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Ей такава е Исландия за мен – земя на 
контрасти, много различна, вълнува-
що красива във вулканичния си образ. 
Щастлива съм, че успях да го преживея, 
макар и за много малко – всъщност, кол-
кото трябва!

Репортаж

Исландия
на един дъх 

Валентина ВАСИЛЬОНОВА
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Китски поздрав за мен!
12 май. Сутринта тръгвам от Брюксел. Изпила съм ка-

фето и съм на летището, на терминал А – от там тръгват 
самолетите за така наречения „по-качествен свят”.

Очаквам полета и си губя времето, гледайки колекцията 
на Сара Пачини. Струва си.

Полетът ми до Стокхолм е около 2 часа и половина, но 
пък другият ще е по-кратък – нямам търпение да стигна 
в Кефлавик, Исландия. Там е съпругът ми - пилот, с още 
няколко негови колеги, които по стечение на обстоятел-
ствата, когато не летят живеят почти до полярния кръг в 
бивша военна база. Изненада! Полетът до Кефлавик трае 
3 часа – не съм отчела часовата разлика. Пристигам най-
после, Чефо /съпругът ми/ ме чака на летището. Хукваме 
бързо до базата и оттам на кея. Чуден ден – слънце, бист-
ро небе и малко вятър. Разбира се, случва се чудо - на кея 
ме посреща кит, истински, който скача два пъти, гонейки 
пасажите с риба. Ей това е късмет! Местните българи с 
благородна завист ми споделиха, че въпреки че с часове 
висят за риба на това място, досега кит не са виждали.

Пак на кея, по променада, стигаме до една къща на трол 
– детска атракция, обзаведена с необходимото за живота 
на истински голям трол, който дори се движи и хърка, а 
дървото му вкъщи е украсено с бибероните на изядените 
от него деца. Исландците вярват традиционно и до днес 
в тези същества и в много дворове на къщи има и малки 
къщурки, построени специално за елфи и тролове. 

След това продължаваме по брега към стария и новия 
фар на Кефлавик. Мястото е живописно, голо, няма ни-
какви височини наоколо и видимостта е до хоризонта. 
Всъщност това е тесен бряг, който се врязва в Атланти-
ческия океан. Старият фар на Гардскага е построен през 
1897 г. на това място, известно с многото разбили се ко-
раби в годините, а освен това служи за наблюдение и из-
следване на многобройните различни колонии от птици, 
които мигрират тук през есента и пролетта. 

Съвършена
северна красота
Красив северен пейзаж от простота – синьо небе, 

скромни къщи, много коне, полегнали от вятъра треви, 
еднообразен равнинен терен от застинала лава, покри-
та с мек килим от мъх и безбрежното величие на оке-
ана. 

Продължаваме към Гриндавик и спираме в Синята 
лагуна – толкова известна на всички туристи от добре 
развиваната реклама на исландските туроператори. На-
истина е впечатляващо синя, но е направена с помощта 
на човешка предприемчивост в ковачница на жълтици. 
Самата лагуна се намира в известния екопарк Свартсен-
ги, разположена е във вулканична скала и концепцията 
е да демонстрира екологичен баланс между природни 
ресурси и високи научни технологии, което води до ико-
номически ползи и социален прогрес. Самата вода пред-

ставлява флуидна смес от геотермалните и морски води, 
от които се извличат полезни минерални съставки и се 
ползват в различни козметични и здравословни проце-
дури.

Силиций и
синьозелени водорасли
Силицият и синьо-зелените водорасли дават този тюр-

коазено зелен цвят на водата. И, гледайки тези картини, 
не мога да не си кажа „ама ние българите – къде гледаме, 
ей!”. Защото се сещам за всички наши известни и неиз-
вестни минерални извори, кални бани, солници – всички-
те полезни и красиви, много изоставени на произвола на 
съдбата. Ама пък безплатни.

Прибираме се в базата, часовникът ми показва 11 ве-
черта, а навън е светло и виждам слънцето. Това са бели-
те нощи. А биологичният ми часовник съвсем отказа – 3 

Старият фар на Гардскага.

часа времева разлика плюс светлина ме дезориентират 
тотално. 

Между две
континентални плочи
На следващия ден предприемаме пътуване по така на-

речения „Златен кръг”, който обхваща исландския на-
ционален парк Пингвелир. На територията му се срещат 
двете тектонични плочи – евразийската и американската 
. Впечатляващо усещане! Съзнаваш, че тук на това място 
двете континентални плочи се трият една в друга, че при-
родата е жива и напомня за себе си честичко - я със зе-
метресения, с разломи, с изригващи вулкани… Мястото е 
отбелязано със символичен мост между двата материка. 
Минавам по него, крачейки между два континента. 

Тук се намира и една скромна сграда, която исландци-
те с гордост показват като първия парламент в Европа, 
събрал се през 930 г., за да реши демократично как да 
се организира и управлява новосъздаденото общество и 
какви религиозни практики да изповядва.

В парка разглеждаме множество водопади, скални раз-
ломи, гейзери ( неслучайно „гейзер“ е исландска дума), от 
който геотермалната вода изригва на всеки 15 минути с 
различна сила и на различна височина от недрата на зе-
мята, а усещането за мощ и непредсказуемост на приро-
дата е силно. 

Еднообразен равнинен терен от застинала 
лава, покрит с мек килим от мъх

Синьо небе, скромни къщи и много коне...
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Най-големият
водопад в Ервопа
Следващата ни цел е водопада Селфос – най-големият 

в Европа – да, трябва да се види. Не е толкова голям кол-
кото водопада Виктория в Зимбабве, но суровата красота 
на северния пейзаж със снегове и лед и кипяща вода са 
респектиращи. 

Пътуваме през парка към угасналия вулкан Керид. На 
дъното му се е образувало езеро и представлява особено 
красива гледка през пролетта и лятото, когато по склоно-
вете растат обагрени в различни цветове мъхове и расте-
ния, само нискостеблени. Синьото на небето се отразява 
във водата по особено магнетичен начин. 

От дъното на кратера
към началото на света
Слизаме до дъното на кратера. Този вулкан е млад (само 

на 3 хиляди години) в сравнение с останалите в южна-
та част на Исландия, известна като западна вулканична 
зона. 
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Пътуването ни завършва на юг към океана и докато се 
промушваме през вулканичните скали, изведнъж пред 
нас се разгръща красивата гледка на крайбрежието, 
монотонният цвят на застинала лава, покрита с килим 
от мъхове и сини вълни. Слънцето липсва, за да бъде 
съвършен пейзажът от филм за края или началото на 
света.

На следващия ден сме планували пътешествие по юж-
ната крайбрежна зона на Исландия докато стигнем до 
малкия рибарски град Вик. Маршрутът съчетава несъ-
четаеми гледки. Докато пътуваме от лявата ни страна 
се издигат вулканични конуси, сиво-черни сипеи и из-
веднъж кадърът се променя в маслено зелени багри по 
склоновете (това е от мъховете и тревите, поникнали 
върху богатата вулканична пепел), а в самите склоно-
ве са вкопани къщи и селскостопански постройки. Тук 
всичко е направено така, че да ползва защитата на при-
родата от самата нея. Обширни чисти ферми с красиви 
в обикновеността си къщи и толкова много коне. Виждат 
се и трактори. В тази част на острова се занимават и 
със земеделие, освен с риболов. Докато преминаваме 
през зелената долина Порсмьорк, по склоновете на ска-
лите се спускат множество водопади – и по-големи, и по-
малки – а вятърът е толкова силен, че преди да стигне 
до земята водата е вдигната хоризонтално – изглежда 
нереално – вода, която свършва във въздуха! По пътя 
спираме да погледнем отблизо два забележителни во-
допада – Селяландсфос и Скогафос. Селяландсфос е 
забележително красив, защото водата пада от скали с 
височина 60 метра като ветрило и може да се застане от 
задната страна на водната стена – по скалите има цели 
колонии от птици, които гнездят там. При повече късмет 

Катедралата в Рейкявик е 
огромна по размери сграда в 

лютерански стил, 
построена е в чест на

величието на природата и 
много напомня вулкан отвън.

В дъното на кратера на млад вулкан, който е на 3000 години.
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със слънцето картината е като спектър на разложена 
светлина. 

Дъжд и
дружелюбен вятър 
Вали ни прословутият исландски дъжд в компанията на 

дружелюбния вятър – не ти остава сухо място, добре че 
си носехме хавлии и още чифт панталони.

Скогафос е известен още като Водопадът на дъга-
та. Преди да стигнем до него, пътят ни минава покрай 
печално известния за нас вулкан с непроизносимото 
име Ейяфялайокутл, който изригна през 2010 г. Лавата 
от тогава е още антрацитно-черна и оформя корита с 
черни реки, а през тях тече прозрачно бистра вода – 
апокалиптично, вълнуващо. Оставаш без дъх от такива 
гледки. 

Езиците на глетчера
Отбиваме от главния път по посока към вътрешността. 

Целта ни е да стигнем до един от езиците на глетчер, 
който покрива Мирдалсйокутл. Шапката на този глет-
чер покрива действащия вулкан Катла, който е активен 
на всеки 80 години, последната му ерупция е била през 
1918 г. Туристическата индустрия тук е във вихъра си – 
специално оборудвани джипове могат да те отведат по 
самия глетчер, а ако си по-екстремно настроен можеш 
да си вземеш оборудване и да ходиш пеша по него. Ние 
стигаме само до него. Въпреки това напрежението се 
засилва, защото картината е в сиво-черни тонове, не-
изменният дъжд и вятър са с нас и вместо да видим 
синкавите отблясъци на хилядолетния леден език, той е 

покрит с черната пепел от лавата. Тук губиш представа 
за реалност, време и място – на земята ли си или на 
луната. 

По пътя към Вик наблюдаваме красиви, дори обширни 
плажни ивици, покрити с черен пясък – рай за къмпинга-
ри дори и в този период на годината. 

От небитието
към реалността
По обратния път за Рейкявик преминаваме по ско-

ростна отсечка през високо плато и като че се връща-
ме от небитието. Въпреки късния час все още е светло 
и няма как тук да не видиш как работи човешката ми-
съл, когато в центъра стои опазването на природата. 
А тук в Исландия това е издигнато в култ. Навсякъде 
са прокопани дълбоки отводнителни канали, които 
разделят нивите на еднакви правоъгълници. Геотер-
малните води са хванати в мрежа за бита, електро-
централи, оранжерии. В този субполярен климатичен 
пояс произвеждат за собствено потребление всякакви 
плодове и зеленчуци, при това вкусни и не пропускат 
да се похвалят с това, дори и на борда на самолетите 
на Айсланд Еър. В Рейкявик влизаме в катедралата им. 
Знаем, че свободолюбивите исландци са християни, но 
нямат фанатичен пиетет към религията. В катедралата, 
огромна по размери сграда в лютерански стил, която 
е построена в чест на величието на природата и мно-
го напомня вулкан отвън – репетираше хор. Всъщност 
катедралата основно се ползва като храм за културни 
и медийни прояви, в нея има топлина, уют и много на-
строение. 

Да, тук има цветя
След това се спускаме по уличките на стария град, които 

са като в детска приказка – с къщи с разноцветни по-
криви, малки дворчета с чудно аранжирани цветя, хра-
сти, дървета, шадраванчета, красиви прозорчета и малки 
масички, кафенета. Много северно, скромно и естетско. 
Трябва си време за наслада, но за днес повече не мога. 
Препълнена съм с впечатления и контрасти. 

Вкусен въздух
в кенчета
Последния ден го посвещавам на прословутите мине-

рални исландски бани – в Кефлавик и в много други гра-
дове има обществени басейни с различни процедури за 
здраве и красота, та да се противостои на депресиите. 
Тръгнахме с дъжда и банските костюми и прекарахме 5 
часа на открито - плуване и релакс в открити басейнчета 
с температура на водата 38-41 градуса по Целзий. Възду-
хът е вкусен – неслучайно го продават консервиран по 12 
евро за кен. Всяка глътка е ценна. Прекарахме си чудесно 
и не разбрах как, но слънцето ни беше нацелувало здра-
во, че даже изгоряхме. 

Слънцето -
на ръка разстояние
Самолетът ми излита в полунощ и виждам бялата магне-

тична линия на хоризонта, светлината не угасва, слънцето 
е тук, съвсем наблизо. Сякаш се завръщам от друга пла-
нета. Благодаря!

Езиците на глетчера, величествена и първична гледка, набли-
зо късмет да видим избухването на горещ гейзер.

Пет часа на студа в басейн с гореща вода.
А как се изгаря само!...


