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iavas (jesieú) ’97

- Czy teraz chcesz spojrzeć w Zwierciadło, Frodo? - spytała Pani Galadriela [...].
- Co mi radzisz? [...]
- Nic - odparła - Nie jestem doradcą [...].
- Zajrzę - powiedział Frodo i wspiąwszy się na podstawę pochylił twarz nad ciemną wodą.
Zwierciadło natychmiast pojaśniało i hobbit zobaczył krajobraz w półmroku... (I 476)
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Dwumiesięcznik Sekcji Tolkienowskiej Śląskiego Klubu Fantastyki
w Katowicach
‘Niezapominka’ (II 136) podejmuje problematykę poematu heroicznego
Władca Pierścieni autorstwa JRR Tolkiena i chce przekazywać wartości drogie
jego Autorowi. Będziemy poznawać i badać twórczość Profesora od strony literackiej i językoznawczej, ale
pragniemy także prezentować przedsięwzięcia ruchu tolkienowskiego
w Polsce i na Świecie, jak również twórczość innych wybitnych pisarzy naszego kręgu kulturowego.
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Głos Dziedzica Bucklandu
Kochane Hobbity!
Po długim deszczowym początku lata,
o którym wiele pisali Frodo i Tolman,
nadszedł jego (tj. lata) upalny ciąg dalszy.
Bilbo z przyjemnością otrzymał makietę
kolejnego Simbelmynë i siadł do pisania.
Frodo i Tolman przypominaja mi entuzjazm
tworzenia Gwaihira, a potem Gwaihirzęcia.
Niestety moje ukochane dziecię, Gwaihirzę,
nisko dzisiaj lata, w szczególności zaś dość
rzadko. Jest wszakże nadzieja, że już
niedługo znów poleci. Hobbici w stolicy
obiecują również, iż na nasz hobbicki zjazd
wszechśródziemny, zwany POLCONEM,
przygotują specjalny numer GWAIHIRA
(kto go jeszcze pamięta?).
Frodo i Tolman juz przygotowali
specjalny, na ów Polcon, numer Simbelmynë,
zawierający wybór tekstów z Galathiliona i
Nyellinke Eldarin.
Przed nami nieubłagana zmiana jesień. Obiecuję przygotować dla was coś
specjalnego Kochane Hobbity.

Wasz

Bilbo Brandybuck
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Od redakcji
Serdeczne mae govannen z Moczarów.
Eglerio! Oto przed Wami kolejny numer Simbelmynë. Są wakacje (piszemy
ten wstęp w połowie sierpnia), ale pogoda jak pod psem (z czym nie zgadza się
piesek Maggota, Calinke). Całkiem jak w Kubusiu Puchatku A. A. Milne
(pamiętacie?): Deszcz padał, padał bez końca. Prosiaczek myślał sobie, że nigdy, póki
żyje, a miał już on lat Bóg wie ile - może trzy, a może i cztery, - że nigdy nie widział
takiego deszczu. Dzień w dzień, dzień w dzień, deszcz, deszcz i deszcz... (str. 146, W-wa
1948 - kto ma starsze wydanie?). Ten Puchatek to tak a propos jednej z pierwszych
krytycznych recenzji Władcy Pierścieni, kiedy to o naszej ukochanej powieści
napisano, że jest mieszanką Wagnera z Kubusiem Puchatkiem. Mamy wielką
nadzieję, że nikt z Was nie ucierpiał w czasie powodzi.
W świecie tolkienowskim jakby trochę ucichło - najbardziej brak nam
Waszych listów. Czyżby nie podobał się Wam ostatni numer Simbelmynë? Nie, to
niemożliwe... Z pewnością jest to wina wakacji. Na pewno interesujących i
wspaniałych! Może z książką Tolkiena w ręce...?
A tym razem - w numerze jesiennym (choć sama nazwa pory roku jest tu
myląca, chodzi bowiem o iavas (Q yávie) czyli ‘czas owoców, plonów, żniw’
rozpoczynający się 2 sierpnia) znajdziecie kilka pozycji, które - mamy nadzieję spotkają się z Waszym zainteresowaniem. Gdy czytacie te słowa jest już po
udanym (to wiemy nawet teraz, w sierpniu) POLCONIE’97. Jesteśmy pewni, że
to wspaniałe wydarzenie zaowocuje nowymi artykułami, pomysłami, listami i
rysunkami. A już wkrótce gratka dla miłośników runów elfickich i ich liter oraz
dwa bardzo ciekawe utwory J.R.R. Tolkiena!!! Przygotujcie się na rewelacje.
A tymczasem na Moczarach kataklizm. Farma Bamfurlong cała w wodzie, i
pola też zalane (nie mówiąc o frodowej rzepie). Po ostatnim wylewie
Brandywiny Buckland i Moczary bardzo mocno ucierpiały. Ostała się tylko
Łozina (Rushey), która góruje nad całymi Moczarami dzięki dogodnemu
położeniu. Rodzina Maggotów przeniosła się w tym trudnym czasie do Gooldów
w Łozinie. Najważniejsze, że ostał się księgozbiór i archiwum Spółki Wydawcy
GooldMaggot przechowywany częściowo w Bamfurlong. Wystarczyło obrócić ze
dwa razy dwukółką. Pod patronatem pana Bilba Brandyducka z Brandy Hallu
trwają teraz prace przy osuszaniu naszego kraiku i ratowaniu tego, co się ostało
powodzi. Mały Robinek Goodchild z sąsiedztwa powiedział ostatnio: Psydałby się
tu ten wielki smok. Osusyłby Mocary w godzinę. Jak by chuchnął ogniem... o, to by było
po tej okropnej wodzie co zalała domek nasego dziadziusia w Kotlince... Gdyby malec
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wiedział tylko jak wielkim nieszczęściem jest smok... Wystarczą nam te
niemiłosierne komary.

W tych trudnych chwilach pozdrawiają Was z Moczarów

Frodo Maggot

Tolman Goold

(Rysiek Derdziński)

Jesieú’97

(Tomek Gubała)
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Pagórek w Hobbitonie. Rysunek J. R. R. Tolkiena ołówkiem i czarnym tuszem
z książki J.R.R. Tolkien: Artysta i ilustrator Wayne G. Hammonda i Christiny Scull
(Houghton Mifflin Company)

Wiadomości zza Brandywiny

BIULETYN INFORMACYJNY

Simbelmynë

Wieści z Katowic

Wielkie Zgromadzenie w Bucklandzie - czyli Polcon ‘97 w Katowicach - odbyło się zgodnie z
planem. Dziś zdradzimy jedynie, że impreza była niezwykle udana, a szczegółowe sprawozdanie
przedstawimy Wam w kolejnym numerze.

Nasze pismo wystartowało punktualnie i letni numer inauguracyjny dotarł do Was w samym
środku wakacji. Niespodzianką miała być podwójna objętość pierwszego Simbelmynë oraz dość
nietypowa forma (dwa woluminy). Potem złożyliśmy specjalny „przypominkowy” Wybór tekstów z
„Galathiliona” i „Nyellinke Eldarin”, a teraz czytacie nasz numer drugi. W międzyczasie wydaliśmy
dyskietkę tolkienowską Tolkienware #1 i podjęliśmy starania o stronę www w sieci Internet. To
wszystko w niespełna cztery miesiące - zatem start chyba już mamy za sobą. Tym samym Sekcja
Tolkienowska ŚKF dołączyła do elitarnej grupy klubów, które mogą pochwalić się tak licznym
dorobkiem w dziedzinie fanzinów.

Do tegorocznej nagrody Złotego Meteora kandyduje (bo jeszcze nie znamy werdyktu)
Wydawnictwo Zysk i S-ka za nowe tłumaczenie Władcy Pierścieni, autorstwa Jerzego Łozińskiego.
Przekład ten od początku budzi wiele kontrowersji i ma wielu zagorzałych przeciwników, ale i
całkiem liczne grono entuzjastów. Werdykt nie jest zatem przesądzony.

Wielki Turniej Rycerski ‘97 odbył się 27 lipca w ruinach zamku w Ogrodzieńcu (woj.
katowickie). W programie znalazły się m.in. pojedynki rycerzy pieszych na topory i miecze, a także
pokaz wyczynów kata i sąd świętej inkwizycji zakończony spaleniem czarownicy na stosie. Impreza
byłaby pewnie udana, gdyby nie panujący wszędzie, z winy organizatora, bałagan i ogólny chaos.

Wieści z Gdańska

W kwietniu br. obchodziliśmy piątą rocznicę powstania gdańskiego fanzinu Dragon Helm,
wielce zasłużonego w popularyzacji tolkienizmu na północnych rubieżach RP (i nie tylko!).
Gratulujemy i życzymy kolejnych 5 lat, tak samo udanych, a najlepiej jeszcze lepszych. Specjalne
życzenia składamy zaś Grzegorzowi Szczepaniakowi, który jest twórcą i redaktorem pisma - niech
Eru doda Mu sił i poprowadzi Go przez następne pięć lat (a nawet jeszcze dłużej)!

Zgodnie z zapowiedziami Gdański Klub Fantastyki wydał książkę Mit i magia. Ursula K. Le
Guin, której fragment (dzięki uprzejmości wydawcy) przedstawiamy w tym numerze Simbelmynë. W
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przygotowaniu są kolejne prace, których fragmenty będziemy Wam prezentować już w niedalekiej
przyszłości.

W dniach 4-7 grudnia 1997 odbędzie się w Jastrzębiej Górze Nordcon ‘97 pod hasłem Świat
Dzikiego Zachodu. Chętni mogą nadsyłać zgłoszenia na adres GKF, choć nie róbcie sobie wielkich
nadziei - organizator przewidział tylko 350 miejsc, a pierwszeństwo mają członkowie klubów
fantastyki.

Wieści z Warszawy

W maju br. odbył się Warszawski Festiwal Fantastyki. Zastanawiano się m.in. czy można
wymyślić świat fantasy, który nie naśladowałby Tolkienowskiego Śródziemia (A. Sylwanowicz, I.
Żółtowska, E. Dębski). Obszerne sprawozdanie z imprezy w kolejnym numerze.

Wbrew plotkom i obawom Towarzystwo Hobbityczne ma się dobrze. Co prawda
zaplanowana na 7 i 8 czerwca wycieczka nie odbyła się, ale tydzień później Hobbityści
współorganizowali koncert folkowego zespołu Rivendell. Ruszyło też wydawanie kolejnych numerów
Śródziemia oraz - uwaga - frondystycznego Mordoru, który redaguje grupa osób niezadowolonych z
dotychczasowej działalności organizacji (fanzinach TH piszemy w dalszej części Wiadomości). W
międzyczasie Towarzystwo zmieniło logo i szatę graficzną swego biuletynu. Nastąpiła też istotna
zmiana organizacyjna - wpłaty pieniężne należy kierować do Łukasza Sikorskiego (ul. Świętojerska
16/4, 00-202 Warszawa). Z ostatniej chwili. Towarzystwo Hobbityczne zostało już oficjalnie
zarejestrowane, a kolejne zebranie odbyło się 21 września o godz. 17.00 w Obserwatorium
Astronomicznym w Warszawie (Al. Ujazdowskie 4).

Wieści z Golubia-Dobrzynia

Na zamku Anny Wazówny odbył się w dniach 17-20 lipca 1997 XXI Międzynarodowy Turniej
Rycerski. Odbyły się pojedynki rycerzy konnych, jak również pokazy umiejętności kuszników, rycerzy
pieszych a nawet kaskaderów.

Wieści ze świata

W dniach 9-11 maja 1997 w Minneapolis (USA) odbył się Bree Moot III. Gościem honorowym
imprezy miał być John Rateliff, który obecnie przygotowuje książkę Mr Baggins: The History of The
Hobbit, przedstawiającą kulisy powstawania Hobbita.

Kolejny, bo już 28. Mythcon (Mythopoetic Conference) odbył się 8-11 sierpnia 1997 w Malibu
(USA) pod hasłem Osiągnięcia literackie J.R.R. Tolkiena. Gościem honorowym konferencji był Orson
Scott Card.

Nadesłane fanziny...
Dziękujemy za nadesłane fanziny i zachęcamy do tego w przyszłości (na adresy redaktorów: Tomka
lub Ryśka). W tej rubryce będziemy regularnie omawiać je i prezentować bliżej naszym czytelnikom.
Zaczynamy od pism, które dostaliśmy wiosną i latem br.

Gwaihirzę (Sekcja Tolkienowska ŚKF)
Nasi klubowi Koledzy z Warszawy nie próżnują. Ukazał się już 96 numer tego „pierzastego” i
opierzonego (i to jak!) pisma. Odkąd redakcja przeniosła się do dalekiej Warszawy z pewnym
niepokojem oczekiwaliśmy na pierwsze numery „nowego” dwumiesięcznego już Gwaihirzęcia (bądź
jak kto woli Gwaihirza - to również poprawna forma!). Szybko jednak okazało się, że nasze obawy były
zupełnie nieuzasadnione i Koledzy Redaktorzy radzą sobie bardzo dobrze. Po kilku problemach
natury technicznej Gwaihirzę (podstępnie nazwane coileśnikiem) nabrało miłego dla oka wyglądu i
godnej pozazdroszczenia regularności. Jakby tego było mało, Halbarad i Laisar podjęli się heroicznego
wyzwania dla redakcji - specjalnego „polconowego” Gwaihira (tak, tak - to nie pomyłka!).

Śródziemie (Towarzystwo Hobbityczne)
Jesieú’97
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Wydawany od stycznia Biuletyn Towarzystwa Hobbitycznego okrzepł i przybrał formę
organizacyjno-informacyjną. W Śródziemiu #3 i 4 wciąż niewiele jest materiałów własnych (oprócz
listów, które potrafią zajmować i 2/3 objętości pisma), a jedyną osobą, która wyróżnia się tu na plus
jest dotychczasowy naczelny - Stanisław Remuszko. Wstyd, że w tej dużej liczebnie organizacji, jaką
jest niewątpliwie TH, brak choćby i trzech osób, które podjęłyby się stałej współpracy, czy wręcz
redakcji biuletynu (tak było przynajmniej przed wakacjami). W Ś #3 znajdziecie m.in. sprawozdanie z
piątego zebrania TH, pytania z Drugiego Turnieju (wiedzy o Tolkienie), a także bieżące informacje
dotyczące działalności wszelakich sekcji Towarzystwa. Temperaturę numeru podnosi nerwowa
replika (?) na notkę z Galathilion Biuletynu #2. Numer zamykają listy Hobbitystów. Ś #4 otwiera
sprawozdanie z I Walnego Zebrania TH, a także aktualne adresy Towarzystwa (po uformowaniu się
zarządu). Potem znajdziecie kolejną porcję pytań konkursowych, a także podsumowanie ankiety TH.
Okazuje się, że przeciętny Hobbitysta ma 21 lat, jest elfem i studiuje, a za najważniejszy cel uważa
opracowanie tolkienowskiego słownika oraz wydawanie Śródziemia. Resztę numeru zajmują listy
Hobbitystów i odpowiedzi na niektóre z nich. Już w sierpniu otrzymaliśmy kolejny (piąty) numer
tego fanzinu, datowany na wiosnę/lato 1997. Zmieniło się niemal wszystko (redakcja, szata graficzna i
objętość), choć jest to wciąż biuletyn typowo informacyjny. Numer rozpoczyna informacja o
zmianach, które zaszły od numeru poprzedniego oraz kłopotach finansowych TH. Później następują
wiadomości z ostatnich zebrań organizacji, odpowiedzi na listy Hobbitystów (forma ich prezentacji
zmieniła się zdecydowanie na korzyść), a także cztery krótkie teksty Tadeusza A. Olszańskiego
(adresy fanzinów tolkienowskich, o tolkienowskich imionach i nazwiskach, zabawnym zdarzeniu
podczas MTK oraz nowej książce P. Curry’ego). Numer zamyka relacja Anny Grzegorek ze spotkania
z Markiem Kamińskim oraz informacje od redakcji. Byłbym zapomniał - nowa redakcja Śródziemia to
same dziewczyny (!): Magda Niedźwiecka, Ania Derelkowska i Ewa Kozińska. Pozdrawiamy je
serdecznie i życzymy powodzenia!

Mordor [Mała Opozycyjna Podziemna Gazetka Ścienna](Przemysław Lipiński)
Niezależna inicjatywa grupy Hobbitystów niezadowolonych z dotychczasowych poczynań zarządu i
działalności TH (po Walnym Zebraniu). Tajemnicza redakcja krytykuje władze za brak pomysłów na
przyszłość i potępia pasywną postawę części członków Towarzystwa. Redaktorzy Mordoru wyrażają
też obawę, że rezygnacja Stanisława Remuszki z przewodzenia organizacji źle jej wróży na przyszłość.
Warto zaznaczyć, że gazetka nie jest próbą działalności destrukcyjnej, lecz stanowi przykład
konstruktywnej krytyki, dzięki której można poprawić funkcjonowanie całości. Wbrew obawom
Tolkienews rozpad TH na razie nie grozi.

Tolkienews [w Informatorze GKF] (GKF)
Miło nam poinformować, że w Informatorze GKF powstał regularny dział tolkienistyczny Tolkienews.
Jego pomysłodawca - nasz dobry znajomy Grzegorz Szczepaniak - prezentuje w nim aktualne
informacje z życia polskich tolkienistów, tudzież recenzuje nadsyłane fanziny. Dobry pomysł i
realizacja ze wszechmiar godna pochwały, a także - mówiąc półżartem - poniekąd konkurencja dla
naszych Wiadomości Bucklandu.

Thorin (Společnost Přátel Dila J.R.R. Tolkiena, Czechy)
Nasi czescy koledzy nie próżnują i również wydają fanziny. Jednym z nich jest Thorin, którego
egzemplarz (niestety aż z 1995 roku) niedawno otrzymaliśmy. Fanzin ma format B5 i komputerowy
skład, ale niestety rysunki co najwyżej przeciętne - znacznie bardziej interesująca jest zawartość
merytoryczna. I tak w Thorinie 1/95 mamy opowiadanie o tajemniczym bukowym lesie, esej w którym
Daniela Travnickova pisze m.in. o dziełach Tolkiena w kontekście mitu i baśni. Obszerną część
zajmują też przetłumaczone lekcje quenyi autorstwa Nancy Martsch oraz artykuł przybliżający
zasady aliteracji. Oprócz tego znajdziecie tu również aż dwa obszerne tłumaczenia twórczości J.R.R.
Tolkiena, a są to Ucieczka Noldolich z Valinoru i Ambarkanta - z III i IV tomu Historii Śródziemia.

Minas Tirith Evening Star (American Tolkien Society, USA)
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Znany i popularny kwartalnik ze Stanów Zjednoczonych, zaprzyjaźniony m.in. z naszą Sekcją
Tolkienowską (ukazywały się tu niegdyś Wiadomości Bucklandu). Redagują go Phil W. Helms i Paul S.
Ritz przy współpracy innych członków ATS. Każdy z numerów ma kolorową okładkę i objętość 16
stron. W numerze wiosennym znajdziecie esej autorstwa Terri’ego Wooda o wpływach Władcy
Pierścieni na Gwiezdną sagę Lucasa oraz opowiadanie T. Smitha Amber. Oprócz tego dwa stałe działy:
In the Hall of Fire (poezja członków ATS) oraz Hugo’s Bookshelf, czyli recenzje wydawnictw
tolkienowskich. Numer zamyka Westron Union - wiadomości klubowe. I jeszcze jedno. Dla fanów z
Europy Środkowej i Wschodniej roczna prenumerata tego fanzinu jest darmowa!

Beyond Bree (Nancy Martsch, Tolkien Special Interest Group of American Mensa,
USA)
Ten nobliwy amerykański miesięcznik Grupy Miłośników Tolkiena Amerykańskiej Mensy
(stowarzyszenia skupiającego osoby o wysokim poziomie IQ) pod redakcją pani Nancy Martch
(kontakt: N. Martch, P.O. BOX 55372, Sherman Oaks, CA 91413, USA) uraczył nas w czerwcu tekstami
o pacyfizmie przesłania Władcy Pierścieni (ponoć pozornym), o komputerowych fontach tengwaru,
podał też garść informacji ze świata wydawców, listy do Beyond Bree od czytelników i przegląd
tolkienowskich dokonań w Stanach i w Szerokim Świecie (znajdziecie tu na przykład recenzję naszego
tolkienowskiego kalendarza na rok 1997). Pismo w formacie zbliżonym do A4 (w USA obowiązują
inne standardy poligraficzne) o przeciętnej grubości 12 stron za każdym razem przynosi ciekawe
informacje z pierwszej ręki.

Tyalie Tyelelliéva (Lisa Star, USA)
Jak informuje nas nagłówek ‘Radości Wersów’ [przybliżone tłumaczenie quenejskiego tytułu], jest to
Niezależny Magazyn Artystyczny poświęcony Elfim Kunsztom, językom, pismom, nauce i sztuce w Śródziemiu.
Pismo ukazuje się od sierpnia roku 1994, a jego nieocenionym wydawcą i redaktorem jest Lisa Star
(kontakt: P.O. BOX 428, Glen Echo, MD 20812-0428, USA). Format iście amerykański (i bardzo
atrakcyjny - wydłużone B 5).
To doskonałe źródło informacji dla tolkienowskich lingwistów, ale nie tylko - każdy może tu znaleźć
coś dla siebie. Numer 10 datowany jest na kwiecień 1997 i są to 32 strony. Otwierają go nowinki
astronomiczno-kalendarzowe oraz informacje ze świata tolkienistów. Dalej znajdziemy obszerną
recenzję XII tomu Historii Śródziemia, prezentującą tę książkę z perspektywy językoznawczej. Dalej
Gary Hunnewell recenzuje I tom Encyklopedii Śródziemia traktujący o języku quenya (226 stron,
hardcover) - to największa i najbardziej obszerna publikacja z tej dziedziny. W dalszej części numeru
znajdziecie jeszcze m.in artykuły D. Salo o Księdze Mazarbul oraz D. Willis o kabalistyce w Śródziemiu,
a na koniec szereg materiałów dla Przyjaciół Elfów.

Vinyar Tengwar (Elvish Linguistic Fellowship (E.L.F.), a Special Interest Group of
the Mythopoeic Society, USA)
Ten znakomity amerykański magazyn poświęcony naukowemu badaniu stworzonych przez J.R.R.
Tolkiena języków Śródziemia ukazuje się od roku 1988. Do dziś dnia zasłużone grono redakcyjne
zgromadzone wokół Carla F. Hostettera (kontakt: K. F. Hostetter, 2509 Ambling Circle, Crofton, MD
21114, USA; E-mail: Aelfwine@erols.com) wydało 38 numerów ‘Nowych Liter’ czy też ‘Wiadomości’
[bo tak można tłumaczyć quenejski tytuł], ostatnio wydawanych bardzo nieregularnie. Format
identyczny jak w Tyalie Tyelelliéva. Wspaniale opracowany edytorsko, z gustem i w dobrym stylu.
Ostatni, 38 numer, datowany na kwiecień 1997 przynosi nam dwa artykuły filologiczne: Peth i dirathar
aen: kilka uwag o konstrukcjach względnych i E man i yulma oi enquanta men? (obydwa autorstwa Ivana A.
Derzhanskiego, który zmonopolizował ten numer). Ponadto poezja quenejska: Lá ilqua i maltie kalta
(czyli tłumaczenie wiersza z I 328) Ivana Derzhanskiego i Haryuvan Arda Irene Gates (tłumaczenie
ostatniej strofy poematu E.R. Eddisona A Vision of Zimiamvia. Ponadto kilka uwag o tłumaczeniach
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Tolkiena na inne języki, listy, przegląd wydawnictw (w tym dobra recenzja ostatniego Nyellinke
Eldarin - wersja angielskojęzyczna) a jako deser specjalna wkładka: reprodukcja tzw. Rękopisu
‘Koivienéni’, z zapisem kilku odkrywczych zdań we wczesnej wersji języka quenya.

Nowości wydawnicze
Oto książki, które ukazały się wiosną i latem br.
 J.R.R. Tolkien Władca Pierścieni: Bractwo Pierścienia, Zysk i S-ka (dodruk I tomu i zarazem wydanie
poprawione o czym wydawca nie informuje [poprawiono niektóre błędy z przekładu Jerzego
Łozińskiego i dodano mapy])
 J.R.R. Tolkien Władca Pierścieni: Dwie Wieże, Zysk i S-ka (I wydanie II tomu)
 J.R.R. Tolkien Władca Pierścieni: Powrót króla, Zysk i S-ka (I wydanie III tomu)
 J.R.R. Tolkien Władca Pierścieni, Atlantis (III wydanie jednotomowej edycji jubileuszowej z
kilkunastoma ilustracjami Allana Lee, nie poprawiono tłumaczenia Marii Skibniewskiej)
 J.R.R. Tolkien Silmarillion, Amber (dodruk do wydanie z ubiegłego roku)
 H. Beard, D. Kenney: Nuda pierścieni, Zysk i S-ka (parodia Władcy Pierścieni - czytaj też recenzję w
dalszej części Simbelmynë)

Przegląd prasy
W prasie od czasu do czasu pojawiają się notki lub nawet artykuł poświęcone Tolkienowi.
Równocześnie prosimy Was o informacje na temat takich publikacji, bo przecież nie jesteśmy w stanie
czytać wszystkich tytułów prasowych. To co zauważyliśmy przedstawiamy poniżej.
 Nowa Fantastyka: nr 5/97 Tolkieniana (listy szóstki czytelników polemizujące z tekstem A. Kamińskiej
z nr 9/96 oraz nowym tłumaczeniem Władcy Pierścieni);
nr 6/97 Horror & Tolkien (recenzja M. Błażejewskiego książki Kultura Śródziemia Beaty Iwickiej); nr 7/97
Kwitko Worczyk, nornik z Dnoworek (w swoim felietonie Rafał A. Ziemkiewicz wykpiwa pomysły z
nowego tłumaczenia Władcy)
 Fenix: nr 4/97 obszerna polemika na temat przekładu Władcy J. Łozińskiego i pisaniu recenzji z
udziałem (w kolejności) Tadeusza Zyska, Agnieszki Sylwanowicz, Tadeusza A. Olszańskiego i
Dariusza Zientlaka
 Nowe Książki: nr 7/97 Dokąd odeszły elfy? (obszerna recenzja M. Pąkcińskiego książki J.R.R. Tolkien:
recepcja polska)
 Dziennik Zachodni: nr 68/97 z 21.03.97 Zwycięstwo światów J.R.R. Tolkiena (artykuł P. Śmigielskiego o
J.R.R.T. i jego twórczości)

Przesłuchaliśmy dla Was
Proza klasyczna: J.R.R. Tolkien Władca Pierścieni
Polskie Radio Program 2 lipiec/sierpień 1997 pon.-pt. godz. 9.15
Bez szumnych zapowiedzi i reklamy, na antenie Polskiego Radia, pojawił się Władca Pierścieni
czytany przez znanego aktora Krzysztofa Kolbergera. Powieść pojawiła się w cyklu Proza klasyczna i
była nadawana pięć razy w tygodniu w piętnastominutowych odcinkach. Warto wspomnieć, że tak
naprawdę czytano jedynie fragmenty powieści, gdyż na całość z pewnością nie wystarczyłyby dwa
letnie miesiące. Redakcja literacka Programu 2 zdecydowała się zaprezentować słuchaczom
poprawiony przekład Marii Skibniewskiej, który w zeszłym roku ukazał się nakładem wydawnictwa
Muza, co mile nas zaskoczyło. Co ciekawe, niekiedy pomijano całe partie tekstu (np. spotkanie z
Tomem Bombadilem, przeprawa przez Morię), a na innych skupiano się nader dokładnie, ale taki
najwidoczniej był wybór redaktorów. Natomiast Kolberger poradził sobie z czytaniem Władcy całkiem
nieźle, dużo lepiej niż Roch Siemianowski, i należą mu się słowa uznania (można mu wybaczyć nawet
dyskusyjną wymowę kilku nazw i imion). Ogólne wrażenia są zatem pozytywne i można
podziękować radiowej Dwójce, że zgotowała nam tak miłą niespodziankę. Szkoda tylko, że duża
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liczba odcinków i wakacyjna pora w znacznym stopniu uniemożliwiła przesłuchanie wszystkich
fragmentów powieści. Mimo to wciąż marzy nam się słuchowisko z prawdziwego zdarzenia i coś mi
mówi, iż Program 2 mógłby to zrobić najlepiej. Czekamy!

Na szklanym ekranie
Labirynty kultury - Hobbit J.R.R. Tolkiena
TV Polonia, 28 kwietnia 1997 godz. 22.40
Opowiada dr Bogusław Bednarek z Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego
W przeraźliwie odległych czasach Fëanor, najpotężniejszy z Elfów Noldorów, wykreował
Silmarile - trzy wspaniałe arcyklejnoty przepojone blaskiem świętych drzew Valinoru. Jak się wydaje,
klejnoty te promieniują nadal, nadal emanuje z nich światło ogromnej mocy. Część tego światła staje
się udziałem ludzi, którzy potrafią zaprzyjaźnić się z Hobbitem.
Hobbit to istota mieszkająca w urokliwym, przytulnym norko-domku. Hobbit jest istotą
jowialną, spokojną, jest to typ sybaryty. Hobbit ma owłosione stopy i w związku z tym nie musi
używać obuwia. Wypada zaakcentować, iż hobbit lubi smakowite, dobre menu, uwielbia śpiew wody
w imbryku. Hobbit nie znosi przygód, albowiem z powodu przygód można się spóźnić na obiad.
Takim właśnie hobbitem jest Bilbo Baggins, ale po inicjacji, której sprawcą stał się czarodziej Gandalf,
hobbit generalnie zmienił swą mentalność.
Opublikowany w roku 1937 Hobbit profesora Tolkiena jest kapitalną syntezą obiegowych
motywów i pomysłowych rozstrzygnięć. Jest bestsellerem dostarczającym duchowego obroku
czytelnikom jakże różnego autoramentu - młodzieńcom i starcom, arystokratom i plebejuszom,
poczciwcom i wyrafinowanym intelektualistom. Hobbit należy do kręgu dzieł zarówno powabnych
dla interpretatora, jak i złożonych z rozmaitych warstw znaczeniowych, wtopionych w mnogie
konteksty, zakorzenionych w wielu pokładach kulturowej tradycji - zwłaszcza zaś w tradycji
celtyckiej i germańskiej. Hobbit, czyli tam i z powrotem jest utworem i samoistnym, i składnikiem cyklu
powieściowego. Niektóre ustępy tego dzieła stają się bowiem w pełni czytelne dopiero dzięki lekturze
Silmarillionu i Władcy Pierścieni. Na przykład pierścień, który w Hobbicie jest magicznym krążkiem
obdarzającym niewidzialnością, w The Lord of the Rings zyskuje rangę przedmiotu decydującego o
losach świata. Silmarillion, Hobbit i Władca Pierścieni to powieści fantastyczne przepojone treściami
baśniowymi, epopeicznymi, mitologicznymi. Wypada podkreślić, iż Tolkien zarysował w nich system
mitologiczny w pewnym sensie konkurencyjny wobec całości myślowych wyłaniających się z mitów
greckich, nordyckich, indyjskich. W Śródziemiu, w którym odbywa się akcja Hobbita szaleją
namiętności, bytują elfy, krasnoludy, trolle, gobliny, wargowie etc. To ponętna i nieco tajemnicza
rzeczywistość rozpalająca wyobraźnię i w przedziwny sposób zespolona z naszymi jawnymi i
skrytymi tęsknotami. Hobbit może być odczytywany na rozmaite sposoby. Jego warstwa
powierzchniowa jest czytelna dla dzieci i młodzieńców w wieku szkolnym. Natomiast Hobbit brany
pod erudycyjną lupę dostarcza wielu satysfakcji kulturoznawcy, etnologowi, filologowi.
Wykoncypowane przez Tolkiena Śródziemie jest niejako wypełnione po brzegi rozmaitymi
istotami: krasnoludami, elfami, gnomami, orkami, smokami itd. Warto wspomnieć o dwóch istotach.
O Gandalfie, który był jednym z Istarich i o Bardzie Łuczniku. Gandalf jest natchnionym
czarodziejem, jest istotą obdarzoną nadświadomością, jest genialnym reżyserem wydarzeń, jest tym,
który broni świat przed inwazją zła, jest mistrzem magii i intelektu. Z kolei Bard należy do kręgu
bohaterów kulturowych oczyszczających świat z potworów i monstrów. To właśnie on celną strzałą
uśmierca smoka.
Z Bagginsem Tolkien sprzągł pewne ważkie cele dydaktyczno-moralizatorskie. Wypada
zaakcentować, iż hobbit - istota pierwotnie dość nijaka i ślamazarna, pod wpływem wydarzeń
zewnętrznych przeobraża się arcyistotnie - rozumie ducha przygody, staje się odpowiedzialnym za
towarzyszy, potrafi wykrzesać z siebie heroizm. Mieczykiem z gondolińskiej stali posługuje się
sprawnie i skutecznie. Jest to bohater, który ewoluuje - nie jest to bohater statyczny.
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Wolno przypuszczać, iż fabuła Hobbita spodobałaby się Arystotelesowi. Jest ona zwarta,
nasycona pierwiastkami przyczynowo-skutkowymi, nacechowana elementami teologicznymi,
celowościowymi, z góry wiemy ku czemu wydarzenia zmierzają. W centrum bowiem stoi odzyskanie
zagrabionych skarbów. To archaiczny motyw. Dostrzegamy go i w Iliadzie Homera, celtyckim eposie
Táin Bó Cualnge i w micie o Argonautach. Hobbit i towarzysze dążą do odzyskania skarbów, które
zostały krasnoludom zagrabione przez smoka. Nie jest to łatwe, ale w gruncie rzeczy nie o łatwość tu
chodzi. Chodzi o magię przygody, chodzi o splot wydarzeń nacechowanych etycznie i estetycznie.
Hobbit w tym wszystkim sprawdza się w stopniu najwyższym. Dodajmy, że trasa wyprawy jest
częściowo sterowana instrukcjami zawartymi na mapie. To ważny moment, to ważny motyw.
Dostrzegamy go bowiem w Złotym żuku E.A. Poe i w Wyspie skarbów Stevensona. Dodajmy jeszcze
jedno. W Hobbicie to co się dzieje, dzieje się w imię wyższej konieczności. Cała konstrukcja wydarzeń,
cała machina przygód została zaprogramowana, zapowiedziana w przepowiedniach i w pieśniach.
Krótko mówiąc natchnione słowo wyprzedza rzeczywistość. To co się dzieje jest dodatkiem do
estetycznie nacechowanego tekstu.
Turniej zagadek. Motyw ten odgrywa fundamentalną rolę w Hobbicie. Oto w mrokach, w
ciemnościach lochu, Bilbo Baggins ściera się w śmiertelnym pojedynku na intelekty z niejakim
Gollumem - ohydnym, oślizgłym stworem. Gollum patrzy na hobbita mówiąc: Czy on aby smaczny?
Czy aby kruchutki? Czy aby ponętny? Ostatecznie Bilbo Baggins wychodzi obronną ręką z owego
pojedynku. I tu trzeba zaakcentować, iż Tolkien wyzyskał stary, archaiczny motyw. Motyw ten
pojawia się na przykład w Eddzie poetyckiej, tam bowiem Odyn pojedynkuje się na intelekty z
Wafthrudnirem stwierdza przegrawszy: Skazanymi na śmierć usty, rozmawiałem z tobą Odynie.
I w anglosaskim Beowulfie i w nordyckiej Eddzie starszej, i w Tolkienowskim Hobbicie
zasadniczą rolę odgrywa smok - strażnik skarbu. Zaakcentujmy - wedle wierzeń dawnych Germanów
w skarbie, a zwłaszcza w drogocennych metalach kryje się szczęście posiadacza skarbu. Bilbo Baggins
narusza magiczny stan posiadania smoka, smok wpada we wściekłość, niszczy okoliczne
miejscowości. Druga sprawa - hobbit, chroniony mocą magicznego pierścienia, a więc niewidzialny,
prowadzi finezyjną, arcyostrożną rozmowę ze smokiem nie wymieniając swego imienia. To ważne.
Rozmawiając ze smokiem nigdy nie należy wymieniać swego imienia.
Słaby punkt herosa. Motyw ten pojawia się w najrozmaitszych przekazach. I tak Achillesa
można skutecznie zranić w piętę, a Zygfryda z Pieśni o Nibelungach w pewne miejsce na plecach.
Motyw ten odgrywa istotną rolę także w Tolkienowskim Hobbicie. Smok posiada bowiem płat skóry
nie chronionej łuską i właśnie w to miejsce, niebezpiecznie zagrożone, Bard Łucznik wypuszcza
śmiercionośną strzałę.
Słynny Orkrist, miecz który został wykuty w Gondolinie przez elfy, gdy zbliżały się wraże
moce (orkowie bądź trolle) miecz ów pełgał światłem, ostrzegał przed niebezpieczeństwem. Po latach
stał się on własnością Thorina Dębowej Tarczy, przywódcy krasnoludów. Krasnolud ten brał udział w
tzw. Bitwie Pięciu Armii, Orkrist okrył się tam chwałą. W bitwie tej brali udział rozmaici ludzie i
rozmaite nieludzkie istoty: elfy, orkowie, wspomniani ludzie, a także gobliny i wargowie. Potem też
nadciągnęła armia orłów i przybył potężny Beorn. Długo by można mówić o tym starciu godnym
epopeicznej pieśni. Warto zaakcentować, że raz jeszcze siły dobra pokonały siły zła. Raz jeszcze w
porządku metafizycznym stało się to, co pozytywne.
Gandalf powiada: Bądź zdrów królu elfów. Niech się weseli i zieleni las, póki świat jest jeszcze młody .
Piękne życzenie. Dzięki opowieściom Tolkiena i my stajemy się współuczestnikami wydarzeń, które
rozegrały się u zarania dziejów.

obejrzał dla Was i spisał
Robert Kurowski

Skrzynka pocztowa Toma Bombadila
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Dziś prezentujemy adresy z Polski i zagranicy. Organizacje oznaczyliśmy pogrubioną czcionką, a
pisma kursywą.
 Sekcja Tolkienowska ŚKF, ul. Pocztowa 16, 40-956 Katowice, P.O. Box 502
 KF Angmar (Dragon Helm), 80-325 Gdańsk, P.O. Box 76
 Bractwo Uczonych Królewskiego Miasta Annuminas (Vingilótë), Maciej Garbowski, ul.
Grażyny 9/41, 31-217 Kraków
 BBT Zielony Smok, Robert Piotrowski, Mąkowarsko 153, 86-013 woj. bydgoskie
 Towarzystwo Hobbityczne (Śródziemie), Ewa Kozińska, ul. Korsykańska 5/31, 02-751 Warszawa
 Mordor, Przemysław Lipiński, ul. Piękna 7/9 m 10, 00-539 Warszawa
 The Book of Roses, Marek Dąbrowski, ul. Miklaszewskiego 4/64, 02-776Warszawa
 The Tolkien Society, A. Haward, Flat 6, 8 Staveton Road, Oxford, 0X2 6XJ, England
 The American Tolkien Society, P.O. Box 373, Highland MI 48357-0373 USA
 The Mythopoetic Society, P.O. Box 6707, Altadena CA 91003, USA
 Tyalië Tyelelliéva, Lisa Star, P.O. Box 428, Glen Echo MD 20812-0428 USA
 Beyond Bree, Nancy Martsch, P.O. Box 55372, Sherman Oaks CA 91413 USA
 Vinyar Tengwar, C.F. Hostetter, 2509 Ambling Circle, Crofton MD 21114 USA
 New England Tolkien Society, Gary Hunnewell, 2030 San Pedro, Arnold MO 63010 USA
 The Southern California C.S. Lewis Society, P.O. Box 533, Pasadena CA 91102 USA
I to wszystko tym razem. Ciąg dalszy za dwa miesiące!

Ogłoszenia
ALFIRIN to Punkt Wymiany Wszelkiej Twórczości Fantastycznej. Mile widziane
opowiadania, shorty, wiersze i rysunki. Dokładne informacje: Daniel Śmiechowicz, ul. Chopina 52, 97200 Tomaszów Mazowiecki.

SPRZEDAM książki sf i fantasy (wiele znakomitych tytułów) oraz Fantastyki. Wszystko w
bardzo dobrym i dobrym stanie. Jacek Uzarewicz, ul. Katarzyńska 1/13, Golub-Dobrzyń 87-400.


Jest już dyskietka tolkienowska!
Wydaliśmy już dyskietkę z ciekawymi „tolkienaliami”. Jest to Tolkienware #1 czyli komputerowa
edycję naszego pisma oraz najciekawsze materiały tolkienowskie z Internetu: słowniki elfickie,
czcionki true type (runy krasnoludzkie i tengwar), bardzo prosty w obsłudze genarator tengwaru,
drzewa genealogiczne, artykuły z Polskiej Strony Domowej oraz ilustracje Pauline Baynes i Allana
Lee.
Minimalne wymagania sprzętowe, niezbędne aby korzystać z naszej dyskietki, to komputer PC
386DX, 4MB RAM i ponad 4MB wolnego miejsca na twardym dysku, system DOS i Windows 3.xx,
zainstalowany Word for Win 6.0, karta SVGA i stacja dysków 3.5 cala.
Nasza dyskietka jest wewnątrzklubową publikacją o charakterze non-profit. Aby ją otrzymać należy
przesłać na nasz adres: dyskietkę HD 3.5 cala (przygotowaną do nagrania), oraz zaadresowaną
kopertę zwrotną (z naklejonymi znaczkami o odpowiednim - do wagi przesyłki - nominale).

Przepraszamy!
Przepraszamy za liczne błędy, które znalazły się w inauguracyjnym numerze naszego pisma a także
wiele uchybień i niedopatrzeń, za które odpowiadamy.
REDAKCJA
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Rysiek Derdziński

Kalendarze Śródziemia
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Rubryka ta ma przez cały rok pomagać czytelnikom Simbelmynë w
rachowaniu naszych dni na modłę ludów Śródziemia. Kalendarz gregoriański
porównany tu został z kalendarzem Imladris, z kalendarzem Wschodniej Ćwiartki i
Bucklandu, z Nową Rachubą Króla Elessara obowiązującą w Ponownie Zjednoczonym
Królestwie w Czwartej Erze i z hipotetycznym kalendarzem Krasnoludów.
Zainteresowanych rachubami odsyłam do NE # 6 (artykuł Kalendarze Śródziemia, str.
21-27).
‘Pora’ yávie (tak w języku quenya; w sindarinie iavas) to okres żniw i zbierania
wszelkich plonów - owoców Yavanny. Nie jest to zatem w ścisłym znaczeniu
synonim naszej ‘jesieni’, która w naszej części świata rozpoczyna się w połowie
września. W Kalendarzu Imladris początek owego yávie pokrywa się z naszym
dniem 2 sierpnia.
W naszym kalendarzu napotkacie kilka ważnych świąt i istotnych rocznic.
Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o 24 rocznicy śmierci Profesora J.R.R.
Tolkiena (3 września!) - pięknym zwyczajem przyjętym wśród miłośników jego
książek jest czytanie tego dnia przypowieści pt. Liść dzieło Niggle’a.
W Kalendarzu Imladris i w Nowej Rachubie jesienią świętujemy dni enderi - ‘dni
środka [roku]’ (w Imladris jest to 25, 26, 27 września, w Gondorze 14, 15, 16
września). Związane z okresem dożynek, są dla nas wciąż tajemnicze - albowiem nic
nam nie wiadomo o świątecznych ceremoniach, które mogły łączyć się z tymi jakże
ważnym dniami cyklu wegetacyjnego. Być może przetrwało w Gondorze święto
Yáviére z Rachuby Namiestnikowskiej, być może tożsame z númenorejskim świętem
Eruhantale. Oto, co czytamy na ten temat w pracy Kalendarze Śródziemia (NE#6, str.
26): Ostatnim ze świąt wymienionych w Niedokończonych Opowieściach jest dzień
Eruhantale (‘dziękczynienie Eru’), uroczystość późnojesienna związana z końcem wegetacji
roślinnej - może być ona tożsama z Yáviére (III 506). Yáviére to nasz 21 września - okres
równonocy jesiennej.
Nie zapomnijcie też o Urodzinach Bilba i Froda Bagginsów dnia 22 halimath
(nasz 13 września). W Czwartej Erze dzień ten był świętem na cześć Powierników
Pierścienia, obchodzonym w całym Ponownie Zjednoczonym Królestwie! Nazwy
hobbickich miesięcy wedmath i halimath są uwspółcześnioną wersją nazw
anglosaskich. Wg The Introduction to Elvish Jima Allana pochodzą one od
anglosaskich nazw miesięcy: Wéodmónađ i Háligmónađ‘ ‘zielny miesiąc’ i ‘święty
miesiąc’ - pierwszy za sprawą sianokosów a ten drugi uświęcony żniwami i zbiorem
plonów.
Do kalendarzy, tak na zapas włączyłem też miesiąc październik (należy on
już do kolejnej pory quelle). Z końcem października obchodzimy Nowy Rok
Krasnoludów. Ale o tym następnym razem... Przepraszam za błędy w kalendarzu
letnim (szczególnie na stronie sierpniowej).
Rysiek Derdziński

yávie (jesień)
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Oto czas zbierania plonów Yavanny. Trwa 54 dni
liczone od zachodu Słońca do kolejnego zachodu
i jest trzecią porą roku loa.

elenya

2
8
12
18
22
28
32
38
42

anarya

3
9
13
19
23
29
33
39
43

isilya

4
A
14
1A
24
2A
34
3A
44

aldúya

5
B
15
1B
25
2B
35
3B
45

menelya

6
10
16
20
26
30
36
40
46

valanya

1
7
11
17
21
27
31
37
41
ENDERÉ

Pora yávie w roku 1997 rozpoczyna się 2 sierpnia i trwa 54 dni - aż do 24 września. Potem
- 25, 26 i 27 września - mamy trzy Enderi ‘Dni Środkowe’. Cyfry podano zgodnie
z systemem dwunastkowym, gdzie ciąg kolejnych
liczb to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B.
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JRR Tolkien (1973)





Urodziny Bagginsów
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Nowy Rok

Tolkien Zone
przedstawia Marek Dąbrowski
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P

Przysięga Synów Fëanora
otem Fëanor złożył straszliwą przysięgę. Siedmiu synów stanęło u jego boku i
chórem powtórzyło za ojcem słowa ślubowania, a ich obnażone miecze lśniły
krwawą czerwienią w blasku pochodni.
Niech będzie wrogiem albo wiernym druchem,
wszetecznym bądź też czystym,
Płodem Morgotha albo pięknym Valą,
Eldą lub Maią albo też Następcą,
Śmiertelnym, co się zbudzi tam w Śródziemiu,
ni żadne prawo, miłość, ni mieczy umowa,
ni strach, ni śmiałość, ni Przeznaczenie samo,
nie obroni przed Fëanorem i Fëanora rodem
tego, co ukryje albo też przetrzyma, czy do ręki weźmie,
znalazłszy zatrzyma albo w dal wyrzuci
Silmarila. To wszyscy przysięgamy solennie:
śmierć mu zadamy nim Dzień się zakończy,
ból do końca świata! O usłysz nasze słowo,
Eru Wszechojcze! Ku nieskończonym
Ciemnościom przeznacz nas, jeżeli przysięgę złamiemy.
Na świętej górze usłyszcie świadkowie
i spamiętajcie nasze śluby święte, Manwe i Vardo!
tłumaczył Rysiek Derdziński

[Od tłumacza: Powyższy fragment pochodzi z tzw. Annałów Amanu (patrz J.R.R. Tolkien Morgoth’s Ring
- dziesiąta część The History of Middle-earth, str. 112, §134). W opublikowanym Silmarillionie opuszczono
ów wspaniały przykład poetyckiej inwencji Profesora Tolkiena z przyczyn nieznanych. W oryginale jest to
wiersz aliteracyjny, tzn. rytm nadaje mu powtarzanie w wersach tej samej głoski. Poniżej brzmienie oryginalne
‘Przysięgi synów Fëanora’ z zaznaczoną aliteracją.
Be he foe or friend, be he foul or clean,
brood of Morgoth or bright Vala,
Elda or Maia or Aftercomer,
Man yet unborn upon Middle-earth,
neither law, nor love, nor league of swords,
dread nor danger, nor Doom itself,
shall defend him from Fëanor, and Fëanor’s kin,
whoso hideth or hoardeth, or in hand taketh,
finding keepeth or afar casteth
a Silmaril. This swear we all:
death we will deal him ere Day’s ending,
woe unto world’s end! Our word hear thou,
Eru Allfather! To the everlasting
Jesieú’97
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Darkness doom us if our deed faileth.
On the holy mountain hear in witness
and our vow remember, Manwe and Varda!]
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Tom Loback

Tako rzekł Fëanor
Przedruk z Mythlore LXIV, str. 17, 21.

Y

é ea ve inye intyane. Pertorninya mere soi esta nin, sinanen
ve ilquainen. Etvanyo-tye ar envanyo mentyanna. Tíro, pertoron! Sina ná aika ala lambetya. Kose er lú atta mapa

haryanya ar i meles atarinyo ar nai metyava Noldoron mine man mere
ná mólaturo.

Scena ta pochodzi z Silmarilliona, str. 78-79 (tł. M. Skibniewska):
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Fingolfin skłonił się ojcu i bez słowa, nie spojrzawszy nawet na Fëanora, wyszedł. Lecz
Fëanor pobiegł za nim i zatrzymał go przed wejściem do królewskiego domu. Przytknąwszy
błyszczący miecz do piersi Fingolfina powiedział: Patrz przyrodni bracie! To ostrzejsze niźli twój
język. Spróbuj jeszcze raz przywłaszczyć sobie moje prawa i miłość ojca, a pewno uwolnię Noldorów od
tego, który by chciał zastać przywódcą niewolników.
Tłumaczenie tekstu z quenya na polski jest w przybliżeniu jak następuje:
‘Tako jest jak ja zgadywałem. Pół-brat-mój życzy sobie wyprzedzić mnie, w-tym jak i wewszystkim-innym. Wyjdź-ty i odejdź do-twojego-miejsca. Patrz, pół-bracie! To jest ostre ponad
twój język. Spróbuj jeden raz znowu zająć miejsce-moje i miłość ojca-mego a może to uwolni od
z-Noldorów jednego, który chce być niewolników-panem’.
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Christopher Tolkien

Uwagi o wymowie
(Dodatek do ‘Silmarilliona’ J.R.R. Tolkiena)

Uwagi poniższe mają w sposób zwięzły rzucić nieco światła na pewne
ważniejsze zasady wymowy nazw w językach Elfów. Nie są one zatem
wyczerpujące. Pełnej informacji w tej materii szukać należy w Dodatku E do Władcy
Pierścieni.
SPÓŁGŁOSKI
C

CH

DH

G

zawsze ma wartość fonetyczną głoski k, nigdy polskiej głoski c.
Zatem Celeborn to polski ‘Keleborn’, a nie ‘Celeborn’ (czytany jak
Cezar). W kilku przypadkach - takich jak Tulkas, Kementári - do
zapisania tej głoski użyto litery k.
czytana zawsze jak dawne polskie h (dźwięczne ch), czyli
szkockie ch w słowie loch, czy niemieckie w buch. Nigdy nie jest to
głoska cz, jak w angielskim church. Przykładem zastosowania tej
głoski są nazwy Carcharoth, Erchamion.
używa się zawsze dla przedstawienia angielskiej głoski
dźwięcznego (‘miękkiego’) th (w transkrypcji fonetycznej [đ]), jak w
słowie then, nie zaś w słowie thin. Przykłady zastosowania tej głoski
to Maedhros, Aredhel, Haudh-en-Arwen.
to zawsze głoska zbliżona do polskiego g (czy angielskiego g w
słowie get). Spółgłoski pisane podwójnie czytamy dłużej.
Podwójne n w imieniu Yavanna czytamy zatem jak w polskim
dziewanna)
SAMOGŁOSKI

AI
AU
EI
IE

wymawiamy jak polskie aj w imieniu Mikołaj.
ma wartość polskiego au w słowie auto.
to polskie ej, jak w słowie czarodziej.
to dwie odrębne samogłoski, nie jak w polskim jesień. Zatem
Nienna to Ni-enna (coś jak Nijenna), a nie Njenna.
UI
to polskie uj, jak w słowie wujek.
AE
jak w słowach Aegnor, Nirnaeth, a OE w Noegyth, Loeg to kombinacje
niezależnych samogłosek, choć mogą one być wymawiane jak aj i oj.
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EA i EO

nie wymawiamy ich razem, gdyż stanowią one dwie niezalezne
sylaby. Czasem zapisuje się je jako ëa i ëo (ale, gdy rozpoczynają one
nazwę, jako Eä i Eö: Eärendil, Eönwë).
Ú
w nazwach Túrin, Húrin, Túna wymawiamy jak dłuższe u,
zatem Túrin to Tuurin.
ER, IR, UR
przed spółgłoską (jak w nazwach Nerdanel, Círdan, Gurthang) lub
na końcu wyrazu wymawiamy zawsze jak polskie er, ir, ur.
E
na końcu wyrazów wymawiamy zawsze jako pełną samogłoskę
i zapisujemy ją wtedy jako ë. Tak samo wymawiamy ją też i w
środku wyrazów - jak w nazwach Celeborn, Menegroth.
Znak cyrkumfleksu (^) w sindarińskich akcentowanych wyrazach jednosylabowych
oznacza szczególnie przedłużaną samogłoskę słyszaną w takich słowach (jak w Hîn
Húrin); ale w nazwach z języka adúnaic (númenorejskiego) i khuzdul
(krasnoludzkiego) ów cyrkumfleks przedstawia po prostu długie samogłoski.
tłumaczył z angielskiego Rysiek Derdziński


[OD TŁUMACZA. W wydaniach angielskich książki The Silmarillion tekst powyższy
znajduje się przed indeksem nazw własnych (w polskim wydaniu str. 373). Przypis
redakcyjny wydania Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” z roku 1985 podaje co
następuje: „W wydaniu polskim z noty [o fonetyce] zrezygnowano, gdyż podane tam
wyjaśnienia dotyczą wymowy w języku angielskim.” (str. 7). W podobny sposób
potraktowano Dodatki D i E w pierwszych polskich wydaniach Władcy Pierścieni i
wstęp do Hobbita (patrz NE #7, str. 28). Nasze pismo uzupełnia po raz kolejny lukę
translatorską polskich wydań, ale wyjaśnienie wymowy nazw elfickich bardziej
adekwatne dla polskiego czytelnika znajduje się w niezapominkowych tzw.
‘Warsztatach Językowych’ na stronie następnej. Tekst powyższy znajdziecie też w
specjalnym dodatku do Simbelmynë, w formie umożliwiającej wklejenie go do księgi
Silmarilliona]
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John & Priscilla Tolkien

The Tolkien Family Album

HarperCollins
Publishers, Londyn1992

Tolkienowie o sobie
cz. 2 Ronald i Edith
W 1900 roku Mabel Tolkien przeszła na katolicyzm, co spotkało się z
dezaprobatą rodziny Suffieldów, a w szczególności Starego Suffielda, który dotąd
wspierał Mabel finansowo. Tym samym Pani Tolkien została wyklęta przez rodzinę,
w której przeważali zagorzali metodyści, a ta wrogość ze strony bliskich - jak piszą
John i Priscilla - szybko wpłynęła na stan jej zdrowia. Nie zmieniło to jednak
postanowienia Mabel, która postanowiła wychować swych synów na dobrych
katolików i ludzi wykształconych. I tak, już od wczesnych lat dziecinnych,
rodzeństwo Tolkienów zaczęło zgłębiać tajniki łaciny, francuskiego, angielskiego,
rysunku oraz kaligrafii. Ciekawą pamiątkę z tego okresu stanowi „zaszyfrowany”
list siedmioletniego wówczas Ronalda, który zachował się w zbiorach rodzinnych.
To z jednej strony tylko pamiątka zabaw z dzieciństwa, ale i równocześnie
zapowiedź językoznawczych zainteresowań dorosłego Tolkiena.
Jednak w 1900 roku Ronald dopiero wkraczał w świat nauki, a jego pierwszą szkołą
była renomowana (i bardzo droga!) King Edward’s Grammar School przy New
Street w Birmingham. Tym samym Mabel i synowie zostali zmuszeni do zmiany
mieszkania, co oznaczało rozstanie z domem na wsi, do którego chłopcy zdążyli się
już przyzwyczaić. Po różnych perypetiach Tolkienowie zamieszkali przy Hagley
Road, nieopodal Birmingham Oratory i St Philip’s Grammar School, katolickiej
szkoły prowadzonej przez księży. Właśnie tam Mabel posłała swoich synów, tam też
znalazła oddanego przyjaciela i opiekuna rodziny, ojca Francisa Morgana.
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Ten pół Anglik, pół Hiszpan szybko zyskał sympatię chłopców, przy okazji
przyczyniając się do rozwoju językowych zainteresowań Ronalda (zainteresował go
hiszpański). Niestety, szybko okazało się, że w świętym Filipie poziom nauczania
jest dużo niższy niż u króla Edwarda. Tolkien nadrobił więc zaległości i wrócił do
starej szkoły. Tymczasem Mabel podupadła na zdrowiu i w 1904 okazało się, iż
cierpi na cukrzycę. Przy pomocy i za namową ojca Morgana, ze względu na jej
zdrowie, udało się umieścić rodzinę w małym domku w Rednal. Nie zdało się to na
wiele. W listopadzie 1904 Mabel Tolkien zmarła w wieku 34 lat i została pochowana
na cmentarzu kościoła pod wezwaniem Św. Piotra. W ten tragiczny sposób zamknął
się kolejny rozdział w życiu młodych Tolkienów. Na szczęście został ojciec Francis,
teraz już prawny opiekun osieroconych chłopców, a także ciotka Beatrice Suffield,
która zapewniła im dach nad głową (nieopodal Oratorium i szkoły).
Po tych dramatycznych przeżyciach Ronald jeszcze więcej czasu poświęcał nauce i
szkolnemu życiu, które bardzo lubił. Lubił też sport, a w szczególności rugby (był
nawet kapitanem szkolnej drużyny w latach 1910-11), był również aktywnym
uczestnikiem Klubu Dyskusyjnego. W szkole ogromną wagę przywiązywano do
filologii klasycznej, więc Tolkien uczył się dużo łaciny i greki. Pokrywało się to z jego
osobistymi zainteresowaniami i wkrótce zainspirowało do wymyślania różnych
„prywatnych” języków. Wraz z trójką przyjaciół-miłośników literatury:
Christopherem Wisemanem, Robertem Gilsonem i Geoffrey’em Smithem założył Tea
Club (Klub Herbaciany), czyli sławny już T.C.B.S. Klubowicze początkowo spotykali
się bibliotece szkolnej, a później w herbaciarni Barrows Stores przy Corporation
Street (stąd ten sławny skrót: Tea Club, Barrows Street), gdzie dyskutowali,
recytowali - słowem bawili się świetnie, przeżywając tę niecodzienną intelektualną
przygodę. Tak właśnie wkraczał w dorosłe życie Ronald.
A co w tym czasie robiła Edith Bratt, jego przyszła żona? Mieszkała w pensjonacie
przy Duchess Road, prowadzonym przez panią Faulkner. Ale zacznijmy od
początku. Edith przyszła na świat w Gloucester w 1889 (i była nieślubnym
dzieckiem, o czym dyskretnie milczą autorzy Family Album), ale wczesne lata
spędziła w Handsworth, w okolicach Birmingham wraz z matką, Frances Bratt, i
kuzynką. Gdy Frances zmarła, Edith miała 14 lat i niebawem została wysłana do
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szkoły z internatem - Dresden House School, prowadzonej przez uzdolnione
muzycznie panny Watts. Nic dziwnego, że duży nacisk kładziono tu na przedmioty
muzyczne. Szybko okazało się, że dziewczyna ma talent do gry na fortepianie i dużo
chęci, by te zdolności rozwijać. Jak Edith wspominała po latach, w szkole panowały
bardzo surowe reguły. Pobudka odbywała się o szóstej, dwie godziny ćwiczeń w
niedogrzanym pomieszczeniu i dopiero potem śniadanie. Na domiar złego wścibscy
sąsiedzi szpiegowali dziewczyny i chętnie zdawali relacje ze swych obserwacji
wychowawcom ze szkoły. W takiej właśnie atmosferze mijały szkolne lata Edith. Po
ukończeniu nauki opiekun Edith i doradca prawny rodziny, Stephen Gateley,
umieścił dziewczynę w pensjonacie pani Faulkner. Właścicielka pozwalała czasami
grywać na fortepianie, choć i tu były pewne reguły do przestrzegania. Np. Edith idąc
do teatru musiała brać ze sobą książkę do czytania podczas antraktu, by uniknąć
ryzyka... rozmowy z nieznajomymi. Dziś może nam się to wydawać zabawne, ale to
były zupełnie inne czasy... Edith miała dziewiętnaście lat, gdy poznała Tolkienów,
którzy przybyli do pensjonatu po niezbyt udanym (jak sami wspominali) pobycie u
ciotki. Trójka szybko się zaprzyjaźniła i „sprzymierzyła” przeciwko Starszej Pani (jak
nazywali panią Faulkner). Tymczasem czujny ojciec Morgan w tej przyjaźni ujrzał
coś więcej i czym prędzej przeniósł chłopców do innego pensjonatu. Ponadto
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U GÓRY: J.R.R. Tolkien z przyjaciółmi na Lodowcu Aletsch.
NIŻEJ PO LEWEJ: Tolkien przed obroną magisterium. PO PRAWEJ: Edith z Ciocią i wujkiem Jessop

zabronił Ronaldowi rozmawiać z panną Bratt, aż ten skończy dwadzieścia jeden lat.
Niedługo potem Edith udała się do Cheltenham, gdzie zamieszkała u starych
przyjaciół rodziny - „wujka” i „cioci” Jessop. Młodzi z wielkim niezadowoleniem
przyjęli to nagłe rozdzielenie, choć Edith dużo szybciej przywykła do nowej sytuacji.
Żyła teraz w wygodnym i dużym domu ze służbą i fortepianem, na którym mogła
odtąd grać do woli. Oprócz tego uczyła się gry na organach i udzielała się muzycznie
w miejscowym kościele anglikańskim. Żyło jej się dobrze i powoli zapominała o
Ronaldzie. Tym bardziej, że w jej otoczeniu pojawił się George Field, młody
gospodarz z Warwickshire, a zarazem brat jej szkolnej przyjaciółki Molly.
W tym samym czasie Tolkiena, nieświadomego tej „konkurencji” i posłusznego
nakazom opiekuna, bez reszty pochłaniała nauka (a przynajmniej tak się wydawało
ojcu Francisowi). Edukacja w królu Edwardzie dobiegła końca i Ronald wybierał się
na studia. Nadeszły też pamiętne wakacje 1911 roku, które wraz z bratem spędził w
Alpach Szwajcarskich. Groźne i majestatyczne, lecz przede wszystkim piękne góry
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wywarły na Ronaldzie ogromne wrażenie. Powrócił do tych wspomnień, po długich
latach, pisząc Hobbita, a później Władcę Pierścieni. Tolkien szczęśliwie dostał się do
oksfordzkiego Exeter College, choć z niezbyt wysokim - jak sam uważał stypendium. Tolkien - z natury osoba towarzyska - nie potrafił odmówić sobie
studenckich przyjemności. Poza tym grał w rugby i został członkiem kilku
towarzystw uczelnianych: Essay Club, Dialectical Society i Stapeldon, a nawet
założył własny klub, o nazwie Apolausticks, którego hasłem przewodnim było
„pobłażanie samym sobie”. Ronald rozpoczął studia na kierunku klasycznym, lecz
szybko przekonał się, że bardziej niż greka i łacina, interesują go języki germańskie
oraz językoznawstwo porównawcze. Ten ostatni przedmiot wykładał Joe Wright,
człowiek, który w młodości był robotnikiem, a swój awans społeczny zawdzięczał
wyłącznie własnej pracy. W tym samym czasie Tolkien „odkrył” też język fiński i
rozpoczął prace nad swym „prywatnym” językiem, który miał przeistoczyć się
później w język elfów - quenyę. Tym w owym czasie interesował się Ronald i
zdawało się, że z wolna zapominał o dziewczynie imieniem Edith. Tak jednak nie
było.
3 stycznia 1913 Tolkien skończył 21 lat i tym samym wkroczył w dorosłe
życie, uniezależniając się formalnie (lecz nie emocjonalnie i finansowo) od swego
dotychczasowego opiekuna, a co za tym idzie od wszelkich zakazów. Nie
zastanawiając się wiele napisał list do Edith, informując ją o swych uczuciach do niej,
na co Edith odpisała szybko, że zamierza... poślubić - wspomnianego już wcześniej George’a Fielda. Usłyszawszy to Tolkien zapowiedział swój niezwłoczny przyjazd
do Cheltenham. Tym razem - jak się domyślacie - Edith poddała się i jeszcze tego
samego dnia (jak czytamy w biografii pióra Carpentera) zgodziła się poślubić
Ronalda. Decyzja ta nie spotkała się z entuzjazmem ich opiekunów, choć ojciec
Francis dał im w końcu swe błogosławieństwo. Stary Jessop zaś, zatroskany i lekko
zaniepokojony, tymi zmianami przesłał opiekunowi Edith list, w którym napisał: Nie
mogę powiedzieć niczego złego o Tolkienie. To prawdziwy dżentelmen, lecz jego perspektywy
nie przedstawiają się najlepiej i chyba nieprędko będzie gotowy do małżeństwa. Gdyby miał
już jakiś zawód sprawa przedstawiałaby się inaczej. Tymczasem Ronald - po zaręczynach
- powrócił do Oksfordu i bardzo dobrze zdał egzaminy. Profesorowie dostrzegli jego
nowe zainteresowania i zaproponowali przejście do English School (czyli na filologię
angielską). Tolkien zgodził się i latem 1913 rozpoczął naukę na nowym kierunku.
Tego samego lata dostał również pracę jako opiekun dwóch meksykańskich
chłopców we Francji. Podczas pobytu we Francji zdarzył się nieszczęśliwy wypadek
i ciotka chłopców zginęła. Ale były i „jaśniejsze” strony tych zdecydowanie
nieudanych wakacji - Ronald zwiedził Paryż i jeszcze wiele lat później zabawiał swą
rodzinę perfekcyjnie naśladując - niezbyt wyszukany - język paryskich chłopców na
posyłki. Po powrocie Tolkien skłonił Edith do przyjęcia wiary katolickiej, co - jak się
łatwo domyślić - sprowokowało gwałtowną reakcję jej rodziny. Edith musiała
znaleźć sobie nowy dom i zamieszkała w Warwick, wraz z Jenny Grove, znaną w
rodzinie jako Ciocia Ie. Ta sympatyczna postać
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zaskarbiła sobie jej wielką sympatię i wdzięczność. W nowym domu Edith miała
nawet własny fortepian, na którym grała jeszcze wiele lat później (dziś ma go
Priscilla Tolkien). W 1914 wybuchła wojna i wielu znajomych Ronalda zaciągnęło się
do wojska. Tolkien postanowił jednak najpierw ukończyć studia, co udało się już rok
później - egzaminy poszły dobrze i uzyskał pierwszy stopień specjalizacji naukowej.
Plany zostały zrealizowane. Nie pozostało nic innego, niż odpowiedzieć na
wezwanie ojczyzny... Tolkiena przydzielono do 13 batalionu Strzelców z Lancashire.
Po przeszkoleniu jego jednostka miała zostać przerzucona na front. Był to więc czas
najwyższy, by pomyśleć o poślubieniu Edith. Tak też się stało. Ślub odbył się 22
marca 1916 roku w kościele w Warwick, a miesiąc miodowy młoda para spędziła w
Clevedon. Edith z żalem porzuciła dom w Warwick, przenosząc się z mężem i Jenny
do Staffordshire. 2 lipca Ronald dowiedział się, że ma przygotowywać się do
wyjazdu nocą 5 lipca. Ostatni wspólny weekend Tolkienowie spędzili w hotelu
Plough & Harrow w Birmingham. Minął on wyjątkowo szybko i 6 lipca Tolkien był
już we Francji - w Calais. Dowództwo postanowiło, że jego oddział zostanie
skierowany nad Sommę...
przejrzał dla Was Tomek Gubała

Tomek Gubała

Znudzeni Nudą
Jak napisać parodię Władcy Pierścieni? Bardzo prosto. Panowie Beard i Kenney
już to zrobili, więc dają nam gotowy przepis, który jednakże trzeba koniecznie
uściślić. Po pierwsze, bierzemy z półki książkę Tolkiena, czytamy (wybierając co
„dynamiczniejsze” kawałki), a następnie notujemy imiona bohaterów i nazwy
miejscowe (najlepiej z mapy). Dzięki temu - wykorzystując grę słów - sporządzamy
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na osobnej kartce ich przekręcone i „zabawnie” kojarzące się warianty. I tak Frodo
może być Fritem, Baggins Buggerem (od ang. bug ‘robak, pluskwa’), Legolas
Legolamem (leg +lame ‘kulawa noga’), Gimli Gimletem (gimlet ‘świder’) a Gamgee
Gangreem (gangrene ‘gangrena’). A Gandalf? No zgadnijcie - Goodgulf, czyli Jeden
Głębszy. Śmieszne, nieprawdaż? A co z hobbitami? To proste, hobbitów nie będzie (z
tymi prawami autorskimi nigdy nic nie wiadomo!) - dajemy w ich miejsce coś
bardziej neutralnego (i tak wszyscy wiedzą, o co naprawdę chodzi), ot np. chochliki,
ale koniecznie z ogonami. To wszystko wrzucamy do jakiegoś pojemnego naczynia i
mieszamy. Po kwadransie dodajemy dwa kilo niewybrednego i jak najbardziej
absurdalnego (typowo amerykańskiego!) humoru, kilkanaście przypadkowych słów
i nazwisk, a następnie mieszamy raz jeszcze, tym razem nieco dłużej, aż danie
nabierze 170 stron objętości. Tak przyrządzona potrawa w zasadzie już nadaje się do
konsumpcji, ale... stop. Nasze dzieło (i egzemplarz Władcy) podrzucamy jeszcze
znajomemu, który pospiesznie rysuje Bardzo Śmieszną Mapę. Teraz wszystko jest
już gotowe! Książeczkę zanosimy do wydawcy, który wita nas z otwartymi rękami i
portfelem. Uff! To nareszcie koniec. Stan naszego konta gwałtownie rośnie - przecież
zawsze znajdzie się te kilkanaście tysięcy naiwnych.
I tak pewnie myśleli Beard i Kenney, para grafomanów, którzy spłodzili
dziełko pt. Nuda pierścieni (Bored of the Rings). Tak też pomyślał szef wydawnictwa
Zysk i S-ka, wydając to „arcydzieło komizmu” w Polsce i co najważniejsze... nie
pomylił się. Kto z tolkienistów nie marzy, aby przeczytać parodię swej ulubionej
książki? Dla niezdecydowanych jest jeszcze jest notka, przedrukowana rzekomo z
Harvard Daily News. Nie mogę się oprzeć, żeby nie przytoczyć całości: Arcydzieło
komizmu... Genialna parodia słynnej trylogii J.R.R. Tolkiena „Władca Pierścieni”,
błyskotliwa i całkowicie pozbawiona szacunku... „Paragraf 22” dla miłośników fantasy.
Doprawdy, nie wiem co powiedzieć. Chyba tylko tyle, że pisał ją jakiś kolega
autorów lub człowiek szalony (jedno drugiego nie wyklucza), któremu powinno
zabronić wypisywania podobnych niedorzeczności w przyszłości. Co jednak dziwi
najbardziej, książeczka ta ma za oceanem całkiem dobrą prasę, zaś tamtejsi tokieniści
uważają ją nawet za najlepszą parodię Władcy. Jak to wytłumaczyć? Z pewnością gry
słów, którymi posługują się autorzy w większości ujdą uwadze polskiego czytelnika,
a to z racji przekładu, a to nieznajomości języka, a to bodaj największa atrakcja
książki. Dochodzą też do tego inne elementy. Ciekaw jestem, ilu z Was, zauważy, że
Nudę po raz pierwszy wydano w 1969 roku (roku Woodstock!) i dostrzeże w niej cień
tamtych czasów (np. Tom Bombadil i Złota Jagoda to para hipisów-narkomanów:
Tim Benzedryna i Hashberry). Jak widać i tych „atrakcji” nie jest zbyt wiele. Poza
tym fakt, że książka wzbudziła w ówczesnych środowiskach campusowych
umiarkowany zachwyt, nie usprawiedliwia jej płycizn intelektualnych i
warsztatowych dziś (z podanych wcześniej powodów, tak dokładnie widocznych w
jej polskiej wersji). To lektura w sam raz dla zagorzałych antytolkienistów. Tylko oni
będą się dobrze bawić - ja przysypiałem nad tą szmirą.
A na koniec ciekawostka. W 1993 roku, w USA, ukazała się pierwsza edycja
Nudy w miękkiej okładce. Do tego czasu wydawano ją wyłącznie w postaci pocket
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booka, czyli książeczki do czytania w autobusie lub metrze. I tak mogło zostać.
Tymczasem polski wydawca sprzedaje to dziełko jak każdą inną książkę, żądając za
tę przyjemność 14,90 zł, czyli niewiele mniej niż za jeden tom Władcy Pierścieni
(również z Zyska). Dociekliwi mogą przeliczyć ile złotych kosztuje jedna strona w
obydwu książkach, bo że Tolkiena ceni się mnie widać na oko. Tak strategia
rynkowa.
Wiem, że moje apele i tak nie zdadzą się na nic i zaraz popędzicie do
najbliższej księgarni - pamiętajcie jednak, że Was ostrzegałem!
Henry N. Beard, Douglas C. Kenney: Nuda pierścieni (Bored of the Rings). Zysk i S-ka Wydawnictwo,
Poznań 1997. 175 str., cena 14,90 zł. Przekład: Zbigniew A. Królicki. ISBN 83-7150-202-8

Tomek Gubała
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Ryszard Derdziński

Sindarin: język Elfów Szarych
Warsztatów Językowych cz. II - fonetyka
[W ramach tzw. Warsztatów Językowych wraz z pierwszym numerem Simbelmynë
rozpoczęliśmy badania nad językiem sindarińskim, językiem Elfów Szarych. Dziś kolejny
odcinek cyklu. Dla ułatwienia podzieliłem dziś tę część na paragrafy]

Informacji o wymowie głosek elfickich i o systemie fonetycznym języka
sindarińskiego szukać należy przede wszystkim w Dodatku E do Władcy Pierścieni str. 513-520 (Muza 1996). Profesor Tolkien powtórzył te wiadomości i po trosze
uzupełnił w książce The Road Goes Ever On (patrz NE #3, str. 25-26) na stronie 63
(Houghton Mifflin Company, Boston), a jego syn, Christopher, zamieścił je ponownie
(ale w skróconej formie) w książce Silmarillion (jedynie w wydaniu angielskim The
Silmarillion na stronach 353-354. W tym numerze Simbelmynë publikujemy
tłumaczenie tego ważnego tekstu na stronie 22 i 23). O fonetyce języków elfickich
przeczytamy też w kilku listach Profesora. Mam tu szczególnie na myśli listy nr 144,
297 i 347 (The Letters of J.R.R. Tolkien George Allen & Unwin, London).

rozdział pierwszy

GŁOSKA
(1.1) Głoską nazywamy dźwięk mowy, czyli najmniejszą cząstkę formy
dźwiękowej języka, artykułowaną przy określonym, stałym układzie narządów
mowy. Przegląd głosek sindarińskich i ich wymowy przedstawiony poniżej oparto
na podziale dźwięków mowy na spółgłoski (głoski wymawiane przy dużym stopniu
zbliżenia narządów mowy) i samogłoski (to znaczy głoski ‘otwarte’, wymawiane
przy znacznym otwarciu ust).
(1.2) W języku Elfów Szarych wyróżnić możemy następujące spółgłoski (są
one zapisane tu rzecz jasna literami alfabetu łacińskiego, choć w Śródziemiu
zapisano by je literami Fëanora lub runami Daerona - czasem jedną głoskę
reprezentują dwie litery: np. ch, dh, mh):
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b, c1, ch, d, dh, f/ph, g, h, hw, l, lh, m, mh, n, ng2, p, r, rh, s, t, th, v, w.
(1.3) Samogłoski sindarińskie są krótkie lub długie (zjawisko iloczasu). Głoski
długie zaznaczamy przez umieszczenie znaku akcentu (‘) nad daną literą. W słowach
jednozgłoskowych (jednosylabowych) samogłoski długie były wymawiane ze
szczególnym naciskiem - były szczególnie wydłużane. Oznaczamy je wtedy
cyrkumfleksem (^), a w poniższym zestawieniu zostały one umieszczone w nawiasach.
Samogłoski występujące tym systemie fonetycznym to:

a, á(â), e, é(ę), i, í(î), o, ó(ô), u, ú(ű), y, ý.
(1.4) Dyftongi (dwugłoski)
wymawiane jako jedna sylaba) to:

sindarińskie

(zestawienia

samogłosek

ae, ai, ei, oe, oi, ui, aw (au).

rozdział drugi

SPÓŁGŁOSKI
(2.1) Wymowę spółgłosek omówiono szczegółowo we wskazanych powyżej
tekstach J.R.R. Tolkiena i jego syna (patrz wstęp). Ale wyjaśnienia te dotyczyły
jedynie podobieństw i różnic między systemami fonetycznymi języka angielskiego i
języków elfów (głównie języków quenya i sindarin), a polscy tłumacze ograniczeni
zasadami sztuki translatorskiej mogli tylko mniej lub bardziej dokładnie przekazać
treść owych dodatków i uwag polskiemu czytelnikowi.
Tutaj przedstawiam analizę spółgłosek sindarińskich porównując je z systemem
fonetycznym naszego języka, wskazując podobieństwa i różnice w wymowie i
kompilując to wyliczenie tak, by było jak najbardziej użyteczne dla polskiego
Evellona (tj. w sindarinie Przyjaciela Elfów).
(2.2) Fonetycznego podziału spółgłosek sindarińskich dokonano po
zbadaniu (i) stopnia zbliżenia narządów mowy, (ii) miejsca artykulacji i (iii)
pozycji wiązadeł głosowych. Zatem podane wyżej spółgłoski (patrz 1.2) możemy
podzielić zgodnie z tymi kryteriami w sposób następujący:
(i) ze względu na stopień otwarcia:
1
2

Wymawiane zawsze jako [k].
Wymawiane jako głoska [].
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zwarte (t, d, p, b, k, g),
szczelinowe (f, v, s, h, ch) i
półotwarte (r, rh, l, lh, m, mh, n);
(ii) ze względu na miejsce artykulacji:
dwuwargowe (p, b, m, mh),
wargowo-zębowe (f, v),
przednio-językowo-zębowe (t, d, s, n),
przednio-językowo-dziąsłowe (r, rh, l, lh), tylnojęzykowe (k, g, h, ch);
(iii) ze względu na pozycję wiązadeł głosowych:
bezdźwięczne (c, f/ph, h, lh, mh, p, rh, t, th, s)
i dźwięczne (g, v, ch, l, m, b, r, d, dh, n, ng);
(2.3) Inny możliwy podział spółgłosek sindarińskich przedstawiam poniżej
w formie tabeli (głoski bezdźwięczne oddzielono tu od dźwięcznych kreseczką /; gdy
grafemy nie są tożsame z fonemami te drugie podajemy w nawiasach [ ]):

zwarte
szczelinowe
świszczące
nosowe
płynne
wibrujące

(dwu)wargowe

przednio-językowozębowe i dziąsłowe

tylnojęzykowe

środkowo
-językowe

gardłowe

p/b
f, ph [f]/v

t/d
th []/dh [đ]

c [k]/g
ch

i [j]

h

mh/m
-

s
n
lh/l
rh/r

ng []
hw3 /w[u]4
-

-

-

[ľ]

-

(2.4) Spółgłoski sindarińskie podzielimy teraz na takie, które są bardzo
zbliżone do polskich czy niemal z nimi identyczne (i), oraz na takie, które w naszym
języku brzmią inaczej albo zupełnie w nim nie występują (ii):

(i)

spółgłoski zbliżone do polskich (kolejność wg alfabetu łacińskiego: wpierw
tzw. grafemy czyli litery, potem fonemy czyli wartość fonetyczna):

b [b], c [k]*, ch [h]*, d [d], f/ph [f, v, ff]*, g [g], h [ch]*,
3
4

Jest to bezdźwięczne [ł] (III 529).
Jest to tzw. ‘u niezgłoskotwórcze’ podobne do polskiego [ł].
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i [j]*, l [l, ľ]*, m [m], n [n], p [p], r [r], s [s], t [t], v [w]*
Komentarz (*):
c
ch

to zawsze polskie [k], również przed samogłoskami [e] oraz [i].
to [h] dźwięczne, dźwięk niespotykany już w potocznej polszczyźnie,
choć występujący w dialektach regionalnych (III 514);
f
to polskie [f] z wyjątkiem końca słów sindarińskich, gdzie litera ta
reprezentuje głoskę [w] (III 514-515);
ph
to: (1) polskie [f], gdy głoska ta ma występować na końcu wyrazu (patrz
komentarz do litery f), np. w słowie alph, lub gdy w wyniku mutacji
głoska ta pochodzi od [p], np. w Pheriannath (< Perian);
(2) polskie [ff] w środku wyrazu, np. w Ephel (czytane [effel]) (III 515).
Takie zdublowane [ff] pochodziło od wcześniejszego [pp];
h
to współczesne potoczne polskie [ch]. Jest to głoska bezdźwięczna. W
sindarinie królestwa Gondoru głoska ta pochodziła z przekształceniaubezdźwięcznienia głoski [h] zapisywanej przez Tolkiena literą ch
(zjawisko to nie zachodziło, gdy [h] znajdowało się na końcu wyrazu
lub przed głoską [t] - III 514). Przykładem niech będzie nazwa
miejscowa Rohan (czytana [rochan] z [ch] bezdźwięcznym) pochodząca
od arch. Rochann > Rochand 5 (cała ewolucja od strony fonetycznej
wyglądała tak: [rohand]>[rohann]>[rochan]);
i
w ortografii Tolkiena litera i reprezentuje spółgłoskę [j] gdy występuje
w nagłosie (czyli gdy rozpoczyna wyraz) przed inną samogłoską. Stało
się tak dlatego, że litera y służy w sindarinie do zapisu samogłoski [ü]
(patrz komentarz do samogłosek). Przykłady to Ioreth i Iarwain czytane
[jorei [jaruajn].
l
w zasadzie czytamy tę literę jak nasze [l]. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy
[l] występuje między [e], [i] a jakąś spółgłoską lub na końcu wyrazu po
[e], [i]. Wtedy głoska ta jest ‘spalatalizowana’ czyli zmiękczona - [ľ].
Wymawiamy ją wówczas jak w imieniu Emilia - patrz III 514.
v
czytamy jak polskie [w]. Litery tej nie spotykamy na końcu wyrazów,
gdzie tę samą głoskę reprezentuje litera f (patrz komentarz do f).
Litery (grafemy) b, d, g, m, n, p, r, s, t reprezentują głoski (fonemy) mniej więcej takie
same jak w języku polskim. Znaczy to, że czytamy je zgodnie z zasadami polskiej
ortografii.

W naszych gawędach znaczek < oznacza pochodzenie form późniejszych od
wcześniejszych.
5
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(ii) spółgłoski, które nie występują w języku polskim (porządek jak wyżej):
dh [đ], hw, lh , mh, ng [], rh, th [], w [u]
Komentarz:
dh

to dźwięczna głoska szczelinowa, której nie spotykamy w językach
słowiańskich. Występuje ona w języku angielskim, i zapisuje się ją tam
przy pomocy liter th. Spółgłoskę tę zapisujemy fonetycznie jako [đ], a
wymawiamy ją przykładając czubek języka do górnych zębów i
wymawiając głoskę [w] (o tym jak to trudne wie każdy, kto uczył się
zasad wymowy angielskiej). W języku angielskim spotykamy tę głoskę
w słowach these clothes (czytane [đi:z klouđz]). Ewolucyjnie spółgłoska

hw
lh

mh

[đ] pochodziła z zestawienia [n]+[r] (patrz Caradhras < caran + rass) lub
od wcześniejszego *[d] (S. galadh, Q. alda) - III 514.
to bezdźwięczne [ł] czyli bezdźwięczne u niezgłoskowotwórcze6. Jest
to głoska całkiem obca polskiemu systemowi fonetycznemu.
to bezdźwięczna odmiana głoski [l]. Nie spotykamy jej w języku
polskim czy angielskim. Wymawia się ją jako słabe [l]. Głoska ta
ewolucyjnie wywodzi się od nagłosowego [sl-] (III 514).
jest to szczelinowe [m], czy też nosowe [v]. Dźwięk charakterystyczny
dla sindarinu w jego wcześniejszej postaci. Dodatek E określa go
jako sindarin archaiczny (III 532).

ngto spotykany w języku angielskim dźwięk [] (np. w słowie sing
wymawianym [si], gdzie nie słyszymy głoski [g]. W języku polskim w
podobny sposób wymawiamy [n] w słowach bank, ping-pong, etc.), ale
tylko na końcu wyrazu. W innych pozycjach wymawiamy te dwie litery
jak dwie niezależne spółgłoski [ng].
rh
to bezdźwięczne, ‘słabe’ [r]. Dźwięk ten pochodził ewolucyjnie od
wcześniejszego nagłosowego [sr-] (III 515).
th
to bezdźwięczny odpowiednik głoski reprezentowanej przez grafem

w

dh (patrz wyżej), zapisywany fonetycznie jako []. Spotykamy tę
spółgłoskę w języku angielskim w słowach thin cloth (wymawiane [in
klo]). Wymawiamy ją (w przybliżeniu) jak [f] z przodem języka
przyłożonym do górnych zębów. Jest to głoska szczelinowa i przedniojęzykowo-zębowa.
to tzw. u niezgłoskowotwórcze. Wymawiamy tę głoskę jak polskie [ł].

(2.5) Typowe dla języków eldarińskich złożenia [ng], [nd], [mb] uległy w
sindarinie uproszczeniu. Przedstawia to poniższa tabela:
6

głoska zapisywana w Śródziemiu przy pomocy litery o i runy W
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CE7

S8

przykład

[mb]

> [m], [mm]

S. rem,
Q. rembe

[nd]

> [nn]

[ng]

> [] lub [g]

S. Ennor,
Q. Endóre
S. ngol [ol],
< PE. *ngolda

uwagi
głoska [m] była w tym wypadku traktowana jak
‘długa’ spółgłoska (patrz rozdział III o
akcentowaniu). W przypadku wątpliwości co do
przyłożenia akcentu zapisywano ją jako mm.
wyjątkowo [nd] nie uległo uproszczeniu na końcu
akcentowanych wyrazów jednosylabowych (np.
thond ‘korzeń’), oraz przed [r] (np. Andros).
[ng] uległo zmianie tylko w nagłosie (na początku
wyrazu) i na końcu przekształcając się w []. W
innych pozycjach nie uległo żadnym zmianom
(np. angren ‘żelazny’).

(2.6) Tak przedstawiają się nam spółgłoski w języku Elfów Szarych. Jak
widzimy, poza kilkoma wyjątkami, czytanie w sindarinie i posługiwanie się tym
językiem nie powinno stanowić dla nas większego problemu. Dodać należy, że
zawsze, gdy spotykamy dwie spółgłoski obok siebie (na przykład w słowie mellon
‘przyjaciel’) to czytamy je tak samo jak w języku polskim, jak podwójną spółgłoskę
(na przykład [nn] w słowie dziewanna). Jest to uwaga zrozumiała dla Polaka - dla
Anglika sprawa nie wydaje się taka jasna (III 516).

rozdział trzeci

SAMOGŁOSKI
I DYFTONGI
(3.1) Fonetycznego podziału samogłosek dokonamy na podstawie
systematyzacji opartej o (i) analizę ruchów języka, (ii) układ warg i (iii) pozycję
podniebienia miękkiego:

(i)

ruchy języka:
- pionowe (niskie-średnie-wysokie);
- poziome (przednie-środkowe-tylne);

(ii)

układ warg:
- zaokrąglone;

(iii)

- spłaszczone;

pozycja podniebienia miękkiego:

-

ustne;
7
8

Wspólny eldariński.
Sindarin
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- nosowe.
(3.2) W języku sindarińskim mamy do czynienia ze zjawiskiem iloczasu występuje tu sześć samogłosek krótkich ([a], [e], [i], [o], [u], [y]) i sześć samogłosek
długich ([á], [é], [í], [ó], [ú], [ý] oraz ich szczególne odmiany [â], [ę], [î], [ô], [ű], [ý]),
które tutaj zapisujemy przy pomocy alfabetu łacińskiego.
(3.3) Wymowa samogłosek jest niezwykle bliska naszym przyzwyczajeniom.
A zatem krótkie [a], [e], [i], [o], [u] wymawiamy prawie tak samo jak w języku
polskim. Różnicę dostrzeżemy przy samogłosce zapisywanej w pracach Tolkiena
jako y. Odpowiednim komentarzem należy też opatrzyć samogłoski długie.
Przyjrzymy się zatem kolejnym samogłoskom sindarińskim:
a

á

e
é
i

í
o

ó
u

ú
y

Jesieú’97

jest bardzo zbliżone do polskiego [a]. Tolkien pisze, że jest bardzo
podobne do głoski [a:] w angielskich słowach father i ah (III 517, R 63). Nie
jest to zatem głoska zapisywana fonetycznie jako [ć], którą spotykamy w
słowie cat, a która bardziej przypomina nasze [e].
jest tylko dłużej wymawianym polskim [a] (III 517). W wyrazach
jednosylabowych długie [á] było szczególnie wydłużane - dlatego
zapisujemy je jako â (III 518).
to głoska podobna do polskiego [e]. Tolkien podaje jako przykład
słowa were i bed (III 517, R 63).
to podobnie jak á, dłużej wymawiane [e]. Litera reprezentuje szczególnie
‘przedłużane’ [é] to analogicznie do â znak ę (III 518).
to głoska podobna do polskiego [i]. Przykładem takiej samogłoski
podanym przez Profesora jest angielskie mashine i sick. W obydwu
przypadkach mamy do czynienia z dźwiękiem niemal identycznym z
polskim [i] (III 517).
jest to [i] wymawiane dłużej niż głoska ‘krótka’. Głoska [î] wymawiana jest
analogicznie i z tych samych przyczyn co â i ę (III 518).
to głoska podobna do polskiego [o]. Czytamy ją tak, jak [o] w angielskim
for choć z ustami bardziej zaokrąglonymi (R 63, III 517). Nie odbiega ona
zatem od polskich standartów.
patrz inne ‘długie’ samogłoski. Jest to tylko dłużej wymawiany wariant
głoski [o]. Litera ô - patrz â, ę, î, ű.
to głoska podobna do polskiego [u]. Czytamy ją tak, jak [u] w
angielskim brute, foot (III 517, R 63). Fonetycznie głoskę tą zapisuje się [u:], a
wypowiada analogicznie do polskiego [u].
podobnie jak inne głoski ‘długie’ jest to ‘przedłużany’ wariant samogłoski
[o]. Litera ű - patrz â, ę, î, ô.
to głoska niespotykana w języku polskim. Najbardziej zbliżona w wymowie
jest tu francuska głoska występująca w słowie lune. Jest to [u] przednie - jak
pisze Tolkien (III 518) - zmodyfikowane. Polskie [u] jest głoską tylną (patrz
Simbelmynë #2
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4.1). Ewolucyjnie dźwięk ten pochodził od wcześniejszych dwugłosek [eu],
[iu] (patrz S. lyg, Q. leuca ‘żmija’). W sindarińskim dialekcie Gondoru głoskę
tę wymawiano jak [i].
podobnie jak inne głoski ‘długie’ jest to ‘przedłużany’ wariant samogłoski
[y]. Litera z cyrkumfleksem ^ - patrz â, ę, î, ô, ű.

(3.4) Dyftong (inaczej dwugłoska) to zespół dwóch elementów
samogłoskowych, z których tylko jeden jest podstawą sylaby (np. w słowach autor,
Eugeniusz, ale nie Europa). W języku sindarińskim spotykamy sześć dyftongów:

ae, ai, ei, oe (oi), ui, au(aw).
Są to dyfongi ‘opadające’ - nacisk w wymowie pada w nich na pierwszy element (III
519).
(3.5) Przyjrzyjmy się teraz poszczególnym dyftongom i ich wymowie:
ae

ai

ei
oe

ui

au

w języku angielskim brak odpowiednika takiego zespołu dźwięków.
Zdaniem Profesora Tolkiena jest to dwugłoska zbliżona w wymowie do ai
(patrz), występująca w zbliżonej formie do głosek występujących w słowach:
high, lie.
dwugłoska wymawiana jak w angielskim słowie rye (wymawiane [rai]).
Polskim odpowiednikiem jest złożenie [aj]. Pierwszy element [a] miał być
nieco ‘wydłużany’ w wymowie, tak by wymowa trwała tyle co dwie sylaby
(R 63).
dwugłoska wymawiana jak w angielskim słowie grey (wymawiane [grei]).
Polskim odpowiednikiem jest złożenie [ej].
w języku angielskim brak odpowiednika takiego dyftongu (III 519). Zdaniem
Profesora Tolkiena jest to dwugłoska zbliżona w wymowie do oi
(byłby to zespół głosek [oj]).
wymawiane jak [uj] - w języku angielskim dyftong analogiczny występuje w
słowie ruin (wymawiane [‘ruin] - R 63). Pierwszy element [u]
był
wymawiany trochę dłużej - w ten sposób artykulacja tej dwugłoski trwała
mniej więcej tyle, co wymowa dwóch sylab (R 63).
jak również synonim aw to polskie [au] w słowie autor (angielski przykład to
loud, how, czyli [laud], [hau] - III 519).

Wymowę poszczególnych dyftongów sindarińskich przedstawiamy w formie
tabelki:
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ei
oi
ui
au, aw

[ei]
[oi]
[ui]
[au]

dzieje
Wojciech
wujek
autor

(3.6) Żadne inne złożenie samogłosek nie jest dyftongiem - czytamy je jak
dwie niezależne, pełne samogłoski, tworzące dwie niezależne sylaby: np. ia w słowie
Periannath brzmi jak nasze [ija], io w Eglerio to nasze [ijo], etc.

rozdział czwarty

AKCENT
(4.1) Akcent (czyli nacisk na jedną z sylab wyrazu) w wyrazach
dwusylabowych pada praktycznie zawsze na pierwszą zgłoskę. W wyrazach
wielosylabowych padać on może na zgłoskę: (i) przedostatnią lub (ii) na trzecią od
końca. Omówimy teraz te właśnie przypadki.

(i)

Akcent pada na sylabę przedostatnią gdy można nazwać ją ‘długą sylabą’.
Musi ona wówczas spełniać jeden z następujących warunków:

1. zawiera długą samogłoskę;
2. zawiera dyftong;
3. zawiera samogłoskę, po której następują dwie (lub więcej) spółgłoski.
(ii)

Akcent pada na trzecią sylabę od końca gdy sylaba przedostatnia nie spełnia
powyższych warunków, to znaczy zawiera krótką samogłoskę, po której jest
tylko jedna spółgłoska.

(4.2) Podajemy teraz przykładowe zdanie z przedstawieniem prawidłowego
akcentowania w języku sindarińskim. Sylaby akcentowane zaznaczono
wytłuszczoną kursywą:

cuio i pheriain annan! aglar’ni pheriannath!
daur a berhael, conin en annűn! eglerio!
eglerio! (III 289)
(4.3) Należy pamiętać, że grafemy ch, dh, hw, lh, mh, ng, ph, rh, th
reprezentują tylko jedną spółgłoskę. W tekstach oryginalnych (pisanych literami
Fëanora lub runami Daerona) zapisuje się je tylko jednym znakiem.
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rozdział piąty

MUTACJE SPÓŁGŁOSKOWE
( ZJAWISKO LENICJI )
(5.1) Mówiąc o fonetyce języka Elfów Szarych nie sposób pominąć
milczeniem problematyki mutacji spółgłoskowych czyli lenicji. Ta tak
charakterystyczna cecha sindarinu upodabnia go do języków celtyckich, w tym
przede wszystkim do języka walijskiego9.
Lenicja, bardziej poprawnie mutacja spółgłoskowa, to zjawisko
przekształcania się spółgłosek w wyniku przeróżnych oddziaływań fonetycznych i
gramatycznych. W kręgu języków celtyckich termin ten obejmuje wszystkie, tak
różnorodne, mutacje spółgłosek nagłosowych (rozpoczynających wyrazy)
spowodowane głoskami wyrazu poprzedniego. Wyróżniamy tam trzy typy takich
przekształceń (mutacji): lenicję właściwą (‘słabnięcie’), mutację nosową (nasal
mutation) i mutację szczelinową (spirant mutation).
Wczesna wersja inskrypcji z Bramy Morii (ilustracja opublikowana w książce
Carpentera Tolkien: A Biography) podaje nam następujący tekst zapisany literami
tengwaru: Ennyn Dhurin Aran Voria10. Ludzie Gondoru zwracają się do Peregrina
Ernil i Pheriannath, podczas gdy gdzie indziej hobbita nazywa się perian. Mamy tu do
czynienia z sindarińską wersją mutacji spółgłoskowej. Jest ona niezwykle zbliżona do
walijskiej, choć różni się w szczegółach.
Zacznijmy jednak od początku. Pierwotną i nieprzekształconą formę słowa
nazywać będziemy formą pierwiastkową. Gdy wyraz występuje pojedyńczo, nie jest
elementem złożenia i nie występuje w sąsiedztwie innych wyrazów, rozpoczyna się
on taką pierwiastkową spółgłoską. W tej formie porównujemy wyrazy z
odpowiednikami w języku quenya, albo umieszczamy je w słowniku. Spółgłoska
nagłosowa mutuje gdy wyraz staje się elementem złożenia, albo podlega
oddziaływaniom gramatycznym. Tu zaczynają się schody.
Otóż wszystko wskazuje na to, że Tolkien przygotowując Władcę Pierścieni do
druku, postanowił radykalnie uprościć zasady mutacji w języku sindarińskim.
Przedstawiona wyżej, wczesna wersja inskrypcji z Bramy Morii to przykład
sindarinu o znacznie bogatszej palecie możliwych mutacji spółgłoskowych niż
Patrz S#1, wol. 1, str. 45. O fascynacji językiem walijskim i wpływie tego ostatniego na
fonologię sindarinu czytamy też w The Monsters and the Critics (George Allen & Unwin,
London 1983) w esejach English nad Welsh i The Secret Vice, oraz w listach (The Letters...,
George Allen & Unwin, London 1981, nr 165 i 347). Zagadnieniem tym zajęła się też Nancy
March w artykule Sindarin Lenition (Supplement to Quenya Lesson 20) na łamach Beyond Bree.
Jej praca jest podstawą tego rozdziału.
10
W wersji opublikowanej - patrz I 403 - czytamy: Ennyn Durin Aran Moria ‘Brama Durina
Władcy Morii’
9
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wersja, którą znajdziemy we Władcy. Tolkien nie chciał zanudzać zwykłego
czytelnika wyrafinowanymi sztuczkami językowymi, których tenże mógłby nie
pojąć. Gandalf po przeczytaniu słów Aran Voria spotkałby się niechybnie z pytaniem
Pippina: A dlaczego Voria? Czemu nie Moria? Takie dysputy wystawiały by cierpliwość
czytelników na wielką próbę. Mimo znacznej redukcji i uproszczenia lenicja
sindarińska jest wciąż faktem. Zanim przejdziemy do szczegółów przedstawię tabelę
mutacji spółgłoskowych w języku sindarińskim (a w nawiasie ( ) w języku
walijskim):
forma pierwiastkowa
p (p)
t (t)
c (c)
b (b)
d (d)
g (g)
lh (ll)
rh (rh)
m (m)
s
h

lenicja
b (b)
d (d)
g (gh)
v (f, v)
dh (dd, h)

m. nosowa
(mh)
(nh)
(ngh)
mb (m.)
nd (n)
ng (ng)

m. szczelinowa
ph (ph)
th (th)
ch

l (l)
r (r)
v (f, v)
h
ch

Omówimy teraz dwa typy mutacji spółgłoskowej w sindarinie: mutację
fonetyczną i gramatyczną (czyli spowodowaną okolicznościami fonetycznymi i
gramatycznymi).
(5.2) Mutacja fonetyczna spowodowana jest okolicznościami fonetycznymi sąsiadowaniem z innymi głoskami. Występuje w nagłosie drugiego elementu
rzeczowników złożonych, czasowników złożonych i zaprzeczeń. Przyjrzyjmy się
zatem poszczególnym mutacjom:

(i)

rzeczowników złożonych:
 nazw miejscowych (zwykle złożonych z określenia miejsca i przymiotnika go
opisującego), np.:
Pinnath Gelin (< celin, l.mn. ‘zielone’: lenicja: c > g)
Nanduhirion (< sir ‘strumień’: mutacja szczelinowa: s > h)
 imion własnych (np. Królów i Wodzów Arnoru, zaczynających się od Ar-):
Aravir (< mir ‘klejnot, drogi kamień’: lenicja: m > v).
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(ii)

czasowników złożonych: najczęściej jest to połączenie czasownika z
przysłówkiem; np.:
palan-diriel (< tiriel (imiesłów) ‘w dal-patrzący’:
mutacja szczelinowa: t > d)

(iii)

zaprzeczeń, gdzie mutuje czasownik po partykule zaprzeczenia
Przykładem niech będzie:

ú-.

ú-chebin (< *cebin ‘zatrzymałem’: mutacja szczelinowa: c > ch)
UWAGA. Czasem wbrew regule mutacja nie następuje - często powodem jest to, że
wyraz nie pochodzi bezpośrednio w sindarinu; np. imię Boromir, które jest
pochodzenia sindarińsko-quenejskiego. Mutacje b > v i m > v zachodzą rzadziej niż
inne.
(5.3) Mutacja gramatyczna następuje w pewnych określonych
okolicznościach gramatycznych. W sindarinie mogą to być następujące sytuacje:

(i)

gdy rzeczownik w liczbie mnogiej jest poprzedzony
określonym i. Jest to najczęściej mutacja szczelinowa. Np.:

przedimkiem

i thiw (< tîw ‘litery’: mutacja szczelinowa: t > th)

(ii)

gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej lub mnogiej poprzedzony jest
partykułą Dopełniacza w l.poj. e(n) i w l. mn. i(n). Tu najczęściej jest to mutacja
szczelinowa lub nosowa:
Ernil i Pheriannath (< periannath ‘niziołki’: mutacja szczelinowa: p > ph)
ered e-mbar nîn (< bar ‘dom’: mutacja nosowa: b > mb)

(iii)

w zawołaniu, gdy wymienia się imiona przedzielone spójnikiem a ‘i, oraz’
mutuje drugi, kolejny element:
Daur a Berhael (< Perhael ‘Samwise’: lenicja: p > b)

UWAGA. Mutacje spółgłoskowe nie zachodzą gdy w złożeniu bądź w zestawieniu:
podmiot-orzeczenie drugi element (najczęściej rzeczownik) pełni rolę Dopełniacza
(niefleksyjnego w języku sindarińskim) - L 426, np.:
Gil-galad ‘gwiazda-światłości’ (galad to rzeczownik ‘światłość’)
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Ost-giliath ‘twierdza-gwiazd’ (giliath, l.mn. zbior. od gil ‘gwiazda’)
Ennyn Durin ‘Brama Durina’

ĆWICZENIA
Nadszedł czas sprawdzenia waszej praktycznej znajomości sindarińskiej
specyfiki (patrz Warsztaty #1 w Sn #1, wol. 1, str. 42-59) i fonetyki (dzisiejsza lekcja).
Poniżej prezentuję kilka ćwiczeń - rzyczę powodzenia!
ĆWICZENIE 1
W indeksie do książki Silmarillion J.R.R. Tolkiena (str. 373-417) znajdź wszystkie
nazwy i słowa sindarińskie. Pomogą ci w tym informacje z Warsztatów #1, na
stronach 45 i 47.
ĆWICZENIE 2
Przeczytaj głośno te nazwy zwracając uwagę na właściwą wymowę głosek i akcent.
Następnie przeczytaj głośno cytaty sindarińskie (Warsztaty #1, Dodatek B) i postaraj
się poprawnie je wyrecytować. Zachęcam do nauczenia się jednego z utworów
poetyckich, np. A Elbereth Gilthoniel albo Ir Ithil ammen Eruchín, na pamięć.
ĆWICZENIE 3
Wskaż zjawisko mutacji spółgłoskowej w następujących zwrotach:

Hîr i Mbair Annui,
i Varanduiniant,
i ngaurhoth,
Aglar’ni Pheriannath,
Ard-galen,
ú-chebin,
Daur a Berhael
Teraz spróbuj zrekonstruować formy pierwiastkowe zmutowanych wyrazów.
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Milena Bianga

Mit i magia w Ziemiomorzu Ursuli K. Le Guin
O autorce Ziemiomorza
Ursula K. Le Guin, należąca do ścisłej światowej czołówki pisarzy literatury
science-fiction i fantasy, urodziła się w roku 1929 w Berkeley w Kalifornii11. Jest córką
znanego antropologa Alfreda L. Kroebera (tajemnicze „K” po imieniu pisarki to
pozostałość po jej panieńskim nazwisku) i Theodory, etnografki badającej życie Indian
kalifornijskich, autorki kilku książek, z których dwie przełożono m.in. na język polski
(Ishi. Człowiek dwóch światów, 1978 i Ninawa - wieloryb lądowy. Legendy indiańskie, 1983).
Przy okazji nadmienić można (oczywiście nie ekscytując się tym zbytnio, bo i sama
Ursula najwyraźniej nie przywiązuje do tego większej wagi), że jest ona „po kądzieli”
prawnuczką polskiego emigranta, Ludwika Krakowa. Ursula otrzymała solidne
wykształcenie - studiowała literaturę włoską i francuską na słynnych uniwersytetach
Radcliffe i Columbia. Po ukończeniu tego ostatniego wyjechała na roczne stypendium
do Paryża (przedmiotem jej badań była historia francuskiego renesansu), gdzie wyszła
za mąż za historyka, Charlesa Le Guin. Państwo Le Guin mają trójkę dzieci i mieszkają
obecnie w Portland w Oregonie.
Sławę i pozycję literacką zawdzięcza Ursula Le Guin głównie swoim
powieściom, choć jest również autorką wielu opowiadań i wierszy. W ciągu
dwudziestu kilku lat swojej obecności w literaturze science-fiction i fantasy zdołała
zebrać imponującą liczbę prestiżowych nagród. Do wyróżnionych utworów należą trzy
z liczącego cztery tomy fantastyczno-baśniowego cyklu o Ziemiomorzu: Czarnoksiężnik
z Archipelagu (Boston Globe - Horn Award, 1968), Grobowce Atuanu (Newberry Silver
Medal Award, 1971) i Najdalszy brzeg (National Book Award, 1972) oraz dwie
popularne powieści fantastycznonaukowe: Lewa ręka ciemności (Nebula Award, 1969;
Hugo Award, 1970) i Wydziedziczeni (Nebula, 1974; Hugo, 1975). Nagrodzone zostały
również powieść Słowo las znaczy świat (Hugo, 1973; Nebula, 1974) i opowiadanie
Dzieci przed rewolucją (Nebula, 1974). Ursula Le Guin stworzyła swoją własną,
alternatywną wersję historii, zakładającej istnienie prastarej cywilizacji haińskiej, która
zapoczątkowała wszystkie inne cywilizacje we wszechświecie - w tym także ziemską.
11

1
Informacje biograficzne o U. K. Le Guin zaczerpnęłam z następujących źródeł:
L. Jęczmyk, O autorce, [w:] U. K. Le Guin, Wszystkie strony świata, przeł. tenże,
Z. Uhrynowska-Hanasz, Warszawa 1980, s. 5-11; A. Niewiadowski, Ursula Le Guin - prawnuczka polskiego emigranta,
„Fantastyka” 1984, nr 8 (23), s. 53; Ursula K. Le Guin: A Biographical Note, [w:] Ursula K. Le Guin, red. J. D. Olander, M.
H. Greenberg, Edinburgh 1979, s. 247-248.

strona 50

Simbelmynë #2

Jesieú’97

Zaludnione przez Haińczyków kolonie straciły z czasem łączność z macierzystą
planetą, ich rozwój kulturalny, a często i biologiczny, poszedł w innym kierunku (np.
mieszkańcy odległej, lodowatej planety o nazwie Zima w Lewej ręce ciemności są
hermafrodytami). Gdy ponowny kontakt pomiędzy światami został nawiązany zamieszkałe planety utworzyły dobrowolny związek równoprawnych cywilizacji, coś
w rodzaju kosmicznej federacji. W wypadku międzyświatowych konfliktów posłowie
Wspólnoty pełnią rolę mediatorów. Jej wysłannicy są też posyłani na statkachświatłowcach na najodleglejsze, jeszcze nie zrzeszone planety, celem ich przyciągnięcia
do Wspólnoty. Dzięki ansiblowi, wynalazkowi Sheveka, genialnego fizyka z powieści
Wydziedziczeni, możliwe jest błyskawiczne porozumiewanie się na niemalże dowolną
odległość. W ten sposób Rada Wspólnoty może czuwać nad rozproszonymi w
przepastnym kosmosie światami. Stworzenie tak skonstruowanej wyimaginowanej
historii wszechświata sprawia, że poszczególne utwory, choć ich akcje toczą się w
różnych czasach i miejscach, łączą się ze sobą w spójną całość, uprawdopodabniając się
nawzajem i zyskując szerszą, „kosmiczną” perspektywę.
Zabieg taki daje także Le Guin okazję do wielokrotnego penetrowania
ulubionego tematu: kontaktu pomiędzy odmiennymi cywilizacjami i kulturami,
trudności - i zarazem niezbywalnej potrzeby - zrozumienia „obcych” (Lewa ręka
ciemności, Słowo las znaczy świat, trylogia Hain). Wielomodelowa struktura jej kosmosu
zapewne dużo zawdzięcza antropologiczno-etnograficznym zainteresowaniom
rodziców pisarki, która właśnie z rodzinnego domu wyniosła świadomość bogactwa i
różnorodności kultur. W jej światach nie spotkamy cywilizacji lepszych czy gorszych,
są tylko inne, ale równoprawne, najwyższą zaś wartością jest porozumienie między
nimi.
Osią spajającą wszystkie utwory Le Guin jest koncepcja świata oparta na
tradycyjnej myśli chińskiej. W filozofii Tao nadrzędną zasadą jest ruch - świat nie jest
statyczny, lecz znajduje się w stanie dynamicznej równowagi dzięki interakcji dwu
potężnych, przeciwstawnych sił: jin (pierwiastek żeński) i jang (pierwiastek męski),
które bezustannie się ścierają. Wpływ myśli taoistycznej jest widoczny zarówno w
powieściach fantastycznonaukowych, jak i fantastyce baśniowej Le Guin. Ciągle
poszukuje ona harmonii świata, którą widzi we wzajemnie się znoszących i
dialektycznie uzupełniających przeciwieństwach (wszakże „lewą ręką ciemności” jest
światło).
Ursula Le Guin reprezentuje swoim pisarstwem klasyczną, humanistyczną
odmianę science-fiction. Nudzi ją „skomplikowana technika, fascynuje natomiast
biologia, psychologia i hipotetyczne rejony astronomii i fizyki” 12. Swoim bohaterom
każe „dotykać granic rzeczy”, badania jej naukowców zahaczają o wymiar
metafizyczny (jeden z nich usiłował nawet zmierzyć odległość pomiędzy Ziemią a
Bogiem!).
Element naukowy w jej twórczości nie stanowi celu samego w sobie, posługuje
się nim „jako metaforą czy symbolem, sposobem wyrażania czegoś, co inaczej byłoby
12

2

U. K. Le Guin, op. cit., s. 64.
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niewyrażalne”13. Próżno w jej książkach byłoby szukać szczegółowych opisów cudów
techniki. Znaleźć tu można za to niesłychaną mnogość oryginalnych pomysłów w
dziedzinie psychologicznych rozwiązań i motywacji. Nie interesuje jej sensacyjnoprzygodowe ujmowanie tematu. „Jeżeli akcja fizyczna nie jest odbiciem akcji
psychologicznej, jeżeli czyny nie są wyrazem osobowości, opowiadania przygodowe
bardzo mnie nudzą; często ma się wrażenie, że im więcej akcji, tym mniej się dzieje.
Widocznie moje zainteresowania obracają się wokół tego, co zachodzi wewnątrz
człowieka. Kosmos wewnętrzny i te rzeczy” 14 - pisała w przedmowie do znakomitego
opowiadania Szerzej niż imperia i wolniej. Na plan pierwszy wysuwa się u niej
psychologia postaci. Jej powieści zazwyczaj opowiadają o dojrzewaniu, o
kształtowaniu się osobowości. Zgodnie ze swoją dialektyczną wizją świata Le Guin
afirmuje człowieka jako całość, na którą składa się zarówno światło jak i ciemność,
dobro i zło. Toteż wysyła swoich bohaterów w dalekie archetypiczne podróże do
wnętrza ich własnej psychiki, aby dorośli, dowiedzieli się czegoś o sobie i zintegrowali
się ze swoim drugim Ja (wpływ Junga jest u Le Guin bardzo czytelny).
Warto tu wspomnieć jeszcze o obsesji drzew w twórczości pisarki (nie bez
znaczenia jest tu z pewnością fakt, że mieszka w słynącym z lasów Oregonie). Sama
uważa siebie za „chyba najbardziej »drzewnego« autora fantastyki naukowej” 15. I
rzeczywiście, obraz drzewa i lasu pełni u niej ważną rolę i ma wielorakie znaczenia
(Szerzej niż imperia i wolniej, Kierunek drogi, Wycieczka do głowy, Miejsce początku i Słowo
las znaczy świat). Najczęściej stanowi metaforę ludzkiego umysłu, jego nieświadomej
części. „Każdy z nas ma puszcze w swojej psychice. Puszcze niezbadane,
nieskończone”16. Pani Le Guin chętnie zajmuje się penetracją owych dziewiczych
terenów, a my - czytelnicy - z ciekawością podążamy jej śladem.

13

3

Tamże, s. 172.

14

4

Tamże, s. 240.

15

5

Tamże, s. 104.

16

6

Tamże, s. 240.
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Powrót wiary w kreacyjną moc słowa
Literatura fantasy, do której należy baśniowy cykl Ziemiomorze Ursuli Le Guin,
szczególnie interesuje się problemem mowy i języka. Jako spadkobierczyni pewnych
cech mitu - przejmuje charakterystyczne dla niego „nieprecyzyjne rozgraniczenie
podmiotu i przedmiotu, tego, co materialne i tego, co idealne (przedmiotu i znaku,
rzeczy i słowa, istoty i jej nazwy)”17. Utożsamiając nazwę i rzecz, jako przejawy tego
samego zjawiska, fantasy odnawia przekonanie o twórczej sile słowa, obecne w wielu
kulturach starożytnych.
W rozwiniętych mitologiach istnieje sporo przykładów tworzenia za pomocą
myśli i słowa, i to nie tylko poszczególnych elementów przyrody, ale także świata jako
całości. Tak np. egipski bóg Ptah stworzył świat „sercem i językiem”, tzn. dzięki
swemu rozumowi i kreacyjnym właściwościom swego słowa, po prostu nazywając
przedmioty18. Podobną „metodą” posłużył się biblijny Bóg-Stwórca. Właściwe
stworzenie dokonało się mocą jego słowa. „Niechaj stanie się światłość” (Ks. Rdz 1, 3) powiedział i stała się światłość. Kolejne etapy stworzenia nastąpiły również dzięki
boskiemu słowu: tak powstały niebo i ziemia, życie roślinne i zwierzęce oraz
ukoronowanie dzieła kosmogonicznego - człowiek. Co prawda w innym, starszym
opisie, różniącym się znacznie od przytoczonego wyżej opisu z Księgi Rodzaju, Bóg
stwarza człowieka i zwierzęta z gliny, ale i tu pojawia się element kreacyjności słowa:
ulepiwszy zwierzęta, Stwórca przyprowadza je do Adama, aby ten nadał im imiona.
Według Mircea Eliadego „chodzi tu o cechę właściwą ontologiom archaicznym:
zwierzęta i rośliny zaczynają istnieć realnie od chwili, gdy otrzymują nazwy”19 (tak jest
np. w mitach jednego z plemion australijskich). W filozofii indyskiej idea kreacyjnej
Mowy stanowi bardzo ważną część. Implicite mówi się tam, że pierwotna, źródłowa
17

1

18

2 Por. tamże, s. 255; M. Lurker, Język, [w:] tegoż, Słownik obrazów i symboli biblijnych, przeł. K. Romaniuk, Pozań
1989, s. 78.

19

3 M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, przeł. S. Tokarski, Warszawa 1988, t. 1,
s. 116.

E. Mieletinski, Poetyka mitu, przeł. J. Dancygier, Warszawa 1981, s. 203.
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„Wać” (mowa, język), której początek wiąże się zwykle z nadawaniem imion,
ukształtowała prawody chaosu, „ucywilizowała” je - i tak powstał kosmos20.
Idea mowy kreacyjnej zaciążyła wyraźnie również nad kształtem czteroksięgu
Ziemiomorze Ursuli Le Guin. Cała rzeczywistość jej powieściowego świata, łącznie z
jego kosmogenezą, opiera się na słowie (prawie imion). Ziemiomorze powstało
bowiem, gdy przedwieczny Segoy wymówił Pierwsze Słowo i wydźwignął wyspy z
prawód Morza Otwartego. W momencie pratworzenia, u zarania czasu, wszystkie
rzeczy nosiły swoje prawdziwe imiona, tzn. miały nazwy w Języku Tworzenia i były z
nimi tożsame (kreacyjny aspekt mowy podkreśla jeszcze Le Guin nazywając
Bezimiennymi pradawne, starsze niż światło Moce Ziemi, władające zanim nastał świat
ludzi; owe Mroczne Bóstwa to siły zniszczenia, szaleństwa i chaosu). Dawna Mowa,
którą mówił Segoy stwarzając świat, to jednocześnie język smoków. Tylko one używają
go jako swej mowy, nie muszą się go uczyć, bo „smok i mowa smoka stanowią
jedność”21. Nasuwa się tu myśl, że kreator Ziemiomorza był smokiem. Przypuszczenie
to potwierdza się w ostatniej części cyklu, Tehanu, gdy Therru, obdarowana mocą
dziewczynka (byle kto nie może rozmawiać ze smokami!), zwraca się do Kalessina,
najstarszego ze smoków: „Segoyu” (i nie sądzę, by była to tylko kurtuazja...). Pewne
sygnały leksykalne, wskazujące na niego jako demiurga, można spotkać w Najdalszym
brzegu: „Stary Kalessin spoglądał [...] przenikliwym, strasznym złotym okiem. Bezmiar
czasu wyzierał z głębi jego oka, zatopiony był w nim poranek świata”22. Poza tym samo
określenie „Najstarszy”, jakim jest obdarzany, sugeruje jego związek z prapoczątkami.
Tak więc protoplasta smoczego rodu okazuje się być demiurgiem! Pomysł to
bardzo oryginalny, zważywszy na bardzo złą sławę, jaką w przeważającej liczbie
mitologii „cieszy się” smok23. Co prawda często ma on swój udział w procesie
kosmogenezy, ale reprezentuje zazwyczaj siły prachaosu i stanowi przeciwieństwo
ładu kosmicznego - jest to zatem rola negatywna. Znanym motywem mitologicznym
jest natomiast walka boga-stwórcy ze smokiem, wielkim wężem czy inną pokrewną im
istotą demoniczną, której okiełznanie umożliwia dopiero przekształcenie chaosu w
kosmos, bądź przynajmniej utrzymanie zagrożonego przez takiego potwora porządku
świata (nawet w Biblii pojawiają się aluzje do walki Boga ze smokiem lub cudowną
rybą, także wyobrażającą siły chaosu - Rachabem, Techomem, Lewiatanem). Jedynie na
Dalekim Wschodzie smok ma opinię istoty dobroczynnej (w Chinach stał się nawet
godłem narodowym i emblematem rodziny cesarskiej, w taoizmie jest wcieleniem
boskich sił natury). Nie bacząc na złe konotacje symbolu smoka w mitologii i literaturze
Le Guin powierza mu odpowiedzialną funkcję demiurga. Smok Segoy stwarza świat
poprzez słowne nazywanie przedmiotów (nominalizację). Taka metoda kreacji w
mitach kosmogonicznych nie stanowi jednak czystego „tworzenia z niczego” - jest
raczej rodzajem duchowej emanacji bóstwa, opartej na mitologicznym utożsamianiu
rzeczy i ich nazw. Demiurg posługujący się nią musi zatem mieć pewne cechy istoty
20

4

Por. B. J. K[oc], Wać, [w:] Mały słownik klasycznej myśli indyjskiej, Warszawa 1992, s. 114-116.

21

5

U. K. Le Guin, Tehanu, przeł. R. Jawień, Gdańsk 1991, s. 166.

22

6

U. K. Le Guin, Najdalszy brzeg, przeł. J. Kozerski, Gdańsk 1991, s. 201.

23

7

Por. W. Kopaliński, Smok, [w:] tegoż, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 391-394.
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duchowej, boskiej. Smoki w Ziemiomorzu reprezentują żywioł powietrza,
symbolizujący ducha, duchowość, to, co niematerialne; zaś latanie, unoszenie się w
powietrzu, to z kolei synonim nieograniczonych możliwości, wszechmocy. Z drugiej
strony smoki związane są z ziemią (a więc z materią). Jako taki Segoy przypomina
nieco Ouroborosa, który dla gnostyków i alchemików wyrażał jedność wszechrzeczy materialną i duchową. Niektórzy z nich widzieli w smoku-wężu pierwszego gnostyka
świata, przechowującego pierwotną wiedzę24.
Uporządkowanie chaosu i wyodrębnienie z niego uniwersum to nie jedyna
„zasługa” smoka w Ziemiomorzu. Ursula Le Guin przypisuje tym wspaniałym,
potężnym istotom także inną ważną rolę - czyni je praprzodkami ludzi! Jest to
koncepcja bardzo szczególna - trudno o podobną w mitologii. W wielu mitach
pochodzenie człowieka wiąże się z działalnością praprzodków-demiurgów i bogówstwórców o rysach bohaterów kulturowych. Najpopularniejszym chyba układem
fabularnym tego typu jest ulepienie ludzi z gliny: egipski bóg Chnum stwarza ludzi
pracując jako rzemieślnik-demiurg na kole garncarskim; biblijny Bóg (w starszej,
niekanonicznej wersji opisu stworzenia), grecki Prometeusz oraz akadyjski Enki (Ea)
także wykonują ludzi z gliny. W mitologiach najbardziej archaicznych (przeważnie
chodzi w nich nie o pochodzenie całej ludzkości, ale grupy rodowej czy plemienia)
ludzie bywają często potomkami totemicznych przodków (np. u Koriaków i Itelmenów
- Kruka, u niektórych plemion Indian kalifornijskich - Kojota itd.). Jednak chyba w
żadnym micie powstania człowieka bezpośrednio nie łączy się ze smokami. Taka
koncepcja pochodzenia rodzaju ludzkiego wydaje się nie mieć precedensu w mitologii.
Smoczy rodowód ludzi jest w tetralogii Ursuli Le Guin szalenie istotny - zaważył na
tym, co jest właściwym przedmiotem opisu w tym rozdziale, a mianowicie na zawartej
w niej koncepcji magii. Otóż jeden z „wewnętrznych” mitów Ziemiomorza głosi, że w
epoce pratworzenia smok i człowiek byli jednym. „Stanowili jedną rasę, skrzydlatych
ludzi, mówiących Prawdziwą Mową. Byli piękni, silni, mądrzy i wolni” 25. Jednakże z
czasem niektórzy spośród ludzi-smoków zapragnęli jedynie latać i porzucili tworzenie
i wiedzę. Inni natomiast gromadzili skarby i wznosili wspaniałe budowle, niewiele
dbając o latanie. W obawie przed dzikimi i wojowniczymi Skrzydlatymi, którzy
przylatywali, by palić i burzyć zbudowane przez Bezskrzydłych miasto, ci ostatni
pożeglowali na Wschód, jak najdalej od opanowanych przez Skrzydlatych zachodnich
wysp. „Tak więc ci, którzy byli jednocześnie smokami i ludźmi, dali początek dwóm
rodzajom. Jeden - dziki, zachłanny i gniewny - żyje rozproszony na wyspach Rubieży
Zachodnich. Drugi zamieszkuje miasta i osady na Wyspach Wewnętrznych oraz całe
południe
i wschód. Wśród tego rodzaju znaleźli się tacy, którzy ocalili wiedzę ludzi-smoków Prawdziwą Mowę Tworzenia. I to właśnie są czarnoksiężnicy”26. Tak więc w tym
ujęciu magia jest dziedzictwem po smokach i opiera się na ich języku. Z faktu, iż smoki
i ludzie byli w owych pradawnych czasach jednością, wynikałoby że, choć Mowa
24
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J. Lacarriére, Cień i światło (fragment), przeł. M. Kowalska, „Literatura na świecie” 1987, nr 12 (197), s. 51.
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U. K. Le Guin, Tehanu, s. 15.
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Tworzenia znana jest tylko smokom i magom, to dla zwyczajnych ludzi, nie
wtajemniczonych w sztukę magiczną, jest ona nie tyle językiem nieznanym, co nie
pamiętanym. Potwierdza się to w tekście tetralogii, gdy Arren, bohater Najdalszego
brzegu, jest świadkiem rozmowy Arcymaga Geda ze smokiem: „[...] słysząc Starą Mowę
wciąż czuł, że jest bliski zrozumienia, jak gdyby to nie był język obcy, lecz tylko
zapomniany”27.
A bohaterce Tehanu, Tenar, nauka Słów Tworzenia przypomina uczenie się języka,
jakim mówiła, zanim przyszła na świat.
Właściwa magia - nie sztuczki kuglarskie, łudzące oko patrzącego, efektowne,
lecz iluzoryczne czary przemiany - ale ta, która może naprawdę zmieniać
rzeczywistość, polega na prawdziwym nazywaniu rzeczy, czyli na znajomości imion,
jakie nosiły one w momencie powstania świata. Taka koncepcja magii wiąże się z
pewną kardynalną (według Eleazara Mieletinskiego) cechą mitu, którą jest
„sprowadzenie istoty przedmiotów do ich genezy: objaśnić strukturę przedmiotu
znaczy opowiedzieć o tym, jak on powstał; opisać otaczający świat, to tyle, co
opowiedzieć historię jego pratworzenia”28. Zaś „znajomość pochodzenia stanowi klucz
do wykorzystania przedmiotu, zatem wiedza o przeszłości jest równoznaczna z
mądrością”29. A ponieważ w świecie Ziemiomorza przedmioty powstały dzięki
stwórczemu słowu, owa mądrość, dająca władzę nad nimi, polega na biegłości w
dziedzinie Imion, czyli pierwotnych nazw rzeczy w Dawnej Mowie, tożsamych
zarazem z ich istotą (następuje tu zazębienie z inną cechą myślenia mitologicznego:
utożsamianiem rzeczy i słowa, istoty i jej nazwy). Na Roke, zwanej Wyspą Mądrości i
stanowiącej centrum magii, czarnoksiężnicy uczą się prawdziwych imion każdego
miejsca, rzeczy i stworzenia, ponieważ mag może zapanować tylko nad tym, co potrafi
nazwać dokładnie i całkowicie. Zdobycie tej wiedzy nie jest łatwe, gdyż słowa Języka
Tworzenia spoczywają ukryte i zmienione pomiędzy słowami hardyckiego narzecza
Ziemiomorza, a wiele z nich zaginęło w ciągu wieków. Niektórzy magowie spędzili
całe życie na odkrywaniu jednego tylko zagubionego imienia. Jednakże żaden człowiek
nie może poznać wszystkich słów (znał je tylko Segoy stwarzając świat), bo „język ten
nie ma końca. A oto dlaczego. Nazwa morza brzmi »inien« [...]. Ale to, co nazywamy
Morzem Najgłębszym ma również swoje imię w Dawnej Mowie. Jako że żadna rzecz
nie może mieć dwu prawdziwych imion, »inien« może znaczyć tylko »całe morze z
wyjątkiem Morza Najgłębszego«. I oczywiście nie znaczy to nawet tyle, jest bowiem
bez liku mórz i zatok, i cieśnin, które noszą swoje własne imiona. Toteż gdyby jakiś
mag - Mistrz Morski był na tyle szalony, aby usiłować wzburzyć lub zniszczyć czarami
cały ocean, jego zaklęcie musi zawierać nie tylko ów wyraz »inien«, ale imię każdego
obszaru, każdego skrawka, każdej odrobiny morza na przestrzeni całego Archipelagu i
całych Zewnętrznych Rubieży i jeszcze dalej, aż do miejsca, w którym imiona mają
swój kres”30. Tym samym to, co daje czarnoksiężnikom moc czynienia czarów, wytycza
27

11 Tejże, Najdalszy brzeg, s. 160.

28

12 E. Mieletinski, op. cit., s. 214.
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13 Tamże, s. 215.
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14 U. K. Le Guin, Czarnoksiężnik z Archipelagu, przeł. S. Barańczak, Gdańsk 1990,
s. 42.
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zarazem granice tej mocy. Takie ograniczenia są potrzebne, gdyż Słowa Tworzenia są
wielką potęgą, która wykorzystana przez kogoś szalonego czy ogarniętego - tak ludzką
przecież - żądzą władzy, mogłaby stać się narzędziem niewyobrażalnego zniszczenia.
W rękach mądrych Mistrzów ze Szkoły Czarnoksiężników na Roke sztuka magiczna
stanowi instrument służący utrzymaniu kosmicznego ładu, ustanowionego w
momencie pratworzenia. Magowie z Wyspy Mądrości wiedzą, że „tak jak cień musi
otaczać światło, tak samo niebezpieczeństwo musi otaczać czarodziejską moc”31 i zdają
sobie sprawę z konsekwencji każdego magicznego działania. „[...] Nie wolno ci
zmieniać ani jednej rzeczy, ani jednego kamyka, ani jednego ziarnka piasku, dopóki nie
będziesz wiedział jakie dobro i zło wywoła ten czyn. Świat jest w Równowadze.
Czarodziejska moc Przemieniania i Przywoływania może zakłócić równowagę świata.
Niebezpieczna to moc. Najbardziej ryzykowna. Musi być poprzedzona wiedzą i służyć
potrzebie”32 - przestrzega Mistrz Sztuk bohatera Czarnoksiężnika z Archipelagu, Geda,
uczącego się magii na Roke.
Jednakże nie wszyscy magowie respektują tę zasadę. Nie dbając o Równowagę,
używają swej sztuki dla celów partykularnych, uległszy pokusie zdobycia władzy nad
innymi, czy pragnieniu udowodnienia swej wszechmocy. W dziejach Ziemiomorza
zdarzały się wielokrotnie przypadki nadużycia mocy. Sam Ged, późniejszy Przełożony
Szkoły Czarnoksiężników, w młodości popełnił ów grzech, by popisać się potęgą
swych czarów przed znienawidzonym rywalem. Przywołując ducha zmarłej przed
wiekami piękności, Elfarran, otworzył szczelinę między światami życia i śmierci,
światła i ciemności, i dopiero interwencja ówczesnego Arcymaga przywróciła
zachwianą Równowagę. Poza tym „Każda wyspa Ziemiomorza zna czarownice, które
rzucają plugawe zaklęcia, czarodziejów, którzy używają swej sztuki dla zdobycia
bogactwa. Ale to nie wszystko. Władca Ognia, który szukał sposobu zniszczenia
ciemności i wstrzymania słońca na niebie, był wielkim magiem - nawet Erreth-Akbe z
ledwością się przed nim obronił. Taki sam był wróg Morreda. Gdy przychodził, całe
miasta klękały przed nim, armie walczyły dla niego. Zaklęcie, jakie utkał przeciwko
Morredowi, było tak potężne, że nawet gdy już został zabity, czar nie mógł się
zatrzymać i morze zalało wyspę Solea, niszcząc na niej wszystko. To byli ludzie,
których wielka moc i wiedza służyły woli zła i odżywiały ją”33.
Tak więc Język Tworzenia niewłaściwie użyty ma siłę niszczycielską, następuje
wtedy jakby odwrócenie pierwotnego charakteru mocy magicznej, która z twórczej
przeradza się w destrukcyjną. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w Najdalszym
brzegu, trzecim tomie tetralogii, w którym całemu światu Ziemiomorza zagraża
ostateczna zagłada na skutek upadku magii. Według Mieletinskiego eschatologiczne
mity o końcu świata „jawnie wywodzą się z mitów kosmologicznych, na co wyraźnie
wskazuje ich struktura i układy fabularne - tyle, że akcja rozwija się w nich w
odwrotnym kierunku. Mitologia eschatologiczna urzeczywistnia możliwość
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uwolnienia żywiołowych sił chaosu lub osłabienia struktury kosmicznej” 34. W ten
właśnie sposób zbudowana jest nakreślona przez Ursulę Le Guin w Najdalszym brzegu
koncepcja końca świata. Ziemiomorze ogarnia coraz większy chaos, gdyż „źródła
magii wysychają”. Świat - który powstał dzięki Językowi Tworzenia - ulega
rozkładowi, gdy czarnoksiężnicy utrzymujący poprzez magię Wielką Równowagę,
zrzekają się swej sztuki i zapominają Słów Tworzenia. Tak jak kosmos utożsamiany jest
z ładem i normą, tak chaos kojarzy się z pogwałceniem norm. A ponieważ w
Ziemiomorzu obowiązuje ustanowione w prapoczątkach prawo imion, upadek
kosmicznego porządku musi być związany z podważeniem tej zasady.
I rzeczywiście - Le Guin konsekwentnie konstruuje obraz powrotu chaosu jako skutku
zatraty prawdziwych nazw rzeczy. Stare jak świat (a raczej jak człowiek) pragnienie
nieśmiertelności to przyczyna, dla której szalony mag Cob otwiera drzwi pomiędzy
światami życia i śmierci, światła i ciemności. Jego wielki czar niszczy Równowagę - w
świecie powstaje dziura „i światło wsącza się przez nią, a słowa odchodzą wraz ze
światłem”35. Nawet stworzenia tak potężne i mądre jak smoki, które mówiły zanim
przemówił człowiek i dla których magia stanowi samą esencję i jest ich prawdziwą
substancją, boją się Pana Dwóch Krain jako istoty przeciwnej naturze, a ich strach
pozwala jego czarom zdobyć nad nimi przewagę. Gdy Cob odbiera im Język
Tworzenia, pożerają się nawzajem lub odbierają sobie życie rzucając się do morza, bo
smok pozbawiony swej mowy „jest niczym więcej jak żmiją, niemym robakiem, jego
mądrość oniemiała”36. Także ci, którzy są odpowiedzialni za podtrzymywanie
Równowagi - magowie - oddają swe prawdziwe imiona w zamian za wieczne życie,
obiecane im przez Coba. W ten sposób muszą zapłacić za nieśmiertelność, gdyż nikt nie
może zabrać ze sobą imienia do miejsca przejścia między śmiercią i życiem, bo „droga
jest zbyt wąska” (w krainie zmarłych jest się tylko swoim prawdziwym imieniem zatem jeśli się go nie ma, nie można umrzeć naprawdę). Cena to bardzo wysoka,
albowiem w świecie Ziemiomorza (zgodnie ze wspomnianą już mitologiczną zasadą
identyfikowania istoty rzeczy z jej nazwą) imię człowieka określa w pewnym sensie
całą jego osobę, jest rodzajem sekretnego talizmanu, strzegącego wrodzonego
powołania człowieka, a co za tym idzie - jego tożsamości. Tak np. prawdziwe imię
młodego bohatera Najdalszego brzegu, Arrena, brzmi: Lebannen, co oznacza „jarzębinę”
- symbol życia (zwłaszcza w mitologii celtyckiej). Jego zadaniem zaś jest przywrócenie
kosmicznego porządku w pogrążającym się w chaosie świecie Ziemiomorza. A
ponieważ życie nie może istnieć bez śmierci (w filozofii zawartej w tetralogii są to dwie
komplementarne wartości), a tę odrzucił szalony czarnoksiężnik Cob, Lebannen musiał
ponownie zaakceptować śmierć (swoją własną, ale jako reprezentant wszystkich ludzi),
by umożliwić życie i odwrócić postępujący rozkład Ziemiomorza.
Takie przeświadczenie o związkach imienia z losem tego, kto je nosi, pojawia się
w kulturze od niepamiętnych czasów. Rodzice nadając dziecku imię wyrażali tym
samym, czego się po nim spodziewają. W czasach chrześcijańskich „z imionami
34
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katolickiego kalendarza świętych wiążą się nie tylko nadzieje, że dziecko będzie
korzystać z opieki świętych, lecz także i to, że cnoty świętych zaczną się z czasem
udzielać dziecku”37. W Biblii imiona pierwszych ludzi wyrażały ich istotę: Adam to po
hebrajsku „człowiek”, Ewa otrzymała imię, które oznacza „życie”, bo stała się jego
dawczynią - matką wszystkich ludzi. Człowiek pozbawiony imienia przestaje być sobą,
nie wie, kim jest. Podobnie w Grobowcach Atuanu, drugim tomie tetralogii, Tenar,
najwyższa kapłanka chtonicznych Dawnych Mocy, Bezimiennych, nosi rytualne imię
Arha („pożarta”). Jej prawdziwe imię odebrano jej podczas specjalnego obrzędu, bo
jako słudze tych, którzy nie mają imion, nie wolno jej też posiadać własnego. Wraz z
jego utratą symbolicznie „pożarta” została jej tożsamość - Tenar znaczy „latarnia” - i
dziewczyna stała się bezwolnym przedłużeniem Sił Ciemności, kapłanką Grobowców miejsca, gdzie święte prawa zabraniają używania najmniejszego bodaj źródła światła.
Dopiero gdy dzięki magowi Gedowi odzyskuje swe imię, poznaje, że jej prawdziwe
powołanie wiąże się z siłami światła, a nie ciemności, i wraz z Gedem opuszcza
mroczną dziedzinę Nienazwanych. Jeszcze bardziej jaskrawy przykład związku
pomiędzy imieniem a tożsamością człowieka, jego istotą, znajdziemy w postaci
wspomnianego już czarnoksiężnika Coba. Próbując osiągnąć nieśmiertelność, oddaje
on swoje prawdziwe imię i choć daje mu to możliwość wielokrotnego przekraczania
granicy pomiędzy światami życia i śmierci, to jednocześnie pozbawia go
przynależności do któregoś z nich. Nie będąc ani żywy, ani martwy - Cob staje się po
prostu nikim: „Istniejesz, lecz bez imienia i bez postaci. Nie możesz zobaczyć światła
dnia, nie możesz zobaczyć ciemności. Zaprzedałeś zieleń ziemi, słońce i gwiazdy, aby
ratować siebie. Ale nie masz jaźni. Wszystko, co zaprzedałeś, jest tobą. Oddałeś
wszystko za nic. A teraz szukasz sposobu, aby wciągnąć w siebie cały świat, całe to
światło i życie, które straciłeś, aby wypełnić nimi swą nicość” 38 - mówi do niego w
krainie zmarłych Ged, usiłujący naprawić to, co tamten zniszczył - równowagę między
życiem a śmiercią. Bo czyn Coba nie tylko unicestwił jego samego - widmo zagłady
zawisło nad całym Ziemiomorzem, gdyż inni czarnoksiężnicy, skuszeni przez niego,
także „wymienili” swe imiona na obietnicę wiecznego życia. A wraz z ich utratą
zapomnieli Język Tworzenia, magiczne zaklęcia i wzory - wszystko, na czym opiera się
magia. Ich czary, nawet tak proste, jak łatanie dziurawych garnków czy odnajdywanie
zagubionych igieł, przestały działać. Stali się magami bez mocy magicznej - a więc
zaprzeczeniem samych siebie, ludźmi bez tożsamości. Akaren, czarownica, która
posługiwała się swoim kunsztem dla tworzenia piękna (była Farbiarką Lorbanery,
wyspy słynącej z wyrobu wspaniałego, kolorowego jedwabiu), pozbawiona swego
prawdziwego imienia nie potrafi już farbować tkanin - robić tego, do czego została
powołana, co stanowiło sens jej życia. I choć farby, których używała, są niezmywalne,
to jej „umysł został zmyty do czysta. Nie ma już w nim kolorów”39. Tak więc w świecie
Ziemiomorza imię nie tylko wyróżnia człowieka spośród innych, lecz określając go,
stanowi istotną część składową jego osobowości. Mając takie znaczenie - imię musi być
37
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38

22 U. K. Le Guin, Najdalszy brzeg, s. 189.

39

23

Tamże, s. 90.

Jesieú’97

Simbelmynë #2

strona 59

strzeżone jak największy skarb, tym bardziej, że jego znajomość daje władzę nad tym,
kto je nosi.
Przekonanie takie było głęboko zakorzenione w bardzo wielu kulturach
archaicznych: człowiek pierwotny nie dostrzegał bowiem różnicy między rzeczami a
słowami, wyobrażając sobie, że „związek między osobą a imieniem lub rzeczą i jej
nazwą nie jest jedynie związkiem umownym czy też idealnym, lecz więzią rzeczywistą
i silną, łączącą jedno z drugim w taki sposób, że magiczne zabiegi w stosunku do
człowieka mogą być dokonane równie łatwo za pośrednictwem imienia jak włosów,
paznokci czy innej materialnej części jego osoby”40. Tak np. Indianie z Ameryki
Północnej uważali, że złośliwe obchodzenie się z imieniem człowieka „może mieć
równie szkodliwe skutki, jak rana zadana jakiejkolwiek części jego ciała” 41. Wierzenia
takie sprawiały, że dokładano wszelkich starań, by ukryć swoje imię i uniemożliwić
osobom nieprzychylnie usposobionym wykorzystanie go dla wyrządzenia krzywdy
posiadaczowi owego imienia. Jednym z zabezpieczeń chroniących przed nadużyciem
tego rodzaju było posiadanie dwóch imion: używanego na codzień oraz sekretnego,
znanego wyłącznie szczupłemu gronu zaufanych. Tak np.: „Wsród plemion Australii
Środkowej każdy mężczyzna, każda kobieta, każde dziecko posiadają poza swym
imieniem własnym, będącym w powszechnym użytku, imię tajne lub święte, znane w
pełni jedynie wtajemniczonym członkom grupy, które mu starsi nadają wkrótce po
urodzeniu. Tego tajnego imienia nie wymienia się nigdy poza najbardziej uroczystymi
okazjami. Wypowiedzenie tego imienia tak głośno, by mógł je usłyszeć członek innej
grupy, byłoby bardzo poważnym naruszeniem zwyczajów obowiązujących w
plemieniu, równie groźnym jak najstraszliwsze świętokradztwo u nas”42. Obawa, by
obcy znający imię człowieka, posługując się nim w magiczny sposób, nie wyrządził
krzywdy temu, kto je nosi, doprowadziła do powstania podobnych zwyczajów u
starożytnych Egipcjan. „Każdy Egipcjanin otrzymywał dwa imiona, z których jedno
uchodziło za imię prawdziwe, czyli wielkie, drugie zaś za dobre, czyli małe. Dobre,
czyli małe, znane było publicznie, wielkie zaś, czyli prawdziwe, starannie zatajano”43.
Także „Dziecko braminów otrzymuje dwa imiona, jedno dla codziennego użytku,
drugie zaś tajne, którego nie zna nikt poza ojcem i matką. To ostatnie imię używane jest
jedynie przy takich uroczystościach jak ślub”44.
Analogiczna zasada obowiązuje w świecie Ziemiomorza - jego mieszkańcy
noszą dwa imiona: to prawdziwe, będące słowem z Dawnej Mowy (oprócz właściciela
zna je tylko mag, który mu je nadał), i powszednie, użytkowe (rodzaj przydomka). W
tym układzie ujawnienie komuś swego sekretnego imienia to wyraz bezgranicznego
zaufania, miłości i przyjaźni, a chwila, w której się to dokonuje, jest zawsze
wyjątkowym i wzruszającym wydarzeniem w życiu człowieka. Gdy spotkało to
bohatera pierwszej części tetralogii, czarnoksiężnika Geda (zwanego potocznie
40
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G. J. Frazer, Złota gałąź, przeł. H. Krzeczkowski, Warszawa 1969, s. 217.
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Tamże.

42

Tamże, s. 217-218.
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Tamże, s. 218.
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Krogulcem), któremu jego przyjaciel Vetch, także mag, odkrył swe prawdziwe imię:
Estarriol, Ged „stał przez chwilę bez ruchu, jak ktoś, kto dowiedział się wielkich nowin
i musi rozszerzyć swą duszę, aby je przyjąć. Wspaniałym darem było to, co ofiarował
mu Vetch”45, albowiem „Prawdziwego imienia mężczyzny nie zna nikt oprócz niego
samego i tego, kto mu je nadał. Mężczyzna może się w ostateczności zdecydować, aby
zdradzić je swemu bratu, żonie czy przyjacielowi, jednakże nawet ci nieliczni nie
używają nigdy owego imienia tam, gdzie może je usłyszeć ktoś trzeci [...]. Jeżeli zaś
prości ludzie ukrywają swoje imię przed wszystkimi oprócz tych paru, których kochają
i którym ufają bezgranicznie, tym bardziej muszą tak czynić ludzie zajmujący się
czarnoksięstwem - bardziej niebezpieczni i bardziej narażeni na niebezpieczeństwo.
Kto zna imię człowieka, ten ma w swojej mocy jego życie. I właśnie Gedowi, który
utracił wiarę w siebie, Vetch, ofiarował ten dar, na który stać tylko przyjaciela - dowód
niezachwianego, nie dającego się zachwiać zaufania”46.
Związanym ze słowem mitom kosmogonicznym i eschatologicznym odpowiada
w tetralogii rozwinięty w przestrzeni model kosmiczny. Na płaszczyźnie poziomej
kosmiczne centrum stanowi wyspa Roke, gdzie znajduje się szczególnie ważna dla
całego Ziemiomorza Szkoła Czarnoksiężników, w której obdarzeni mocą chłopcy ze
wszystkich jego krain uczą się sztuki magicznej, tzn. poznają Dawną Mowę, sposoby i
konsekwencje
jej
używania.
Nieprzypadkowo
główna
siedziba
ludzi
odpowiedzialnych za podtrzymywanie kosmicznego ładu jest tam właśnie. Otóż
Wzgórze Roke, centralne miejsce na wyspie, jako pierwsze wynurzyło się z oceanu,
kiedy wypowiedziano Pierwsze Słowo, a „jego korzenie zagłębiają się aż do środka
ziemi” i „są korzeniami bytu” (por. obecne w mitach całego świata wyobrażenie
„pępka ziemi”, z którym wiąże się pierwszy kawałek ziemi wydobyty z morza), stąd
wszelkie czary mają tam wyjątkową siłę. Na Roke rośnie też Wewnętrzny Gaj, gdzie
same drzewa mają czarodziejską moc. Ludzie nie wtajemniczeni sądzą nawet, że „Las
porusza się w jakiś tajemniczy sposób. Lecz mylą się, gdyż Las jest nieruchomy [...], to
porusza się wszystko wokół”47 (!). „Środkowość” Wyspy Mądrości podkreślona jest
przeciwstawieniem jej „dzikim” peryferiom o słabo rozwiniętej kulturze. Stare
powiedzenie magów mówi: „Na Rubieżach prawa się zmieniają”. Oznacza ono, że
„czary są zależne od miejsca, w którym się je rzuca. Prawdziwe zaklęcie na Roke może
okazać się zwyczajnymi słowami na Iffish. Język Tworzenia nie wszędzie jest dobrze
pamiętany - tu jedno słowo, tam inne. Tkając czar, przeplata się go ziemią, wodą,
wiatrami i światłem miejsca, gdzie jest rzucany” 48. Na najodleglejszych i najmniej
poznanych lądach Ziemiomorza sztuka magiczna nie jest w pełni zgłębiona i
całkowicie rozumiana (ze względu na ogromne oddalenie od jej centrum - Szkoły
Czarnoksiężników). Jako taka może też łatwiej zostać unicestwiona przez kogoś, komu
zależałoby na jej zniszczeniu. Toteż gdy na skutek działań Coba magia przestaje
działać, jej moc słabnie i zanika najpierw na Rubieżach, by dopiero na końcu dosięgnąć
45
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U. K. Le Guin, Czarnoksiężnik z Archipelagu, s. 59.
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samo jądro czarów - wyspę Roke.
Tak więc Ursula Le Guin czyni prawo imion podstawą całego powieściowego
świata w swej tetralogii. Uzależnia od niego zarówno kosmogenezę, horyzontalny
model kosmiczny, jak i eschatologię Ziemiomorza. Posługując się po mistrzowsku
rozmaitymi motywami i fabułami mitologicznymi, przywraca słowu jego stwórczą siłę.
Na zakończenie może warto jeszcze dodać, że cała jej koncepcja Języka Tworzenia
przypomina pod pewnymi względami indyjską ideę kreacyjnej mowy („Wać”),
wspomnianej już na początku rozdziału. Obie: Dawna Mowa w Ziemiomorzu i
pierwotna, źródłowa „Wać” łączą się z procesem kosmogenezy. Indyjska Mowa
kreacyjna jest tylko jedna, ale rozdzielona na różne języki. Składa się z czterech części
znanych wyłącznie natchnionym wieszczom i kapłanom-braminom (ich
odpowiednikami w świecie Ziemiomorza są czarnoksiężnicy), a tylko jedna część,
używana jako język ludzi, dostępna jest zwykłym śmiertelnikom. Podobnie jak Język
Tworzenia w powieściowym cyklu Le Guin nie jest zrozumiały dla
niewtajemniczonych, tak zwyczajny człowiek, nawet jeśli spotyka „Wać” w jej
widzialnych i słyszalnych przejawach, to i tak nie pozna jej prawdziwego znaczenia. Jej
kreacyjna funkcja obejmuje nie tylko zdolność tworzenia rzeczywistości (wszelkich
bytów), ale też ukrywania (ujawniania) jej prawdziwej natury - jej Imienia (!) - tak jak w
Ziemiomorzu, gdzie imię rzeczy w Dawnej Mowie identyfikowane jest z jej prawdziwą
istotą. W ujęciu późniejszej indyjskiej filozofii języka Wszechświat jest transformacją
Dźwięku (źródłowego). „Kreacyjna funkcja mowy (dźwięku) pociąga za sobą w
konsekwencji uznanie twórczego aspektu ciszy. Tak jak w muzyce pauzy są równie
ważne jak nuty, tak i rzeczy niewypowiedziane są równie ważne jak wypowiedziane.
Stwórcza moc jest bowiem ukryta już w słowie niewypowiedzianym, potencjalnym - w
ciszy wypełnionej myślą”49. Analogiczną myśl odnajdziemy w Ziemiomorzu: „Aby
słyszeć, należy milczeć”50 - powiada mądry Mistrz Ogion, a pierwsze słowa
ziemiomorskiej Pieśni o Stworzeniu Éa brzmią: „Tylko w milczeniu słowo...”51.

Powyższy tekst pochodzi z książki Mit i magia. Ursula K. Le Guin M. Biangi i M. Stawickiego - kolejnej już publikacji z
serii Anatomia fantastyki (wcześniej ukazały się J. Szyłak Horror i Kino Nowej Przygody i B. Iwicka Kultura Śródziemia w
końcu Trzeciej i na początku Czwartej Ery). Dzięki uprzejmości naszych przyjaciół z Gdańska będziemy Wam
prezentować fragmenty kolejnych książek serii. Mamy nadzieję, że w ten sposób zachęcimy Was do sięgnięcia po te co tu ukrywać - ciekawe i ambitne pozycje, które rekomendujemy z pełnym przekonaniem.

Mit i magia. Ursula K. Le Guin
(M. Bianga Mit i magia w „Ziemiomorzu” Ursuli K. Le Guin, M. Stawicki Czytelnik w mit wprowadzony)
Czerwony Karzeł #10, wydanie monograficzne,
Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk 1997, s. 154, ilustracje mapy.
Cena: 6 zł + ok. 1,5 zł (koszty wysyłki)
Książkę można nabyć wpłacając powyższą kwotę na konto GKF:
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B. J. K[oc]., op. cit., s. 116.
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U. K. Le Guin, Czarnoksiężnik z Archipelagu, s. 18.
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Tejże, Tehanu, s. 5 (przeł. S. Barańczak).

34
35

strona 62

Simbelmynë #2

Jesieú’97

Gdański Klub Fantastyki, skr. poczt. 76, 80-325 Gdańsk 37
Nr konta GKF: PKO BP I O/GDYNIA nr 10201853-237451-270-1

Bibliografia twórczości J.R.R. Tolkiena
opracował Ĺke Bertenstam


część II
lata 1948 - 1996

75.

76.

77.

78.

79.

80.

1953.

1948
MS Bodley 34: A re-collation of a collation. S.R.T.O. d'Ardenne and
J.R.R. Tolkien w Studia Neophilologica, Uppsala, vol. 20, no. 1/2
(1947/48, pr. 1948), str. [65]-72.
Esej. Uwagi do A Collation of the Katherine Group (MS Bodley 34) Ragnara Furuskoga
(jak wyżej, vol. 19, no. 1/2 (1946/47, druk 1946), str. [119]-166)
1949
Farmer Giles of Ham (Rudy Dżil i jego pies).
London: George Allen & Unwin, [październik] 1949, str. 78.
1953
Form and Purpose. W Pearl. Edited by E.V. Gordon. Oxford: At the
Clarendon Press, [11 lipiec] 1953, 186 str.
Tekst przedrukowany jako trzecia część Przedmowy do Sir Gawain and the Green Knight,
Pearl, and Sir Orfeo (str. 18-23).
A Fourteenth-Century Romance
Radio Times, London, 4 grudnia 1953, str. 9
Artykuł napisany w związku z adaptacją Tolkienowskiego przekładu Sir Gawain...
The Homecoming of Beorhtnoth, Beorhthelm’s Son w Essays and
Studies by members of the English Association, London, N.S., vol. 6 (1953), str. [1]-18.
Dzieło słada się z trzech części: Beorhtnoth's Death (esej), The Homecoming of Beorhtnoth,
Beorhthelm’s Son (poemat, w formie dialogu) oraz Ofermod (esej). Zamieszczono je w The
Tolkien Reader, Tree and Leaf; Smith of Wootton Major; The Homecoming of Beorhtnoth,
Beorthelm’s Son, and Poems and Stories, a także oddzielnie w Pinner: Anglo-Saxon Books,
(1991. 28 str.) [w ograniczonym nakładzie 300 numerowanych egzemplarzy z okazji
tysięcznej rocznicy bitwy pod Maldon] Zachowało się również nagranie utworu w
wykonaniu samego Tolkiena, które jednak nigdy nie znalazło się w oficjalnej dystrybucji.
Jedynie uczestnicy konferencji J.R.R. Tolkien Centenary Conference w Oksfordzie (sierpień
1992) otrzymali specjalne kasety z tym nagraniem.
Middle English 'Losenger': Sketch of an etymological and semantic
enquiry w Essais de philologie moderne (1951): Communications présentées au Congrčs
International de Philologie Moderne, réuni ŕ Ličge du 10 au 13 septembre 1951, ŕ l'occasion du Lxe
Anniversaire des Sections de Philologie germanique et de Philologie romane de la Faculté de
Philosophie et Lettres de l'Université de Ličge. Paris: Les Belles Lettres, [przed13 października]
(Bibliothčque de la Faculté de Philologie et Lettres de l'Université de Ličge; 129)
Esej Tolkiena znajduje się na str. [63]-76.
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81.

1954
The Lord of the Rings (Władca Pierścieni)
I. The Fellowship of the Ring: Being the First Part of The Lord of the Rings (Drużyna
Pierścienia [inne polskie tytuły tego tomu to Wyprawa i Bractwo Pierścienia])
London: George Allen & Unwin, [29 lipca] 1954, 423 str.
II. The Two Towers: Being the Second Part of The Lord of the Rings (Dwie Wieże)
London: George Allen & Unwin, [11 listopad] 1954, 352 str.
III. The Return of the King: Being the Third Part of The Lord of the Rings. (Powrót Króla)
London: George Allen & Unwin, [20 października] 1955, 416 str.
Pierwsze poprawione wydanie zostało opublikowane w Nowym Jorku przez wydawnictwo
Ballantine Books w 1965. Inne poprawki zostały uwzględnione w angielskim wydaniu
wydawnictwa Allen & Unwin w 1966. Kolejne zmiany były uwzględniane w kolejnych
angielskich wydaniach książki. W 1987 wydawnictwo Houghton Mifflin z Bostonu podjęło
próbę połączenia wszystkich poprawek z wydań brytyjskim z tymi, jakie wystąpiły
wyłącznie we wspomnianym wcześniej wydaniu amerykańskim. Angielskie wydanie z tymi i
dalszymi korektami ukazało się nakładem wydawnictwa HarperCollins w 1994 roku. Proces
ten trwa nadal i co jakiś czas w Wielkiej Brytanii ukazują się kolejne poprawiane edycje
Władcy Pierścieni. Zachowały się nagrania z fragmentami książki czytanymi przez samego
J.R.R. Tolkiena. W rozpowszechnianiu znalazły się płyty gramofonowe J.R.R. Tolkien reads
and sings his The Hobbit and The Fellowship of the Ring oraz J.R.R. Tolkien reads and sings
his The Lord of the Rings, The Two Towers/The Return of the King (New York: Caedmon
Records, © 1975, TC 1477 and TC 1478).

82.

83.

84.

85.

86.

1955
Imram (z dwoma ilustracjami Roberta Gibbingsa) w Time and Tide,
London, 3 grudnia 1955, p. 1561.
Wiersz. Przedrukowany w Sauron Defeated (str. 296-299 wcześniejsza wersja części The
Notion Club Papers i zatytułowana The Death of St. Brendan znajduje się na str.295-296).
Preface w The Ancrene Riwle (The Corpus MS.: Ancrene Wisse).
Translated into Modern English by M.B. Salu. With an Introduction by Dom Gerard Sitwell,
O.S.B., and a Preface by J.R.R. Tolkien.
London: Burns & Oates, [listopad] 1955, 196 str.
Przedmowa.
1958
Prefatory Note w The Old English Apollonius of Tyre.
Edited by Peter Goolden. Oxford: Oxford University Press, 1958.
Słowo wstępne.
1960
List do wydawcy Triode, Manchester, no. 18 (maj 1960), str. 27.
Komentarz do No Monroe in Lothlorien! Arthur R. Weira (jak wyżej, (styczeń 1960),
str. 31-33).
1962
The Adventures of Tom Bombadil (Przygody Toma Bombadila)
Illustrated by Pauline Baynes.
London: George Allen & Unwin, [22 listopada] 1962. 63 str.
Zbiór 16 wierszy. Sześć z nich, czytanych przez J.R.R. Tolkiena znalazło się na płycie Poems
and Songs of Middle Earth (New York: Caedmon Records, © 1967, TC 1231). (por. The Road
Goes Ever On)
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87.

88.

89.

90.

91.

Ancrene Wisse: The English Text of the Ancrene Riwle: Ancrene Wisse.
Edited from MS. Corpus Christi College, Cambridge 402 by J.R.R. Tolkien. With an
Introduction by N.R. Ker. London: Published for the Early English Text Society by the
Oxford University Press, [7 grudnia] 1962, 222 str. (Early English Text Society; 249)
1963
English and Welsh w Angles and Britons: O'Donnell Lectures.
Cardiff: University of Cardiff Press, [8 lipca] 1963. [8], 168 str.
Esej, zamieszczony na str. [1]-41.
1964
Tree and Leaf (Drzewo i Liść)
London: Unwin Books, [28 maja] 1964, 92 str.
Przedruk On Fairy-Stories (zmieniona wersja tekstu opublikowanego wcześniej w Essays
Presented to Charles Williams) oraz Leaf by Niggle.
Drugie wydanie ukazało się 25 sierpnia 1988 nakładem wydawnictwa Unwin Hyman
(101 str.; ISBN 0-04-440254-6) i zawiera również poemat Mythopoeia.
1965
The Dragon’s Visit w Winters’ Tales for Children. Edited by
Caroline Willier. Illustrated by Hugh Marshall. London: Macmillan,
[październik] 1965, 200 str.
Wiersz str. [84]. Wcześniejsza wersja ukazała się w 1937.
Przedruk w The Annotated Hobbit, str. 262-263.
Once Upon a Time w Winters’ Tales for Children. Edited by Caroline
Willier. Illustrated by Hugh Marshall. London: Macmillan,
[październik] 1965, 200 str.
Wiersz str.56.

1966
Tolkien on Tolkien w Diplomat, New York, vol. 18, no. 197
(październik 1966), str. 39.
Artykuł z elementami autobiografii.
93.
The Tolkien Reader
New York: Ballantine Books, wrzesień 1966. 286 str.
Zawiera The Homecoming of Beorhtnoth, Beorhthlm’s Son, Tree and Leaf, Farmer Giles of
and The Adventures of Tom Bombadil.
92.

Ham,

1967
94.
For W.H.A. w Shenandoah, Lexington, Va., vol. 18, no. 2
(zima 1967), str. [96]-[97].
Wiersz dedykowany W.H. Auden. Wydany w dwóch wersjach: w staroangielskiej
(podpisany Ragnald Hrćdmóding) i angielskiej (J.R.R.T.).
95.
The Road Goes Ever On: A Song Cycle. Poems by J.R.R. Tolkien.
Music by Donald Swann. With decorations by J.R.R. Tolkien.
Boston: Houghton Mifflin Company, [31 października] 1967.
Muzyka do sześciu wierszy z Władcy Pierścieni (wg oryginału: The Road Goes Ever on,
Upon
the Hearth the Fire is Red, In the Willow-meads
of Tasarinan, In Western Lands, Namárië, I Sit beside
the Fire, A Elbereth Gilthoniel) oraz jednego z Przygód Toma
Bombadila (Errantry [Wędrówka za morze]) oraz tłumaczenie i uwagi dotyczące A Elbereth
Gilthoniel and Namárië. Muzyka i wiersze, w wykonaniu Williama Elvina, ukazały
się jako Poems and Songs of Middle Earth (New York: Caedmon Records, © 1967, TC 1231).
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96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

Na tej płycie znalazły się również niektóre wiersze z Przygód Toma Bombadila czytane
przez J.R.R. Tolkiena. Drugie wydanie: London: George Allen & Unwin, [październik] 1978.
Wydanie zmienione, zawiera także dołączony wiersz Bilbo's Last Song (at the Grey Havens)
[wiersz ten opublikowaliśmy jako Ostatnią pieśń Bilba w Sn #1 zaś fragmenty The Road...
publikował NE].
Smith of Wootton Major (Kowal z Podlesia Większego)
Illustrated by Pauline Baynes.
London: George Allen & Unwin, [9 listopada] 1967. 61, [1] str.
1969
Smith of Wootton Major and Farmer Giles of Ham (Kowal z Podlesia Większego;
Rudy Dżil i jego pies)
Illustrated by Pauline Diana Baynes.
New York: Ballantine Books, marzec 1969. 156 str.
1971
Notka w Attacks of Taste. Compiled and edited by Evelyn B. Byrne & Otto M. Penzler.
New York: Gotham Book Mart, [25 grudnia] 1971.
Według opracowania Hammonda (B29) jest to zbiór wypowiedzi pisarzy na temat
ulubionych książek z czasów młodości. Notka autorstwa J.R.R.T. znajduje się na str. 43.
1972
Beautiful Place because Trees are Loved w Daily Telegraph,
London, 4 lipca 1972, str. 16.
List do redakcji w odpowiedzi na artykuł redakcji (Forestry and Us, jak wyżej, 29 czerwca
1972, str. 18). Przedrukowany w zborze listów The Letters of J.R.R. Tolkien pod nr. 339.
1974
Bilbo’s Last Song (At the Grey Havens)
London: George Allen & Unwin, [26 listopada] 1974.
Plakat. 60 x 40 cm. Nowe wydanie: London: Unwin Hyman, 1990, 32 str.
Illustrated by Pauline Baynes. (ISBN 0-04-440728-9) [wiersz ten opublikowaliśmy jako
Ostatnią pieśń Bilba w S #1].
1975
Farmer Giles of Ham, The Adventures of Tom Bombadil (Rudy Dżil i jego pies; Przygody
Toma Bombadila)
London: Unwin Books, [30 października] 1975, 144 str. ISBN 0-04-823125-8
Wydanie z ilustracjami Pauline Baynes. Zawiera wznowienia Rudego Dżila i Przygód Toma
Bombadila.
Guide to the names in ‘The Lord of the Rings’ w A Tolkien Compass.
Edited by Jared Lobdell. La Salle, Ill.: Open Court, 1975, 201 str.
ISBN 0-87548-316-X (hbk.) ISBN 0-87548-303-8 (pbk.)
Tekst Tolkiena ze wskazówkami dla tłumaczy Władcy Pierścieni (najprawdopodobniej
tłumaczących na języki germańskie), z poprawkami Christophera Tolkiena, znajduje się na
str. [155]-201 [zainteresowanych odsyłamy również do NE i Sn gdzie można znaleźć
etymologie nazw zaproponowane w tym tekście].
Sir Gawain and the Green Knight, Pearl, and Sir Orfeo
Translated by J.R.R. Tolkien. London: George Allen & Unwin,
[wrzesień] 1975, 146 str. ISBN 0-04-821035-8
Tree and Leaf (Drzewo i Liść), Smith of Wootton Major (Kowal z Podlesia Większego),
The Homecoming of Beorhtnoth, Beorthelm’s Son;
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London: Unwin Books, [30 października] 1975, 175 str. ISBN 0-04-820015-8

105.

1976
The Father Christmas Letters (Listy od Świętego Mikołaja)
Edited by Baillie Tolkien.
London: George Allen & Unwin, [2 września] 1976. [48] str. ISBN 0-04-823130-4
Listy... ukazały się w trzech wersjach. Powyższa jest wydaniem pełnym, podczas gdy
wydanie miniaturowe z 1994 pomija listy z lat 1931-1936. Wydanie najnowsze zatytułowane
Letters from Father Christmas pomija część tekstu z wydania pierwotnego mimo, że
dołączono część materiałów publikowanych po raz pierwszy jak: reprodukcje listów i
kopert, a także nieco nowych ilustracji.
1977

106.

107.

108.

109.

110.

The Silmarillion (Silmarillion)
Edited by Christopher Tolkien.
London: George Allen & Unwin, [15 września] 1977, 365 str. ISBN 0-04-823139-8
[rozmaite teksty] w Carpenter, Humphrey, J.R.R. Tolkien: A Biography.
London: George Allen & Unwin, [5 maja ] 1977, 287 str., zdjęcia. ISBN 0-04-928037-6
Pośród tych tekstów część nie została nigdzie indziej zamieszczona. Warto tu wspomnieć
limeryk w języku nevbosh (str. 36 [str. z opracowania A Biography M. Błażejewskiego
wydanego przez ŚKF w 1993: 16]), fragment wiersza Woodsunshine [Leśne słońce] (str. 47
[30]), sześć linijek z wiersza The Fall of Arthur [Upadek Artura] (str. 168 [123]) oraz krótki
wierszyk o Władcy Pierścieni (str. 223 [154]). Szczegółowe informacje można znaleźć w
opracowaniu Hammonda na str. 328-330.
1978
[rozmaite teksty] w Carpenter, Humphrey, The Inklings: C.S. Lewis,
J.R.R. Tolkien, Charles Williams, and their friends.
London: George Allen & Unwin, [październik] 1978, 287 str., zdjęcia. ISBN 0-04-809011-5
Pośród tych tekstów część nie została nigdzie indziej zamieszczona. Warto tu wspomnieć
wiersz na cześć Charlesa Williamsa Our dear Charles Williams many guises show... (str. 123126), krótki utwór o Inklingach w staroangielskim Hwaet! we Inclinga... (str. 176) i kuplety o
R.E. Havardzie, Owenie Barfieldzie (str. 177), Mathew Gervasie (str. 186), and Charlesie
Williamsie (str. 187). Szczegółowe informacje można znaleźć w opracowaniu Hammonda na
str. 335-337.
1979
Pictures by J.R.R. Tolkien
Foreword and Notes by Christopher Tolkien.
London: George Allen & Unwin, [1 listopada] 1979, [103] str. ISBN 0-04-741003-5
Wydanie poprawione zostało wydane przez HarperCollins w 1992 (ISBN 0-261-10258-3).
Przepiękny album z kolorowymi i czarno-białymi ilustracjami Tolkiena. Oprócz tej i innych
książek z ilustracjami autorstwa J.R.R. Tolkiena (głównie Hobbit, Listy od Świętego Mikołaja
i Mr Bliss) istnieją jeszcze dwie inne bardzo ważne publikacje dotyczące tej dziedziny: J.R.R.
Tolkien: Life and Legend J. Priestman oraz J.R.R. Tolkien: Artist & Illustrator W. Hammonda
i Ch. Scull (ponad 200 ilustracji, z których ponad połowa została opublikowana po raz
pierwszy).
Valedictory Adress to the University of Oxford, 5 June 1959
w J.R.R. Tolkien, Scholar and Storyteller: Essays in Memoriam.
Edited by Mary Salu and Robert T. Farrell.
Ithaca: Cornell University Press, [31 marca] 1979. 325 str. ISBN 0-8014-1038-X
Esej, str. 16-32. Esej ten w nieznacznie zmienionej wersji zamieszczono również w The
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Monsters and the Critics and Other Essays.

111.

112.

1980
Poems and Stories
Illustrated by Pauline Baynes
London: George Allen & Unwin, [29 maja] 1980. 342 str. ISBN 0-04-823174-6
Zbiór zawiera wznowienia Przygód Toma Bombadila, The Homecoming of Beorhtnoth,
Beorhthlm’s Son, Drzewa i Liścia, Rudego Dżila i Kowala z Podlesia Większego.
Unfinished Tales of Númenor and of Middle-earth (Niedokończone opowieści)
Edited with introduction, commentary, index and maps by Christopher Tolkien.
London: George Allen & Unwin, [2 października] 1980, 372 str. ISBN 0-04-823179-7
W Polsce książkę wydały w dwu różnych tłumaczeniach wydawnictwa Atlantis i Amber.
1981

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

Letters of J.R.R. Tolkien: A Selection.
Edited by Humphrey Carpenter with the assistance of Christopher Tolkien.
London: George Allen & Unwin, [20 sierpnia] 1981, 463 str. ISBN 0-04-826005-3
Wybór listów J.R.R. Tolkiena [część z nich publikowaliśmy w GW i Sn].
The Old English Exodus
Text, translation, and commentary by J.R.R. Tolkien.
Edited by Joan Turville-Petre. Oxford: At the Clarendon Press, 1981 [opublikowane 28
stycznia 1982]. x, 85 str. ISBN 0-19-811177-0
1982
Finn and Hengest: The Fragment and the Episode
Edited by Alan Bliss.
London: George Allen & Unwin, 1982 [opublikowane 20 stycznia 1983], 180 str.
ISBN 0-04-829003-3
Mr. Bliss
London: George Allen & Unwin, [20 września] 1982, 103 str. ISBN 0-04-823215-7
Równocześnie z tekstem reprodukowane są strony z rękopisu Tolkiena wraz z kolorowymi
ilustracjami. Wersja klubowa zatytułowana Pan Bliss, w tłumaczeniu Aleksandry
Wieruckiej, ukazała się w 1993 roku nakładem ŚKF.
1983
The Book of Lost Tales. Part I (Księga zaginionych opowieści)
Edited by Christopher Tolkien.
London: George Allen & Unwin, [27 październik] 1983, 297 str.
(The History of Middle-earth; 1) ISBN 0-04-823238-6
Oprócz oficjalnego wydania polskiego tego tytułu można znaleźć szereg jego fragmentów w
Gw i G. To samo odnosi się również do innych tomów cyklu.
The Monsters and the Critics and Other Essays.
Edited by Christopher Tolkien.
London: George Allen & Unwin, [3 marca] 1983, 240 str. ISBN 0-04-809019-0
Zbiór zawiera eseje: Beowulf: The Monsters and the Critics, On Translating Beowulf, Sir
Gawain and the Green Knight, On Fairy-Stories, English and Welsh, A Secret Vice oraz
Valedictory Address to the University of Oxford.
Smith of Wootton Major and Leaf by Niggle (Kowal z Podlesia Większego; Drzewo i Liść)
With illustrations by Pauline Baynes. London: Unwin Paperbacks, [13 czerwca] 1983, 78 str.
ISBN 0-04-823232-7
1984
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120.

The Book of Lost Tales. Part II (Ostatnie legendy Śródziemia)
Edited by Christopher Tolkien.
London: George Allen & Unwin, [16 sierpnia] 1984, 385 str.
(The History of Middle-earth; 2) ISBN 0-04-823265-3
1985

121.
122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

J.R.R. Tolkien's Letters to Rhona Beare
St. Louis, Mo.: The New England Tolkien Society, [marzec] 1985, 19 str.
The Lays of Beleriand
Edited by Christopher Tolkien.
London: George Allen & Unwin, [22 sierpnia] 1985, 393 str.
(The History of Middle-earth; 3) ISBN 0-04-823277-7
1986
The Shaping of Middle-earth: The Quenta, the Ambarkanta, and the
Annals together with the earliest 'Silmarillion' and the first Map
Edited by Christopher Tolkien.
London: George Allen & Unwin, [21 sierpnia] 1986, 380 str.
(The History of Middle-earth; 4) ISBN 0-04-823279-3
1987
The Lost Road and Other Writings: Language and Legend before 'The Lord of the Rings'
Edited by Christopher Tolkien.
London: Unwin Hyman, [27 sierpnia] 1987, 455 str.
(The History of Middle-earth; 5) ISBN 0-04-823349-8
1988
The Return of the Shadow: The History of The Lord of the Rings, Part One
[Edited by] Christopher Tolkien.
London: Unwin Hyman, [25 sierpnia] 1988, 497 str.
(The History of Middle-earth; 6) ISBN 0-04-440162-0
1989
Oliphaunt
Illustrated by Hank Hinton. Chicago: Contemporary Books,
1989. [16] str. (Beastly Verse) (A Calico Book) ISBN 0-8092-435-3
Książeczka dla dzieci zawierająca wiersz z Dwóch Wież.
The Treason of Isengard: The History of The Lord of the Rings, Part Two
[Edited by] Christopher Tolkien.
London: Unwin Hyman, [7 września] 1989, 504 str.
(The History of Middle-earth; 7) ISBN 0-04-440396-8
1990
The War of the Ring: The History of The Lord of the Rings, Part Three
[Edited by] Christopher Tolkien.
London: Unwin Hyman, [wrzesień] 1990, 476 str.
(The History of Middle-earth; 8) ISBN 0-04-40685-1
1992
Sauron Defeated: The End of the Third Age: (The History of The Lord of the Rings, Part
Four); The Notion Club Papers and The Drowning of Anadűnę
Edited by Christopher Tolkien.
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London: HarperCollinsPublishers, [6 stycznia] 1992, 482 str.
(The History of Middle-earth; 9) ISBN 0-261-10240-0

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

1993
Morgoth's Ring: The Later Silmarillion, Part One: The Legends of Aman
Edited by Christopher Tolkien.
London: HarperCollinsPublishers, [23 września] 1993, 471 str.
(The History of Middle-earth; 10) ISBN 0-261-10304-0
Poems by J.R.R. Tolkien
London: HarperCollinsPublishers, [11 listopada] 1993. 3 vols. ([96] str.) ISBN 0-261-10302-4
Pierwsze dwa miniaturowe tomy (9 x 7.5 cm/3.5 x 3") zawierają wiersze z Hobbita. Tomik
trzeci zawiera Przygody Toma Bombadila oraz Trolla z Przygód Toma Bombadila.
Wszystkie tomiki ozdabiają ilustracje Tolkiena.
1994
The Father Christmas Letters (Listy od Świętego Mikołaja)
London: HarperCollinsPublishers, 1994, 3 vols. ([96] str.) ISBN 0-261-10317-2
Wydanie miniaturowe (patrz też The Father Christmas Letters z 1976).
Poems from The Lord of the Rings
Illustrated by Alan Lee.
London: HarperCollinsPublishers, 1994, [95] str. ISBN 0-261-10312-1
The War of the Jewels: The Later Silmarillion, Part Two: The Legends of Beleriand
Edited by Christopher Tolkien.
London: HarperCollinsPublishers, [wrzesień] 1994, 470 str.
(The History of Middle-earth; 11) ISBN 0-261-10314-8
1995
I•Lam na•Ngoldathon: The Grammar and Lexicon of The Gnomish Tongue
Edited by Christopher Gilson, Patrick Wynne, Arden R. Smith and Carl
F. Hostetter. Walnut Creek, Ca.: Parma Eldalamberon, 8 sierpnia 1995. 76 str.
(Parma Eldalamberon; no. 11 (1995))
Część tekstu znalazła się wcześniej w dodatku do Księgi zaginionych opowieści.
Letters from Father Christmas
Edited by Baillie Tolkien.
London: CollinsChildren'sBooks, [listopad?] 1995, [44] str, [10] kopert,
[10] osobnych rycin w kopertach. ISBN 0-00-137463-X
(patrz też The Father Christmas Letters z 1976)
1996
The Peoples of Middle-earth
Edited by Christopher Tolkien. London:
HarperCollinsPublishers, [September] 1996, 482 str.
(The History of Middle-earth; 12) ISBN 0-261-10337-7
Ostatni tom z cyklu Historia Śródziemia. Szczegółową recenzję tego tomu opublikowaliśmy
w Sn #1.
w zapowiedziach

138.

Mr Baggins : The History of The Hobbit
Edited by John Rateliff.
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Upolszczył Tomek Gubała
Opracowanie dla potrzeb wewnątrzklubowych - redakcja Simbelmynë.
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Dziękujemy Wam za wszystkie listy! Wasze uwagi to dla nas bardzo, bardzo cenne
wskazówki. Mamy już kilka sygnałów o pierwszym numerze Simbelmynë. Czekamy jednak
na dalsze. Chcemy, by nasi Czytelnicy byli współredaktorami pisma, marzymy o tym, by w
spisie treści więcej było Waszych nazwisk.
Za listy dziękujemy szczególnie Arkowi Kubali, Tadeuszowi A. Olszańskiemu,
Aleksandrowi Piaseckiemu i Zielonym Smokom (list od Olka stanie się artykułem w jednym z
przyszłych numerów), Michałowi Stachowiakowi i innym,
Przedstawiam teraz fragmenty listów od Arkadiusza Kubali, pana magistra Kubali
(gratulacje eglerio!).


Jelenia Góra 05.06.97
Drogi Ryszardzie!
[...] Jeszcze raz wyrażam swą radość z powodu powstania simbelmyne.
Postaram się pomagać ze wszystkich sił. Najbliższe artykuły: o runach oraz
sprawozdanie z tomu "The War of the Ring". Ogólnie od paru miesięcy mam zastój
twórczy, a to za sprawą pisania pracy magisterskiej (plus praca, rodzina, itd). Na
szczęście właśnie skończyłem swe męki. Bronić się będę ok. 18.06. Z rysunkami też
bardzo cienko. Narysowałem wprawdzie parę, ale w kolorze kredkami pastelowymi
i w nietypowym formacie, więc mały pożytek dla pisma. Na szczęście praca
nauczyciela wiąże się wakacjami, więc wtedy na pewno nadrobię zaległości (także
czytelnicze).
Á propos nazwy Simbelmynë - Tolkien pisał Simbelmynë, choć właściwie (skoro to
nazwa staroangielska) nie powinno być tych kropek nad e. Jeśli już to jedna kropka
nad y, bo tak staroangielscy pisarze kreślili tę literę (nie wiem dlaczego). Za jaką
wersją się opowiadacie, panowie redaktorzy?
Zgodnie z obietnicą podpowiadam dziś jak czytać staroangielskie wyrazy
(Może warto by ten fragment opublikować na łamach? W ogóle nie rezygnujcie z
kącika listowego w Simbelmynë !)
***
Jelenia Góra 26.06.97.
Niestety, postanowiłem przerwać moje objaśnienia, a to dlatego, że po prostu
nie zdążę wszystkiego napisać przed moim wyjazdem. Obiecuję jednak dokończyć.
Już jutro wyjeżdżam na moje zasłużone wakacje. Cel - miasteczko Doksy w
Czechach, nad malowniczym jeziorem (2 tygodnie).
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Poza tym, muszę donieść, że 18.06. obroniłem pracę magisterską! Nareszcie, po
miesiącach udręki, koniec! Kupa nerwów, muszę powiedzieć, nie wartych całej tej
sprawy. A więc kończę naukę, kończę swą szkolną edukację. Bardzo się cieszę, choć
kiedyś twierdziłem, że mógłbym chodzić do szkoły całe życie.
Czytałem ostatnio The Wind in the Willows Kennetha Grahame'a. Świetne,
bardzo w klimacie przypomina mi Hobbita, a także Las za Światem Williama Morrisa,
powieść uważaną za pierwszą w stylu high fantasy. Wprawdzie obie pozycje to
starocie, ale jeśli byście chcieli, to mógłbym napisać krótkie recenzje. Teraz zabrałem
się za Archipelag Gułag, a więc recenzji nie będzie. Mam też jeszcze do przeczytania
Lyonesse Jacka Vance'a. Czytałeś?
To na razie będzie tyle. Życzę słonecznych wakacji i czekam na jakiś znak.
***
Jelenia Góra 03.08.97.
[...] Simbelmynë premierowe jest świetne! To jest to!
Á propos nazwy DWALING. Propozycja pani Noel coś mi nie odpowiada. Aha,
nie mogę doszukać się, skąd wziąłem swoje uzasadnienie. W Historii [Śródziemia]
chyba tego nie ma. Po prostu mam wśród swoich notatek. Wracając do pani Noel: po
pierwsze powinno chyba być DWELLAN, a nie DWELIAN (błąd w druku?), co mój
słownik angielskiego tłumaczy jako ‘to cause to wander, lead astray, delay’; po
drugie, jeśli trzymać się prawdziwej historii angielszczyzny, po prostu „nie pasuje”,
żeby DWELLAN mogło przekształcić się w DWALE czy DWALING ([dwe IlI]
najprawdopodobniej) [...].
Jakbyś, Ryśku, miał kiedyś ochotę zastanowić się nad taką rzeczą: jakby w
języku elfów (quenya bądź sindarin) brzmiały imiona Renata (łac. ‘odrodzona, renata’) i Natalia (od łac. dies natalis Domini ‘dzień narodzenia Pana’, czyli o osobach
urodzonych 25.12.). Oba zresztą imiona mają podobny źródłosłów [...].
Arek
[OD REDAKCJI. Dzięki serdeczne za przeciekawe listy. Przepraszam, że nie opublikowałem
Twoich rozważań etymologicznych w całej okazałości, ale z braku czcionki ze znakami
fonetycznymi... A może ktoś z Czytelników posiada takowe? Wydaje mi się, że rewelacje pani
Noel warte są rozważenia. Pozostałe jej odkrycia są bardzo mądre (polecam tę książkę: Ruth S.
Noel ‘The Languages of Tolkien’s Middle-earth’, Houghton Mifflin Company, Boston
1980.).
W sprawie nazwy naszego pisma - postanowiliśmy zapisywać tę nazwę tak, jak to
czynił sam Profesor. Dwie kropki nad literą e nie są wprawdzie potrzebne polskiemu
czytelnikowi (w naszym języku bowiem nie opuszcza się w wymowie końcówki -e), ale
wyglądają one tak malowniczo... Może ‘akcent’ nad i w logo pisma jest trochę mylący, ale to
licencia artistica.
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Twoje rozważania o wymowie słów i nazw anglosaskich opublikujemy w ‘szarugowym’
numerze naszego pisma. To samo o Twój tekst staroangielski Ainulindale.
Imiona kobiet Twojego życia (żony i córeczki, które gorąco pozdrawiamy!) są dość łatwe
do ‘zelfienia’.
RENATA to imię, które w quenya mogłoby brzmieć
Ennostaniel

`V5?Y81E5%`Vj

(en- ‘znów, na nowo, re-‘ + nostane ‘narodzona’ - imiesłów od nosta- ‘rodzić, płodzić’ +
-iel ‘córa, córka’) czytane mniej więcej [ennos’tanijel]. Imię NATALIA to w quenya być
może
(Eruontalime) Ontalime `V7J`N3DjGtR
(Eru ‘Bóg, Pan, Jedyny’ + ontale ‘narodzenie’ + -ime ‘ktoś, kobieta’).
Twoje imię - ARKADIUSZ - czyli ‘pochodzący z Arkadii, syn Arkadii’ to w quenya
Amanion

`Ct#5%`N5

(czytane [am’anijon]) o ile założymy, że Arkadia (kraina wiecznego szczęścia) to odpowiednik
Amanu.
Wszyscy Czytelnicy czekają na Twoje teksty. Pozdrawiamy!]
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Summary in Westron
Welcome to the second issue of Simbelmynë and mae govannen from Bamfurlong and
Rushey to all the Westron (English) speaking peoples. This ‘Autumn’ edition of
Simbelmynë contains new material specially interesting for the Polish readers. This
time in Simbelmynë you can find a Richard Derdziński’s translation of the Fëanor’s
Sons Oath (WJ 112) by J.R.R. Tolkien (page 20) and Note on Pronunciation (S 353) by
Christopher Tolkien not translated in the Polish edition of The Silmarillion (page 22).
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Than we present Tom Loback’s Thus Spake Feanor (from VT #15, s. 7) - p. 21, Calendars
of Middle-earth by Rich Derdziński - page 14, a review of The Tolkien Family Album and
Bored of the Rings by Tom Gubała - pages 24-30. Milena Bianga is an author of the text
The Myth and Magic in ‘Earthsea’ of U.K. Le Guin (p. 44) and Rich Derdziński presents
his Linguistic Workshops part II concerning the Sindarin phonetics (p. 31). Letters,
letters... (p. 64) is a meeting-place of the Simbelmynë correspondents - there you will
find their reflections and suggestions. Than we present the second part of the Tolkien
Bibliography by Ĺke Bertenstam (p. 56). This issue of is full of Tolkien inspired art of
our readers.
Z OSTATNIEJ CHWILI
Przepraszamy za miesięczne opóźnienie. To wina wakacji i kilku goblinów. Obiecujemy
poprawę!
W NASTĘPNYM NUMERZE
O Polconie, pismach elfów, a wszystko w nastroju refleksyjnego listopada.


Skróty bibliograficzne:
H
Hobbit, czyli... (Iskry, Warszawa 1985)
I
Drużyna Pierścienia (Muza, Warszawa 1996)
II
Dwie Wieże (j.w.)
III
Powrót Króla (j.w.)
R
The Road Goes Ever On
TC
The Tolkien Compass
S
Silmarillion (Czytelnik, Warszawa 1985)
NO
Niedokończone opowieści (Amber, Warszawa 1995)
L
The Letters of J.R.R. Tolkien
MC
The Monsters and the Critics
LT 1
The Book of Lost Tales, cz. 1
LT 2
The Book of Lost Tales, cz. 2
The Lays of Beleriand
SM
The Shaping of Middle-earth
LR
The Lost Road
RS
The Return of the Shadow

TI
WR
SD
MR
WJ
PM
Et
VT
TyTy
M
NE
G
Gw
DH
Ś
Sn

The Treason of Isengard
The War of the Ring
Sauron Defeated
Morgoth’s Ring
The War of the Jewels
The Peoples of Middle-earth
Etymologie w LR
Vinyar Tengwar (ELF, USA)
Tyalie Tyelelliéva (USA)
Mythlore (USA)
Nyellinke Eldarin (Parmadili)
Galathilion (Sosnowiec)LB
Gwaihirzę (ŚKF)
Dragon Helm (GKF)
Śródziemie (TH)
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Rysownicy numeru:
Pomoc techniczna:

Marek Dąbrowski, Paweł Laskowski, Alan Lee, Tom Loback
Piotr „Raku” Rak

Prenumerata:

w sprawie prenumeraty prosimy pisać na adres: Śląski Klub Fantastyki
Sekcja Tolkienowska, ul. Pocztowa 16, 40-956 Katowice, skr. poczt. 502.

Prosimy o przysyłanie artykułów, tłumaczeń, recenzji (najlepiej w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego, mile widziane
dyskietki - teksty zaś w Microsoft Word 6.0 i 7.0, ewentualnie w AmiPro 3.0 lub Write) oraz prac graficznych (czarno-białych, o ostrych
konturach, najlepiej tuszem - w oryginale, w dobrej kopii, lub zeskanowane).
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powstaje na komputerze osobistym z procesorem CYRIX 150+, Microsoft Word 7.0, czcionki użyte w numerze: Book
Antiqua CE, Dauphin, Lucida Casual, Bangkok, Botanical, Footlight MT Light, Moon Phases.

Kolejny, 3 numer Simbelmynë ukaże się z początkiem listopada 1997 roku.
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