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Frodo.
Caladh ad Ennorath*
We Władcy Pierścieni zawarto dwa literackie paradoksy, dwie odrębności w stosunku
do innych podobnie mitycznych historii. Otóż po pierwsze w każdym micie i baśni
bohaterowie wyruszają, bo mają za zadanie coś zdobyć i wrócić z tą zdobyczą do domu.
Może to być złote runo albo ręka księżniczki, albo magiczna moc, lub wiedza o tym, jak
ocalić kraj, lub uzdrowić króla, ale musi to być wielki skarb. Bohaterowie Pierścienia nie idą
po to, aby zdobyć skarb, ale go zgubić. Bo w tym micie to sam skarb, choć jest to piękny
złoty pierścień jest równocześnie przerażającym złem. Złoto u Tolkiena jest zawsze
symbolem groźnej pokusy. Tolkien nazywa ją smoczą chorobą. Chciwość skarbów często
sprowadza na jego bohaterów zgubę. Bogactwo i władza w Śródziemiu – tak, jak to bywa w
mitach skandynawskich i celtyckich – są to kwestie, co najmniej niejednoznaczne, a często
wrogie i niszczycielskie.
Praktycznie cały sposób ukazania zmagań bohaterów jest podporządkowany temu,
postawionemu na głowie celowi Questu – zniszczeniu skarbu, wyrzeczeniu się go. W mitach i
baśniach chciwość złota nie popłaca, zarazem jednak sam złoty skarb ze swej natury musi być
dobry, dlatego Władca Pierścieni to narracyjny paradoks, bo mówi o złotym skarbie, który
nie jest dobry. Jest narzędziem korumpowania. Drugą odmiennością od tradycyjnych mitów
jest to, że wszystkie wielkie bitwy toczące się w Śródziemiu są w sumie jedynie rozciągniętą
w czasie strategiczną zmyłką. Ich zasadniczym celem nie jest zdobycie przyczółków, odcięcie
wroga od jego terytoriów, ani rozbicie wrogiej armii. Nie są ich celem oblężenia i niszczące
rajdy na tyły. Ich celem jest w końcu obrona życia wyłącznie jednej osoby. Osoby, która jako
jedyna zdolna jest doprowadzić do zniszczenia przedmiotu, który jest symbolem i wcieleniem
pożądania władzy, ale i realnym narzędziem władzy. Narzędziem władzy absolutnej. Nad
światem. I żadna ilość bitew nie jest zdolna pokonać militarnej potęgi Władcy Pierścieni póki
się to nie stanie. A, aby to się stało jedna osoba musi zdecydować się na wyrzeczenie się
wszystkiego. Frodo.
I. Embodiment of the Shire1
Wśród wielu ras rozumnych plemię, które najdłużej opierało się iluzorycznym i
kuszącym mocom Pierścienia, było tym, które radość i zabawę ceniło wyżej od władzy i
skarbów. Wolało przyjemność aniżeli potęgę. To plemię posiadało ustrój, w którym
obowiązkiem przywódców było zapewnienie, że bankiety będą się odbywać z ich udziałem, a
zagubiona trzoda wróci do właściciela. To plemię, którego broń leży już tylko w muzeum. I,
którego dzieje zawierają tradycję o tym, że nigdy żaden z nich nie zabił drugiego. Nigdy. I
nigdy nie było wśród nich walki innej niż pijackie sprzeczki kończone walką na pięści przed
oberżą. W jakiś sposób to plemię właśnie jest najbardziej uodpornione na pokusy władzy. Nie
całkowicie jednak, co się pokazuje dopiero na końcu w powojennych realiach zniszczonego
Shire.
Ucieleśnienie Shire – określenie użyte przez Ch.Grabowskiego przy opisaniu różnic między Frodem książkowym a
filmowym.
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Ciekawą cechą hobbitów, odróżniającą ich tak od ludzi, jak od elfów jest brak w ich
kulturze zainteresowania i nakierowania na szukanie władzy i jakiejkolwiek dominacji. Być
może z tego wynika również to, że Frodo w przeciwieństwie do wielu bohaterów Dużych
Ludzi jest niezdolny do wyrażania bliskiej im heroicznej idei, że „co cię nie zabije to cię
wzmocni”. Wręcz przeciwnie, to, co go nie zabija, zwyczajnie go rani. Tylko rani i to
wszystko. Natomiast taki masochizm jest typowo ludzkim, i elfim sposobem odpowiedzi na
heroiczne potrzeby swych czasów – paradoksalnie oni potrafią być wzmacniani przez
doświadczanie cierpienia. Hobbici jednak potrafią jedynie próbować je znosić. Być może to,
dlatego wielu fanów uwielbia heroiczny świat Tolkiena jednocześnie tak bardzo nie potrafiąc
znieść jego głównego anty-bohatera. Nazywają go często nudnym, monotonnym, smętnym,
tchórzliwym, płaczliwym, śmiesznym, słabym, marudnym. Czy naprawdę należą mu się
wszystkie te epitety?
Sprawdźmy.
Jakim więc jest nasz Embodiment of the Shire? Na początku o Frodzie, jak o każdej
głównej postaci u Tolkiena dowiadujemy się ledwie paru prostych rzeczy – mamy więc
nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania oraz opis koligacji rodzinnych i sąsiedztwa. Historia
jego rodziców, którzy utonęli na skutek przejażczki łodzią po rzece, gdy miał zaledwie 12 lat,
choć tragiczna nie wydaje się wpływać znacząco na jego osobowość ani zaciemniać mu
spokojnego życia w Shire. Co ciekawe, po raz pierwszy poznajemy go nie przez jego własną
narrację, ani w dialogach Bilba z nim, albo z Gandalfem, ale słuchając plotek. Bo od tego
właśnie zaczyna się Władca Pierścieni – od plotkowania w knajpie z okazji mającej nastąpić
wielkiej, wiejskiej zabawy. Urządzanej przez lokalnego bogacza z okazji urodzin. Są to też
urodziny jego adoptowanego syna i dziedzica, który tego roku osiąga wiek pełnoletni. Tak
zaczyna się wielki epos – od plotek w knajpie.
Najwięcej, jak sądzę o Frodzie mówi nam niemożebnie długi dialog z Gandalfem, a raczej
kilka dialogów trwających dzień, wieczór i następny dzień, w rozdziale „Cień przeszłości”.
To tu widać, od czego zaczynał. Jeden z fanów napisał, że wbrew późniejszemu rozwojowi
akcji na początku książki nie jest on jeszcze tak dojrzałą i elegancką, ani wzniosłą postacią za
jaką lubimy go uznawać. Wcale nie zamierza babrać się w knowaniach czarodziejów. Każdy
Gandalfowy opis tego, co się wyrabia na świecie przynosi mu porcję strachu, oburzenia,
wstętu oraz zapewne przekonania, że lepiej siedzieć w swojej enklawie. I, w końcu wcale nie
ma sympatii dla Golluma, nie ma dlań współczucia, i żałuje tylko, że Bilbo nie zadźgał gada,
kiedy miał okazję. Oto ten pierwotny Frodo, o którym często – gęsto wolimy zapominać.
Jednocześnie już w tych początkowych dialogach widać, że jako uczeń Bilba i Gandalfa
ma więcej wiedzy o świecie zewnętrznym od swych współplemieńców. Więcej ma też tym
światem zainteresowania. W miarę upływu lat od przejęcia spadku tj. zostania następcą Bilba,
jako głowy klanu i właściciela majątku Frodo zaczyna powtarzać Bilbowe odstępstwa od
normalności. Czyta więcej niż inni. Zajmuje się badaniem spraw ze świata zbyt dalekiego jak
na upodobania mieszkańców Shire. Zapewne przepisuje i tłumaczy księgi, podobnie jak
kiedyś Bilbo. Podczas, gdy Bilbo miał więcej zacięcia do tłumaczenia i pisania poezji, Frodo
nie uważa się za mającego do tego większe zdolności, aczkolwiek jego tren o Gandalfie
napisany w Lorien będzie poruszający. W ciągu lat po zniknięciu Bilba czasami odwiedzają
go Gandalf i krasnoludy. On sam coraz częściej wędrując po Shire spotyka się w lasach z
kompaniami elfów i krasnoludzkimi handlarzami przechodzącymi przez Shire i prosi ich o

3
wieści. Tak przynajmniej uważają sąsiedzi. Jednocześnie, mimo tych niezwykłości nadal
pozostaje typowym, osiadłym i lubiącym wygody hobbitem. Jest bogaty i żyje, jak na
warunki tego kraju zdecydowanie wygodnie, choć hobbitom raczej obcy jest pęd do zbytku i
luksusu, a Frodo przez wiele lat gospodaruje w sposób umiarkowany i rozsądny. O tym
świadczą dalsze plotki mówiące, że to coś niesłychanego, aby wyjeżdżał zamieszkać na
wschodzie u krewnych swej matki, bo skończyły mu się pieniądze. Innymi słowy, sąsiedzi,
choć od dawna mają go za wariata, narażającego się na spotkania z obcymi, nie mogą
uwierzyć, że właściciel Pagórka, największy bogacz w okolicy był tak rozrzutny, że stracił
wszystko. Frodo rzeczywiście nie popadł w długi ani nie przehulał wszystkiego, a
przeprowadzka do Bucklandu leżącego najbliżej granicy jest wybiegiem mającym ułatwić
wyjazd z kraju bez konieczności informowania o tym wszystkich dokoła. Rzeczywiście
kupuje mały dom na ziemi swych krewnych i z pomocą kuzynów przenosi tam część mebli.
Domek stoi na odludziu w lesie i dzięki temu, jak sądzi będzie mógł wyjechać niezauważony
– nim ktoś się zorientuje on będzie już daleko. Taki miał plan. Jednak na szczęście dla niego
nie wszyscy dali się nabrać.
Jeden z fanów tak opisał swoje wrażenia na temat postaci Froda. Choć opis nie jest zbyt
dokładny jest bardzo odpowiedni.
Podejrzewam, że Frodo całe życie wiedział, że nigdy nie będzie taki jak inni hobbici. We
wczesnym dzieciństwie naznaczony dramatem już zawsze będzie chodził odmienną ścieżką.
Każdy z opisów, każdy akapit odnoszący się do niego, czyni wyraźną jego unikalność.
Zawsze był sam, zawsze outsider, zawsze patrzył z cieni na hobbickie, sielankowe życie. Nie
można powiedzieć, żeby był postacią smutku i nieszczęścia. Potrafił być wesoły i cieszyć się
tym co miał. A jednak bywał przyciągany do marginesów hobbickiego doświadczenia,
wędrując po lasach, spotykając się z wędrownymi elfami, oddany czytaniu i patrzeniu w
gwiazdy.
Autorka znakomitych fanfików Larner pisze o swej stopniowej akceptacji filmowego Froda,
jako kreacji bazującej na książkowym opisie jego pochodzenia. Pisze, że jednym z irytujących
aspektów portretowania wielu postaci Tolkiena jest to, że tak niewiele pisał o ich wyglądzie.
Mamy doskonały opis Gandalfa pojawiającego się w Hobbicie i całkiem niezłe wyobrażenie o
wyglądzie Bilba i jego niespodziewanych gości. Jednakże, gdy przychodzi do Froda autor
pozostawił nas z dość mglistymi opisami wyglądu swego bohatera.
Larner pisze dalej, że z opisu Tolkiena wynika, że miał brązowe włosy, ale to jest zwyczajne u
większości hobbitów. W jednym z listów Tolkien wspomniał, że Pippin, jako potomek
Fallohidów ma włosy najjaśniejsze z całej czwórki, stąd wyobrażam sobie, że u Froda były
one najciemniejsze upodabniając go do rodziny matki. Była wprawdzie wnuczką Starego Tuka
(a zaterm rodu pochodzącego od Fallohidów), ale również potomkiem tych rodów Shire o
najsilniejszej krwi plemienia Stoorów. Stoorowie miewali najciemniejsze włosy i w wielu
kwestiach byli najbardziej zdeterminowanymi i upartymi z wszystkich hobbitów. Miło jest
sądzić, że Frodo miał ciemne włosy – nadal skłonna jestem widzieć je, jako część obrazu,
który pochodzi od przodków ze strony Brandybucków (potomków Stoorów) wraz z tą solidną
porcją nieugiętej woli właściwą Powiernikowi, który zasłużył na tytuł Bronwë athan Harthad
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(„wytrwałość ponad nadzieję”). Jednocześnie jest też opisany, jako ‘fairer than most’. Bakshi
dał mu najjaśniejsze włosy w Drużynie,
zaś Jackson najciemniejsze.
Larner: Jednak ‘fair’ nie oznacza jedynie jasnych włosów – pisze Larner. Znaczy też fizyczne
piękno, jak też wyjątkowo jasną cerę, może także znaczyć przenikliwy umysł, który potrafi
oddać każdemu, co mu się należy. ‘Fairness’ może oznaczać atrybuty tak fizyczne, jak
umysłowe. I to ‘fairness’ jest tą właściwością charakteru, którą widzimy przez całą opowieść.
‘Fairness’ znaczy ‘sprawiedliwość’, ‘prawość’, ‘szlachetność’.
Larner: Nie powiedział ‘nie’ tym, którzy konspirowali, aby doń dołączyć, choć jako najstarszy
z nich,
zarówno wiekiem, jak i statusem,
Larner: miał pełne prawo, jak i obowiązek powiedzieć Merremu, że z całą pewnością nie
pojadą z nim poza Shire. Zamiast tego zaakceptował ich prawo do siebie, pozwalając im iść
ze sobą ze względu na ich miłość.[…] Patrzył na Golluma i widział w nim Smeagola, którym
ten był niegdyś, i którym może kiedyś znów będzie. Starał się dać Gollumowi uczciwą szansę,
na to, by stał się tym, kim miał być. To samo czyni z Sarumanem, kiedy dochodzi do
konfrontacji na schodach Ba Endu.
A także z Grimą.
Larner: Zatem wyobrażam go sobie, jako mającego jasną cerę, lecz z tendencją do
zarumienienia w razie silniejszych emocji, głównie ze złości lub zawstydzenia. Frodo tak, jak
Faramir przenika serca tych, których spotyka, lub z którymi się mierzy i próbuje, każdemu dać
szansę na stanie się najlepszym na ile tylko pozwalają okoliczności – wiemy, że Sam pomylił
to z tendencją do nadmiernej wyrozumiałości, z miękkością, i dopiero na skutek swoich
doświadczeń pojął, iż Frodo doskonale rozumiał zło, do którego zdolni są ci, z którymi miał
do czynienia, jak również to, co w nich było najlepsze. Frodo był więc przykładem „estel” dla
innych, nawet, gdy nie zostawił już żadnego „estel” dla siebie. Gandalf opisał go też, jako
mającego jasne oczy. Tutaj sądzę, że wygląd filmowy sprawdza się, gdyż niewątpliwie Elijah
Wood ma wyjątkowo piękne oczy, umożliwiające powiedzenie tak wiele bez słów. Ich
uderzający błękit zwraca uwagę i są one przypomnieniem o niektórych elfach. Ciemne włosy i
silna wola Stoorów oraz jasne oczy Fallohidów – jeśli o mnie chodzi razem działają
doskonale! […]
Choć jest idealistą,
podobnie, jak Faramir
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Larner: jednak potrafi być pragmatyczny. Nie jest, bowiem zaślepiony nadzieją i dlatego ten
brak nadziei nie powstrzyma go, nie okaleczy, kiedy już podróż odejmie mu zdolność
doznawania tej emocji. Ale nawet, gdy jest naprawdę pozbawiony nadziei nadal działa,
ponieważ dał słowo, i dopóki żyje będzie dążył do wykonania go zgodnie z takim poziomem
odpowiedzialności, jakiego od niego oczekują. […] Będzie próbował zrobić, co tylko
konieczne, nawet, gdyby to miało odebrać mu życie […] Nie robi tego z nadziei na przyszłość,
ale po prostu, ponieważ zadanie wymaga, aby przynajmniej spróbować go dokonać, gdyż,
jeśli nikt nie spróbuje go dokonać to nie będzie żadnej nadziei, dla nikogo.
W stoickim wykonywaniu tego, co należy, choćby nie wiem co, się działo Larner widzi
wpływ dziedzictwa plemienia Harfootów (najbardziej podobnemu krasnoludom) otrzymanego
ze strony Bagginsów, jednak utemperowanego umiejętnościami pragmatycznymi Stoorów
(plemienia z charakteru najbliższemu ludziom) oraz wyobraźnią i przenikliwością Fallohidów
(z charakteru najbliższych elfom). Ta zdolność dostrzegania istoty rzeczy nie tylko w osobach,
ale i w sytuacjach nadaje mu owe szczególne dostojeństwo na końcu.
Ciekawe, iż obaj, Gandalf i Bilbo w skrytości ducha uważali Froda za najlepszego
przedstawiciela Shire i okazuje się, że być może w najlepszym z mieszkańców Shire znalazły
się cechy wszystkich trzech hobbickich plemion – pojednane.
Pewne, zdaniem Larner, oderwanie od otoczenia i fallohidowskie marzycielstwo wiele osób
mogło brać za wyniosłość i brak empatii, nigdy jednak nie dostrzegli, że było wręcz
przeciwnie – był zbyt empatyczny dla zachowania własnego spokoju ducha, stąd dla własnego
dobra potrzebował oderwania, tego swego chłodu i powściągliwości.
Frodo i Aragorn zdaniem Larner są duchowymi braćmi. Dla niej o tej relacji świadczą
zarówno cechy charakteru, jak wyglądu – obaj ciemnowłosi, obaj oddani sprawie, obaj
wysocy i smukli w stosunku do reszty swej rasy, i obu wypełniało poczucie
odpowiedzialności i prawdziwy autorytet. Obaj wyglądali na młodszych niż byli, i obu
doświadczenie ukształtowało na rzetelnych przywódców i odnowicieli tego, co zostało
powierzone ich opiece.
Na mnie działa jedynie mieszanina cech, jaką widać, jeśli się wymiesza wszystkie wersje
postaci. Zasadniczo to ta sama postać, jednak w każdej wersji można się dopatrzeć większego
uwidocznienia czy położenia nacisku na jedną czy drugą cechę. To, co można zapamiętać z
każdej z tych kreacji dopiero razem daje porażający efekt.
Frodo książkowy – zapamiętujemy tu przede wszystkim siłę woli, ale też rozwagę, (np. kiedy
przez parę rozdziałów wędrując samotnie bawią się w podchody z Czarnymi Jeźdźcami), i
konsekwencję w oporze stawianym wrogowi, urozmaicane spostrzegawczością i intuicją,
dzięki którym przeniknąć potrafi zamiary napotykanych osób, wybadać ich. Już na początku
w Bree poznał się na groźnie wyglądającym obszarpańcu z dziczy. Potem prędko zaufał
obcemu wojownikowi, który dowodził wielkim zastępem a co gorsza okazał się być bratem
tego, który niedawno go zdradził. W Rivendell nie miał także żadnych zastrzeżeń, co do
składu Drużyny, którą wybrał Elrond, a raczej, która wybrała się sama a Elrond się zgodził. A
więc potrafił prędko ocenić nowo poznanych i jego intuicja służyła mu coraz lepiej.
W wersji radiowej kreacja Iana Holma wykazuje się tymi samymi cechami, jednakże
moderowanymi bezradnością, zmęczeniem i wisielczym humorem. Ten to wisielczy humor
zresztą, także w książce wskazuje na odrębność doświadczeń Froda od doświadczeń jego
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przybranego ojca. Humor Bilba zawsze wydawał się łagodniejszy, bardziej sielski, w żartach
Froda zauważamy jednak trochę ostrzejszych tonów. Twórcy fanfików często obok
wymienionych cech ukazują nam Froda, jako ucznia Bilba i Gandalfa niecierpliwie
domagającego się wiedzy o świecie zewnętrznym, a potem obdarzonego talentami kopistę,
tłumacza a po wojnie zasiadającego w królewskiej radzie lorda całego królestwa.
Filmowa wersja lorda Iorhaela wydaje się wiele zawdzięczać kreacji radiowej, gdyż poprzez
ogólny wygląd podkreślono kruchość i zmęczenie, a skromność podkreślono w kostiumie
(porównajmy nieco krzykliwe ubranie Merrego z prostotą jednobarwnego ubrania Froda) i w
zachowaniu – oto niezwykła w takich filmach scena w gospodzie pod koniec ROTK: Frodo
idzie od baru niosąc 4 kufle piwa do stołu, a tłumek gości kręci się obok gadając o swych
codziennych sprawach i nie zdając sobie sprawy, kim jest ich sąsiad – oni nawet nie zapytali,
gdzie się wszyscy podziewali przez rok. Książkowi hobbici byliby z pewnością
zainteresowani nagłym po ponad roku powrotem trzech najważniejszych dziedziców Shire,
filmowi tak bardzo wyalienowali się od zewnętrznego świata, że zupełnie nie są tym
zainteresowani. W filmie więc jeden gość z wielką dynią „wymusza pierwszeństwo”, a Frodo
z kuflami cofa się i mówi „sorry”! Czy w jakimkolwiek filmie – akcji– taka scena jest
możliwa? Czy, na końcu filmowych historii tak zwykle wygląda zbawca świata i doradca
króla? W prostym ubraniu z kuflami piwa usługując swym kompanom i przepraszając
jakiegoś wsioka, że mu tamten wszedł w drogę? Jest to scena niezwykła, bowiem należy
porównać ją ze sceną rozdawania medali na końcu IV części Gwiezdnych wojen.
Odpowiednikiem sceny koronacji i hołdu w królewskim mieście w Powrocie Króla jest w
Gwiezdnych Wojnach scena ogólnogalaktycznego świętowania w zakończeniu Powrotu Jedi,
ale odpowiednikiem sceny nagrody dla gwiezdnowojennej drużyny jest właśnie ta scena. Bo
to nie medale dawane przez książąt i dyplomatów w całym ceremoniale, ale powrót do domu
żywymi (i przy okazji zastanie go bezpiecznym, czego nie doświadczyli w książce) był tym,
co dla Drużyny Pierścienia było największą nagrodą.
W filmie obok zdecydowania mamy także większe zakotwiczenie Froda w rodzimej
społeczności – wyraźnie nie jest tu już takim outsiderem, jakim był za sprawą plotek i
pogardy swych książkowych sąsiadów. Choć jednocześnie film podkreśla tą, książkową
tęsknotę za poznaniem świata poza granicami Shire. Podkreśla także, że w pewnym
momencie Frodo uświadamia sobie, że jego wywędrowanie z domu nie będzie przygodą, jak
te Bilbowe, że jego historia nie ma tej lekkości, i wie teraz, że nie jest taki, jak Bilbo. Bilbo
szedł poznać świat i dokonać po części heroicznego, a po części złodziejskiego wyczynu,
Frodo od któregoś miejsca rozumie, że nie jest tylko pozukiwaczem skarbów.
Zbierając wszystkie uwagi na temat jego podobieństwa do przedstawicieli takiego czy
innego plemienia lub rodu (a zauważalne jest podobieństwo do wszystkich pozostałych ras –
krasnoludów, ludzi i elfów), dochodzimy do wniosku, że wprawdzie wygląd filmowy tylko w
części zgodny jest z, tymi z rzadka rozrzuconymi książkowymi opisami, to jednak nie
zgadzając się z literą opisu zgadza się raczej z duchem – tj. nie z tym jak by wyglądał Frodo
wierny książce, (z 10 lat starszy i nieco grubszy, oraz wyższy od pozostałej trójki,
prawdopodobnie o jasnych włosach) a z tym, jak różne postacie go widzą. Filmowy Frodo
został zaplanowany, jako młodszy, szczuplejszy i piękniejszy, gdyż było to potrzebne do
pokazania innych, bardziej elfich aniżeli hobbickich cech.
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Gandalf w Rivendell a potem Sam w Ithilien a nawet Gollum na Cirith Ungol widzą go, jako
prześwietlonego, przeźroczystego. W gościnie u Toma i Goldberry po przedstawieniu się
wszystkich Pani mówi do Froda, ale ty jesteś, jak widzę przyjacielem elfów, zdradza cię
dźwięk głosu i blask oczu. Faramir mówi, że jest w nim coś z elfa, a niezbyt rozgarnięci
orkowie z wieży pilnującej przełęczy sądzą, że złapali elfa. Ciekawą refleksję miał jeden z
recenzentów filmu w „Tygodniku Powszechnym”, gdy napisał, że ponieważ po seansie
niemal natychmiast rzuciłem się na książkę, doznałem nawet – w kilku przypadkach – nowych
wrażeń. Na przykład, po raz pierwszy „zobaczyłem” Froda. Uświadomiłem sobie, że nigdy
nie przyszło mi do głowy, że może być fizycznie kimś, kto przypominałby zarazem Ariela i
Puka, i kimś, tak jak oni, nie stopniowo, w miarę zwyciężania słabości, ale od początku
prześwietlonym duchowym blaskiem.
***
To postać pełna sprzeczności, dwoista. Bo zobaczmy – Frodo zawodzi sromotnie, ale
jednocześnie imponuje; wytrwałością, dyscypliną, siłą woli, pokorą. Jest zwyczajnym
śmiertelnikiem nieposiadającym żadnych szczególnych zdolności magicznych i tajemnej
wiedzy, ani nawet siły i umiejętności wojowników a jednak otrzymuje w końcu najbardziej
niezwykłą nagrodę wstęp do Nieśmiertelnych Krain. Przekomarza się z młodszymi i w
podróży narzeka na brak miękkiego łóżka, wspomina ze wstydem i rozbawieniem, że w
dzieciństwie dostał lanie za włażenie w szkodę (po prostu kradł z pola! u bucklandzkich
farmerów w majątku brata matki), pije piwo, tańczy na stole i wymyśla głupawe piosenki, a
jednocześnie pewnego dnia królowie i książęta całego świata klękną przed nim.
Za co tak naprawdę otrzymuje hołd? Nie tylko za oddanie sprawie, ot, oddanych było
wielu, nie tylko za odwagę, bo przecież nie klękano przed wyróżniającymi się w bitwie
żołnierzami. Na pewno hołd ten był za poświęcenie i cierpienie, ale nie tylko, bowiem i w
nich miała niejaki udział i reszta walczących. Ale hołd ten jest i za to, że zostanie
Powiernikiem oznacza odmowę użycia do zwycięstwa nad złem złych metod – fałszu,
manipulacji, okrucieństwa, bezprawia, a w końcu i samego Pierścienia, jako metody
najprostszej, ale i najgorszej. Jedynym oszustwem, jakiego dokonano w tej wojnie był wybieg
z posłaniem do Mordoru dywersji. Tu Sauron w zasadzie oszukał się sam, gdyż nie potrafiąc
nawet przypuszczać, że wrogowie będą chcieli zniszczyć Pierścień a nie go używać, nie
przewidywał, że ktoś będzie się chciał wedrzeć w granice jego ufortyfikowanego kraju.
Sauron, jako reprezentant strony zła nie rozumie postępków i motywacji strony dobra. Nie
rozumie takich spraw, jak wyrzeczenie się władzy, jak pokora, albo chęć zniszczenia
narzędzia dominacji miast przejęcia go. On sam nigdy by tego nie zrobił, dlatego też nie
spodziewa się tego po przeciwniku. Jeden z bohaterów mówi, że Sauron tylko wedle samego
siebie potrafi osądzać wszystkie serca. Bo ostateczną cechą zła, jakie reprezentuje Sauron jest
właśnie egoizm i niezdolność do wczucia się w sytuację i postawę kogoś innego. To egoizm,
separacja od innych, brak potrzeby współistnienia i porozumienia z nimi stały się głównymi
wadami Saurona. Porównajmy to sobie z klanową, otwartą i familiarną kulturą hobbitów.
Wady te, typowe dla tyranów, wynikają z wielkiej dumy a ta z kolei z wielkiej potęgi, jaką
zdobył. Potężny staje się dumny, a dumie i potędze nie jest potrzebny nikt inny, nikt, kto się
od niej różni a już na pewno nie ten, kto jej nie służy, nie wychwala, nie klaszcze, nie adoruje.
Ci zaś, którzy długo przebywają pod wpływami Pierścienia stają się podobnymi do Saurona,
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zrywają więzi z pobratymcami, z wszelkimi towarzyszami, separują się w dumie i pysze
(Denethor, Isildur), albo też w lęku o swój stan posiadania (Gollum, Bilbo).
W całej sprawie z Pierścieniem, jako narzędziem zła zawarto potężne przesłanie.
Mianowicie takie, iż w samym złu istnieje ważka słabość prowadząca je do autodestrukcji. Do
takiego Saurona (i ogólnie Zła) nie znajdzie dostępu pomysł, że ktoś mógłby nie pragnąć
władzy, i chcieć zniszczyć Pierścień. Także sam Pierścień w swych wysiłkach powrotu do
swego pana nigdy nie przypuszczał, że poziom degeneracji, jakiemu poddał Golluma w końcu
obróci się na jego własną zgubę. W każdym źródle zła, mówi autor tkwi mechanizm
autodestrukcji – niezdolność do zrozumienia możliwości i motywacji dobra. Zło, w każdym
dziele Tolkiena w końcu samo się oszukuje, samo się niszczy, samo się pokonuje2.
Działanie ku dobru oznacza, że świadomie wyrzekamy się zła. Oznacza to, że posiadamy
altruistyczne motywacje a czasem i świadomie poddajemy się losowi, wystawiamy się na
zagrożenia – w imię czegoś, w imię służby temu czemuś. Taka motywacja i takie poczucie
służby zawsze leżeć będzie poza możliwością pojmowania ich przez złe i skorumpowane
umysły. Utrata tych dwu cech – altruistycznej motywacji i zdolności do wystawienia się
samemu na niebezpieczeństwo dla większego celu, dla większego dobra – w istocie leży u
początku korupcji. Ktoś, kto nie jest w stanie uczynić niczego za darmo dla innych, dla dobra
cudzego, a może i z poniesieniem własnej straty jest tym, który przechodzi już na Ciemną
Stronę. Staje się wyłącznie egoistycznie motywowany. Ktoś, kto zawsze zanim czegoś
dokona zapyta – ile z tego będę miał, albo ile na tym stracę, daje się zwodzić własnemu ego,
staje się egoistą niekontrolującym ego.
Quest Froda tymczasem oparty jest na doskonałej znajomości ludzkiej słabości wobec zła,
znajomości naszej korupcjogenności, oraz na odrzuceniu władzy absolutnej, niepowściąganej
słusznością celu, ku jakiemu ta władza ma zdążać a jeszcze bardziej słusznością środków,
jakie ta władza może wykorzystać. To, dlatego Sauron mimo swej mądrości nie mógł
przewidzieć pojawienia się swego najgroźniejszego wroga. Tym groźnym wrogiem majara
nie był król Numenoru z największą flotą, jaką widziała Arda ani potężni magiczną mocą
Istari, tym wrogiem był nieskorumpowany, czysty umysł zwykłego w sumie człowieka. Ten
umysł – niewyobrażalne – opierał się Sauronowi przez 7 miesięcy. Quest Froda to nie jest
walka królów i zdobywców. To quest niewinności, pokory i wyrzeczenia. Frodo nie jest ani
tak mądry jak Gandalf i Elrond, ani tak niepokonany i zawzięty w bitwie jak Boromir, ani też
nie ma tych Dunedainowych zdolności przywódczych, które ma Aragorn. Nie jest też zwinny
i mocarny, jak dwaj jego zaprzysięgli ochroniarze – Legolas i Gimli. Jego heroizm nie polega
na tych umiejętnościach, ale na codziennym dokonywaniu wyboru wolnej woli, wyboru,
który polega po prostu na opieraniu się złu, na wytrzymywaniu jego ciągłego wpływu
niezależnie od trudności. To ten wybór, gdy jest ciągle ponawiany staje się zwalczaniem
Pierścienia. A, gdy Pierścień kontratakuje ta walka staje się torturą rozłożoną na dni i
tygodnie. Frodo nie przyjmuje Pierścienia z powodu osobistej chciwości jak Gollum, ani po
to, aby zdobyć militarną przewagę jak Boromir, ani jako trofeum i oznakę swego panowania,
jak Isildur. Frodo przyjmuje go z pokorą, wyłącznie po to, aby znosić jego ciosy. Aby inni nie
musieli ich znosić. I to jest główna różnica.

2
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Prawdziwym zwierciadłem charakteru Froda, jako antybohatera jest coś, co można nazwać
altruistyczną wytrwałością i duchowym rozwojem.3
Quest Pierścienia to więc opowieść o ofiarności, ale z tego powodu też o wolnej woli, gdyż,
aby pozostać Powiernikiem a nie stać się Władcą należy dbać o swoją wolną wolę.
Pielęgnować swoje człowieczeństwo. Największa moc Saurona ujawnia się w kontroli i
dominacji, i jedyny sposób rządzenia, jaki Sauron rozumie to pozbawianie ludzi wolnej woli.
Z powodu wolnej woli oraz pokusy władzy i dominacji sama też, ludzka natura jest ciągłym
questem dla samej siebie, zobligowana, w każdym momencie do przekraczania tego, co było w
jej momencie poprzednim. 4
To stwierdzenie jest bazowym przesłaniem opowieści questowej, jako takiej, która może być
rozwijana poza swoją średniowieczną manierę i zawierać w sobie więcej głębszych
egzystencjalnych procesów. Jednak wydaje się, iż już opowieść średniowieczna poznała ten
problem – sytuacji kolizji pokusy dominacji z wolną wolą, gdyż język staroangielski
zachował takie oto powiedzenie: Człowiek okazuje to, kim naprawdę jest, wtedy, kiedy może
czynić, czego tylko zechce. To znaczy, że najbardziej o człowieku świadczy to, jak się
zachowa posiadając władzę. Czy ją odrzuci zupełnie, lub rozsądnie ograniczy sobie, czy
będzie traktował jej ciemne strony z respektem, czy też będzie się w niej taplał zadowolony
jak świnia w korycie?
Co z władzą robią ludzie u Tolkiena wiadomo, co robią elfowie także wiadomo, a w swej
cudowności, czarowności i perfekcji nie są wcale aż tak bardziej odporni od ludzi, krasnoludy
startowały z nieco innej pozycji, ale też nieźle nagrabiły sobie swoją – łagodnie mówiąc –
wyrachowaną i niezbyt otwartą postawą, skupioną na własnym interesie. A orkowie i reszta
tej kompanii to już w ogóle bez komentarza. I proszę, kto został na placu boju? Najbardziej
odporna na władzę rasa – hobbici.
Przy okazji – czasami w trakcie rozmów o tolkienowskich elfach miałam wrażenie, że fani
lubili pomijać mroczne stronice ich historii, co im tym łatwiej przychodziło im bardziej byli
zafascynowani cudownością i czarownością rasy nieśmiertelnych. W naszych dyskusjach,
sporach, fanfikach i innych produkcjach uzupełniających łatwo jest nam skupiać się na
potężnych elfach i majarach, a pomijać hobbitów a zwłaszcza historię Shire, bo przecież one
nie umywają się, do takiej np. historii Gondolinu, Beleriandu albo Numenoru. W legendarium
lubimy podziwiać potężne imperia i potężnych herosów. Ale to wygląda mi, jak zapominanie
o istocie tego legendarium. Lubimy podkreślać liczącą dziesiątki tysięcy lat historię
cywilizacji elfickiej, która stworzyła tyle wspaniałości, mądrości i wielkich dzieł kunsztu i
piękna. Nie lubimy podkreślać, że to ta sama kultura kilka razy prawie doprowadziła do
upadku cywilizacji, do skorumpowania, osaczenia i zmasakrowania siebie i swych
sojuszników. Podkreślamy heroiczną walkę elfów (i ich ludzkich sojuszników) z Władcami
Ciemności, ale jednocześnie długa historia elfów to coś, co da się podsumować jednym
zdaniem – jaka piękna katastrofa. Wielu fanom zdarza się nie dostrzegać tej katastrofy z pod
elfickiego czaru. To były ogromne imperia, pełne skarbów, dzieł mądrości i sztuki. A zatem i
dumy. Wyniesieni wysoko łaską bogów, pomyślnością, nabytą mądrością, zdobytym
bogactwem chcieli się sami wynieść jeszcze wyżej…
3
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***
„Podmiot domyślny, czyli rzecz o słowach.”
Autor: Małgorzata Klunder
(fragment)
Jakie słowo - poza imionami własnymi, rzecz jasna - powtarza się we "Władcy" najczęściej?
Nie, nie liczyłam. Aż tak szurnięta nie jestem. Ale gotowa jestem się założyć, że jest nim słowo
"wola". Staroświeckie. Archaiczne. Niemodne.
Jednakże bezsprzecznie rekordowe są pod tym względem trzy pierwsze rozdziały "Księgi
szóstej", kiedy to Mistrz nieomal na każdej stronie odwołuje się do woli naszych bohaterów (a
szczególnie Sama). Nie do okoliczności, (które były, delikatnie mówiąc, specyficzne). Nie do
uwarunkowań(jw.). Ani nawet nie do trudnego dzieciństwa Froda (rodzice utopieni w
dziwnych okolicznościach) i Sama (piąte dziecko ogrodnika), co niewątpliwie przez bardziej
modernistycznego twórcę skwapliwie zostałoby skonsumowane.
Czyny Froda i Sama (oraz wszystkich innych) wynikają z ich wolnej woli przeciwstawionych
złej i pokrętnej woli sług Cienia.
Wiele partii Władcy poświecone jest uwydatnianiu u różnych osób (nie tylko hobbitów) tej
walki, w której bronią jest siła woli i determinacja, sporo jest tam wzmianek o odporności na
zło, na pokusy, takie, jak chciwość, dominacja i duma.
Chciwość(krasnoludy), dominacja(ludzie) i duma(elfowie) – ta triada prowadząca do upadku
nawet największe królestwa i największych herosów występuje chyba najczęściej w całym
Legendarium. Ale są tam również ukazane pokusy rzadziej rozpatrywane, takie jak rozpacz,
żal, pogrążanie się w użalaniu się nad sobą, a nawet lenistwo i tracenie czasu. To tym
pierwszym ulegają głównie herosi. Zaś tym drugim postacie głównie anty-heroiczne, takie jak
Frodo, Bilbo i Sam. (Powoli, lecz całkowicie aż, do samobójstwa uległ rozpaczy potężny
Denethor.) Determinacja i siła woli potrzebne są i tym, którzy opierają się swej chciwości,
żądzy władzy i dumie, które jakże łatwo znajdują dostęp do osób potężnych, mądrych i
silnych, jak i tym, którzy ponieważ nie są tak potężni i mądrzy częściej niż tamtym trzem
muszą opierać się utracie wiary w swe siły, żalom (choćby i do całego świata) i rozpaczy.
Tolkien, co chwila przypomina, że choć tym emocjom i uprzedzeniom wolno się poddać na
chwilę, to rozpacz i żal nie mogą trwać zbyt długo, gdyż są bezsensowną stratą czasu,
bowiem wojny zawsze są przegrywane a Wojna zawsze trwa. Niedobrze jest tracić czas, jak
pokazuje Tolkien w opowieści i niedobrze jest tracić siły, jak mówi w swych listach. Frodo i
Sam doświadczają załamania i rozpaczy wiele razy. Jedno z takich załamań przychodzi na
Froda nad Anduiną, tuż po starciu między Głosem i Okiem. Kolejne, gdy widzi wyruszające z
twierdzy Morgulu armie pod wodzą głównego Nazgula, Króla Upiorów i sądzi, że się spóźnił.
Wtedy po prostu siada na kamieniu i płacze. Najgorsze załamanie Sama to oczywiście to, po
Cirith Ungol, gdy sądzi, że Frodo zginął. Wówczas to, rozpacz a potem myśli samobójcze
Sama są sporym wstrząsem dla czytelnika, który wcześniej przywykł do jego niezłomnej
postawy, (film, choć wspaniały nie pokazał dobrze tej sceny – nawet w ćwierci nie była tak
wstrząsająca, jak oryginał. Może, dlatego, że postanowili oszczędzić widzom jej wizualnego
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odpowiednika, a może, dlatego, że nie chcieli zmieniać obrazu Sama – w filmie bardziej
niezłomnego). Za każdym razem jednak wyrywa ich z apatii, stawia ich na nogi i popycha do
zużycia jeszcze kolejnej dawki siły woli, jedna z dwu rzeczy – przypomnienie sobie o
obowiązku, o danym słowie, albo o tych, których kochają.
Sporo na temat siły woli i zdeterminowanej postawy Froda pisze Tolkien w Listach. Np.
list 246 mówi o tym, że jego wola stawała się silniejsza w trakcie wędrówki, zapewne dzięki
ciągle ponawianemu, zwycięskiemu (do czasu) opieraniu się Sauronowi. Jednak w całej
kwestii pojedynku na siłę woli najważniejsze było nie tylko „podkręcanie jej osiągów” dzięki
próbom i trudowi, ale także a może zwłaszcza sposób jej używania. Ponieważ Frodo aż do
chwili załamania na Górze wykorzystywał ją do opierania się Pierścieniowi, a nie do jego
użycia. Miał zamiar go zniszczyć, (choć już w Shire było widać, że nie będzie w stanie
pozbyć się go ot, tak z własnej woli), a więc cały czas skupiony był na wytrzymywaniu jego
wpływu. Dlatego też, nie wiedział jak efektywnie można go użyć do sprawowania władzy ani
też, nie sądzę by wiele wiedział o tym, jakie Pierścień daje możliwości i profity. Zdaje się, że
bardziej niż wiedział coś o możliwościach Pierścienia po prostu uwierzył w zapewnienia
Gandalfa i innych mędrców o wszechpotężnym Pierścieniu, który może wiele zrobić dla
swego władcy – a tu, zadziałała jego skromność, której brakło np. w nieufnym stosunku
księcia Boromira do Białej Rady. Frodo zaufał, bowiem rozumiał, że Gandalf wie lepiej, że
masa innych osób jest od niego mądrzejsza. Lecz ponieważ sam nie próbował go użytkować
w praktycznych sprawach np. zebrania armii albo zaglądania w myśli innych osób (np.
Galadrieli), to nie mógł wiele wiedzieć, o tym, do czego można go użyć i jak wiele ma mocy.
Zresztą sama Galadriela odpowiedziała na to pytanie, gdy zapytał, czemu nie może poznać
planów innych noszących magiczne pierścienie. Galadriela powiedziała, że po prostu,
dlatego, że nigdy nie próbował. Rozumiemy od razu, że to, że nie próbował wyćwiczyć się w
używaniu mocy Pierścienia może się okazać, albo jego wielką głupotą, bo nie zna swego
wroga, albo jego wielką zasługą, bo nie wystawił się na silniejsze oddziaływanie jego mocy.
Zależnie jak spojrzeć. Frodo potrzebowałby dużo czasu, aby opanować umiejętność
posługiwania się Pierścieniem (list 246) i można się domyślać, że w chwili jego przejęcia na
Orodruinie nawet, gdyby zdołał jakoś uciec lecącym po niego Ulairim nie miałby czasu na
poznawanie instrukcji obsługi, zanimby go dopadli.
II. In love with their love5 (Antane)
Istnieje wiele pięknych cytatów z listów Tolkiena oraz z wypowiedzi krytyków i fanów,
które można by przywołać dla opisania serca i duszy tej opowieści (jak nazwał to pewien
krytyk filmowy). A sercem i duszą opowieści jest Frodo, jest Sam, jest wędrówka przez
pustkowia Mordoru. Film Jacksona, choć ogólnie bardzo dobry i chwilami miewający
przebłyski geniuszu kuleje najbardziej w adaptowaniu tego właśnie obszaru opowieści.
Ponieważ albo pokazuje za mało umniejszając ważne sprawy dziejące się na ostatniem etapie
questu, przenosząc ciężar z misji Powiernika na wojnę o Pierścień, albo pokazuje za dużo
przeciągając niepotrzebnie czas poświęcony nieważnym scenom.

5

Zakochani w ich miłości
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Misja Powiernika to nie jest tylko bezsensowna tułaczka, wygnanie, lecz quest. A quest to
wyprawa w celu ratunkowym, najczęściej dla ratowania świata, albo innych większych
wartości. Jak wyprawa po Graala była questem w celu zdobycia największej duchowej
prawdy możliwej na Ziemi, tak wyprawa do mordorskiego piekła ma na celu uwolnienie
świata od zła. Uwolnienie świata od skarbu o wielkiej wartości, jednakże przewrotnej,
niszczącej, diabolicznej. To co diaboliczne może zostać zniszczone jedynie w miejscu swego
pochodzenia, w ognistej otchłani.
Ktoś musi tam iść, aby ta otchłań nie zalała pożogą reszty świata. Typowa wyprawa wojenna
wymaga odwagi i wytrwałości, ale w tej misji jej centralną motywacją nie jest przecież sama
odwaga ani chęć sprawdzenia się, czy dokonania czegoś. Gdyż byłaby to pusta odwaga. Taka,
o jakiej Sam mówi, że w dzieciństwie sądził, iż bohaterowie z dawnych opowieści właśnie dla
sprawdzenia się w odwadze specjalnie poszukiwali przygód, że szukali ich dla sportu. Czyli
dla pustej odwagi. Nigdy wcześniej o to nie zapytałam – jakiej odwagi potrzeba, aby
ponownie podjąć się zadania, które niedawno prawie cię zabiło? Skąd wzięła się ta odwaga?
Odpowiada list 246:
Frodo ofiarował się z miłości – aby własnym kosztem ocalić świat, który znał od katastrofy,
jeśli zdoła. A także z całkowitą pokorą przyznając, że zupełnie się nie nadaje do tego zadania.
Antane napisała:
Był zdecydowany na ochronienie wszystkich innych nawet, gdy już pojął, że będzie musiał
zapłacić sobą. Wyczerpywał siły, kawałek po kawałku. Dawał, i dawał i dawał. […] Poświęcił
wszystko, aby ci, których kochał nie musieli poświęcać niczego. Wiedząc cały czas, że nie
będzie potrafił oddać Pierścienia, ale nadal całkiem zdecydowany, by go zniszczyć, nawet,
gdyby miało to oznaczać, że zginie razem z nim.[…] szkoda, że taka bezinteresowność nie jest
wcale rozumiana a nawet krytykowana przez nasze społeczeństwo podległe idei ‘ja i tylko ja’.
W Ithilien pełnym już prawie wiosennej aury, które daje chwilową ulgę i odpoczynek
przed wejściem do ognistej otchłani, w Ithilien pełnym pachnących krzewów, ziół i czystych
strumieni odkrywamy najgłębszą różnicę między dwoma walczącymi stronami. Między
Drużyną a Władcą, między bohaterami a hordami orków i ich ludzkich sojuszników. Ta
różnica pokazana jest w scenie, gdy odpoczywają ukryci w paprociach. Sam trzyma wartę i
patrzy na śpiącego Froda. To, co wtedy mówi (cytowanie niepotrzebne) jest tym, czego z
pewnością żaden z niewolników Saurona nigdy by nie powiedział, ani nawet nie wyobrażamy
sobie, aby potrafił. Nagle, wśród długich opisów odradzającej się wiosną przyrody pojawia
się ten monolog Sama.
Antane pisze: Napotkałam cytat z pewnego rabina, który rzekł: „Miłość nie jest ślepa. Widzi
więcej a nie mniej. Ale ponieważ widzi więcej jest skłonna widzieć mniej.” Pewien arcybiskup
dodał, że ten, który jest zdolny znosić i kochać to, co nie jest piękne, robi to, ponieważ już
dostrzegł to co piękne. W ten sposób Sam kochał bez jednego zawahania, nawet, gdy miał
ostrze miecza na gardle, nawet gdy był oskarżany o kradzież, nawet, gdy musiał patrzeć, jak
ten kogo kochał najbardziej na świecie powoli był pochłaniany przez zło. Sam zawsze widział
tego, prawdziwego Froda z przed wyprawy. I pozostał wierny temu, dawnemu Frodowi, z
którego stopniowo pozostało coraz mniej. Dostrzegał niesplamionego, jasnego ducha, którego
poznał mając lat 9, kochał, gdy stał się on mroczny, przewrotny i storturowany i nadal kochał
go mając lat 109.

13
Pictorial Essay
„Isildur i Frodo”
Autor: nieznany
(tłumaczenie, fragment)
Świetne aktorstwo i reżyseria leżą u podstawy tej wielkiej sekwencji – "paraleli-z-zawartąróżnicą" obaj, hobbit i człowiek poddają się kuszeniu Pierścienia. Wynik starcia jest jednak
inny. Czemu? Ryzykując, że zabrzmię jak totalny cudak, powiem, że różnica jest jedna :
miłość. W scenie Isildura z "Drużyny" to Elrond jest tym, który wchodzi do Sammanath Naur
pierwszy, i to Elrond jest tym, który stoi blisko ognia, w miejscu, gdzie Frodo stanie trzy
tysiące lat później. Isildur stoi przy wejściu i kiedy Elrond apeluje do niego, aby zniszczył
Pierścień, nie porusza się, a tylko uśmiecha się, odwraca i odchodzi. Nawet nie był za blisko
ognia. Isildur nigdy nie zamierzał przemyśleć i usłuchać prośby Elronda. W "Powrocie"
jednak sprawy mają się inaczej. Frodo dobiega aż, do krawędzi klifu i to o własnych siłach. I
wtedy waha się. Sam wbiega za nim i przemawia do niego a Frodo odwraca się od Sama w
stronę płomieni i znów się waha. Co następuje potem jest powodem, dla którego haniebnym
skandalem był brak oskara dla Elijaha Wooda. Trzyma Pierścień nad płomieniami. Około
dziesięć różnych wyrazów twarzy następuje po sobie, od wstrętu po żądzę. I wówczas, w
pewnej chwili twarz Froda zupełnie zastyga, jak zmrorzona i możesz zobaczyć kiedy przegrał
bitwę, kiedy Pierścień nim zawładnął. Odwraca się wkłada go i uśmiecha. Ale to nie koniec.
Frodo nie jest tylko tym, który poddał się i pozwolił Pierścieniowi zawładnąć sobą, on jest
wszystkim co czyni, a w to wlicza się także miłość do Sama i wiele aktów miłosierdzia wobec
Golluma. Ponieważ Frodo nie zabił Golluma – a wcześniej miał po temu wiele okazji, które
odrzucił – Gollum znajdzie się na właściwym miejscu, aby odebrać mu Pierścień i stoczyć się
z nim w ogień. I, ponieważ Frodo ma obok Sama nie zaś Elronda to i jego własne życie będzie
ocalone – cudowny dodatek PJ., który uwielbiam całą swą istotą.
Elrond i Sam różnią się tak, jak różnią się sprawiedliwość i miłosierdzie. Po trzech tysiącach
lat Elrond wciąż nie pogodził się z upadkiem Isildura "Ludzie są słabi". To jedyny wniosek,
jaki potrafił wyciągnąć. Nie wydaje się, ażeby Elrond zastanowił się, że jakiś elf mógłby
wpaść w tę samą pułapkę. Sam jednak nie zatrzymuje się, aby rozmyślać nad siłą i słabością.
Nie zatrzymuje się, aby zastanawiać się nad tym, że Frodo właśnie go zdradził. Zamiast tego
biegnie na krawędź czynnego wulkanu, aby go ratować, jeśli zdoła.
Elijah Wood opisał ich relacje tymi słowami: To po prostu miłość. Ta bezwarunkowa, która
mówi, niezależnie co zrobisz albo gdzie pójdziesz, zawsze będę tam – dla ciebie.
A pewien fanowski autor nazwał to najpiękniejszym związkiem w dziejach literatury. Antane
stwierdziła : Jest tak wiele różnych podróży, w jakich biorą udział dusze ludzi, elfów,
hobbitów, krasnoludów podczas wojny o Pierścień, ale żadna nie była głębsza, ciemniejsza i
bardziej rozświetlająca niż trasa do Góry Ognia.
Miłość
(Sen Elanor)
Autor: Fialleril
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(tłumaczenie, fragment)
I spojrzał na mnie i rzekł – dziecko drogie,
Tym, co w nas cierpi jest miłość
To ta, która sprawa, że zielone pola
Powstają ponad odłogu mogiłą.
Głębia miłości jest tym, co uniesie ciężar,
Choć inni tknąć się go boją, i tym co, po Mrokach
Niebios światłość odnowi sprawiając, że
Wszelki smutek, jak pieśń wypięknieje.

III. Our hearts break for him and with him6 (Antane)
Często widzimy, że najwięcej fanów (książek, filmów, fanfików) mają potężni i epiccy
herosi, jak Turin, Hurin, Feanor, Glorfindel, a jednak dla mnie w końcu wszystko sprowadza
się do hobbitów. Do ich wielkiej odporności na zło i na pokusę władzy, a jednocześnie do ich
nieprzystosowania do przetrwania w tragicznych, epickich warunkach. Ido ich, całkowicie
szczerego przyznawania się do tego nieprzygotowania. Feanor, Fingolfin, Fingon, Turin,
Hurin, Beren, Elendil, Aragorn i reszta są największymi wojownikami, ale to hobbici są
największymi bohaterami. A to nie koniecznie to samo. Mamy tu jednak dwa typy postaci
hobbickiej – ci, którzy hobbitami pozostają po wojnie, oraz ci, którzy nie są już nimi w pełni.
Oczywiście do tej drugiej zaliczyć da się Froda i po części także Bilba. O całej reszcie mimo
wszystko wydaje się, że można powiedzieć, że powróciła do normalności tak społecznie jak i
psychicznie. Jeśli nie od razu to po paru latach. Tylko ci dwaj nie powrócili ani do domu ani
do normalności.
“Too Deeply Hurt. Understanding Frodo's Decision to Depart”
Autor: dr. Karyn Milos
(tłumaczenie, fragment)
Koncentrując się na obiektywnie nadnaturalnej naturze ran Froda, łatwo pominąć, że jego
odpowiedź na bycie nieuleczalnie zranionym była bardzo naturalna i ludzka, stanowiła też
główne źródło jego dalszego bólu. To nie same rany, ale to, jak odpowiadał na sytuację bycia
zranionym zdeterminowało jego los. […] Osoba, która przetrwała traumę zwykle doświadcza
określonych objawów: natrętne wspomnienia, koszmarne sny, odrętwienie, odłączenie od
społeczności, nadpobudliwość, bezsenność. […]
Życie Froda po Quescie biegło torem typowym dla następstwa traumy. Pierwotne zaskoczenie
i ulga z powodu przeżycia są zastępowane przez powtarzające się natrętne wspomnienia, silne
emocje, nawet fizyczne bóle związane z tematem przeżytej traumy.

6

Nasze serca łamią się – wraz z nim i dla niego.
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Nadzieja na powrót do życia, jak zwykle jest zastępowana przez uświadomienie sobie, że jest
się na zawsze zmienionym, że „nie ma prawdziwego powrotu” do starego życia, zaprawde do
starego siebie. Te sprawy są typowe dla osób, które, jak Frodo przechodziły przez
powtarzające się, chroniczne traumatyczne doświadczenia. W chwili uświadomienia sobie, że
zostało się głęboko zranionym w sposób, który nie przeminie z czasem uruchamia się etap
załamania i zniechęcenia. Ten wzorzec widzimy w doświadczeniu Froda. Niepokój Froda
został niewątpliwie zwiększony przez wspomnienie o pożegnalnym okrzyku Sarumana. „Ale
nie spodziewaj się ode mnie życzeń zdrowia i długiego życia. Nie będziesz miał żadnego z
nich. Ale to już nie za moją sprawą. Ja tylko przepowiadam”. Na pierwszy rzut oka wydaje
się, że była to przepowiednia, która po prostu się sprawdziła. Jednak, gdy spojrzymy bliżej
widzimy, że właściwie był to ostatni akt zemsty Sarumana, próba zniszczenia Froda przez
zasianie ziarna niepewności, która będzie rosła i zadusi jakąkolwiek kruchą nadzieję, do
jakiej przylgnął. Saruman był oszustem. Saruman postrzegał niewypowiedziane lęki i rozpacz
Froda, jako jego słaby punkt i odpowiednio do nich uformował swój podstęp. Ponieważ nie
udało mu się uderzyć Froda nożem, usiłował uderzyć go słowami, które wpływały na
bezbronny, osłabiony umysł, prześladując go i zwiększając każde wspomnienie i każdy ból.
Słowa, które wypowiada do Sama odkrywają kolejną płaszczyznę jego umniejszonego
szczęścia. „Próbowałem ocalić Shire i zostało ocalone, ale nie dla mnie.” To nie przypadek,
że mówi to z użyciem strony biernej. Widzi to bowiem tak – próbował, ale zawiódł w ochronie
Shire. A zostało uratowane nie przez niego, ale pomimo niego. Zauważmy, że pomimo jego
wzrastającego niepokoju i wstrząsu przy pierwszej chorobie rocznicowej 6 października,
kiedy wjeżdżają do Shire nadal jeszcze potrafi rozmawiać swobodnie, z charakterystycznym,
ciętym, ironicznym humorem. Ale, kiedy przejeżdżają przez Shire i ujawnia się im cały ogrom
zniszczenia Frodo staje się milczący i pogrążony w myślach. Podczas, gdy pozostała trójka
gawędzi wesoło. Od tego miejsca ukazany jest, jako opanowany, przygaszony, wyzbywa się
poczucia humoru. Każde jego stwierdzenie jest rzeczowe i stonowane, nie ma w nich już śladu
beztroski i dowcipu. Najwidoczniej widok zbezczeszczonego Shire przyczynił się znacząco do
depresji, która w końcu popchnęła go to tego, aby samemu pozbawić się nadziei na szczęśliwe
życie w tym miejscu.

Jego decyzja o odpłynięciu z elfami jest potwierdzeniem wyjątkowego statusu zyskanego w
Śródziemiu i zakończeniem jego traumatycznych przeżyć. Ponieważ po wojnie dręczyły go
różne sprawy, które skoro zdecydował się na odpłynięcie to w ciągu tych paru ostatnich lat
musiały stać się cierpieniem ponad siły:
1.
Jego, jak pewnie sądził przegrana, bowiem zawiódł w kwestii zniszczenia Pierścienia. W
jednym z listów Tolkien wspomina też o samooskarżeniach – nie tylko o to, że przegrał z
Pierścieniem, ale, że nie dał rady ocalić Golluma, jego ciała ani duszy. Wygląda więc, że po
wojnie Frodo wziął na siebie winę za nieukończoną misję i za to, że jak sądził Gollum zginął
przez niego. Obie sprawy widział, jako swą osobistą porażkę.
2.
Fizyczne rany, które były na tyle czarnomagiczne, że w Śródziemiu nie dało się ich wyleczyć
do końca. Najwięksi elficcy uzdrowiciele wraz z magicznymi pierścieniami odpływali zaś
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król ludzi, który z racji numenorejskiego pochodzenia miał dar uzdrawiania, ani samodzielnie
ani nawet mając do pomocy drogocenne ziele athelas, ani nawet cudowny klejnot zwany
Elessarem, (od którego to Aragorn wziął jedno ze swych „dynastycznych” imion) nie dał rady
uleczyć Powiernika. Dał radę utrzymać go przy życiu od Wichrowego Czuba do Rivendell,
ale nie mógł wyleczyć całkiem. Nawet Elrond mógł jedynie uratować mu życie, ale nie
przywrócić zdrowia. Ostrze Morgulu w rękach Nazguli zadaje ciosy, których nic nie może
wyleczyć a czyniło to już wiele wieków wcześniej, w czasach, gdy dużo potężniejszy Gondor
walczył z Angmarem, siedzibą tego, który władał takimi ostrzami. Musiał to więc być
potworny wojenny wynalazek, w typie broni chemicznej, skoro ani najlepszy uzdrowiciel
półelf Elrond, ani jego starożytny sojusznik Glorfindel Gondoliński, ani też całe pokolenia
mających uzdrawiające moce królów z rodu Dunedainów, ani równie poświęceni
Numenorejskiemu dziedzictwu uczeni z Gondoru, przez całe wieki nie potrafili znaleźć
lekarstwa, albo sposobu niszczenia tych zatrutych noży.
3.
Prześladujące go zapewne pożądanie Pierścienia, uzależnienie, tęsknota za nim. Nie mówił o
nim, a ujawniało się ono tylko podczas ataków choroby. Skarżył się na ból starych ran i
koszmarne wspomnienia, ale o tęsknocie za Pierścieniem nie powiedział nic. Czemu? Być
może nie chcąc dokładać innym bólu, ale może też z powodu wstydu – nie chcąc ujawnić
słabości. Wstyd jest czymś co, każdy o wrażliwej naturze, takiej jak jego musiałby poczuć w
tej sytuacji – mówi Tolkien w jednym z listów. Jednak może być i tak, że z tej swej słabości
nie zwierzył się nie z powodu wstydu lecz dumy. Mógł być to ostatni akt dumy, która już
została rozbita w trakcie jego walki o przetrwanie, pozostawiając go bardziej upokorzonym i
skromniejszym niż był przed wojną, ale, że jej resztka ujawniła się w tym pragnieniu, aby
powrócić zwycięsko, jako bohater a nie jedynie wyniszczone narzędzie. Tolkien pisze w
liście, że w przypadku zniszczenia Pierścienia wygrała sprawa a nie bohater. On sam został
podeptany, zarówno przez wrogie siły, jak i własne słabości.
4.
Swoje do decyzji o podążeniu z Elrondem i Gandalfem dołożyła także świadomość, że tak
czy inaczej nie uratował Shire, że zostało mimo wszystkich jego wysiłków zrujnowane,
zdeprawowane, straciło niewinność.
5.
I, w końcu ostatni akt, w którym do obciążeń sumienia i ran na psychice, być może najgorsze,
dołożył też Saruman. Saruman w trakcie wypędzania go z Bag End chcąc się zemścić na
hobbitach atakuje Froda nożem, ale najgorsze nie okazało się to pchnięcie, które zsunęło się
po mithrilu, lecz jątrzące słowa przepowiedni Sarumana. Nie zaznasz ani zdrowia, ani
długiego życia powiedział specjalizujący się w iluzjach i manipulacjach, zwodniczy
czarownik. A, co najdziwniejsze „ranny król” mu uwierzył. A przecież jeszcze chwilę
wcześniej sam ostrzegał hobbitów, aby nie ufali temu co powie Saruman, bo jego słowa są
manipulacją, są gładkie i fałszywe. Frodo wyjaśnił im, że z wszystkich swych mocy Saruman
zachował jedynie tą moc słów. I, być może przepowiednia ta nie musiała się spełnić, gdyby
Frodo sam w nią nie uwierzył. Gdyby odrzucił tą możliwość to może, mimo ran odnalazłby
szczęście i spokój w Shire otoczony opieką Sama i Rosie. Ale zasłuchał się w Sarumanowe
słowa i dał im wiarę – że nie zazna szczęścia i nie pożyje długo. Zapewne właśnie to drugie
sprawiło, że postanowił poszukać ratunku fizycznego i psychicznego w darze Arweny. Ma się
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wrażenie, że to ostatni cios Sarumana dał ten ostatni impuls do decyzji. Frodo po prostu
uwierzył, że prędko umrze. Nie chcąc zasmucać bardziej towarzyszy z Drużyny, po
przebytym piątym, najcięższym ataku, zamiast przedwczesnego grobu wybrał okręt.
***
„Dłonie głupców”
Autor: Cuthalion
(tłumaczenie całość)
Listopad 3019, Bag End
Podłogę pokrywają stosy odpadków. I ktoś namazał słowa na ścianie, słowa, których nie
umiem odczytać. Nie, żebym naprawdę chciał je czytać. Wyglądają paskudnie i jestem prawie
pewny, że brzmią tak samo. Niemal bałem się wejść do gabinetu, a kiedy już tam wszedłem
byłem bardziej niż wdzięczny za to, że zabraliśmy wszystkie książki pana Froda do Ustronia,
nawet, jeśli wiedzieliśmy, że nigdy ich tam nie będzie czytał. Pod mocno podrapanym
biurkiem w zwojach zrujnowanego dywanu leży książka, której pewnie zapomnieliśmy w
czasie przeprowadzki. Brakuje stron, a te, które pozostały są pokryte kleksami i okropnymi
gryzmołami, jakby pochodzącymi z rąk głupiego dziecka.
Z tego, co wycierpiał tylu rzeczom nie mogłem zapobiec. Ale, tej mogę. Nie pozwolę mu tego
zobaczyć. Spalę to, jak tylko oczyszczę kominek w holu i zapalę porządny ogień.
Bo nie mógłbym znieść spojrzenia w jego oczach.
Kiedy wrócił do zrujnowanego domu to musiał być to szok, który dodał mu tylko poczucia
klęski. To właśnie w tych scenach najbardziej go żałujemy. Tak się starać, tak długo walczyć,
zgodzić się na śmierć w ogniu i niczego jak się zdaje nie zyskać, nie uchronić kraju przez
złem? Za to poczucie klęski, za tą samotność pod koniec, gdy z powodu choroby
odseparowuje się od wszyskich spraw publicznych w Shire, ale i Shire nieświadome jego
losów, zapomina o nim, unika go, jako dziwaka i traktuje bez odpowiedniego szacunku, całą
wdzięczność przelewając na tych, których widziało, jako oswobodzicieli, wodzów powstania
przeciw Sarumanowi – Meriadoka, Peregrina i Sama. Może i bardziej doceniamy go za to, co
dzieje się z nim w zakończeniu niż za jego ważne, choć epizodyczne zwycięstwa, których w
trakcie drogi do Mordoru przecież nie brakowało.
Ale pod koniec doceniamy też to, że nie był porywczy do walki, do rzucania się na wroga bez
przemyślenia. Scena porzucenia miecza w samym środku Mordoru zawsze dziwi. Jak też
niechęć do przypasania miecza, gdy w królewskim obozie szykują się do uczty zwycięstwa i
uhonorowania Powierników. Porzucenie miecza w Mordorze można widzieć, albo jako
pewne wyzwanie rzucone siłom Ciemności, wyzwanie raczej przekorne i rozpaczliwe, albo
też, jako potwierdzenie poddania się swej, przyjętej już dawno funkcji.
Rolą Froda w powstaniu nie była walka zbrojna, (tej wyrzekł się w Mordorze zamierzając iść
dalej bez broni), zaś całą odpowiedzialność za zarządzanie i planowanie walki zrzucił na
kuzynów zgadzając się, aby realizowali własne plany odbicia kraju z rąk rozbójników.
Możliwe, że nie było to tak do końca słuszne postępowanie, być może mógłby jeszcze coś
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sensownego zdziałać i pokazać się rodakom, jako jeden z nich, walczący u ich boku. Jednak
to wycofanie się i przekazanie przywództwa młodszym pasowało do niego. Nie pasowałoby
mu to na etapie Bree albo Lorien, ale na samym końcu już tak. Nie czuł już potrzeby
wykazywania się w obecności sąsiadów. Sąsiadów, którzy jeszcze rok wcześniej mieli go za
mającego zbyt wybujałą wyobraźnię, opętanego elfami dziwaka albo i szaleńca. Ale może
tego właśnie oczekiwano od niego, jako jednego z wodzowskiej kasty Shire? Być może
mieszkańcy byli zawiedzeni tą niezrozumiałą postawą? Był w końcu krewnym Thana,
klanowym wodzem i dziedzicem. Możliwe, że to ignoranckie i oschłe traktowanie przez
większość wynikało nie tylko z tego, że nic nie wiedzieli o quescie, ale i z tego, że jego
zachowanie w trakcie rebelii było tak trudne do pojęcia. Rodacy mogli go z tego powodu
ocenić, jako tego z przywódców, który najmniej zdziałał i najbardziej ich zawiódł.
Bowiem jego jedyną rolą w powstaniu było powstrzymywanie spragnionych zemsty przed
mordowaniem jeńców. Można się zastanawiać, jaką potwornością była okupacja Sarumana
skoro przez wieki pokojowy lud został popchnięty do takiego zachowania. (Efektem tego
zastanawiania się są pisane przez fanów fanfiki na temat okupacji i tego, co działo się później
w Shire.) W liście 195 możemy przeczytać, iż perspektywa wojny domowej w Shire przede
wszystkim go przerażała, lecz doszedł także do wniosku, że w ostatecznym rachunku walka
zbrojna jest w istocie mniej skuteczna niż sądzi większość (dobrych) ludzi. W trakcie
powstania Merry, który chyba, jako pierwszy zauważa co się dzieje z Frodem tłumaczy mu,
że nie wyzwoli kraju jedynie „oburzeniem i smutkiem”. Na tym etapie jednak Frodo nie ma
już sił ani woli do walki, bo zużył je wszystkie zanim dotarł do domu. Antane napisała:
Nasze serca łamią się wraz z nim i dla niego, ale rozumiemy też, że jego własne zostało
złamane już dawno, i że nie znajdzie ono uleczenia w żaden sposób. Niewiarygodna łaska,
jaką mu dano jest nagrodą za pracę i mękę, to szansa na pokój i odpoczynek, jakiego nie mógł
znaleźć w Shire. A Illyria dodaje: We Władcy Pierścieni, każdy, nawet Gollum jest bohaterem,
ale jedyna krew, jaką przelewał mój bohater była jego własną. Najsmutniejsze jest to, że w
kronikach orodzonego królestwa pisane mu było zapomnienie. Opowieść o cichej, nieugiętej
obronie, obronie bez miecza, zatonęła wśród wielkich szarż, walnych bitew i wracających na
tron władców.
IV. The candle gives light but is consumed7 (Willow –Woode)
“The Shire-King”
Autor C. Baillie
(tłumaczenie, fragment)
Przez niego całość ziemi stanie się błogosławioną.
Wlejcie więc tą płynną światłość gwiazd w to czyste szkło.
Z ran głębokich nie uleczy i spoczynku nie da nic na
ziemi, niech dla niego kręgi świata swe bramy otworzą.

7

Świeca daje światło, ale się wypala.
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Jest pewna melodia, która zawsze kojarzy mi się z postacią Froda. Nie jest to muzyka z
filmowej adaptacji Jacksona ani z żadnego innego, z licznych utworów inspirowanych
Śródziemiem, ale muzyka z filmu „Kod da Vinci”. To utwór „Rycerze Graala”. Jeśli pominąć
treść tego filmu a zasłuchać się w jej tony wznoszące się od bardzo cichych, skromnych, choć
jednocześnie wyrażających zdecydowanie, aż do grzmiącej patetycznej muzyki pełnej
heroizmu, ale kończącej się miękkim, cichym chorałem i pomyśleć o tytule utworu to można
znaleźć w nich obu coś z symbolicznie, muzycznie przedstawionej drogi Froda. Droga ta, tak
samo jak owa melodia, zaczyna się skromnie wśród cichych pól, przechodzi przez ciemne
otchłanie i wysokie góry, kończąc się prawie tak jak zaczynała – spokojem, lecz osiągniętym
na wyżynach, choć są to wyżyny nie zupełnie fizycznej natury. Frodo po wojnie, po
zwycięstwie przechodzi z czasu baśniowego, z którego wyruszył wytrącony z sielankowego
życia w Shire w czas mistyczny Zamorza, a z historycznego Gondoru do mistycznego,
boskiego Valinoru. To właśnie w Szarej Przystani odbywa się ta faza mitu, którą Campbell
nazywa apoteozą.
W końcu podsumowując jego drogę, dociera on do uzyskania duchowego autorytetu i
mądrości wykraczających ponad wszystko co było normalne dla przedstawiciela swej rasy.
Tolkien pisał w listach, że jednym z głównych przesłań książki była opowieść o
uszlachetnieniu tego, co jest skromne i proste. W końcu Frodo staje się godnym zasiadania w
królewskiej radzie i otrzymania lordowskiego statusu, chociaż nigdy nie pragnął takich
zaszczytów. Tyś nie marzył o czarach elfów, byłeś zadowolony z tego, co miałeś – mówi
Galadriela. A Aragorn uznaje, iż nie posiada skarbów godnych bycia nagrodą dla Froda.
W Heroes of Middle-Earth: J. Campbell’s Monomyth in J.R.R. Tolkien’s The Lord of the
Rings T. Kesti dowodzi, że wychodząc z domu bohater campbellowskiego mitu odkrywa
obcy świat zewnętrzny, natomiast symbolicznie lub psychologicznie odkrywa obcy świat
swego wnętrza, swej psyche. Dosłownie bohater odkrywa, że na świecie jest więcej
niezwykłości niż tylko świat fizyczny. Symbolicznie zaś odkrywa, że jest w nim samym
więcej, niż tylko jego rozumowa świadoma część. Odkrywa, więc składniki natury świata i
własnej tożsamości – kim jest i jakie jest jego miejsce na świecie.
Jeśli jest jakiś skarb, który bohater Questu otrzymuje dla siebie, to jest nim wiedza. Wiedza
przychodzi do campbellowskiego bohatera questu tylko wówczas, gdy utraci on swoją
niewinność. Ceną za mądrość jest utracenie prostoty, pierwotnego zadowolenia z siebie, i ze
swego zwykłego życia. Jest to wiedza umożliwiająca krytykę wobec swych poprzednich
działań i stylu życia. Jest to wiedza symboliczna, o naturze świata i o złu tkwiącym nawet w
nim samym, w bohaterze.
W przeciwieństwie do Froda, bohatera questu najpopularniejsze postacie kultury masowej,
jak Indiana Jones, Kapitan Kirk, Batman i Han Solo są jakby pozbawione tej, ostatniej fazy
rozwoju. Tej najbardziej duchowej fazy. Fazy uświęcenia tego, co było pokorne i skromne, w
której z bohatera kina akcji w typowym sensie przemienią się w końcu w bardziej
uniwersalną figurę typową dla monomitu Campbella – archetypową figurę mesjasza, mędrca
lub świętego. Pozbawieni są owej fazy, choć często także przechodzą przez symboliczną
śmierć i osiągają fazę nagrody i apoteozy. Jednak nie stają się zgodnie z fazami Campbella
„mistrzem obydwu światów”, ani istotą bardziej duchową niż fizyczną, nie czeka ich żadne
„szkło wypełnione samym światłem”. Herosi ci, bowiem od początku są, albo jedynie
bystrymi i cynicznymi najemnikami (Indiana Jones, Han Solo, O’Neil z serialu Gwiezdne
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Wrota), albo też pozostają na zawsze w fazie bohatera niewinnego – co znaczy, że
osiągnąwszy wcześniej, jeszcze poza ekranowym czasem status heroicznego idola nadal
wykonują jedynie tę swoją funkcję w micie (Conan, Kirk, Batman) bez podążania w górę
owej hierarchii bohaterów, a więc nigdy nie osiągają tego statusu inspirującego mistrza obu
światów co Gandalf lub Frodo. Na zawsze pozostaną jedynie sympatycznymi wojownikami
dobrej sprawy – będą obrońcami wielu wartości, ale nigdy nie będą owych wartości
wszechstronnym, doskonale archetypowym ucieleśnieniem.
Tak o tym w artykule One Step More pisze dr. Connie Marie Anderson. Duże fragmenty –
kursywą – w moim tłumaczeniu.
[dr.A] Indiana Jones. Kaptain Kirk. Han Solo. Conan Barbarzyńca. Oto bohaterowie, którzy
zaludniali srebrny ekran przez większą część mej młodości. Kochałam ich wszystkich. Nadal
kocham. Lecz teraz już nie są dla mnie pocieszeniem. Bo widzicie są to herosi akcji. Są bez
wyjątku męscy w najpłytszym tego słowa znaczeniu. […] Są fizycznie silni, a pewność siebie i
przechwałki się z nich wylewają. Ich wyzwania są niemal niemożliwe, ich odwaga nigdy się
nie zachwieje. I wiadomo, że wygrają. Jakże by mogli nie wygrać z ich pewnością siebie,
umiejętnościami atlety i wyostrzoną inteligencją? […] Rzadko cierpią cokolwiek, choć mogą
zapomnieć się w alkoholu, gdy ich nemezis zabije im ich damę albo kumpla. Często śmierć
ukochanych lub partnerów jest pretekstem do słusznej zemsty herosa. […] Conan zostawia
płonący stos Valerii i idzie zdemolować świątynię Thulsy. Nie płakał nad swoją miłością –
wojowniczką. W rzeczy samej to jego przyjaciel złodziej Subotai to czyni, mówiąc. „To jest
Conan. On nie płacze. Dlatego ja płaczę za niego”. […] Jestem kobietą. 43 letnią. Zmagam
się z wieloma smutkami. Tak, jak większość ludzi dookoła mnie. Jedna moja przyjaciółka ma
na jawie straszne ataki stresu pourazowego spowodowane przez dwa brutalne gwałty. Inny
przyjaciel mój dowiedział się, że jego córka oddziedziczyła po nim genetyczną chorobę, a inna
jeszcze moja przyjaciółka musiała nauczyć się znów chodzić po wyniszczającym zranieniu
nogi, które uczyniło ją kaleką na całe życie. Co do mnie powiedziano mi, że mój mały syn
znajduje się w autystycznym spektrum – z wysoką funkcjonalnością, ale jednak permanentnie
upośledzony. Nawet, gdybyśmy się nauczyli kung fu, nic by nam to nie dało. Wielu z nas jest
rodzicami młodzieży. Wszyscy nauczyliśmy się trzymać się w głęboko rozpaczliwych
sytuacjach, których doświadczamy. Po prawdzie, taka jest natura większości ludzkiego
cierpienia. Opiekując się rodzicem z Alzheimerem, radząc sobie ze stratą ukochanego, żyjąc z
brutalnym partnerem, mieszkając w strefie wojny albo głodu, a nawet wstając rano do roboty,
której nienawidzisz, aby twoje dzieci miał co jeść… choć zdarza się, że te doświadczenia mają
punkt początkowy, nie mają jasno sprecyzowanego punktu zakończenia. Tak wiele musi być
znoszone przez miesiące i lata, podczas, gdy zajmujemy się swym zarabianiem na życie, a
nasze doświadczenia są wyblakłe, brakuje w nich przygody i dramatyzmu, ale nie brakuje w
nich bólu. Zwykle także nasi „wrogowie” są niemożliwi do skonfrontowania. Jak konflikty
geopolityczne albo globalna ekonomia, są zbyt wielcy. Jak komórki rakowe, zawodny kod
genetyczny albo wariujące neuroprzekaźniki są zbyt mali. […] Tak niewiele z naszych
ludzkich zmagań podobne jest do tych, które widzimy w filmach. Wielki Kryzys. Namacalny
Wróg. Ostateczna Bitwa. Bohater Zwycięża albo Ginie w Chwale. Zapakuj to z kokardką.
Zaciemnienie. Koniec. Co prowadzi nas na powrót do bohaterów akcji. Schwarzenegger.
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Willis. Segal. […]Kiedy czuję się nieprzystająca, niepewna, ze złamanym sercem i
beznadziejnie, to nie znajduje inspiracji w dokonaniach tych maczo-wiem-to-wszystko,
ponieważ tak wiele mej energii wydatkowane jest po prostu na przetrwanie dnia. Ale też nie
potrafię identyfikować się z płaczliwym „filmem tygodnia” w telewizji, tego typu historiami, w
których ludzie pokonują zarazy, trzęsienia ziemi i przestępstwa. Te opowieści są zbyt nudne,
zbyt przyziemne i zbyt mało w nich pozostało z jakiegoś większego systemu znaczeń.
Obecnie pozostał tylko jeden bohater, który mnie inspiruje. Nadal.
Nazywa się Frodo Baggins.
[…] Nie odwrócił się od swego powołania. Płakał ze strachu, upadał z wycieńczenia, ale
nigdy nie poddał się. Pierścień rozdzierał mu duszę, ale on nie uciekł przed nim ani nie
położył się by umrzeć. Nawet, gdy wiedział, że przeklęte narzędzie rozdziera go, zmusił się, by
postąpić krok dalej… i jeszcze jeden. Na końcu pełznął. Sam musiał go nieść. […] Frodo
nigdy nie był maczo. […] Hobbitom wolno to, czego nie wolno herosom akcji – być bardziej
otwartymi w wyrażaniu emocji, obejmować się, śmiać się i płakać z równą swobodą. […]
Wolno im być prowincjonalnymi ignorantami, ale nigdy nie ma w nich buńczucznej arogancji.
Tylko szczerość. Kiedy Frodo jest przestraszony, głodny, albo wyczerpany – wolno mu to
okazać. Może, dlatego niektórzy nie mogą go znieść. Mówią wtedy – ależ z niego beksa. Chcą,
aby był wolny od wątpliwości. Chcą by był silny i milczący. Chcą by był zwycięzcą. Chcą by
był herosem akcji. Myślę, że to właśnie ich przerasta i przeraża. Ale czemu? Herosi akcji
nigdy nie okazują zwątpienia. Pewność siebie jest częścią ich atrakcyjności. Frodo ma
wątpliwości, bardzo wiele. Nie jest pewien czy przetrwa. W istocie jest całkiem pewien, że nie
przeżyje i nie powstrzymuje się przed mówieniem tego. […] Herosi akcji nigdy nie poddają
się przeznaczeniu. Kontrolują je. Naginają je do swej woli. A ponieważ potrafią to robić
mogą również zminimalizować własne cierpienie.
Czemuż mieliby cierpieć skoro mają moc, by zmienić wszystko?
„Nie”
Autor: Antane.
(tłumaczenie, fragment)
Głos nigdy nie milkł a wszystko, co widział było ogniem, mimo, że drżał z zimna.
Możesz się wyzwolić od tego wszystkiego, jeśli tylko przejmiesz mnie, jako swą własność.
Mogę ci dostarczyć ciepła i ucieczki. Nie byłbyś taki zmarznięty, głodny i spragniony. […]
Czyż nie chcesz by to się skończyło?
Nie w ten sposób.
Czemu nadal się wysilasz?
To… mój obowiązek. Muszę… iść dalej.
Nie pozwolisz mi pomóc? Dałbym ci tak wielką moc.
Nie. […]
Wizja wydawała się zmieniać z ognia do trawiastej łąki. Poczuł jej miękki dotyk pod nogami
okrytymi pyłem i pokaleczonymi przez ostre skały. Ujrzał słoneczne światło, które spływało
na wszystko wokół. Poczuł zapach świeżego powietrza zamiast jadowitych oparów, które go
dławiły. Poczuł ciepły wiatr na policzku. Usłyszał ptaki śpiewające wysoko, zamiast głosów
jego wrogów, skrzeczenia latających bestii. Jak bardzo tęsknił, by się w tym zatracić!
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Przecząco pokręcił głową i zamknął oczy na ten widok, a potem zatkał uszy. Sam spojrzał na
niego, zaniepokojony, ale Frodo nawet tego nie zauważył. Wiedział, że jeśli nie utrzyma
uwagi w pełni skupionej na swym Przeciwniku zostanie przez niego pogrążony.
Nie, to nie jest prawdziwe.
Wizja się wyostrzyła. Słońce było jaśniejsze, powietrze świeższe, trawa miększa, wiatr
cieplejszy, ptaki głośniejsze. Zapragnął pobiec. Zapragnął wypełnić oczy i serce światłem
słońca, o którym już zapomniał, że istnieje. Zapragnął wypełnić płuca czystym powietrzem.
Zapragnął słuchać radości w śpiewie ptaków.
Usłyszał pluskający potok i zaczął biec.
Wizja rozprysła się na tysiąc odłamków.
Frodo potknął się i upadł. Wciągając powietrze udławił się oparem i zaczął się krztusić. Woda
przed nim zniknęła, właśnie, gdy po nią sięgał. Zamiast śpiewu ptaków okropny wrzask
Nazgula wypełnił powietrze i Frodo zasłonił uszy z bólu […]
Ulegnij mi. Staniesz się niepowstrzymany, zamiast być uwięzionym w tym kruchym ciele, które
wkrótce zawiedzie. Mógłbyś mieć całą siłę w świecie na swój rozkaz, zamiast bać się jak dasz
sobie radę z następnym krokiem, z następnym oddechem. […]
To, może się skończyć – teraz.
Nie. […]
Jesteś moją własnością.
Nie całkiem.
Jeszcze nie. Oddaj mi się dobrowolnie, albowiem, gdy posiądę cię siłą będzie to torturą, jakiej
nie możesz sobie wyobrazić. Po co znosić więcej, gdy można temu zapobiec?
Nie. Pójdę dalej.
Nic z ciebie nie zostanie na końcu, jeśli nie posiądziesz tego, co ci się należy. Nie będzie
zwycięstwa.
Więc wtedy nie będzie też niczego, co ty mógłbyś posiąść.
Mam moc, aby cię ocalić, ocalić jego. Jestem jedynym, który może dać ci zwycięstwo. Widzę,
co czujesz w środku. Nie możesz niczego przede mną ukryć. Ulegnij! […]
Nie!
Mogę zmusić cię byś zrobił cokolwiek. Nie chcesz mieć mocy, aby ocalić jego, aby ocalić cały
twój świat?
Nie, nie w ten sposób.
Śmierć to jedyne, co cię czeka, jeśli nie wybierzesz mnie.
Wiedziałem o tym, jeszcze zanim wyruszyłem.
Śmierć to jedyne, co czeka jego.
Zapłakał w głębi serca.
O tym wiedziałem również.
Nie chcesz tego powstrzymać?
Muszę iść dalej.
On cię nie zostawi. Umrze przez to, nie wiedząc, że trzyma straż przy skorupie. Jaki z tego
pożytek? Będzie umierał za nic. Weź mnie i powstrzymaj to. Twe serce krzyczy na myśl o tym,
prawda?
Tak.
Więc poddaj się mi.
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Nie. […]
Będziesz mój. Nawet teraz zostało tak niewiele z tego, co możesz nazywać swoim. Wyzwól się
od tego okrutnego ciężaru dokoła szyi, wyzwól się od bólu. Nie poczujesz żadnego ciężaru,
jeśli tylko mnie przejmiesz.
Jego głowa ugięła się pod niezmiernym ciężarem i mocniej niż kiedykolwiek poczuł palenie
dokoła szyi, gdy łańcuch wbijał się głębiej.
Nie, pójdę dalej.
[dr.A] […] Frodo nie jest pasywny. Walczy, opiera się, okazuje litość, dokonuje wyborów. Ale
wie, że został schwytany w opowieść znacznie większą niż on sam. Skłania się przed
przeznaczeniem z pokorą stopniowo akceptując straszne brzemię, które będzie go kosztować –
wszystko. Czasami musi zmierzyć się z zewnętrznym wrogiem, ale jego głównym zadaniem jest
znosić powolną torturę naciskającą na ducha, gdy zbliża się do Mordoru. To straszna męka i
nie ma żadnej akcji fizycznej, zbrojnej, którą mógłby podjąć, aby ją zmniejszyć. Może tylko
wytrzymać. Herosi akcji nie mówią o swym bólu i kłopotach. Nie płaczą i nie potrzebują
ukojenia. […] Wymagamy […], aby byli stoiccy, chyba, że mają wpadać w szał bitewny.
Miłość ich motywuje, owszem, ale jedynie z użyciem środków zemsty. Kiedy tracą partnera,
żonę, dziecko ich ból objawia się przez brutalną zemstę. […] Jemu przemoc zawsze
przychodziła z trudem. Był marzycielem, scholarzem i introwertykiem a nie wojownikiem.
W liście 246 Tolkien pisze, że „z usposobienia i wyszkolenia był przeciwny przemocy”.
[dr. A] […] Herosi akcji zawsze zwyciężają. To się rozumie samo przez się, prawda? Co
więcej ich zwycięstwo jest całkowicie ich własne i bez skazy. Frodo nie do końca wygrał.
Dotarł do Góry dzięki swym nieustającym wysiłkom i błogosławionej pomocy Sama, ale nie
wrzucił Pierścienia w Ogień. Po wykorzystaniu wszystkich sił ciała i ducha, aby się tam
dostać nie był już żadnym przeciwnikiem dla Pierścienia, który zrobił się wszechpotężny w
pobliżu niesławnego miejsca swego stworzenia. Jedyny zostaje zniszczony, lecz nie jedynie
dzięki wysiłkom Froda. Śródziemie zostaje ocalone, ale jego rola w triumfie jest jedynie
częściowa. Choć poświęcił wszystko, co miał – ciało, umysł, wolę, ducha – nie otrzymał ani
niezaprzeczalnej wiktorii, ani też chwalebnej śmierci. […] I oczywiście, gdy jest po wszystkim
i wraca do domu, już nie jest taki sam. Nie załamuje się jednak w rozpaczy. Pracuje nad
książką tworząc kronikę wojny o Pierścień. Wspomaga Sama namawiając go, aby odważył się
oświadczyć Rosie i zaprasza ich, aby zamieszkali z nim.
Przez kilkanaście miesięcy pracuje także, jako zastępca burmistrza. Można się spodziewać, że
chodzi tu głownie o pracę nad uporządkowaniem stosunków prawnych i przepisów w kraju,
którego morale zniszczyła okupacja. Zapewne odkręcając zdzierstwa i wyłudzenia, których
dokonali Lotho i jego banda.
[dr.A] Jednak nie znajduje spokoju. Nawiedzają go koszmary i inne symptomy PDST, nie
wspominając już o duchowych efektach niesienia Pierścienia. Żadne ze zranień nie chce się
goić. Ataki rocznicowe nasilają się. W końcu musi zaakceptować fakt, że ma pożegnać
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wszystko co kochał, aby szukać uleczenia poza Śródziemiem. Ból, zwątpienie, bezradność,
ludzka kruchość. I zakończenie, które wydaje się tak bardzo niesprawiedliwe.
Aragorn zostaje Najwyższym Królem, Sam zostaje jednym z triady przywódców Shire na 7
kadencji, Frodo zaś nie dostaje żadnej trwałej władzy ziemskiej. Przejął władzę w kraju tylko
na czas, w którym miał uporządkować wszystko po bezprawnych rządach Lotha. Potem
ustąpił.
[dr. A] Dla niektórych, Frodo jest zbyt realny, a ich ośmieszanie go,
zauważalne przed filmem, a jakże częste po filmie,
[dr.A] odbija stopień ich własnego dyskomfortu.
Może to, dlatego, że często „nie podoba się nam dobro, które nas przerasta”?
[dr. A] Jego cierpienie ich przeraża. Oni chcą utożsamiać się ze zwycięzcami,
manipulatorami losu, tymi, którzy kontrolują, którzy nie mogą zostać zranieni. Oni chcą
miłego zakończenia. Ale te rzeczy są fałszywe. Jaka to ironia, że „Władca Pierścieni” bywał
potępiany, jako eskapistyczna fantasy, a przecież Frodo jest bardziej realny od Martina
Riggsa i Johna McClane’a. Jest mały. Jest przerażony. Wyrusza z ciężkim sercem. Nie zawsze
wygrywa. Kiedy wydarzenia go przerastają wolno mu o tym mówić, albo płakać. Jest jak my.
Ulega przeznaczeniu, ale nie jest bierny. Dokonuje poświecenia, ale nie jest ofiarą. Płacze,
ale nie jest słaby. Narzeka, ale nigdy się nie poddaje.[…] Moi przyjaciele i ja, jak i wielu
innych ludzi, często czujemy się za mali i przestraszeni. Zwłaszcza, gdy nasza klasa społeczna,
rola społeczna, kolor lub płeć odbiera nam władzę, ubezwłasnowolnia nas. Każdy dzień jest
ciężki. Nie ma jasnego zwycięstwa, jasnego zakończenia i tak, bywają dni, gdy po prostu
siadamy i płaczemy. Co mogą nam zaoferować maczo herosi akcji? Nic prawdziwego. Nic
trwałego. Ale on inspiruje i dodaje sił. Jakkolwiek egzotyczne są jego uwarunkowania,
możemy się z nim utożsamiać. Nikt mu nie obiecywał zapłaty ani chwały. I nam też nie.
W końcu nie otrzymał wiele sławy na tej ziemi, gdyż pomijając osoby z otoczenia króla
misja Froda zostaje zapomniana i przekręcona w legendzie ludowej w ładną historię o
pojedynku z Sauronem i spaleniu Czarnej Wieży. Po zakończeniu wojny tym, co zyskuje
powszechne uznanie jest tylko bitewna odwaga, dzielność w ofensywie. Efektowna szarża na
zło znajduje poklask większy aniżeli uparta, choć cicha obrona dobra. Kultury elfów
przemijają, a oto nadchodzi kultura ludzka, w której wartość zewnętrzna bierze górę nad
wewnętrzną. W tym przypadku walka zewnętrzna nad wewnętrzną. Zewnętrzna rycerskość,
widzialne bohaterstwo przeważy nad obroną ducha. Jak powiada Shippey w „Drodze do
Śródziemia” cytując Miltona – „lecz, nieopiewane pozostało męstwo większe – przy mękach
cierpliwie znoszonych”. Poddani Elessara nie pamiętają, czym naprawdę była ta misja.
Łatwiej opowiadać im plotki. Łatwiej jest widzieć go, jako szermierza. Nie chcą pamiętać o
tym, który płakał ze strachu, dusił się trującym oparem, bezsilnie pełzał w prochu, prawie
oszalał ciągle krzywdząc Sama, miał zwidy z braku wody, nogi pokaleczone na kamieniach, a
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obity batem w wieży orków miał tylko nadzieję, że umrze zanim dostarczą go przed oblicze
Władcy. Mieszkańcy Gondoru nie chcieli pamiętać prawdy, chcieli zapamiętać księcia w
lśniącej zbroi. Quest Froda brutalnie uświadamia jedno z przesłań Tolkiena, że czasami
prawdziwa siła, moc nie polega na dumie ani na zdobywaniu, nie polega w końcu na niczym
innym, jak tylko na wytrwałym poświęceniu wszystkiego, włączając w to spokój, zdrowie,
szczęście, dom, sukces i chwałę.
[dr.A] Miłość pcha go naprzód, nawet, gdy serce ma zdruzgotane, a to coś, co możemy
zrozumieć. Kiedy czuje się pokonana, kiedy nie sądzę, abym dała radę przez jeszcze sekundę,
kiedy czuję się kuszona, aby się poddać, myślę o nim. Na brzegu rzeki. Na Martwych
Bagnach. Na Gorgoroth. I, jakoś znajduję w sobie siłę, aby zrobić następny krok, i jeszcze
jeden. Z nim za plecami wiem, że zawsze będziemy to potrafili.
***
Tolkien pisał w listach o „pobycie czyśćcowym” na Tol Eressei dla mnie jednak idea
czyśćca jest o wiele bliższa idei miejsca kary aniżeli nagrody a zatem trudno mi myśleć, iż
jeden z najważniejszych bohaterów Ardy miałby za wszystkie swe wyczyny otrzymać jedynie
pobyt w areszcie? Czyściec jest dla tych, którzy muszą się oczyścić ze swych win, a gdzież
może być wymagająca oczyszczenia wina Froda? Chyba, że ta, którą on sam na siebie
nałożył, gdyż potem już do samego końca uważał, że zawinił przejmując Pierścień, gdyż
formalnie rzecz biorąc zdradził sprawę. Przecież jedną z idei przewodnich wyboru
Powiernika była pierwotna czystość kandydata, oraz – jak mówi Tolkien – „pokora, od której
zaczął”. Owszem, zawiódł na końcu, jednakże mimo tego chwilowego zawodu wygrał
moralnie, gdyż opierał się do ostatniej chwili, znosząc kaźń z posłuszeństwem, choć nie bez
skargi. Zawodu tego nie da się opisać, jako winy, grzechu, przestępstwa ale raczej jako
zapewne dręczący mu sumienie błąd, gdyż był to upadek spowodowany nie własną
grzesznością a raczej nadmiarem wrogich sił, przymuszających już bardzo osłabioną
psychikę.Co zresztą zgadza się z zdaniem Tolkiena wyrażonym w listach, gdy pisze, że wina
Froda za jego upadek jest tu taka, jak gdyby np. zabił go spadający głaz. Nikt nie był w stanie
oprzeć się potędze Pierścienia i Saurona. Jeśli pobyt na Tol Eressei był pobytem w jakimś
celu (a nie wyłącznie główną nagrodą) to raczej nie był pobytem „czyśćcowym”, ale bardziej
„sanatoryjnym”. Nie tyle oczyszczającym z grzechów, ale leczącym z ran. Zapewne nie tylko
fizycznych ale i duchowych. W czyśćcu oczyszczasz się z grzechów – jakież to u licha
ciężkiego grzechy miał Frodo, które kazałyby mu iść do czyśćca, a których w stopniu
astronomicznie większym nie miałby też każdy inny z Feanoridami i Thingolem na czele?
Nigdy nie dałoby się uznać, że Frodo zawiódł albo, że upadł. Nie, upadł Feanor, zawiódł
Saruman. A on po prostu został pokonany. Po wspaniałym pojedynku. Po pojedynku siły
woli, ciała i ducha, który trwał przez siedem miesięcy, a jego kulminacja trwała przez około 3
tygodnie. Został pokonany przez wroga niewyobrażalnie silniejszego, nieznającego litości,
nieznającego sumienia, bezrozumnego potwora, którego jedynym celem istnienia było
korumpować, oraz wrócić na dłoń swego pana. Dużo mówiono o tym, czy Frodowy pobyt w
Amanie oznacza pobyt wyłącznie na wyspie Tol Eressei czy także na kontynencie Valinoru
we właściwym domostwie elfów, majarów i valarów. Czyżby reszta elfów i Gandalf
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wysadzili sobie hobbitów na Samotnej Wyspie i popłynęli do domu, ot tak? Jakoś trudno mi
uwierzyć. Choćby Eressea była właściwym domem Froda i Bilba to jednak zupełnie
oczywiste jest, że jeśli nie obaj, (Bilbo może nie miał już na to sił) to pewnie Frodo dostał
pozwolenie na odwiedzanie Valinoru, choć pewnie krótkotrwałe, żeby się zanadto nie
„wypalił”. Typowym efektem pobytu zwykłego śmiertelnika w Amanie jest bowiem prędkie
wypalenie, śmiertelni nie mogą długo przebywać w świetle błogosławionego królestwa, bo
ich życie trwa tam krótko, jak ćmy pędzącej do świecy. Aczkolwiek jednocześnie
pamiętajmy o frodowym „świeceniu”, które zaczęło się jeszcze kilka lat wcześniej na ziemi i
o tym, że przecież i tak miał umrzeć to, w czym by mu ten przepalający śmiertelników
Valinor przeszkodził? A może owo „przepalenie” blaskiem Valinoru, które dla śmiertelnika
zwykłym trybem byłoby szkodliwe, bo by się za szybko „zużył” i za szybko zestarzał tu
mogło być właśnie częścią uzdrawiania duszy, której trzeba się poddać, aby oczyścić się z
ostatków skazy zła? Nie z win podkreślam, ale z ran. Z ostatnich magicznych i psychicznych
nici łączących go z Pierścieniem, Szelobą, Gollumem, Sauronem.
Jeszcze na długo przed wypłynięciem z Przystani w zachowaniu, w mowie, oraz nawet w
wyglądzie widać było tą przemianę, o której Gandalf mówił już w Rivendell. Stał się tym, o
czym Gandalf przepowiedział, że się stanie Jak szklane naczynie wypełnione samym światłem.
Lecz, gdy się płonie, jak nazywają to fanfiki „światłem swej Istoty” lub „światłem
Stworzenia”, które posiada każda osoba, (acz u niektórych, jak Eldarowie i Dunedainowie jest
ono dużo wyraźniejsze), trzeba robić jedno – spalać się. Świeca daje światło, ale w tym celu
się wypala. W fanfikach Larner występuje ciekawa teza – mianowicie, że śmierć Froda w
Valinorze nie tyle miała być śmiercią cielesną, samym tylko uwolnieniem z ciała, (a w
Valinorze nie może być i nie ma śmierci, choroby i rozkładu –Lorien było ledwie jego
dalekim odbiciem a w nim tego nie było), ile takim właśnie przepaleniem przez valinorski
blask, chociaż pod wpływem i własnego ducha. Larner widzi to, jako raczej odcieleśnienie niż
śmierć. Bliższe jest to koncepcji ascendencji z serialu Gwiezdne Wrota, gdzie ciało jest
rozpuszczane i pochłaniane przez energię, przez ducha. Zgodne jest też z koncepcją Tolkiena,
w której niektórzy Eldarowie „spalają się”, kiedy fea (dusza) przepala hroa (ciało).
„Światło z Ciemności”
Autor Shirebound
(tłumaczenie, fragment)
- Na Zachodzie… - Powiedział Frodo z zachwytem – światło tak wielu szlachetnych elfów
musi być oślepiające.
- Skoro dołączysz do nas, Frodo – Pani roześmiała się radośnie – nie będziesz musiał obawiać
się blasku.
Och, on nie wie – pomyślała Galadriela. – Dla nas, bowiem on jaśnieje tak samo olśniewająco
jak my dla niego. Jednak Śródziemie wkrótce ściemnieje od straty jego widoku, a jego serce
boleśnie zatęskni za podobnym mu Światłem. Błogosławione Królestwo wzywa go do domu.
Jego wybór już się dokonał, chociaż może on jeszcze tego nie pojął.
Można powiedzieć, że Frodo nie tylko „umarł dla świata”, aby pożyć jeszcze czas jakiś w
rajskim kraju oczekując w spokoju i szczęściu pełnego uleczenie przed podróżą „poza kręgi
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świata”, jaka czekała go, jako śmiertelnika, ale, że otrzymał nagrodę w postaci zabrania w
ciele do raju. Nie umarł, i nie otrzymał nieśmiertelności, ale otrzymał wstęp do raju będąc
jeszcze żywym, choć można podejrzewać, że już wówczas zbyt rannym, aby przeżyć długo na
ziemi. Ma się wrażenie czytając zakończenie, listy i dodatki, iż, gdy już skończył się dlań
pobyt leczniczy zamienił się w pobyt będący po prostu nagrodą. Z której to nagrody Frodo
mógł zrezygnować umierając tak, jak dawni władcy Numenoru – wybrawszy czas i miejsce
śmierci, dobrowolnie. Tak właśnie zrobił, gdy Valinor go znużył. Choćby w kraju Eldarów i
Valarów odnalazł samą radość śmiertelna konstrukcja, ciało i umysł śmiertelnika musiały
sprawić, że pragnął uwolnienia. Aczkolwiek można się domyślić, że zarówno proces
uleczenia w Valinorze, jak wcześniejsze pobyty w elfich krajach, jak też długotrwałe spożycie
tylko lembasów (elfich sucharów podróżnych niezmiernie rzadko udzielanych w darze
śmiertelnikom, jako że ich długie sporzycie wywołuje tęsknotę za Zamorzem) a najbardziej
sama święta ziemia Valinoru, a może i „mumifikujące” działanie samego Pierścienia
wydłużyły mu życie znacznie ponad normę hobbicką, bowiem tylko dzięki temu dałby radę
pożyć dość długo, aby spotkać się z Samem. Który to przecież odpłynął z Kelebornem
dopiero w ponad 60 lat po Frodzie. W chwili, więc przybycia Sama Frodo miałby więcej lat
niż Bilbo w chwili wypłynięcia do Zamorza. Tolkien mówi jedynie, że Sam w końcu po
śmierci żony wybrał okręt. Miał prawo do dokonania tego wyboru, jako ostatni z
powierników pierścieni. Nie mówi jednak otwarcie czy popłynął, aby dołączyć do Froda, czy
też już jedynie, aby odwiedzić jego grób. Czy jednak autor uczyniłby taki despekt Samowi i
wszystkim czytelnikom, aby uznać, że Sam nie zdążył? Nie sądzę.
Antane napisała: Naprawdę nie czekałam niecierpliwie na przeczytanie Szarej Przystani,
wiedząc jak bardzo złamane zostało serce Sama w filmie. Ale ucieszyło mnie, że nie było tak
źle, i że w książce i w dodatkach dopowiedziano, że Sam odpłynął do Nieśmiertelnych Krain
po śmierci Rosie. Mam nadzieję, że on i Frodo spotkali się wreszcie. Wyobraź sobie żyć bez
połowy swego serca przez ponad 60 lat!
V. … and before them all the children of the Shire danced8 (Larner)
Podobnie, jak król Elessar, Frodo również pod koniec staje się wodzem swego ludu, choć
tylko na kilkanaście miesięcy i, podobnie jak król staje się też odnowicielem odbudowującym
kraj ze zniszczeń. Bardziej jednak tych, które dotknęły kwestii prawnych i moralnych, aniżeli
zniszczeń budowli i pól. Szkoda, że w filmie tego brakło, bo to jedna z takich spraw, które
pogłębiają postać. Chodzi oczywiście o burmistrzowanie w Shire. W całej tej sprawie chodzi
tylko i wyłącznie o to, żeby odbudować kraj. Frodo raczej w normalnych warunkach, gdyby
nie wojna nigdy nie miałby zamiaru zostawać burmistrzem - a został deputy mayor a więc
wybrany w zastępstwie niezdolnego do służby poprzednika tylko na czas, w jakim miał
uporządkować sprawy w kraju. Samwise też przez dłuższy czas nie kandydował, ale gdy już
się na to zdecydował, to został wybrany nie dzięki politycznym intrygom ani nie wysokiemu
pochodzeniu, ale właśnie dzięki swym wielu poprzednim staraniom odbudowującym kraj,
Sam został wybrany właśnie dlatego, iż wyborcy pamiętali mu pracę nad odbudową kraju.
Obaj faktycznie, realnie rządzili Shirem – Frodo przez parę lat, Sam przez wiele lat. I ta ich
8

…a przed nimi tańczyły wszystkie dzieci Shire.
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władza nie była ani władzą dla kariery, ani sławy, ani nawet, z powodu, że sami uważali się
za odpowiednich kandydatów, ani, że byli zainteresowani wysokim stanowiskiem - mieli za
zadanie coś uporządkować. Dobrze pokazuje to Larner w swych fanfikach, gdy pisze, jak to
deputy mayor ma w trakcie owych Porządków np. przepatrywać dokumenty w poszukiwaniu
oszustw, wymuszeń i zdzierstw popełnianych przez bandę Lotha na zastraszonych i
nieświadomych swych praw mieszkańcach, ma wykrywać i doprowadzać przed sąd zbiegłych
kolaborantów, madzorować odkrywanie skrytek pełnych cudzej własności, naprostowywać
urzędowo rozmaite dokumenty i pouchwalane dowolnie przepisy, zadbać, aby ofiary rządów
Lotha i Sarumana odzyskiwały swą własność, lub gdy się nie da otrzymały odpowiednią
pomoc od wspólnoty np. w odbudowie lub remoncie gospodarstw a winowajcy karę lub ew.
przy mniejszych przewinach tylko przeproszenie się i pogodzenie sąsiadów. Tak to wygląda –
to rządy służące tylko naprawianiu niesprawiedliwości i szkód – zarówno materialnych, jak i
moralnych.
W ostatnich scenach widzimy powrót Shire do życia dzięki staraniom Sama, sadzącego
nowe drzewa i ogrody w miejsce zniszczonych, ale także Froda i rodzin Merrego i Pippina,
odbudowujących domy i gospodarstwa. A jest to powrót Shire nie tylko utraconego wcześniej
na skutek okupacji Sarumana, ale także powrót do stylu życia dla tego Shire właściwego, tj.
niewinnego, sprzed zakłócenia wojną. W Shire nie ma już rozpaczy, grozy, ran ani złych
wspomnień, bowiem bohaterowie Pierścienia, Bilbo, Frodo, Gandalf, Galadriela, Elrond a w
końcu Legolas, Gimli i Sam stając się pomału pieśnią i wspomnieniem zabrali je z sobą do
Zamorza. Teraz więc dzieci Shire mogą się swobodnie uczyć o ich czynach, jak o części
swego dziedzictwa. Chociaż nie można być pewnym, czy wspomnienia i kroniki z czasów
wojny nie zaważą jakoś znaczniej na powojennej, pokatastrofalnej kulturze całego Gondoru,
w którym to królestwie na powrót Shire się znajduje. Gdyby tak się jednak stało, że pod
wpływem wspomnień weteranów i kronik mędrców nowe pokolenia dzieci docenią i wchłoną
do swej kultury opowieść o Pierścieniu, o wielkim zagrożeniu, można by wówczas uznać, że
nie tylko sami bohaterowie Questu za utraconą radość i niewinność otrzymali nową wiedzę i
mądrość, ale że także i ich kraje rzec można zmądrzały i zmężniały, bo stały się na powrót
świadome niepewności, kruchości tego, co zwały swoją kulturą i swoim światem, oraz
świadome tego, że pod maską straszliwego kryzysu kryje się i szansa na uzdrowienie i na
zyskanie nowej wiedzy, zaś pod maską nowych, często jakże upragnionych zdobyczy,
(których symbolem jest Pierścień Władzy) kryje się też groźba eskalacji straszliwego kryzysu.
Jeśli więc do świadomości zbiorowej Śródziemia IV ery przeniknie coś ze wspomnień o
Queście, jeśli do tej nowej ery przeniknie ta opowieść o wyrzeczeniu, poświęceniu i litości to
i te kultury odzyskując swobodę i radość w czas odbudowy po wojennych zniszczeniach
zyskają także nową mądrość, tą, której nauczy ich powtarzana dzieciom całego Śródziemia
opowieść o Lordzie Iorhaelu.
Nigdy nie dałoby się jednak rozstrzygnąć, czego on sam by wolał zaznać w życiu. Czy za
utraconą wolność oddałby uzyskaną potem mądrość? Czy wolałby Shirową niewinność
zamiast uzyskanej potem wiedzy? Czy za utracony spokój oddałby zyskaną potem chwałę?
A może nie wypowiadając się o tym dylemacie w swej skromności pozostałby przy swym
upartym twierdzeniu, że był jedynie jednym z wielu walczących na wojnie i tylko
„używanym narzędziem”? Powołanie do władzy lub bohaterstwa – tak czy inaczej do
posiadania autorytetu, zwłaszcza w pogańsko – chrześcijańskim ideale widocznym u
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Tolkiena, aby było coś warte ma być wypełniane z pokorą ze strony powołanego. Tolkien
napisał o Frodzie, że nigdy nie uważał się za więcej, jak tylko narzędzie, tylko jedną z wielu
postaci przychodzących i odchodzących ze sceny w, o wiele większej od niego opowieści.
„Dar Iluvatara”
Autor Antane
(tłumaczenie, fragment)
[…] Człowiek został uwolniony z Warsztatu i teraz mógł oglądać Góry, po raz pierwszy w
całej ich chwale. Postąpił kilka kroków w ich stronę i znalazł się w znajomych sobie lasach.
[…]
Tak, napłynął głos bardziej radosny od któregokolwiek z tamtych. Oni są twoi, wszyscy, ale
najpierw byli Moimi. Witaj w domu, mój dobry i wierny sługo. Dobrześ użył mego daru.
[…] Odwrócił się i zobaczył, że nadeszło wielu innych, ale nie rozpoznawał żadnego z nich.
Wszyscy oni dziękowali mu serdecznie, umysł umysłowi. […] Człowiek był zmieszany, tak
wielu głosami, lecz czuł ich miłość […]
To nie byłem ja, próbował powiedzieć. Byłem tylko używanym narzędziem. Nie przyszło to ze
mnie, ale poprzez mnie.
Wtedy doleciał go inny głos, rozbawiony.
No, to teraz już wiesz jak to jest.
Odwrócił się znów i zobaczył obok siebie postać bardzo jaśniejącą, lecz bardzo małą a
piękniejszą niż wyobrażał sobie kiedykolwiek. Język elfów wydobył się z ust człowieka
naturalniej i szybciej niż jakikolwiek.
Iorhael!

*Caladh od Ennorath – Światło ze Śródziemia.
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1. Shadow of the past autor Donato Giancola
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2. Frodo of the Shire autor Terratari
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3. Road to Rivendell autor Jgilronan
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4. Against the Shadow autor John Howe

5. Lord of the rings autor Donato Giancola.
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6. Amon Hen autor Katarzyna Karina Chmiel
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7. Amon Hen autor Ted Nasmith

8. Cirith Ungol autor Donato Giancola
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9. Mount Doom autor Donato Giancola

10. I’m wounded autor mucun
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11. Deputy Mayor autor Daffodil Bolger
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12. Frodo autor ilxwing
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13. Frodo in Valinor autor avarts74
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14. Lord Iorhael autor Darklingwoods

