowym podczas 
licznych podróży polarnych. Już w trakcie pobytu wśród Inughuit 
Knud Rasmussen wraz z Myliusem-Erichsenem wpadli na pomysł 
założenia nad Zatoką North Star faktorii handlowej bazującej na 
wymianie towarów europejskich na skóry zwierząt upolowanych 
przez rdzenną ludność. Po tragicznej śmierci Myliusa-Erichsena 
podczas „Danmark-Ekspeditionen” w 1907 roku Rasmussen zre-
alizował ten projekt we współpracy z inżynierem Mariusem Ibem 
Nyeboe (1867–1946). Powstała w 1910 roku faktoria handlowa 

Fotografia 2. 
Uczestnicy  
Literackiej 
Ekspedycji 
na Grenlandię  
– od lewej: 
Knud Rasmus-
sen, Ludvig 
Mylius-Erich-
sen, pierwszy 
z prawej: Jørgen 
Brønlund, 1904

Fot. John Høegh. 
Copyright: Arktisk 
Institut.



14

•  Przedmowa tłumacza •

Kap York Thule, potocznie zwana „faktorią Thule” (duń. Thu-
lestationen) stała się bazą ekonomiczną i wypadową dla siedmiu 
wypraw określanych mianem „ekspedycji Thule”, które zapewniły 
Rasmussenowi sławę i międzynarodowe uznanie. Za jego największe 
osiągnięcie uważa się „V Ekspedycję Thule” (1921–1924), podczas 
której polarnik oraz dwójka Inughuit z Thule: Qaavigarsuaq Miteq 
(później Kristiansen, 1900–1978) i Arnarulunnguak (1896–1933) 
pokonali psimi zaprzęgami dystans około 18 000 kilometrów od 
północno-zachodniej części Zatoki Hudsona, poprzez przejście 
Północno-Zachodnie, Alaskę aż po Czukotkę znajdującą się po 
zachodniej stronie Cieśniny Beringa. Podczas tej podróży Knud 
Rasmussen odwiedzał wszystkie społeczności inuickie zamieszku-
jące obszary położone wzdłuż północnych wybrzeży Ameryki oraz 
w głębi lądu, spisując ich folklor słowny oraz zbierając ekspona-
ty etnograficzne dla Muzeum Narodowego w Kopenhadze. Eks-
pedycja ta zapewniła polarnikowi status bohatera narodowego, 
zaowocowała również przyznaniem mu doktoratów honoris causa 
dwóch uniwersytetów: Uniwersytetu Kopenhaskiego w 1924 oraz 
Uniwersytetu Edynburskiego w 1927 roku. Rasmussen jednak nie 
spoczął na laurach, wciąż aktywnie działając w różnych obszarach: 
jako pisarz, dowódca ekspedycji, zarządca regionu Thule, a  tak-
że – w czasach kryzysu związanego z okupacją części Grenlandii 
Wschodniej przez Norwegów – jako orędownik sprawy duńskiej 
w Stałym Trybunale Sprawiedliwości Międzynarodowej. Zmarł nie-
spodziewanie wskutek infekcji żołądkowej 21 grudnia 1933 roku 
jako (być może – jedyny) duński bohater narodowy oraz niekwe-
stionowany autorytet w sprawach dotyczących Grenlandii. 

Nowi ludzie

To właśnie relacja Nowi ludzie stała się debiutem literackim Knuda 
Rasmussena, a nie napisana już w 1901 roku, lecz wydana dopiero 
sześć lat później, Laponia. Książka ta, zadedykowana „Ojcu i Mat-
ce”, to zredagowana i mocno uzupełniona wersja oryginalnego 
dziennika prowadzonego podczas Literackiej Ekspedycji. Właściwa 
relacja z podróży, także zatytułowana Nowi ludzie, stanowi liczącą 
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100 stron pierwszą część książki, po niej natomiast następują dwie 
kolejne części zawierające przetłumaczony przez Rasmussena na 
duński grenlandzki folklor słowny (opowieści, pieśni, opisy zwy-
czajów) i zatytułowane odpowiednio Prymitywne poglądy na życie 
oraz Bajki i legendy. 

Głównym przedmiotem opisu Nowych ludzi jest pobyt uczestni-
ków Literackiej Ekspedycji wśród Inughuit – rdzennych mieszkańców 
wciąż nieskolonizowanej Grenlandii Północnej. Narracja nie obejmuje 
przygotowań do ekspedycji, kolejnych etapów podróży z Kopenhagi 
do Nuuk, a stamtąd do Ilulissat i Upernavik, podobnie nie pojawia 
się ani jedno słowo na temat szczęśliwego powrotu uczestników 
do domu. Fabuła rozpoczyna się przekroczeniem przez ekspedycję 
Zatoki Melville’a  i  dotarciu do inughuickiej osady na wyspie 
Agpat, kończy zaś sceną pożegnania narratora-Rasmussena ze 
starą kobietą o imieniu Ścięgno. Główny zrąb narracji bazuje na 
opisie poszczególnych członków inughuickiej społeczności oraz na 
różnych aspektach ich codziennego życia, poglądach, obyczajach 
i opowieściach, w przeważającej części cytowanych jako ich wła-
sne wypowiedzi. Narracja skupiona jest wokół poczynań i refleksji 
narratora oraz jego rdzennych informatorów, podczas gdy obecność 
innych duńskich uczestników ekspedycji w tekście relacji została 
ograniczona do minimum. 

Reprezentowany przez Nowych ludzi gatunek literacki to pierwszo-
osobowa opowieść o podróży, która z rzadka przybiera formę dzien-
nika osobistego. Książka wydana w 1905 roku nakładem duńskiego 
wydawnictwa Gyldendal swą szatą graficzną bardziej przypominała 
literaturę piękną ze względu na umieszczenie na początku każdego 
rozdziału kunsztownych rycin autorstwa członka ekspedycji Haral-
da Moltkego. Zwraca uwagę brak typowych dla relacji z ekspedycji 
map przebytej trasy, zdjęć czy rysunków. W dzienniku prowadzo-
nym podczas Literackiej Ekspedycji Rasmussen pisał, iż chciałby 
uniknąć sporządzenia „opisu podróży”, ponieważ zadanie to posta-
wił sobie dowódca Mylius-Erichsen. Wynikiem tego jest trudna do 
jednoznacznego sklasyfikowana gatunkowa hybryda, w widoczny 
sposób różniąca się od reszty późniejszej twórczości polarnika. Pod 
względem struktury Nowi ludzie nie przypominają typowej relacji 
z ekspedycji, brak jest bowiem w książce zwyczajowych dla tego 
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gatunku szczegółów o przebiegu wyprawy, a nazwiska poszczegól-
nych członków pojawiają się zaledwie kilka razy. Duża liczba dia-
logów i momenty lirycznych uniesień bardziej przywodzą na myśl 
beletrystykę niż typową dla epoki relację z podróży. W tym dziele 
króluje narrator, który pomimo związków z duńskim państwem 
kolonialnym potrafi zrozumieć otaczającą go przyrodę, a  także 
usunąć się w cień, oddając głos zamieszkującej ją ludności. Z tego 
powodu dużą część książki stanowi zapis autentycznych wypowie-
dzi Inughuit z  zachowaniem ich oryginalnego stylu opowiadania 
z naprzemiennie stosowanym czasem przeszłym i  teraźniejszym, 
powtórzeniami oraz elementami języka mówionego. 

Rasmussenowski opis regionów arktycznych bardzo wyróżnia 
się na tle relacji z  ekspedycji innych polarników, skupia się on 
bowiem przede wszystkim na ludziach ukazanych za pomocą ich 
własnych słów i obiektywnego opisu zachowania. Można stwier-
dzić, że intencją autora jest, by „nowi ludzie” sami przedstawiali 
się czytelnikowi, a czuwający nad całością narrator stanowić ma 
jedynie rodzaj pośrednika w przekazywaniu niedostępnej dla osób 
z zewnątrz wiedzy na temat odchodzącej w przeszłość tradycyjnej 
kultury grenlandzkiej. Nie jest to jednak w żadnym razie narrator 
pasywny! Pobyt w Agpat jest dla niego przygodą, o jakiej marzył 
od czasów dzieciństwa, kiedy dorastając w duńskiej Grenlandii 
Zachodniej słuchał opowieści starych grenlandzkich kobiet na 
temat legendarnego ludu zamieszkującego niedostępne rubieże 
największej wyspy świata. Narrator bierze udział w codzienności 
Inughuit, ulega fascynacjom, nawiązuje przyjaźnie, chociaż nie 
unika także konfliktów – wszystko to składa się na barwny opis 
spotkania kulturowego, którego uniwersalne przesłanie streścić 
można słowami: nie kolor skóry ani przynależność etniczna, ale 
wzajemne zrozumienie i uznanie różnicy kulturowej czyni z ludzi 
pobratymców. 

Odczytując Nowych ludzi, należy także pamiętać o bardzo 
specyficznym okresie historycznym, w którym powstała książka 
i wynikających zeń uwarunkowań kulturowych. Rasmussen był 
nie tylko romantycznym pośrednikiem między kulturami: duńską 
i grenlandzką, a w obrębie tej ostatniej także północnogrenlandz-
ką. Jako założyciel prywatnej faktorii handlowej Thule pozostał 
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lojalnym poddanym króla duńskiego i  prowadzona przez niego 
działalność eksploracyjna zapewniła rządowi duńskiemu korzystną 
pozycję w  negocjacjach odnośnie do dochodzenia przez Danię od 
roku 1920 praw do zwierzchności nad terytorium całej Grenlan-
dii. Celem relacji wydanych w roku 1905 Nowych ludzi było zatem 
zainteresowanie zarówno państwa duńskiego, jak i szerszych krę-
gów społecznych możliwością ekspansji na nieskolonizowane dotąd 
terytoria, czemu służyło wykreowanie bezsprzecznie pozytywnego 
wizerunku tych ziem oraz ich mieszkańców. Przymiotnik „nowi” 
oznaczać miał zatem w  równym stopniu lud napotkany po raz 
pierwszy, jak również sugerować atrakcyjne możliwości realizacji 
duńskich aspiracji – handlowych, naukowych i terytorialnych6.

Są także Nowi ludzie zapisem osobistych ambicji Rasmussena, 
by jego głęboka znajomość Grenlandii zapewniła mu postawę dal-
szej egzystencji. Opowiada o tym otwarcie w jednym z wywiadów 
Knud Michelsen, siostrzeniec polarnika: 

Żadnego znaczącego wykształcenia nie posiadał, a wiążąc swe życie 
z Grenlandią, także nie był w  stanie przetrwać jako pisarz albo 
dziennikarz. Niedawno się ożenił, dzieci w drodze, więc aby móc 
utrzymać rodzinę, musiał mieć stały dochód. Ten miała mu zapew-
nić faktoria handlowa7. 

Zysk ze sprzedaży futer dostarczonych przez Inughuit przez wiele 
lat finansował kolejne ekspedycje Thule i zapewniał wynagrodze-
nie Rasmussenowi oraz jego pracownikom. Aby w ogóle móc stać 
się liczącym się graczem na arenie arktycznej i  zdobyć ważnych 
partnerów dla realizowanych przedsięwzięć, Rasmussen musiał 
wpierw dowieść swej nadzwyczajnej znajomości świata polarnego. 
Pierwszym z takich dowodów była właśnie wydana w 1905 roku 
książka Nowi ludzie. 

6 Analizie związków Rasmussenowskich relacji z ekspedycji na terytorium Gren-
landii Północnej z kolonializmem państwa duńskiego poświęciłam rozprawę 
doktorską zatytułowaną „W sercu Ultima Thule. Reprezentacje Grenlandii 
Północnej w relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena”, obronioną w 2014 
roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. 

7 K. Michelsen, Handelsstationen ved verdens ende, „Kristeligt Dagblad”, 
16.08.2010, s. 5.
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Mimo kolonialnych uwikłań Nowi ludzie to pozycja wyjątkowa, 
zwłaszcza w odniesieniu do dwóch kolejnych Rasmussenowskich 
relacji z ekspedycji: Min rejsedagbog (Mój dziennik podróży, 1915) 
i Grønland langs Polhavet (Grenlandia wzdłuż Oceanu Arktycznego, 
1919), ponieważ w przeciwieństwie do późniejszych utworów nie 
jest to opowieść o naukowym „podboju” Arktyki, ale o zachwy-
cie innością kulturową i  jej głębokim zrozumieniu. Grenlandia 
Rasmussena to nie biała plama na mapie świata, lodowa pustynia 
ziejąca pustką i śmiercią, ale przestrzeń kipiąca życiem, posiadająca 
własną historię i kulturę, którym należy się szacunek i ocalenie od 
zapomnienia. Najlepszą chyba rekomendacją dla bogatej twórczo-
ści Knuda Rasmussena jest propozycja nominowania go w 1929 
roku do literackiej Nagrody Nobla. Tym bardziej podkreślić należy 
fakt, iż ta pierwsza i w mojej opinii najbardziej niezwykła książka 
spośród bogatej i  różnorodnej twórczości Rasmussena nareszcie 
doczekała się wydania w języku polskim.

Pomimo antarktycznych doświadczeń tak znakomitych badaczy, 
jak Henryk Arctowski (1871–1958) czy Antoni Bolesław Dobro-
wolski (1872–1954), Polacy zwrócili uwagę na Grenlandię jako 
potencjalne pole badawcze stosunkowo późno. Pierwsza ekspedycja 
odbyła się dopiero w roku 1937 z  inicjatywy geografa, geofizyka, 
glacjologa i klimatologa z Uniwersytetu Lwowskiego – Aleksandra 
Kosiby (1901–1981), wielkiego orędownika polskiego zaangażowa-
nia w badania na Grenlandii. W roku 1935 w artykule w „Czaso-
piśmie Geograficznym” zatytułowanym Geograficzne warunki, stan 
i rozwój żeglugi do Grenlandji zwrócił uwagę na ważną rolę badań 
w terenie na największej wyspie świata oraz na potencjalne korzyści 
wynikające z zaangażowania w nie polskich uczonych:

Grenlandja jest dziś terenem zainteresowań badaczy naukowych całe-
go globu, którzy tam szukają klucza do rozwiązania wielu ważnych 
problemów ogólno-ziemskich. To też liczba wypraw do Grenlan-
dji – do tego Eldorada badaczy polarnych – wzrasta z roku na rok.

W dziedzinie eksploracyj wogóle, a  eksploracyj krajów polarnych 
w szczególności, polska nauka posiada niewspółmiernie mały dorobek, 
nawet z małymi państwami: Danją, Norwegją, Szwecją, Finlandją, 
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Szwajcarją, Czechosłowacją, i w.i. Aczkolwiek Polska nie jest bez-
pośrednio związana z krajami arktycznemi, to jednak, jeśli chodzi 
o ekspansję naukowych eksploracyj, tereny te odpowiadałyby naj-
lepiej naszym warunkom geograficznym, a poniekąd i predyspozycji 
fizycznej. O ważności dla Polski ekspansji eksploracyjnej i  silnego 
zespolenia się z morzem zbytecznem byłoby pisać. Zainteresowa-
nie krajami polarnemi w Polsce Odrodzonej zarysowuje się bardzo 
wyraźnie. Zacieśniają się coraz silniej więzi gospodarcze i kultural-
no-naukowe Polski z Państwami Skandynawskiemi, które w bada-
niach polarnych zajmują pierwsze miejsce. Nie ulega wątpliwości, 
że naukowe ekspedycje polarne ożywiają się w Polsce. Być może, że 
i rybołówstwo nasze ruszy wkrótce na szersze wody, z powodu braku 
odpowiednich terenów rybackich na Bałtyku; ruszy niewątpliwie na 
najbliższe wody subarktyczne, a może i na przebogate w  zwierzy-
nę morską ławice grenlandzkie. W układaniu tych planów i w ich 
powodzeniu pierwszorzędną rolę odgrywa znajomość warunków 
żeglugi i dostępu do wybrzeży. Polska literatura podróżniczo-nauko-
wa posiada jednak w zakresie znajomości krajów i mórz polarnych 
szczególnie dotkliwą lukę. Każdy, chociażby szczupły, komunikat 
podróżniczo-naukowy na ten temat będzie cennym przyczynkiem 
w koniecznem stwarzaniu narodowego dorobku w tej dziedzinie8.

Plany Aleksandra Kosiby związane z rozwojem polskich badań 
polarnych na Grenlandii przerwał wybuch II wojny światowej. Po 
jej zakończeniu badacze polscy zwrócili się ku Spitsbergenowi, zaś 
postać Knuda Rasmussena odeszła w zapomnienie, mimo spora-
dycznych wzmianek o  jego dokonaniach i dorobku w  literaturze 
o obszarach arktycznych9. Celem niniejszej publikacji jest wydo-
bycie tego najznamienitszego duńskiego polarnika z mroków nie-
pamięci poprzez najlepszy z możliwych sposobów: zaprezentowanie 
polskim czytelnikom jednej z najciekawszych książek spośród całej 
jego twórczości.

8 A. Kosiba, Geograficzne warunki, stan i rozwój żeglugi do Grenlandji, „Czaso-
pismo Geograficzne” 1935, t. 13, z. 2–4, s. 218. 

9 Takie odniesienia znaleźć można na przykład w Odarpim synu Egigwy Aliny 
i Czesława Centkiewiczów, mimo iż w tekście nazwisko polarnika nie pojawia 
się ani razu. Zob. A. i Cz. Centkiewiczowie, Odarpi syn Egigwy, Warszawa 
1985, s. 128, 137. 




