
 
taphae mîn (# 21) firith (szaruga) ‘04 

 
 
 

 
  
 
 

M A G A Z Y N  S E K C J I  T O L K I E N O W S K I E J  Ś L Ą S K I E G O  K L U B U  F A N T A S T Y K I





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

taphae mîn (# 21)  firith (szaruga) ‘04 
 
M A G A Z Y N  S E K C J I  T O L K I E N O W S K I E J  Ś L Ą S K I E G O  K L U B U  F A N T A S T Y K I



STRONA 4   Simbelmynë # 21 – SZARUGA  

 

 

Parmadili 
to nazwa Sekcji Tolkienowskiej Śląskiego Klubu Fantastyki w Katowicach, którą w 
latach 80-tych XX wieku założył Andrzej Kowalski (Bilbo Brandybuck) 
 

Simbelmynë 
czyli ‘Niezapominka‘ (II 136) to magazyn Sekcji Tolkienowskiej „Parmadili”. Prezentuje 
on postać i dzieło J.R.R. Tolkiena oraz dokonania ruchu tolkienowskiego w Polsce 
i w „Szerokim Świecie”. Pismo podejmuje problematykę tolkienowskiej epopei 
i propaguje wartości drogie jej autorowi. W zasięgu zainteresowań są jednak również 
inni pisarze fantasy, szczególnie z kręgu oksfordzkich Inklingów. 
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CICHA NOC   
(KOLĘDA W QUENYA) 

 
BÓG SIĘ RODZI...  
(KOLĘDA W QUENYA) 

 
Quildëa ló, airë ló  
Ilya fuma, tira er  
Vórima anairë veru  
Raina Hína as findë cassë  
Fuma menelo séressë.  
Fuma menelo séressë. 

 
Eru nóna, vala rucë  
Heru menelo ná helda  
Nárë niquë, cálë mornata  
Úmetima harya rénar  
Nattírina alcarinqua  
Fírim' aran i randaron  
Ar Quetta né carna hrávë  
Ar marneryë imbë elwë. 

zTmR C̀ j~N= lE7R j~N  
B̀j´E eUt#= 1T7E V̀6  

y~N7Tt# C̀5lE7R yR7U  
7E B̀5# 9~B5# C̀8 eT2$ aE,R  
eUt# t$5$jY 8~V7R,R-  
eUt# t$5$jY 8~V7R,R- 

 
V̀7U 5~N5#= yEjE 7UaR  

9F7U t$5$jY 5~C 9FmE  
5~C7R 5%zR= a~CjR t̂65#1E  
~Mt$1Tt# 9D7ÍE 7~V5#6  
5#1'~B7T5# C̀jaE7Tv#  
e~B7Tt C̀7E5 B̀ 7E2#7Y5  
C̀6 zR1'E 5~V aE65# ˝7~CyR  
C̀6 t#65$7ÍR B̀w$ V̀jnR- 

  
 

kolędy na język quenya tłumaczyła Elanor 
na tengwar transkrybował Galadhorn 
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Małgorzata Pudlik - Liść, dzieło Niggle'a 
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GŁOS DZIEDZICA BUCKLANDU 
 

 

Kochani Hobbici! 

 

Złota jesień powoli przeszła w jesienną szarugę, 
chwilami tylko okraszoną słońcem. Góry Mgliste pokryły 
się pierwszym śniegiem, a my Hobbici zamknęliśmy się w 
norkach. Nadszedł czas pełzających w kominku płomieni, 
świec i lektury. 

Przyjaciele z Moczarów zadbali, abyśmy nie 
próżnowali przy kufelku piwa i placku kminkowym (coraz 
rzadszym niestety). Pozwoli to nam oderwać się od złych 
wieści ze Śródziemia, gdzie przywary Dużych Ludzi biorą 
górę nad Dobrem i prowadzą do odrodzenia się Zła. 

Niestety nasz płomień kominkowy nie ma mocy 
topienia Pierścieni Władzy ani oczyszczenia świata ze Zła. 

Wzmocnieni więc lekturą Simbelmynë ruszyć musimy 
w odległe zakątki Śródziemia, by Dobrem próbować Zło 
zwyciężać. 

 

Wasz Bilbo Brandybuck 
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GŁOS Z MOCZARÓW 
 

Mae Govannen, 
 
Nie minął miesiąc od ostatniego numeru Simbelmynë, a my 

oddajemy do Waszych rąk kolejny… Tym razem zabierzemy 
was w daleką podróż w czasie i przestrzeni, bo przecież 
koniec roku to znakomity moment zarówno na chwilę 
refleksji o przebytej drodze, jak i na odważne spojrzenie 
w zwierciadło Galadrieli… 

I tak jeszcze raz wracamy do świata Beowulfa, 
a przewodnikiem po średniowiecznym eposie jest jak zwykle 
Tallis, która prezentuje nam pełniejszą wersję znanego już 
tekstu. Piękny wiersz Elring sprawia, że udajemy się 
w przeszłość tak odległą, że niemal mityczną, by za chwilę 
rzucić się w sam wir tolkienowskiego „kotła opowieści”. 
Neratin z kolei prezentuje znakomitą analizę siegającą 
daleko w głąb mitologii Śródziemia i historii Starej Europy. W 
znanym już ze stron Niezapominki tekście Cezarego 
Karolczaka o drodze zgłębimy tajemnicę przyjaźni, czegoś, w 
co J.R.R. Tolkien wierzył mocno przez całe swoje życie. W 
najprawdziwszą podróż do Śródziemia zabiera nas natomiast 
Dawid Widzyk, który pojechał do Nowej Zelandii, by znaleźć 
się we wszystkich miejscach, gdzie powstawał filmowy 
Władca Pierścieni. Kolejny tekst to taka nasza mała 
tolkienowska paleoastronautyka i wspomnienie z tegorocznej 
wyprawy do Skandynawii. Opis naszego Rivendell potraktujcie 
więc jako ciekawostkę i zachętę, by zobaczyć je na własne 
oczy… Ponownie cofniemy się w czasie za sprawą 
Gwaihirzęcia – prezentujemy ostatnie już teksty, które miały 
znaleźć się w ostatnim numerze tego zasłużonego pisma. Przy 
okazji mała uwaga – artykuły dotyczące przekładu 
J. Łozińskiego odnoszą się do pierwszego wydania powieści 
wydawnictwa Zysk i S-ka. Inne niezbędne wyjaśnienia 
przytacza w swoim tekście Tadeusz A. Olszański, ostatni 
redaktor Gwaihirzęcia. Numer zamykają stałe rubryki i 
bardzo interesujący dział recenzji, gdzie przeczytacie o 
pierwszym polskim wydaniu Hobbita oraz pierwsze uwagi na 
temat rozszerzonego wydania DVD Powrotu Króla. Życzymy 
miłej lektury! 

A kolejne Simbelmynë już wkrótce… 
 

a
 
 
Wierzymy, że nowa nadzieja, jaką niosą nam Święta Bożego 

Narodzenia, wspomnienia pięknych chwil sprawią, że 
wejdziemy w Nowy Rok pełni sił i pomysłów. Może to właśnie 
teraz zaczyna się prawdziwa opowieść niczym na ostatniej 
stronie Opowieści z Narni C.S. Lewisa? Jeżeli tak, to z całego 
serca życzymy Wam, abyście spotkali na swej drodze Aslana, 
by i Wasze serca zabiły dziś mocniej… 

 
W imię Aslana pozdrawiamy 

 
Tomasz Gubała (Tom Goold)  

& Ryszard Derdziński (Frodo G. Maggot) 
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WIADOMOŚCI  ZZA BRANDYWINY 
B iu l e t yn  in f o rmacy jny  Simbelmynë 

 
a Plany wydawnicze Sekcji Tolkienowskiej ŚKF 
 

Koniec roku 2004 i początek 2005 obfituje w wydawnicze nowości. Dopiero co się ukazał 
Gwaihir nr 8, a tu już po premierze Simbelmynë nr 20 oraz nr 21. Za kilka dni powinno się 
ukazać specjalne wydanie Simbelmynë nr 22, przeznaczone tylko dla członków Sekcji, 
z licznymi tekstami Tolkiena, które mają służyć Parmadilim jako materiał do dyskusji 
i pomoc w pisaniu artykułów. Na przedwiośniu chcemy wydać Simbelmynë nr 23 
o tematyce celtyckiej. Na początek stycznia planowane jest wydanie Aiglosa nr 3, 
w którym między innymi przeczytamy miażdżącą krytykę książki A. Szyjewskiego Od 
Valinoru do Mordoru, zapoznamy się z drugą częścią Chronologii Śródziemia 
i Nieśmiertelnych Krajów, poznamy jako autorkę tekstów naszą znajomą z Sekcji, 
Nellelórë. Planujemy wydać też Kalendarz Tolkienowski 2005 z rysunkami Tomasza „Saso” 
Kowala. Dużo się dzieje! Oby rok 2005 był równie bogaty w wydarzenia. 

 
a Forum ma własną domenę! 

 
Forum „Elendili - Przyjaciele Elfów” posiada od niedawna 

swoją własną domenę internetową: www.elendili.pl.  
Ułatwi to znalezienie Forum wszystkim, którzy poszukują 

miłego, ciepłego miejsca do interesujących i mądrych dyskusji 
o Tolkienie i jego literaturze oraz o fascynatach tej literatury. 
 
a Spotkania Parmadilich i Elendilich 
 
Parmadili: regularnie odbywają się nasze wtorkowe spotkania „przy herbacie” w gościnnej 
herbaciarni Przy samowarze (Katowice, Rynek, niedaleko Teatru Śląskiego). 30 listopada 
gościem specjalnym był Tomasz „Saso” Kowal, autor pięknych grafik i map Ardy. Kolejne 
spotkanie odbędzie się 14 grudnia. Zjazd Członków Korespondentów, w tym tych 
Parmadilich, którzy mieszkają daleko od Katowic, połączony był z dużą imprezą ŚKF 
„Spotkanie z fantastyką”. Przybyła redakcja Aiglosa: Karolina Stopa-Olszańska, Anna 
Adamczyk i Tadeusz A. Olszański. 
 
Elendili: spotkania Forumowiczów z www.elendili.pl zawsze obfitują w ciekawe i radosne 
zdarzenia. W końcu roku odbyły się spotkania w Lublinie (przy okazji Falconu 2004), 
w Krakowie i w Katowicach. 

a Nasz plebiscyt na koniec roku 2004 
 

Forum „Elendili - Przyjaciele Elfów” oraz redakcja Simbelmynë ze wsparciem strony 
„Stopklatka: Władca Pierścieni” zaprasza Was do udziału w plebiscycie na tolkienowskie 
wydarzenie roku 2004 w Polsce. Propozycje, które zostaną włączone do plebiscytu, 
zbieramy pod adresem tgubala@elendili.histo.pl . Oto dotychczas zebrane zgłoszenia: 

  
• premiera Powrotu Króla Petera Jacksona; 
• powstanie Forum Elendilich; 
• wydanie przez ŚKF Gwaihira, dwóch numerów Aiglosa i 8 Simbelmynë; 
• wydanie Od Valinoru do Mordoru Szyjewskiego; 
• Wystawa „Świat Tolkiena” w Polsce; 
• kursy sindarinu i quenyi na Niezapomince; 
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• wydanie Tolkien. Pisarz stulecia Toma Shippey’a (patrz niżej). 
 

Propozycje zbieramy do końca roku. Sam plebiscyt, którego uczestnicy otrzymają  
nagrody, odbędzie się w styczniu. Zapraszamy do głosowania! 
 
a Uwaga piszący do Simbelmynë i Gwaihira! 
 

Oto garść wskazówek dla autorów piszących do naszych czasopism Simbelmynë 
i Gwaihira, które przygotowała Mirime, jedna z naszych drogich korektorek. 

Drogi Autorze, te kilka drobiazgów, o które Ciebie prosimy, Tobie bardzo pisania tekstu 
nie utrudni, za to nam jego czytanie niesłychanie ułatwi. 
 

1. Prosimy, aby tytuły książek, wierszy, czasopism były zapisane kursywą, ale tytuły 
poszczególnych rozdziałów lub artykułów w cudzysłowie. 

2. Wszystkie cytaty prosimy zamieszczać w cudzysłowie – nie trzeba ich inaczej 
wyróżniać; prosimy o używanie takiego „cudzysłowu”, zamiast takiego 
”cudzysłowu” 

3. Źródło w przypisie prosimy podać w następujący sposób:  
 

• książka: Autor, Tytuł książki, Wydawca, Miejsce i rok, strony (s. ...)  
• czasopismo: Autor, „Tytuł artykułu”, Tytuł czasopisma, rok; numer: strony 
 

4. Jeśli cytujesz z oryginału, podaj oryginalne źródło i autora tłumaczenia (chyba że 
cytujesz w oryginale), jeśli cytat pochodzi z wydanego tłumaczenia, podaj dane 
tłumaczenia – zdarzało się, że jako źródło podane było polskie wydanie 
z zaznaczoną stroną etc., a cytat, prawdopodobnie samodzielnie przetłumaczony, 
brzmiał inaczej niż w powołanej książce. 

5. Wyrażenia obcojęzyczne (również w quenya i sindarinie) prosimy zapisywać 
kursywą. 

6. Jeśli chcemy coś podkreślić, prosimy zaznaczyć to boldem. 
 

Dziękujemy! 

a Nowa książka Toma Shippeya w Polsce! 
 

Wydawnictwo Zysk i S-ka przygotowało nową ważną pozycję tolkienistyczną. Książka 
Toma Shippey'a Tolkien. Pisarz Stulecia, w tłumaczeniu Joanny Kokot ma mieć swoją 

polską premierę 21 grudnia. A zatem szykuje się kolejna ciekawa pozycja 
pod choinkę. Oto, co o tej książce pisze wydawca:  

„Zgodnie z wynikami najnowszych plebiscytów, J.R.R. Tolkien wciąż 
pozostaje ‘najbardziej wpływowym pisarzem stulecia’, a Władca Pierścieni 
‘książką stulecia’. Na poparcie tych ocen profesor Tom Shippey, wybitny 
mediewista i badacz literatury fantasy, daje nam fascynujący przewodnik 
po dziełach Tolkiena, koncentrując się szczególnie na Hobbicie, Władcy 
Pierścieni i Silmarillionie. 

Główną część książki Tolkien. Pisarz stulecia stanowią trzy rozdziały 
poświęcone analizie Władcy Pierścieni jako językowej i kulturowej mapie, 

jako skomplikowanej sieci opowieści i jako odpowiedzi na znaczenie mitu. Profesor 
Shippey analizuje naturę zła we Władcy Pierścieni, omawia także skomplikowane 
przeplatanie się wielu wątków, gdy narracja koncentruje się na losach kolejnych postaci, 
które tworzy bogatą i złożoną opowieść, świadczącą o talencie twórcy. Pozostałe rozdziały 
omawiają anachroniczną naturę hobbitów w heroicznym świecie Śródziemia w Hobbicie, 
wagę Silmarillionu dla kanonu utworów Tolkiena, a także związek pomniejszych utworów, 
takich jak Rudy Dżil i jego pies czy Liść, dzieło Niggle'a z życiem pisarza. 
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Książka Tolkien. Pisarz stulecia wyjaśnia, co czyni wszystkie te utwory ponadczasowymi. 
Pokazuje też, że można czerpać przyjemność z lektury nawet trochę trudniejszego tekstu, 
jakim jest Silmarillion, omawiając walki, morderstwa i zdrady wśród elfów w czasie ich 
wędrówki do Śródziemia i wojny z Morgothem, pierwszym Czarnym Władcą. Nie zgadzając 
się z niekompetentnymi krytykami, którzy często bywają uprzedzeni do Tolkiena i fantasy 
w ogóle, profesor Shippey proponuje nowe podejście do Tolkiena i fantasy, ujawnia wagę 
języka w literaturze, a także pokazuje jak Hobbit, Władca Pierścieni i Silmarillion stały się 
częścią żywej tradycji snucia opowieści, której korzenie sięgają poprzez Baśnie braci 
Grimm aż do Eddy Starszej i Beowulfa. Tolkien. Pisarz stulecia oferuje czytelnikom 
głębsze zrozumienie zarówno profesora Tolkiena, jak i jego najważniejszych utworów. 
Funkcjonuje także jako zarazem uczony i zajmujący przewodnik wprowadzający 
czytelników w jedne z najlepszych i najbardziej wpływowych utworów fantasy, jakie 
kiedykolwiek napisano. Informacja pochodzi ze strony Wydawnictwa Zysk i S-ka: 
www.zysk.com.pl 

 
a Sindarin bez tajemnic - nowa książka Davida Salo 

 
Wydawnictwo Uniwersytetu Stanu Utah, w USA, wydało książkę Davida 

Salo - znakomitego lingwisty tolkienowskiego, autora dialogów filmowych 
i tekstów do ścieżki dźwiękowej w filmie P. Jacksona. A Gateway to 
Sindarin (Brama do sindarinu) to fachowe opracowanie na temat opartego 
na fonetyce walijskiej języka Elfów Szarych w powieści Tolkiena Władca 
Pierścieni. Spis treści tej książki znaleźć można tutaj. Więcej szczegółów 
na temat Bramy do sindarinu znajdziecie na stronie wydawnictwa. 

 
a Dom Tolkiena nareszcie uznany za miejsce historyczne! 

 
PAP donosi: Dom na przedmieściach Oksfordu, w którym John Ronald Reuel Tolkien 

mieszkał przez 16 lat i pisał słynną trylogię Władca Pierścieni, został uznany za budynek 
historyczny - poinformował sekretarz stanu ds. dziedzictwa Andrew McIntosh.  

 

 
 

Dom Tolkienów przy Northmoor Road 20 
 
„Budynki są zazwyczaj klasyfikowane ze względu na jakość architektury lub ich 

wyjątkowość - powiedział McIntosh. - Ale możemy również zaliczać do dziedzictwa kultury 
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budynki związane ze słynnymi ludźmi lub wydarzeniami ważnymi dla historii naszego 
kraju.”  

Dom profesora Tolkiena (1892–1973) jest dobrym przykładem - dodał McIntosh 
precyzując, że budynek, od kiedy zamieszkał w nim autor Władcy Pierścieni, nie przeszedł 
większych modyfikacji. J.R.R. Tolkien mieszkał w tym domu w latach 1930–1947, 
w czasach, kiedy wykładał literaturę staroangielską w Oksfordzie i pracował nad trylogią.  

W domu pod numerem 20 przy Northmoor Road, wybudowanym w roku 1924 dla Basila 
Blackwella, znanego wydawcy i księgarza, powstały również inne tolkienowskie dzieła - 
Rudy Dżil i esej O baśniach.  

 
W Wielkiej Brytanii status dziedzictwa narodowego przysługuje około 400 tysiącom 

budynków. 
 

Przygotował dla Was 
Ryszard „Galadhorn” Derdziński 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Maciej Wygnański - Sauron i Celebrimbor
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Kuba „Athrandir” Dobranowski 
 

PIERWSZE URODZINY FORUM „ELENDILI” 
 

Na początku był pomysł, później dyskusja. Następnie 
chaos, a na końcu - Forum. 

„Elendili”, czyli „Przyjaciele Elfów”, a właściwie 
miejsce, gdzie się spotykają, 8 grudnia obchodzi swoje 
pierwsze urodziny. Historia początków tego Forum jest 

dość ciekawa i z okazji pierwszych urodzin postanowiłem napisać kilka słów na ten temat 
(ale uczciwie przyznam, że zachęcił mnie do tego pewien hobbit...). 

Nie pamiętam dokładnie daty i godziny, ale załóżmy, że było to niecały tydzień przed 8 
grudnia. Wróciłem ze szkoły pełen czarnych myśli, związanych z samą szkołą i innymi 
nieciekawymi sprawami. Usiadłem przed komputerem i zacząłem odwiedzać strony 
umieszczone w magicznym katalogu „Ulubione”. Kiedy przejrzałem 1/3 z nich, coś mnie 
tknęło – zauważyłem, że zawsze na samym dole strony znajdował się tajemniczy napis: 
phpBB. Dlaczego? Po co ktoś miałby to wpisywać? Reszta zagadki w mojej głowie 
rozwiązała się sama... Ta 1/3 to były fora dyskusyjne – podobieństwo funkcji, sposobów 
rejestrowania i innych tajemniczych rzeczy było uderzające, były prawie identyczne. 
Wtedy zrozumiałem – administratorzy tych forów nie mogli napisać ich silników (czyt. 
kodu, ich struktury, funkcji itd.), musiał to zrobić ktoś inny. Ale kto? No jasne – phpBB. 

Dzień mijał, a w mojej głowie powoli rodził się pomysł – pierwsza zapowiedź forum 
„Elendili”. Zastanawiałem się – czy jest sens w tworzeniu czegoś, co przecież już istnieje? 
Forów dyskusyjnych o tematyce związanej z Tolkienem była masa, a ja chciałem stworzyć 
coś oryginalnego, niepowtarzalnego. Jak się później okazało, z pomocą przyjaciół, udało 
mi się... Ale wracając do tematu, następnego dnia postanowiłem porozmawiać z osobą, 
która wzbogaciła Internet w jedną z największych skarbnic wiedzy o językach Śródziemia – 
hobbitem o elfickim imieniu, zapewne znanym wszystkim, Ryśkiem „Galadhornem” 
Derdzińskim. 

Wywiązała się między nami ciekawa dyskusja – druga zapowiedź; a pomysł gonił pomysł. 
„Forum o językach? O językach elfów?” – proponowałem. Galadhorn jednak nie był 
przekonany co do posiadania forum na swojej stronie, „Gwaith-i-Phethdain”. Udzielił mi 
wtedy rady: „Stwórz własne forum, na przykład o... elfach, ich kulturze, strojach, w jakie 
byli odziani, itd. A nazwij je – minuta ciszy – „Elendili – Przyjaciele Elfów”. Po chwili 
zastanowienia, która trwała jakieś trzy sekundy, z radością w oczach zabrałem się za to. 
Efekt nie był imponujący, ale co najważniejsze – fundamenty forum „Elendili” zostały 
postawione. 

Wielu znajomych, z Frodo Maggotem na czele, zainteresowało się losem nowego miejsca 
dla „wyrażania swoich opinii”. Napływały do mnie listy z propozycjami nowych działów, 
ewentualnych zmian w strukturze forum itd. Zaczął się chaos – trzeci, ostatni 
i najciekawszy etap budowy „Forum dyskusyjnego przy Sekcji Tolkienowskiej Śląskiego 
Klubu Fantastyki”. 

Galadhorn przejął inicjatywę. Wraz z Tallis Keeton wymyślili nazwy nowych działów 
forum i opisy, czemu miałyby one – dosłownie – służyć. Projekt szybko wprowadziłem 
w życie. Zakończyłem edycję starych działów, poprawiłem wszelkie niedociągnięcia i... 
nacisnąłem „enter”. Efekt był niesamowity – „Elendili” nareszcie stanęli twardo na ziemi; 
tak mi się przynajmniej wydawało... 

W ciągu zaledwie kilku dni na Forum zjawiło się pierwszych 30 użytkowników. Wpisów 
przybywało, serce rosło... pojemność bazy danych (miejsca zapisywania wszystkich 
danych, wpisów itd.) niestety równie szybko malała. Galadhorn, Tom Goold i ja, czyli 
trzech adminów, stanęliśmy przed nie lada wyzwaniem – jeśli chcemy, aby Forum nadal się 
rozwijało, musimy szybko coś wymyślić. Potrzebne było nowe miejsce; nowy, potężniejszy 
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serwer, na którym ograniczenia praktycznie by nie istniały. Trzeba było go znaleźć szybko, 
czas uciekał... 

Po długich, kilkudniowych poszukiwaniach i przeszukiwaniach ofert serwerów polskich, 
amerykańskich czy nawet słowackich, wreszcie znaleźliśmy. Chaos niepewności kończył się, 
porządek nadchodził wielkimi krokami. Wreszcie postanowiliśmy: przenosimy Forum. 

Kupiliśmy miejsce na serwerze, przygotowania do przenosin trwały. Kiedy nastał Ten 
Dzień, ogarnęła mnie czarna rozpacz. Przez trzy godziny męki nie udało mi się nic w tym 
kierunku zdziałać. Wtedy Tom Goold odezwał się cicho: „Pozwólcie, że ja spróbuję”. 
Znalazł rozwiązanie w ciągu pięciu minut. „Elendili – Przyjaciele Elfów” wreszcie, 
ponownie, już naprawdę wystartowali. I przyznam nieskromnie, że był to start wspaniały. 

W przeciągu miesiąca przybywało użytkowników, dyskusje kwitły, Forum się rozwijało. 
Po zmianie wspomnianego silnika, ogólne zadowolenie wszystkich było jeszcze większe. 
Mogliśmy sobie pogratulować... 

W kolejnych miesiącach dołączyło do nas dwóch wspaniałych ludzi, którzy obecnie 
pełnią na Forum funkcję moderatorów – strażników porządku – Adaneth oraz Freyr. 

Kiedy piszę ten artykulik, na Forum „Elendili” zarejestrowanych jest około 700 
użytkowników, liczba wpisów sięga niemal 13 300, a ich wartość merytoryczna jest 
naprawdę duża. Od kilku miesięcy na „Tolkien Topliście” zajmujemy pierwsze miejsce, 
piszą o nas na wielu stronach internetowych. Nic nie wskazywało na to, że wszystko 
potoczy się tak idealnie. Muszę zatem napisać, że jestem z tego dumny i głęboko wierzę, 
że ktoś pomagał nam w tym niebanalnym przedsięwzięciu. Może to elfy przekonały 
Valarów, żeby otoczyli nas swą opieką? W sumie, dlaczego nie? W końcu jesteśmy ich 
Przyjaciółmi... 
 

Kuba „Athrandir” Dobranowski 

 

 
 

Joanna „Salamistra” Petruczenko - Elbereth 
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J. R. R. Tolkien 
 

PIEŚŃ O NIMRODEL 
 

Elfka w pradawnych żyła dniach 
jak gwiazda w jasny dzień, 
złociście lśnił jej biały płaszcz, 
stopy srebrzyły się. 
 
Strojna chodziła w klejnot gwiazd 
we włosach, które dniem 
lśniły jak słońca złoty blask 
w gałęziach Lórien. 
 
Długi jej włos, biała jej dłoń, 
piękna i jasna szła 
lekko jak lipy listek, co 
w tan go porywa wiatr. 
 
Gdzie wodospady Nimrodel, 
gdzie czysty rzeki chłód, 
srebrem najczystszym głosik jej 
opadał w nurty wód. 
 
Lecz gdzie dziś błądzi, nie wie nikt,  
w słońcu czy w cieniu drzew, 
gdyż ślad po Nimrodel już znikł, 
wśród gór zgubiła się. 
 
Elficki okręt w porcie tkwił 
w zatoce pośród skał 
i czekał na nią wiele dni, 
a morze burzył szkwał. 
 
W północnych ziemiach wicher wiał 
i w noc wysyłał krzyk, 
odpłynął okręt z elfich skał, 
dryfując z wiatrem znikł. 
 
Gdy nadszedł świt, wśród morskich fal, 
okręt kołysał się, 
a gór szarością lśniła dal 
na horyzoncie gdzieś. 
 
Gdy dojrzał Amroth poprzez toń 
brzeg spoza wielkich wód, 
przeklął niewierny okręt, co 
od Nimrodel go wiódł. 
 
A królem elfów w dawny czas 
Amroth był, władcą ziem, 
gdy wiosną złotem błyszczał las 
w krainie Lórien. 
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I skoczył Amroth w piany biel, 
nurkując w głębie wód, 
jak mewa fale w locie tnie, 
jak strzała biegnie w przód. 
 
Włosy mu w skoku rozwiał wiatr, 
toń rozprysnęła się, 
widziano z dali – płynął chwat, 
aż zniknął pośród mgieł. 
 
Nigdy z głębiny wielkich mórz 
nie wyszedł, ani też 
z zachodu o Amrocie już 
żadna nie przyszła wieść. 
 
 

tłumaczyła Adaneth 
 

 

 
Katarzyna „Elring” Staniewska 

 
PRAINDOEUROPEJCZYKOM 

 
 
nic o nich nie wiem choć są w wiatru szumie  
odległych głosów szeptu nie rozumiem  
choć z liści szmeru powstała ich mowa  
szmer liści słyszę tylko a nie słowa  
 
może nie z liści może z wycia wilczyc  
nadstawiam uszu ale ciemność milczy  
jeśli nie z wycia jeśli z krzyku ptaków  
choć nasłuchuję nie dają mi znaku  
 
nic o nich nie wiem a mówię ich mową  
zwyczajnych słów się uczę wciąż na nowo  
i mojej mowy zgłębiam nurt podziemny  
by choć ich imię poznać bezimiennych 
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Piotr Florek 
 

ING – TAM I Z POWROTEM 
 

Na Tolkien Centenary Conference w roku 1992 Carl F. Hostetter i Arden R. Smith swój wykład 
pt.: „Mitologia dla Anglii” zakończyli „dyskusją o Ingwë, a raczej o dwóch Ingwë, bo istnieją 
w tolkienowskiej mitologii dwie postacie noszące to imię”. Również Andrzej Szyjewski w swojej 
książce Od Valinoru do Mordoru poświęcił sporo miejsca tej postaci, a krótką wzmiankę znaleźć 
można także w opublikowanym ostatnio w Símbelmynë artykule Leonida Korableva1. 

Poniższy tekst podejmuje temat genezy i ewolucji tolkienowskiego bohatera imieniem 
Ing, będąc częściowo rozwinięciem hipotez już przedstawionych2, a częściowo polemiką 
z nimi. 

Najpierw pozwolę sobie zacytować słowa Hostettera i Smitha, puentujące ich odczyt: 
 

„Staje się równie jasne że Yngwi-Frey z ludu Wanów (Vanir), władca Ljós-alfar 
‘elfów światła’, który mieszka w Álfheimie ‘elfim domie’, jest wspomnieniem Ingwë 
z Vanyarów, władcy Calaquendi ‘elfów światła’, który mieszka w Eldamar ‘elfim 
domie’.”3 

 
Podstawowym problemem – z którym będziemy się spotykać wielokrotnie – jest rozpiętość 

czasowa pomiędzy pojawieniem się w twórczości Tolkiena poszczególnych imion i nazw. 
Nie ma wątpliwości, że pochodzący najpóźniej z 1917 roku „Eldamar” faktycznie miał być 
odpowiednikiem „Álfheimr” – odpowiednie hasło w Leksykonie gnomijskim jawnie zrównuje 
nawet staroangielskie -ham (spokrewnione ze staroislandzkim -heimr) i gnomijskie -bar 
(spokrewnione z qenyańskim -mar). „Ing” pojawił się jeszcze wcześniej, o dalszych 
wątpliwościach z nim związanych będzie niżej. „Elfy światła” to Szkic mitologii z roku 
19264, zaś „Vanyar” jako nazwa szczepu elfów zastąpiła „Lindar” na początku lat 
pięćdziesiątych. O ile bardzo jest prawdopodobne, że pierwsze trzy mitologiczne elementy 
były po prostu stopniowo „kompletowane” (co postaram się wykazać poniżej), ostatni 
(Vanir-Vanyar) odrzuciłbym jako przypadkową zbieżność5. 

Zacznijmy od kilku faktów. W pierwszej wersji „Domku Utraconej Zabawy”, a więc 
jednym z najstarszych tekstów tworzących Księgę Zaginionych Opowieści (bo pochodzącym 
z przełomu lat 1916–17) faktycznie pojawia się Ing, król elfów. Etymologia pozostaje 
niejasna (goldogriński odpowiednik [Gim-]Githil najprawdopodobniej nie jest z tym 
imieniem spokrewniony). Ta sama forma pojawia się także w towarzyszącej tekstowi liście 
imion6 oraz najstarszej partii tekstu słownika Qenyaqetsa, najprawdopodobniej 
pochodzącej najpóźniej z końca roku 1916. 

                                                      
1 Sn #19, str. 41-46. 
2 Andrzej Szyjewski wyliczankę rozmaitych Ingów pojawiających się w źródłach kwituje jako „seria skojarzeń” 
(Od Valinoru do Mordoru, Wydawnictwo M, Kraków 2004, s. 156), co jest wysoce niesatysfakcjonującym 
wyjaśnieniem. 
3 Proceedings of the J.R.R. Tolkien Centenary Conference 1992, red. Patricia Reynolds i Glen H. GoodKnight, 
Altadena 1995, s. 289. 
4 Istotne, że jest to – podobnie jak w późniejszej „Qenta Noldorinwa” – tylko jeden z trzech szczepów elfów, 
którego królem był Ing. Kwestia zwierzchności późniejszego Ingwë nad Calaquendi jest mniej jednoznaczna. 
5 Podobnie jak wymienioną przez Korableva „niezbyt oczywistą inspirację” Alqualondë przez eluen londe. 
Nazwa ta, występująca w średnioangielskim również w wersjach eluene land, elfen landz, to oczywiście elven 
land. Trudno tu podejrzewać o jakiś zamysł Tolkiena – tym bardziej że nazwa Łabędziej Przystani początkowo 
brzmiała Alqalunte, zaś utworzony staroangielski odpowiednik Ielfethýđ nijak nie nawiązuje do podanej przez 
Korableva frazy. 
6 PE#15: v-vi. 
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Co ciekawe, wraz z nim1 do mitologii – i to od samego jej początku – wprowadzona 
zostaje pewna ambiwalencja: w rozdziale „O przybyciu elfów i zbudowaniu Kóru” 
nazywany jest „najstarszym z elfów”, co automatycznie wyróżnia go spośród jego 
pobratymców; z drugiej strony w tej samej historii o przebudzeniu elfów pojawia się znany 
nam ze znacznie późniejszych tekstów motyw – pośród Eldarów znajduje się trzech 
śmiałków, którzy decydują się na podróż do Valinoru wraz z wysłannikiem bogów, 
Nornorem i nic nie wskazuje, poza przymiotami ducha, by byli oni (a wśród nich i Ing), 
kimś wyjątkowym. Jak wiemy, obie wersje miały się pojawiać w kolejnych inkarnacjach 
legendy o Przebudzeniu i Wielkim Marszu. 

Powrócę teraz do wspomnianego przeze mnie wyżej wpisu w Qenyaqetsa. Jest on o tyle 
interesujący, że wyróżnia pośród zawartych w Parma Kuluinen legend „szczeg. te o Ingu 
i Earendelu”2. Postawienie w jednym szeregu tych dwóch bohaterów zdaje się dość 
niezwykłe. Dlaczego akurat oni? A zwłaszcza dlaczego Ing, a nie Beren, Turambar czy 
Tintoglin? Konieczne jest tu przypomnienie, że mitologia Księgi Zaginionych Opowieści 
istniała w owym czasie w postaci bardzo szczątkowej: kilka grafik, drugie tyle wierszy, no 
i sam „nonsensowny” język elfów – choć przyznać trzeba, że już na tyle zaawansowany, by 
dało się w nim stworzyć Narqelion. A historia Gondolinu zawierała się pewnie jeszcze 
w całości na odwrocie owej rozpiski łańcucha dowodzenia batalionu piechoty. 

Innymi słowy, Tolkien nie wiedział jeszcze do końca, o czym będzie traktować wymyślona 
przezeń mitologia. Jednym z punktów wyjścia miał być ów szeroko znany fragment 
poematu Crist Cynewulfa, będący swoistą filologiczną zagadką, dla której Tolkien wymyślił 
własny klucz. Czy z Ingiem nie mogło być podobnie?  

W przypadku Inga było to proste – postać o takim właśnie imieniu jest nam znana 
z germańskich mitów. A nawet dwie postacie. 

Pierwszą jest wskazany przez Hostettera i Smitha w mitologii skandynawskiej Yngvi-Freyr, 
zwany zwykle Freyem, choć to Yngwi zdaje się być jego prawdziwym imieniem – Freyr to 
po prostu ‘Pan, Władca’3, dość bliska analogia (językowa, nie funkcjonalna!) dla greckiego 
Dzeús. Jak się okazuje, Freya spotkać można również w innych mitologiach germańskich. 
Anglosasi znali go pod imieniem Ing4, Goci jako Iggws; zaś Ing Fréa i Fráuja Enguz byłyby 
dokładnymi tłumaczeniami staroislandzkiego Yngvi-Freyr5. Wszystkie wywodziłyby się 
z pragermańskiego *Fraujaz Ingwaz, przy czym *ingwaz miałoby pierwotnie znaczyć 
‘mężczyzna’ (o męskich bogach płodności napiszę jeszcze niżej). Co ciekawe Tolkien 
używał podobnej nomenklatury: „głównymi bogami są Fréan. ós (ése)”, przeczytać 
możemy w liście imion towarzyszącej staroangielskiemu tłumaczeniu Qenta Noldorinwa6. 
Sama lista wylicza Wolcenfréa – ‘Pana powietrza’, Gársecges fréa – ‘Pana Oceanu’, 
Cræftfréa – ‘Pana rzemiosła’ itd.7 Ós to oczywiście odpowiednik staroislandzkiego Áss. Dość 

                                                      
1 Pozwoliłem tutaj sobie na pewną ekstrapolację, bo tekst w formie, jaka została przedstawiona przez 
redaktora (Christophera Tolkiena), nie zawiera imienia Ing, ani też nie odnotowano jej w sekcji zmian imion i 
nazw. 
2 PE#12: 72R. 
3 Geir T. Zoëga, „A Concise Dictionary of Old Icelandic”, Clarendon Press, Oxford 1910, s. 149.  
4 Pojawia się on np. w imionach Ingeld ‘sługa Inga’ i Ingwine ‘przyjaciele Inga’, znanych nam z Beowulfa. Patrz 
dalej, a także przyp. 33. 
5 Wg Grimma właściwym gockim odpowiednikiem powinno być Fráus bądź Fravis, jednakże Wulfila używa 
właśnie fráuja dla tłumaczenia κυριος ‘pan’ (np. w ten sposób zwraca się do Jezusa trędowaty: „frauja, jabai 
wileis, magt mik gahrainjan” Mt 8:2). Forma Enguz jest z kolei zaświadczona jako nazwa litery Wulfili 
odpowiadającej hipotetycznej gockiej runie, o czym niżej. Fráuja Enguz jest jednak rekonstrukcją, podobnie 
zresztą jak forma staroangielska, o której Grimm w swojej Deutsche Mythologie pisze, iż „ukrywa się” w 
wierszu 1319 Beowulfa, gdzie widzimy freán Ingwina „pana przyjaciół Inga”. Oczywiście do tego dochodzi 
wariacja pisowni z całym dobrodziejstwem inwentarza, przy czym nie zawsze wiadomo, czy faktycznie chodzi 
o odpowiednią osobę, jak np. „ættag sem Ingunar-Freyr” z Lokasenna może odnosić się do „Freya od Ingun” 
(dopełniacz żeńskiego, nie zachowanego w żadnym innym miejscu imienia matki Freya), jak i zniekształconego 
„Yngwi-Freya”. 
6 SM:208-209. 
7 Później słowo to używane było często w odniesieniu do chrześcijańskiego Boga, por. 16 wers Beowulfa, gdzie 
mowa o líf-fréa (‘władca życia’); czy fréa mancynn (‘władca ludzi’) z poematu Sen o Drzewie (NB polskie 
tłumaczenie opublikowano w Sn #20). Por. gocką formę w przyp. 11. 
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charakterystyczne, że tolkienowskim Valarom bliżsi są tutaj Asowie niż Wanowie. 
Qenyaqetsa nazywa Valinor – Valinôre, ‘Asgardem’1, jeden ze szkiców historii Eriola 
zawiera identyfikację Wódena (staroangielskie imię Odyna), Þunora (Thora) i Tíwa (Tyra) 
z Manwe, Tulkasem i „tym trzecim”2, odpowiednio. 

 W swojej Eddzie młodszej Snorri Sturluson pisał: 
 
„Njörður í Nóatúnum gat síðan tvö börn. Hét sonur Freyr en dóttir Freyja. Þau voru fögur 

álitum og máttug. Freyr er hinn ágætasti af ásum.”3 
 

[Njördr począł w Nóatúnie dwójkę dzieci. Syn zwan był Frey, córka Freyja. Oboje byli 
piękni i potężni. Frey jest z Asów najbardziej wielbiony.] 

 
Chociaż Snorri zalicza tu Freya do Asów, używa tego terminu w bardziej generalnym 

sensie – jako po prostu „bogów”. W cytowanym w dalszej części Eddy, poemacie Haustlöng 
autorstwa Thjódólfa z Hvin, obserwować możemy, jak relacja ta działa w drugą stronę, 
a „plemię Ingwifreya” jest używane synonimicznie z „Asami”: 

 
           „Gættusk allar áttir 
Ingvifreys at þingi 
(vóru heldr) ok hárar 
(hamljót regin) gamlar”4 

 
Zabieg ten tłumaczy Snorri następująco: „to właśnie jest właściwy sposób parafrazy 

Asów: nazywać każdego z nich podług imienia innego”. 
Tym niemniej Yngwi-Frey nie był Asem, tylko Wanem (Vanr). Ta grupa bogów 

zamieszkiwała Wanaheim (Vanaheimr5), ‘krainę Wanów’, jeden z dziewięciu światów 
Yggdrasila. Stanowili swoisty panteon alternatywny, będąc grupą opozycyjną względem 
Asów, choć po pierwszej wojnie pomiędzy obiema grupami bogów, zakończonej po 
zwycięstwie Wanów6 wymianą zakładników, nastał czas pokojowej koegzystencji. Wśród 
tych zakładników znalazł się Njörd i jego bliźniacze dzieci, Frey i Freyja. W ten sposób 
Frey dostał się do grodu Asów, Asgardu (Ásgarđr, a także Ásaheimr, ‘dom Asów’). 

W Grímnismál, wchodzącego w skład Eddy Poetyckiej, znaleźć możemy owe związki 
Yngwi-Freya z elfami: 

 
„Ýdalir heita           þar er Ullur hefir 
sér um görva sali          Álfheim Frey 
gáfu í árdaga          tívar at tannféi.”7 

 
[Ydalir nazywają miejsce, gdzie Ull wzniósł 
dla siebie dwór. Alfheim Frey 
otrzymał w dawnych dniach od bogów na zębów wyrżnięcie.] 
 

                                                      
1 PE#12: 99R 
2 Tożsamość trzeciej postaci pozostanie chyba na zawsze tajemnicą. Niespecjalnie pomaga tutaj wiedza 
o funkcjonowaniu Tyra w panteonie skandynawskim – pierwotnie bóg nieba, później wojny (Makar?). Co gorsza, 
według elfów nie był to żaden z „wielkich Valarów”, cokolwiek miałoby to znaczyć: wg „Muzyki Ainurów” (ca. 
1918?) było ich tylko czterech (Melko, Manwë, Ulmo, Aulë), inne teksty – wśród nich Leksykon gnomijski – zdają 
się jednak wymieniać większą liczbę (por. hasła Ain i Ban). 
3 Gylfaginning 24. 
4 Skáldskaparmal 22, Haustlöng 10. 
5 Vafthrúdnísmál 39. 
6 „Brotinn var borðveggr borgar ása, knáttu vanir vígspá völlu sporna.”  mówi Völuspá 24 o przełamaniu 
fortyfikacji Asów i zdobyciu Asgardu. 
7 Grímnismál 5. 
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Poza owym „zębowym darem” i tytularną funkcją władcy elfów Frey tradycyjnie 
uznawany jest za boga roślinności (frae), urodzaju (ár), płodności i pokoju (friđ). Sam 
Tolkien pisał w eseju „O baśniach” (1938 rok): 

 
„W tle waśni rodowej majaczy bowiem postać boga, którego Skandynawowie zwali 

Freyem (Panem) albo Yngwi-freyem, a któremu Anglowie nadali imię Ing. Był on w dawnej 
północnej mitologii (i religii) bogiem płodności i urodzaju”1. 

 
Tak naprawdę kontekst seksualny kultu tego boga jest jeszcze silniejszy, co wiemy dzięki 

Adamowi Bremeńskiemu. W Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum opisał on 
świątynię w Uppsali oraz samego Freya (tutaj omyłkowo jako Fricco), obdarzonego ingenti 
priapo. Do tego wizerunku dobrze pasuje znaleziona w Södermanland figurka boga 
pochodząca z XI wieku. Saxo Gramatyk w Gesta Danorum dodaje jeszcze aluzje do 
sakralnych praktyk homoseksualnych2 w świątyni Freya. 

Wracając do Tolkiena, od razu widać, że analogia nie jest pełna: z jednej strony mamy 
do czynienia z bogiem, właścicielem-patronem świata elfów (álfheimr), z drugiej z królem 
elfów mieszkającym pośród bogów, w ich krainie (Eldamar) – choć faktycznie także i Frey 
jest obcym w Asgardzie. Istotne także jest (dla konkretnej fazy koncepcyjnej, tzn. Księgi 
Zaginionych Opowieści), że „elfy światła” Tolkien wprowadził do swojej mitologii w kilka 
lat później3. O tym jednak niżej. 

Można oczywiście twierdzić, jak czynią to niektórzy, że terminy „Alfar” i „Vanir” mogły 
być w jakiejś części synonimiczne, co czyni „oczywistą” inspirację Yngwi-Freyem 
prawdopodobniejszą. Można też argumentować, iż relacja Ing/Yngwi – elfy/alfy 
niekoniecznie musiała odwzorowywać skandynawskie koncepcje mitologiczne, bo 
„rekonstrukcja” Tolkiena nie musiała być z nią tożsama. 

Zauważmy jednak, że relacja Ing(wë)–elfy, gdyby wziąć ją na serio, byłaby niejako 
zawieszona w próżni. A przecież nie tak działał tolkienowski „kocioł opowieści”. Podany 
powyżej fragment Grímnismál aż prosi się o dopisanie jakiejś skomplikowanej historii 
z zaskakującą puentą, wyjaśniającą „prawdziwe” pochodzenie „zębowego daru”. Uczynił 
tak przecież ze słynnymi wersami Cynewulfa lub pojawiającym się w Eddzie poetyckiej 
karłem Eikinskialdi. I o ile fakt, że związki Freya z elfami są niezbyt wyraźne w wersji 
„oryginalnej” mitu4, nie stanowiłby sam w sobie argumentu przeciwko teorii inspiracji 
Yngwi-Freyem, można zaryzykować twierdzenie, że byłyby one nawet dla Tolkiena 
swoistym wyzwaniem. Skoro jednak owe związki („zębowy dar”) nie doczekały się 
reinterpretacji i pogłębienia, to już daje do myślenia. „Jedną zaś z głównych późniejszych 
opowieści o Freyu (w języku staroislandzkim) jest historia jego miłości do późniejszej żony, 
Gerdy, córki olbrzyma Gymira, jednego z nieprzyjaciół bogów”, pisze dalej Tolkien. 
Żadnych nawiązań do tej historii u niego jednak nie znajdujemy. Oczywiście podobnie jest 
z Manwë i Tulkasem – mimo wspomnianego wyżej wyprowadzenia tożsamości pomiędzy 
Asami a Valarami, w mitologii Tolkiena nie napotykamy na żadną z historii znanych nam 
chociażby z Eddy Sturlusona. Ale też nikt nie twierdzi, iż „wywodzą się oni z angielskiej 
i germańskiej mitologii”5. Takie powiązania zostały wprowadzone wtórnie, ad hoc, nie 

                                                      
1 J. R. R. Tolkien, Potwory i krytycy i inne eseje, red. Ch. Tolkien, tłum. T. Olszański, Zysk i s-ka, Poznań 2000, 
s. 167. Autorskie teorie Tolkiena odnośnie kultu boga Inga pozostają na razie nieznane, miejmy nadzieję, że 
zmieni się to wraz z publikacją kolejnych beowulfian, przede wszystkim tłumaczeń poematu z Bodleian Library.  
2 Dan  6.5.10: „Ubi cum filiis Frø septennio feriatus ab his tandem ad Haconem Daniae tyrannum se contulit, 
quod apud Upsalam sacrificiorum tempore constitutus effeminatos corporum motus scaenicosque mimorum 
plausus ac mollia nolarum crepitacula fastidiret”. 
3 Wymienieni są explicite w Szkicu mitologii z roku 1926 [SM: 13], jednak już napisana najprawdopodobniej 
w 1923 roku „Fonologia qenya” [PM#14: 62] zawiera „jasnoelficki” (Light-Elfin) i „ciemnoelficki” (Dark-Elfin) 
jako zamienniki dla qenya i noldorinu, odpowiednio. 
4 Drugim związkiem byłby Yngwi, syn Alrica, który jako potomek Yngwi-Freya władał Szwecją wraz ze swoim 
bratem Alfem – elfem. Być może to dalekie echo „bliźniaczego kultu” Naharwalów, który Tacyt w Germanii 
utożsamia z Castorem i Polluksem. Kapłani tego kultu mieli się przebierać za kobiety, co jakoś koresponduje 
z opisem Saxo Gramatyka, o czym wyżej. 
5 Proceedings..., s. 289. 
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należą w żadnej mierze do owego „jądra lirycznego”, w odróżnieniu na przykład od 
Earendela. Podobnie wtórna jest relacja Yngwi-Frey–Ingwë.  

W kronice Saxo bohater imieniem Starkaðr ucieka zgorszony ze świątyni Freya. Nic więc 
dziwnego, że Snorri Sturluson euhemeryzował Freya i innych bogów, przydając im 
historyczne korzenie. Asowie (jak pamiętamy, nomenklatura używana przez Sturlusona jest 
dość swobodna) są u niego „Azjatami”, przybyszami z Troi, herosami znanymi nam 
z mitologii greckiej. W ten sposób Yngwi-Frey z „Ynglingasaga”, jednej z części 
Heimskringla, stał się synem Njörda, który po śmierci Odyna objął panowanie nad 
królestwem Szwecji. Gdy Njörd po latach pomyślności i urodzaju (co, jak racjonalizował 
Snorri, lud Szwecji powiązał z nadnaturalnymi mocami króla) zachorował i zmarł, tron 
odziedziczył Frey. I to on był ojcem dynastii Ynglingów, ludu Ynglîngar. Podobna historia 
pojawia się w Eddzie młodszej, również Sturlusona, choć tam Yngwi (już nie Frey) jest 
bezpośrednim potomkiem, to znaczy synem, Odyna. 

Jest to dość oryginalna wersja mitu założycielskiego – kolażu elementów pogańskich 
Północy i Południa, dokonanego przez wyedukowanego chrześcijanina. Podobny, 
wcześniejszy jeszcze zabieg możemy obserwować w bardziej nas interesującym, bo 
anglosaskim, kontekście. Staroangielska forma Ingui pojawia się w wykreślonym przez 
skrybę z rękopisu A Kroniki anglosaskiej1 fragmencie rocznika 547, gdzie rozpisany jest ród 
królów Bernicji: „Ida wæs Eopping, Eoppa wæs Esing, Esa Inguing. Ingui Angenwiting”. 
Również genealogie królów Brytanii zawarte w Historia Brittonum Nenniusza wymieniają 
na pierwszym miejscu Wodena Frealafinga, analogię dla Odyna – króla Szwecji Snorriego 
Sturlusona. W większości jej wersji pojawia się także imię zawierające rdzeń ing-, 
Ingibrand Wægbranding2. Richard North w swojej znakomitej pracy Heathen Gods in Old 
English Literature (a za nim angielscy neopoganie) wnioskował na tej podstawie, iż Ing był 
głównym bóstwem przybyłych na Wyspy Brytyjskie Anglów. Na to samo miałoby wskazywać 
użycie w staroangielskim poemacie Exodus nazwy Ingefolc ‘lud Inga’, jako metafory 
wędrującego narodu żydowskiego – oryginalnym „ludem Inga” mieliby być oczywiście 
Anglowie3. 

Tradycja każąca utożsamiać protoplastów danego rodu panującego czy ludu z pogańskimi 
bogami była jednak obecna na Północy jeszcze przed przybyciem chrześcijaństwa. Również 
Ing znany jest nam z przekazów innych niż te pisane rękami chrześcijan. 

Najwybitniejszy historyk rzymski Tacyt w swojej monografii Germania (ok. 100 n.e.) tak 
pisał o przodkach Anglosasów: 

 
„Celebrant carminibus antiquis, quod unum apud illos memoriae et annalium 
genus est, Tuistonem deum terra editum. Ei filium Mannum, originem gentis 
conditoremque, Manno tris filios adsignant, e quorum nominibus proximi Oceano 
Ingaevones, medii Herminones, ceteri Istaevones vocentur.”4 

 
[Germanowie wielbią w starych pieśniach, które są dla nich jedynym pomnikiem tradycji 
i dziejów, boga Tuistona zrodzonego z ziemi. Jemu przypisują syna Mannusa, twórcę 
i założyciela ludu, a Mannusowi trzech synów, od których imion najbliżsi mieszkańcy 

                                                      
1 Corpus Christi College, Cambridge MS 173, zwana też Rękopisem z Canterbury lub Kroniką Parkera, od imienia 
Matthew Parkera, arcybiskupa Canterbury, który podarował rękopis Corpus Christi College. Jest to najstarsza – 
z dziewięciu istniejących – wersja Kroniki anglosaskiej, interesująca nas partia tekstu pochodzi 
najprawdopodobniej z 891 roku. 
2 Nie mylić z widocznym tu także sufiksem -ing, oznaczającym „potomstwo, rodzaj”, w naszym przypadku 
Wægbranda, którego synem był Ingbrand. Niektórzy podają tutaj też, za Richardem Northem, pojawiające się 
w najstarszej (ca. 790) kopii Historia Brittonum imię Inguec. Jest to jednak najprawdopodobniej błąd, bowiem 
późniejsze wersje podają tutaj wariacje imienia Angenuit (Angengeot, Angengiot, Angelgeot). 
3 Wers 142: „þa wearð yrfeweard ingefolca”. Co ciekawe, sam Tolkien zinterpretował ów wers zupełnie inaczej 
niż North, ingefolc zawierać miało według niego przedrostek in-, ‘należący do gospodarstwa, domu, ziemi 
ojczystej’, oznaczając ‘lud tej ziemi (Egiptu)’. Patrz J. R. R. Tolkien, The Old English Exodus: Text, 
Translation, and Commentary”, red. Joan Turville-Petre, Oxford University Press, Oxford 1981, s. 48. 
4 Germania 10. 
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Oceanu mają się nazywać Ingewonami, z środkowych okolic – Hermionami, a reszta – 
Istewonami.1] 

  
Ów podział Tacyta utrzymał się zresztą do dziś, zarówno w historiografii, jak 

i w językoznawstwie historycznym, gdzie wyodrębnia się grupę plemienną 
Nordseegermanen (która miała się zróżnicować później na Anglów, Sasów, Jutów 
i Fryzyjczyków) oraz dialekty Nordseegermanisch2. Ważne jest jednak co innego: tym 
razem mamy do czynienia raczej z człowiekiem (choć potomkiem bogów), Ingiem, 
mitologicznym bohaterem, ojcem- założycielem Ingewonów. Sytuacja przypomina tę 
opisaną tysiąc lat później przez Snorriego w „Ynglingasaga”, tym razem jednak zabieg 
euhemeryzacji nie został dokonany przez redaktora czy kronikarza, a należy do 
„źródłowej” mitologii. 

Nazwy plemion związanych w jakiś sposób z Ingiem można znaleźć także w innych 
źródłach. Wspomniałem już o „Ynglingasaga” i Exodusie. Można do tego dodać także 
Historia naturalis Pliniusza Starszego, który wśród plemion germańskich wymienia 
Inguaeones3, oraz oczywiście samego Beowulfa, gdzie Danów nazywa się Ingwine.4 

Tolkien musiał przypomnieć sobie powyższe fakty gdzieś na początku 1917 roku. Być 
może wydawało mu się wtedy, iż uczynienie Inga królem elfów jest nieperspektywiczne, 
a samą postać lepiej da się wkomponować w germańskie legendarium. Problemy mogła też 
sprawiać etymologia tego imienia – w qenya (a na ten język wskazuje kontekst, w jakim się 
pojawia) forma Ing jest niemożliwa, zgodnie z tabelką podającą auslauty w „Fonologii 
qenya”5. Jako słowo gnomijskie jest jednak najzupełniej poprawne – i faktycznie, w GL 
znajdujemy ing ‘ryba’6, odpowiednik qenyańskiego ingwë (IWI) z QL i PME7. To, że Tolkien 
nie skorzystał z tego narzucającego się przecież rozwiązania, jest kolejną poszlaką 
wskazującą na niewielkie prawdopodobieństwo inspiracji Yngwi-Freyem. Gdyby taki 
związek był intencjonalny, pisarz chyba nie rezygnowałby z niego tak łatwo. Król elfów 
zostaje nazwany Inwë8, a Ingiem zostaje kto inny, wypełniając przy okazji kolejną lacuna 
literatury staroangielskiej. 

 
„Pomiędzy Bogami a ludźmi jest stopień pośredni”, pisał Jakub Grimm. Każdy epos potrzebuje 

bohaterów, ludzi w których wciąż płonie boska iskra. Herosi tacy pojawiali się we wszystkich 
ludzkich mitologiach, znamy ich także ze sztucznej mitologii Tolkiena. 

Wśród napisanych w owym okresie notek streszczających historię Ælfwine znajdujemy 
także i te mówiące o jego przeszłości: 

 
„Ælfwine z Anglii mieszkał na południowym zachodzie. Pochodził z rodu Inga, króla 

Luthany. [...] Zawsze kochał elfy, a jego ojciec nauczył go wielu rzeczy (o tradycji Inga).” 
[Ælf:15] 

„Luthany znaczy ‘przyjaźń’, Lúthien zaś ‘przyjaciel’. Luthany to jedyna kraina, gdzie 
ludzie i elfowie żyli kiedyś w pokoju i przyjaźni. 

                                                      
1 Tacyt, Dzieła, tłum. Seweryn Hammer, Czytelnik, Warszawa 1957, tom 2, s. 265–266. 
2 Witold Stefański, Wprowadzenie do językoznawstwa historyczno-porównawczego, Wydawnictwo UMK, Toruń 
2001, s. 42. 
3 Historia naturalis, IV.99: „Germanorum genera quinque: Vandili, quorum pars Burgodiones, Varinnae, Charini, 
Gutones. alterum genus Inguaeones, quorum pars Cimbri, Teutoni ac Chaucorum gentes”. 
4 Według Michaela Drouta, „odkrywcy” i redaktora tłumaczeń Beowulfa z Bodleian Library, „Tolkien uważał iż 
‘Ingwine’ byli, dla autora poematu, językową skamieliną, a imię pogańskiego boga pozostało dla niego 
nierozpoznane”. Prof. Drout przyznaje jednak, że przygotowując tekst do druku, nie dotarł jeszcze do 
interesującej nas partii tekstu.  
5 PE#12:28. 
6 PE#11:52. 
7 PE#12:43. 
8 Według wszelkiego prawdopodobieństwa to właśnie wtedy powstał także wstęp do „pierwszego czystopisu” 
wiersza Kortirion pośród drzew (pochodzącego jeszcze z listopada 1915), w którym pojawia się Ingil oraz Inwë. 
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Jak po przyjściu synów Inga, przez czas jakiś elfy odzyskały szczęście i przestały 
odpływać z Tol Eressëa. 

Jak staroangielski stał się jedynym ludzkim językiem, którym elfy rozmawiały z ludźmi 
nieznającymi ich mowy” [Ælf: 19]  

 
„Synowie Inga” to oczywiste nawiązanie do tych wszystkich Ingeavones, Inguaeones, 

Ingwine, Ingefolc, Ynglîngar – w qenya Ingwaiwar. Największy jednak wpływ na legendę 
o przodku Ælfwine miał staroangielski poemat zwany Wierszem runicznym1. Jeśli nie liczyć 
Abecedarium Nordmannicum, nie będącego tak naprawdę poematem, a prostym 
„abecadłem”, wiersz ten jest najstarszym2 spośród znanych nam gnomicznych poematów 
Północy, zawierających opis systemu runów3 – pozostałe dwa to staronorweski 
i staroislandzki. Wartość wersji staroangielskiej polega także na czymś innym: jako jedyna 
zawiera wszystkie 24 runy starszego futharku oraz dodane znaki wczesnego 
anglofryzyjskiego fuþorcu (Ác, Æsc, Ýr, Íor, Éar). Futharki młodsze, jak i odpowiadające im 
poematy runiczne, są oczywiście zredukowane do 16 runów4. 

Cóż mają runy wspólnego z Ingiem? Każdy run miał nazwę, która także oznaczała coś jako 
słowo – zwykle zaczynającego się od odpowiadającego mu dźwięku. W przypadku spółgłoski 

[ŋ], zapisywanej jako |ng|, dla runu N wybrano nazwę zawierającą ową zbitkę - 

pragermańskie *ingwaz. W anglosaskim fuþorcu zmodyfikowano znak do formy N, 
natomiast w futharkach skandynawskich został on w ogóle wyeliminowany. Co ciekawe, 

ślady tego runu odnaleźć można w alfabecie Wulfili, gdzie znakowi o zupełnie 
odmiennej wartości fonetycznej przydano nazwę iggws (enguz wg Codex Vindobonensis 795 
Alcuina5). 

Odnoszący się do interesującego nas runu fragment staroangielskiego Wiersza runicznego 
brzmi następująco: 

 
„Ing wæs ærest mid Eastdenum 
gesewen secgun, oþe siððan east 
ofer wæg gewat, wæn æfter ran; 
þus Heardingas ðone hæle nemdun.” 
 
[Ing wpierw pośród wschodnich Danów 
zobaczon został, aż potem na wschód przybył 
ponad falami, wóz za nim jechał. 
Tak Heardingowie męża tego zwali.] 

 
Éast-Dene znamy z Beowulfa – tak nazywało się plemię Hrothgara6. Heardingas to albo 

barwne określenie herosów bądź po prostu ludzi (interpretacja Grimma i Hostettera), albo 
konkretne plemię – Haddingowie z literatury skandynawskiej, toczący wojnę z plemieniem 
Swipdaga – to z kolei wersja Rydberga. Im dalej, tym jeszcze mniej wiadomo. Pojawiający 
się w poemacie wæn, o którym Jakub Grimm pisze, iż jego „związek z morską podróżą 
wydaje się wskazywać na jakiś nieznany nam element legendy”, jest niewątpliwie silną 
                                                      
1 Przy okazji warto sprostować kuriozalny błąd Andrzeja Szyjewskiego, który w swojej pracy Od Valinoru do 
Mordoru (s. 156 p. 29) pisze: „Istnieje staroangielski kamień runiczny, na którym widnieje zapis: ‘Inga ujrzeli 
najpierw ludzie...’” – zmieszczenie liczącego prawie sto wersów poematu na kamieniu runicznym byłoby dość 
trudne. W rzeczywistości Wiersz runiczny znamy z rękopisu Cotton Otho B. x. z Cottonian Library, a w zasadzie 
jego odpisu, bo oryginał spłonął w 1731 roku. 
2 Datowany na VIII–X wiek, dolna granica widełek czyniłaby go nawet starszym od Abecedarium Nordmannicum. 
3 Za Joanną Strzelczyk przyjąłem taką formę liczby pojedynczej. Por. Pismo runiczne R. I. Page’a, Warszawa 
1998. 
4 Więcej o różnych systemach runicznych w artykule Arkadiusza Kubali „Runa, znaczy tajemnica”, Símbelmynë, 
nr 16 (zima 2003-2004), s. 13-29. 
5 Oczywiście powstaje pytanie, na ile Alcuin z Yorku mógł się sugerować rozwiązaniami fuþorcu – tak czy 
inaczej, sama nazwa owego hipotetycznego gockiego runu powinna być prawidłowa. 
6 Aczkolwiek w poemacie nazywani oni są także Beorht-, Gar-, Healf-, Hring-, a nawet Norđ- i West-Dene [sic!]. 
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poszlaką wskazującą na boską naturę Inga. Święty wóz odgrywa ważną rolę w opisanym 
przez Tacyta kulcie Nerthus, Matki-Ziemi: „est in insula Oceani castum nemus, dicatumque 
in eo vehiculum, veste contectum; attingere uni sacerdoti concessum”1. Według 
wspomnianego już Northa germańskie bóstwo Nerthus najprawdopodobniej (jeśli nie jest 
rzadkim rzeczownikiem odmiany IV) zawiera męską końcówkę zarówno w łacinie, jak 
i pragermańskim, co sugeruje, że nie była to bogini, zaś Tacyt po prostu pomylił się, łącząc 
ze sobą parę Nerthus (aspekt męski rytów płodności) i Matkę-Ziemię, Terra Mater. Do tego 
dodać należy jeszcze związek ze wspomnianym przeze mnie wyżej Njorðem, ojcem Freya, 
którego w „Skáldskaparmál” określa się kenningiem vagna guð, ‘bogiem wozów’2. Z drugiej 
strony warto zwrócić uwagę na użycie słowa hæle, oznaczającego ‘(odważnego) 
mężczyznę, bohatera’3, co implikowałoby, że Ing miał być człowiekiem, a nie bogiem4. 
Podsumowując, interpretacja wiersza nie jest rzeczą prostą. Viktor Rydberg w swojej 
kontrowersyjnej pracy Undersökningar i Germanisk Mythologi potraktował ten fragment 
jeszcze inaczej – miałby on mówić o wojnie Swipdaga (Ing) z Haddingiem (Headringas), po 
którego stronie stanął Vagnhofdi (Wæn). 

Tolkien zaproponował własne, autorskie rozwiązanie zagadki. Czy też raczej miał taki 
zamiar – fragmenty opowieści rozrzucone są pomiędzy luźnymi notkami i zapiskami 
w zeszycie „C”. Zarówno same teksty, jak i rekonstrukcja „Historii Inga”, znalazły się 
w zredagowanym przez Christophera Tolkiena drugim tomie Księgi Zaginionych Opowieści. 
Wyraźnie widać, jak Tolkien nawiązuje do postaci boga Freya, podobnie jak Snorri 
Sturluson euhemeryzując go. Boskość Inga zostaje wyjaśniona w „racjonalny” sposób: 
wypija on otrzymane od elfów limpë, co daje mu nieśmiertelność, dodatkowym atutem 
jest wiedza i mądrość nabyta w czasie pobytu w Luthany. Kiedy w poszukiwaniu wyspy Tol 
Eresseä (która w tej wersji legendy nie jest tożsama z Anglią/Luthany) wyrusza w morze, 
jego okręt zostaje zepchnięty na wschód przez wrogiego mu (i Earendelowi) Ossë. Statek 
rozbija się, tylko Ingowi udaje się ocaleć – jako obdarzony nadludzkimi atrybutami obcy 
przybysz zostaje władcą wschodnich Danów (q. Dani OroDáni, gn. Urdainoth), o których 
mówi Wiersz runiczny – inna notka wymienia wśród plemion: Angali, Euti, Saksani 
i Firisandi, których zbiorczo określa wzmiankowaną wcześniej nazwą „Ingwaiwar”. Legenda 
kończy się odpłynięciem Inga za morze, do Tol Eresseä – co dla ludzi miało być kolejnym 
potwierdzeniem jego boskości. Ten akurat motyw znamy skądinąd – nawet gdy Tolkien 
zrezygnował z historii o Ingu, wiele lat później, pisząc pierwsze rozdziały Zagubionej 
Drogi, powrócił do podobnej legendy o Królu Sheave. Jak sam zresztą napisał 
w komentarzu do exordium w Beowulfie, bohater Scyld Scefing mógł być właśnie 
nawiązaniem do „starszej i bardziej jeszcze tajemniczej tradycji (...): legendy o Ingu, 
który przybył i powrócił ponad falami”5. Można wyliczyć tutaj jeszcze kilka innych, głębszych 
związków, pomiędzy tolkienowskim Sheave, Scyldem-Skjoldem i Freyem-Fróthim (staroangielski 
Fróda) – nie będę jednak rozwijał tematu, tym bardziej że zrobił to już w wystarczającym zakresie 
Christopher Tolkien6. 

Kiedy Tolkien zarzucił pomysł z wykorzystaniem Ingewonów? Opowieść „Ælfwine z Anglii” 
(tzn. Ælfwine A, Ælfwine I i Ælfwine II), która stanowiła rozwinięcie szkiców 
wspomnianych wcześniej, powstała w okolicach roku 1920. Nie zawiera ona już („na 
szczęście być może”, jak żartuje Christopher Tolkien) historii Inga z Luthany. Co więcej, 
w tekstach dokumentujących kolejną fazę koncepcyjną mitologii – Pieśni o dzieciach 

                                                      
1 Germania 40. 
2 W mitologii skandynawskiej Njorth związany był z morzem i okrętami. Co ciekawe, staroangielski odpowiednik 
imienia tego boga, identyfikowanego z Ulmem, pojawia się w tekstach Ælfwine A i Ælfwine I. Forma ta, Neorth, 
nie jest poświadczona źródłami – Tolkien zrekonstruował ją samodzielnie bądź znalazł w Deutsche Mythologie 
Jakuba Grimma.  
3 Joseph Bosworth, T. Northote Toller, Anglo-Saxon Dictionary, Clarendon Press, Oxford 1898, s. 500; John R. 
Clark Hall, A Concise Anglo-Saxon Dictionary, Cambridge University Press, Cambridge 1916, 143. Patrz także 
„O tłumaczeniu Beowulfa” Tolkiena, w: Potwory i krytycy, s. 82. 
4 Oczywiście nawet Wiersz Runiczny zawiera wpływy chrześcijańskie, wydaje się jednak, że są one marginalne 
i nie zmieniają nic w interesującym nas przypadku. 
5 LR: 95. 
6 LR: 96-97. 
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Húrina z początku lat dwudziestych oraz Szkicu mitologii z 19261 – imię wróciło do króla 
elfów. Tym razem jednak jako noldorińska forma qenyańskiego Ingwë. Oba słowa, 
w zupełnie innym znaczeniu, jak pamiętamy, pojawiły się jeszcze w QL i GL. 

W świetle tego co napisałem wyżej, nie ma dowodów wskazujących, iż celowe nawiązanie do 
postaci boga Yngwi-Freya miało nastąpić wcześniej niż na tym etapie, po zakończonym 
eksperymencie z Ingiem, władcą Ingwaiwar. Christopher Tolkien napisał dwadzieścia lat temu, 
że „trudno uwierzyć tutaj w brak jakiegokolwiek związku [pomiędzy Ingiem z Luthany a Ingiem 
królem elfów], równie trudno jest jednak wskazać, jakiego jest on rodzaju” – związek ten jest 
ewidentnie wtórny, będąc efektem ubocznym kompozycji „Historii Inga”, która zwróciła uwagę 
pisarza na (euhemeryzowanego) Yngwi-Freya. 

Dopiero tutaj – w Szkicu mitologii, a później Qenta Noldorinwa – Tolkien wiąże Ingwë 
z „elfami jasnymi”, co już trudno uważać za przypadek. Potwierdza to także inna 
wzmianka, której analizą pozwolę sobie zakończyć artykuł. 

„Þæt eldre cyn: Elfe oþþe Wine”, mówi wspomniany na początku glosariusz 
staroangielskich imion do Qenta Noldorinwa. Użycie słowa wine, ‘przyjaciele’ jako 
odpowiednika „elfów” jest „zastanawiające”, komentuje Christopher Tolkien. Dlaczego 
„przyjaciele”? Wyjaśnienie kryje się w liście plemion elfów wypisanej niżej: 

 
„1. Ingwine: lyftelfe, héahelfe, hwítelfe, Líxend. Godwine. 
2. Éadwine: goldelfe, eorđelfe, déopelfe, Rædend. Finningas. 
3. Sæwine: sæelfe, mereþyssan, flotwine, Nówend. Elwingas.”2 

 
[Przyjaciele Inga: elfy powietrza, elfy wysokie, elfy jasne, Świetliści. Przyjaciele bogów. 
Przyjaciele bogactwa: elfy złota, elfy ziemi, elfy głębokie, Mądrzy? Plemię Finna 
Przyjaciele morza: elfy morskie, żeglarze, przyjaciele morza, Marynarze. Plemię Elwë.] 
 

Gdyby była to zagadka z rodzaju „wskaż element niepasujący do pozostałych”, wybrana 
zostałaby oczywiście pierwsza linijka. Skąd „przyjaciele Inga”, zamiast przypisania 
plemieniu atrybutu analogicznego dla pozostałych (z braku lepszego mogliby być dodani 
w końcu Godwine)? Dlaczego Ingwine, a nie Ingwingas? 

 
Odpowiedź pojawiła się już wcześniej: w wersie 1044 Beowulfa, gdzie „eodor Ingwina 

onweald getéah”, i wszystkich innych źródłach mówiących o plemieniu Inga. Tym razem 
nie eksploruje jednak „mitu założycielskiego”, jak w przypadku Ingwaiwar, pozostawiając 
tylko luźne nawiązania – rozwiązanie jakości przemiany Eikinskialdiego w Thorina Dębową 
Tarczę. I tak miało już pozostać, chociaż oczywiście historia samego Ingwë Ingwerona, 
króla Vanyarów, nie kończy się w tym miejscu. 

 
 

*     *     * 
 
Dziękuję Ryszardowi Derdzińskiemu, Ardenowi Smithowi oraz prof. Michaelowi Droutowi 

za udzieloną pomoc. 
Wszystkie tłumaczenia Autora, chyba że zaznaczono inaczej. 
 

Piotr „Neratin” Florek 
 

 
 

 

                                                      
1 SM:13. 
2 SM: 212. 
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J.R.R. Tolkien - Górska ścieżka („Hobbit”)
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Cezary Karolczak 
 

DROGA POD GÓRĘ PRZYJAŹNI 
 
 

Srebrnemu Listeczkowi 
 

˜Ων η σοφία παρασκευάζεται εις την του όλου βίου µακαριότητα,  
πολύ µέγιστόν εστιν η της φιλίας κτησις1. 

Wejście 
 

Mówienie o przyjaźni, a o niej jest niniejsza praca, jest dzisiaj anachronizmem. W zalewie 
różnorodnych informacji, przekazów, wzajemnych oskarżeń, mitów, zinterpretowanych faktów 
przyjaźń umyka na plan dalszy, zaszywa się gdzieś w kącie, umiera. Owszem, pojawia się wciąż 
jeszcze jako słowo, ale w tak różnych znaczeniach, że nie sposób już powiedzieć, kto jest 
czyim przyjacielem. Łatwo przychodzi na usta, powtarzany w niejednym popularnym programie 
rozrywkowym slogan: „on jest moim przyjacielem, ona jest moją przyjaciółką”, mimo że 
spotkali się ledwie kilka godzin wcześniej. Nie zamierzam tutaj biadolić nad współczesną, fakt 
faktem dość infantylną, rzeczywistością. Czyżbym już stanął po drugiej stronie? Być może 
gloryfikowanie przyjaźni, powrót do jej klasycznych znaczeń i lektura nieczytanych tekstów 
umieszczają mnie poza codziennym wirem medialnym. Och! Jakiż jestem niecodzienny! 

Tekst traktuje, jak już wspomniałem, o przyjaźni. O najwspanialszym związku 
międzyludzkim. Główną osią, wokół której obracają się moje rozważania, jest greckie słowo 
ηφιλία. Ma ono wiele znaczeń, choć przyjęło się tłumaczyć je przede wszystkim jako ‘przyjaźń’. 
Grecka przyjaźń pochodzi od podobnie brzmiącego czasownika φιλέω – ‘kocham, lubię’. Już 
w starożytności opinie filozofów poświęcających swoje rozważania problematyce przyjaźni 
(choćby Platon, Arystoteles, Epikur, Cyceron) różniły się w interpretacji tego słowa. W jednym 
byli jednak zgodni – przyjaźń odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka.  

Bliskość znaczeniowa przyjaźni i miłości doprowadzała niekiedy do ich utożsamiania, 
zwłaszcza gdy miłość ograniczano do miłości erotycznej. W czasach powrotu do ciała, w naszych 
ulotnych czasach, doszło do zastąpienia przyjaźni krótkotrwałym związkiem o erotyczno-
przyjemnościowym charakterze. Dlatego też położyłem silny nacisk na moment stałości 
w przyjaźni. 

W tekście znalazło się wiele mocnych tez, które niejako rzucam w eter, nie rozwijam ich 
i nie poddaję żmudnej procedurze uzasadniania. Można się na przykład nie zgadzać z tezą 
dotyczącą związku między Frodem a Samem. Nie jest to bowiem przyjaźń rozumiana zgodnie 
z duchem greckiej φιλία. Sam do końca pozostaje sługą Froda, a Frodo – panem Sama. Ta 
nierówność jest główną przeszkodą ostatecznego zjednoczenia tych dwóch dusz. Podobnych 
krytycznych momentów w pracy jest więcej. Zdaję sobie z nich sprawę. Chcę jednak 
powiedzieć, że moim celem nie było dokonanie wyczerpującej analizy przyjaźni u Tolkiena. 
Wiele osób zrobiłoby to z pewnością znacznie lepiej. Zaczynałem raczej od samej przyjaźni, jej 
roli w życiu człowieka oraz problemów, jakie przed nią stoją. Dopiero później pojawiła się 
możliwość wplecenia wątków tolkienowskich, okołotolkienowskich i innych. W ten sposób 
powstała tkanina (oczywiście, gdzieniegdzie dziurawa i prująca się nieco) utkana z wielu 
różnych tekstów i przeogromnej ilości znaczeń. Długo myślałem o zmierzeniu się 
z problematyką przyjaźni. W końcu powstał tekst, który za chwilę przeczytacie.  

Podobno2 na frontonie bramy, prowadzącej do ogrodu Epikura, widniał napis: „Gościu, tutaj 
będzie ci dobrze, tutaj najwyższym dobrem jest przyjemność”. Mam nadzieję, że te kilka chwil 

                                                      
1  „Przyjaźń jest największym wśród wszystkich dóbr, jakimi nas mądrość obdarzyła dla zapewnienia szczęścia 
przez całe życie”. Patrz: Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, ks. X, Główne myśli, XXVII. 
2 Podobno, gdyż nie znalazłem potwierdzenia tegoż napisu w tekstach epikurejskich. Cytuję za: A. Sikora, 
Spotkania z filozofią, Warszawa 1970, s. 64. 
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nie uznacie za zmarnowane, a czytając, wspomnicie przyjemne chwile spędzone w gronie 
Waszych przyjaciół. Nie pozostaje mi nic innego, jak użyć tajemnego zaklęcia z bramy Morii: 
„Powiedz ‘przyjacielu’ i wejdź”. 

        
U podnóża 
 

„Od południa i zachodu zwrócony ku ciepłym dolinom Anduiny, od wschodu osłonięty ścianą 
Efel Duathu, lecz na tyle od niej odległy, że nie padały nań cienie gór, od północy chroniony 
przez pasmo Emyn Muil, kraj ten stał otworem dla powiewów południa i wilgotnych wiatrów od 
dalekiego morza. Wiele olbrzymich drzew zasadzonych w niepamiętnej przeszłości, starzało się 
bez opieki wśród tłumu swego niedbałego potomstwa; w zaroślach i gajach stały zbitą gęstwą 
tamaryszki, aromatyczne drzewa terpentynowe, oliwki i wawrzyny. Rósł także jałowiec i mirt, 
tymianek krzewił się bujnie i rozpełzał zdrewniałymi pędami wśród kamieni okrywając je 
grubym kobiercem; rozmaite odmiany szałwi kwitły błękitem, czerwienią lub jasną zielenią; 
obok majeranku i pietruszki Sam dostrzegał rozmaite wonne ziółka, których nie spotkał 
w swojej ogrodniczej praktyce w ojczyźnie. Ściany i rozpadliny pstrzyły się od rozpełzłych 
skalnych pnączy. Prymule i anemony kwitły wśród poszycia leśnego, asfodele i różne kwiaty 
liliowate kołysały w trawie na pół otwartymi koronami, a ciemniejsza zieleń otaczała jeziorka, 
rozlane w miejscach, gdzie spadające z gór potoki zatrzymywały się w chłodnych zagłębieniach 
na swej drodze ku Anduinie. 

Wędrowcy odwrócili się od drogi i zeszli niżej. Kiedy przedzierali się przez zarośla i brodzili 
w trawie, słodkie zapachy biły im w nozdrza. Gollum krztusił się i prychał, ale hobbici wciągali 
powietrze w płuca jak mogli najgłębiej, a Sam w pewnej chwili zaśmiał się w głos, po prostu 
z nadmiaru radości. Trzymali się biegu strumienia, który raźno spływał w dół, aż doprowadził 
ich do czystego jeziorka w płytkiej kotlinie; woda lśniła wśród ruin starego kamiennego 
zbiornika, jego rzeźbione obmurowanie zarosło niemal całkowicie mchem i głogiem. Kosaćce 
otaczały je wkoło kwiecistymi szablami, lilie wodne rozkładały płaskie liście na ciemnej, 
porysowanej drobnymi zmarszczkami tafli; jezioro było głębokie i chłodne, a u jego drugiego 
końca nurt odpływał dalej przez kamienny próg”1.   

 
Cudowne Ithilien jest dobrym punktem wyjścia dla naszych rozważań. To tutaj Sam 

i Frodo będą się posilać, tuż przed ostatnim etapem podróży do Mordoru, smakowitą 
potrawką z królika. Tu także zamieszka pewna młoda para – Eowina i Faramir. Ithilien jest 
zacisznym zakątkiem, w którym przyjaźń i życzliwość znajdują swoje tło w pięknie 
przyrody. Nic więc dziwnego, że każdorazowa ingerencja sił zła w tą urokliwą krainę rani 
znacznie bardziej niż podobna agresja na jakikolwiek inny zakątek Śródziemia.  

Frodo znużony zasypia w paprociach, a Sam – jego wierny druh, sługa, przyjaciel – czuwa 
i szepce znamienne słowa: „Kocham go. Jest, jaki jest, a czasem prześwieca dziwnie. Ale 
tak czy owak, kocham go”2. Czyż trzeba więcej, by podkreślić więź między dwojgiem? 
Kocham go, bo jest taki, jaki jest – opanowany, cierpliwy i miłosierny. Wie, co robić 
w trudnych sytuacjach, choć pochodzi z tego samego co ja kraiku na Północy. Dźwiga 
ciężar, chociaż jest on dla niego wyraźnie za ciężki. Mimo to kroczy naprzód, nie zważając 
na trudy i bardzo prawdopodobną klęskę. Kocham go, bo i on mnie kocha. Wziął mnie ze 
sobą na niebezpieczną wyprawę pomimo mojej nadmiernej ciekawości. Obdarzył mnie 
zaufaniem, choć inni nasi towarzysze zasługiwali na nie bardziej. To dzięki niemu 
zobaczyłem elfy i wiele innych cudów, o których będę godzinami opowiadał Dziaduniowi. 
Tak, kocham go, mimo że czasami nie rozumiem jego zachowań, a jego twarz jakoś tak 
wyszlachetniała. Zatem zrobię memu panu potrawkę z królika. Szkoda tylko, że nie ma 
cebulki, talerzy i ziemniaków. 

                                                      
1 WP II, s. 332–333. Wszystkie cytaty pochodzące z Władcy Pierścieni podaję za wydaniem Czytelnika z 1990 
roku. 
2 WP II, s. 335. 
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Kilka dni1 przed wspomnianym odpoczynkiem, w stolicy Rohanu miało miejsce przedziwne 
spotkanie. Dobrze zapowiadający się mężczyzna spotyka piękną kobietę. „Kobieta 
zawróciła wolnym krokiem do pałacu. W progu obejrzała się raz jeszcze. Oczy miała 
poważne i zadumane, a na króla patrzała ze spokojną litością. Była bardzo piękna, włosy 
spływały na jej ramiona jak rzeka złota. W białej sukni przepasanej srebrem wydawała się 
smukła i wiotka, lecz zarazem mocna jak stal i dumna, jak przystało córce królów. Tak się 
zdarzyło, że Aragorn w pełnym świetle dnia zobaczył Eowinę, księżniczkę Rohanu, piękną i 
chłodną jak poranek wczesnej wiosny, nie rozkwitłą jeszcze pełnią kobiecej urody. I w tej 
samej chwili ona dostrzegła Aragorna; spadkobierca królewskiego rodu, mądry mądrością 
wielu zim, chwałę swoją krył pod szarym płaszczem, lecz Eowina ją wyczuła. Na sekundę 
jakby skamieniała w bezruchu, lecz zaraz ocknęła się, odwróciła i szybko odeszła”2. Cóż 
mogło wyniknąć z tego spotkania? Dziś żądalibyśmy rozwoju akcji w przewidywalnym przez 
wszystkich kierunku. Heros spotyka młodą dziewczynę, której nie brak, jak się później 
okazuje, męskiego wigoru, zostają kochankami, by później się rozstać w przykrych 
okolicznościach. On wraca do kobiety mu przeznaczonej, ona ginie w walce z potworem. 
Tak jednak się nie dzieje. Być może Aragorn jest za bardzo boski, by poddać się pokusie 
spędzenia upojnych chwil z Eowiną – jest przecież królem. A król nie może sobie pozwolić 
na to, by jego czyny stały się dla poddanych przykładem godnym potępienia. Ponadto, a 
może przede wszystkim, zaprzedałby się temu co nietrwałe i przemijające – chwilowej 
uciesze, która szybko przerodziłaby się w codzienne wyrzuty sumienia. Prześledźmy jednak 
losy Aragorna i Eowiny, by dostrzec pewną ścieżkę, po której może wędrować zauroczenie.  

Eowina spotyka Aragorna w Edoras. Podczas spotkania z Theodenem księżniczka podawała 
gościom puchar z winem. „Przed Aragornem zatrzymała się na długą chwilę i podniosła ku 
niemu błyszczące oczy. Aragorn spojrzał z uśmiechem w jej piękną twarz; gdy brał kielich, 
ręce ich spotkały się i poczuł, że księżniczka zadrżała”3. Kilka dni później Aragorn 
powtórnie przyjeżdża do Edoras. W Dunharrow wyjawia Eowinie plan dalszej wyprawy 
Ścieżką Umarłych.  

„ – Ależ to szaleństwo! – zawołała. – Są z tobą sławni i mężni rycerze, których nie w cień 
śmierci godzi się prowadzić, lecz na pole walki, gdzie bardziej są potrzebni. Błagam cię, 
zostań. Pojedziesz do Edoras wraz z moim bratem. Twoja obecność pokrzepi serca i doda 
nam wszystkim nadziei”4. A gdy zostali na chwilę sami, księżniczka, której Aragorn polecił 
zostać wraz z jej ludem, w pełnej napięcia rozmowie okazuje swoje uczucia: „– Jeźdźcy, 
którzy ci towarzyszą, także nie mają tego obowiązku. Jadą ponieważ nie chcą rozstać się 
z tobą, ponieważ cię kochają. Odwróciła się i znikła wśród nocy”5. Nawet błagania 
następnego dnia nic nie wskórały. Aragorn odjeżdża, choć ból wynikły z rozdarcia 
pomiędzy własnym losem a widokiem cierpiącej księżniczki był nie do zniesienia. „Eowina 
stała niby posąg kamienny, opuściwszy ramiona, i zaciskając pięści patrzyła za 
odjeżdżającymi, póki nie skryli się w cieniu pod czarną ścianą Dwimorbergu, Nawiedzanej 
Góry, w której otwierała się Brama Umarłych. Kiedy znikli jej z oczu, zawróciła i potykając 
się jak ślepiec poszła ku domowi”6. 

W tym samym czasie w Ithilien Frodo z Samem spotykają Faramira i jego oddział. Po raz 
pierwszy od kilku dni widzą ludzi, którzy są im życzliwi. Faramir okazał się człowiekiem 
mniej porywczym od swojego brata Boromira. W monologu wyjawia głęboko ukryte 
pragnienie: 

„– Pragnąłbym tylko ujrzeć znów Białe Drzewo, kwitnące na dziedzińcu królewskim, 
powrót Srebrnej Korony i Minas Tirith zażywającą pokoju; chciałbym, żeby Minas Anor jak 
ongi jaśniała światłem, smukła i piękna, jak królowa wśród innych królowych; nie 
chciałbym, żeby była panią mnóstwa niewolników, nawet gdyby była łagodną panią 
                                                      
1 Dokładnie drugiego marca. Potrawkę hobbici jedli szóstego. Za: Karen W. Fonstad, Atlas Śródziemia, tłum. 
Tadeusz A. Olszański, Warszawa 1998.  
2 WP II, s. 152. 
3 WP II, s. 162 – 163. 
4 WP III, s. 65. 
5 WP III, s. 67. 
6 WP III, s. 68. 
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dobrowolnych niewolników. Wojna jest nieuchronna, skoro trzeba bronić życia przed 
niszczycielem, który wszystkich nas by pożarł; ale nie kocham lśniącego miecza za ostrość 
jego stali, nie kocham strzały za jej chyżość ani żołnierza za wojenną sławę. Kocham tylko 
to, czego bronią miecze, strzały i żołnierze: kraj ludzi z Númenoru. I chcę, żeby go 
kochano za jego przeszłość, za starożytność, za piękno i za dzisiejszą mądrość. Nie chcę, 
żeby się go lękano, chyba tak tylko, jak lękają się ludzie czcigodnego, rozumnego starca”1. 
Te słowa poruszają, ponieważ są wyrazem wielkiej tęsknoty za spokojem, którego podczas 
wojny trudno zaznać. Pasują one także do charakteru Ithilien, które wraz ze swymi 
zapachami i kolorami jest miejscem odpoczynku dla strudzonych wędrowców. Ten spokój 
jest spokojem przyjaźni, gdyż przyjaźń jest oszczędna w emocjach, cierpliwa i stała. Nie 
dziwią więc pożegnalne słowa Faramira do Froda: „Wiedz, że nie mam nadziei ujrzeć cię 
kiedykolwiek pod słońcem tej ziemi. Będę jednak odtąd przyjacielem twoim i całego 
twojego plemienia”2. 

Gdy Aragorn schyla się nad ciężko chorą Eowiną, wyjawia Eomerowi prawdę 
o nieszczęściu księżniczki. 

„Wśród ciosów, które nam los gotuje na tym świecie, mało jest równie gorzkich i tak 
zawstydzających dla męskiego serca jak miłość ofiarowana przez piękną i godną czci 
dziewczynę, gdy jej nie można odpowiedzieć wzajemnością. Ból i żal ani na chwilę nie 
opuściły mnie, odkąd w Dunharrow pożegnałem księżniczkę tak głęboko zrozpaczoną, aby 
przemierzyć Ścieżkę Umarłych, i żaden strach na tej Ścieżce nie stłumił we mnie lęku 
o dalsze losy Eowiny. A jednak, Eomerze, wiem, że ciebie ona kocha głębiej niż mnie. 
Ciebie bowiem zna dobrze, we mnie zaś pokochała tylko cień i marzenie, nadzieję sławy 
i wielkich czynów, urok nieznanych krajów, odległych od stepów Rohanu”3. Urzeczenie 
minęło, Eowina została uleczona i jest gotowa na przyjęcie miłości związanej nićmi 
przyjaźni.”      

W Minas Tirith Faramir poznaje księżniczkę Rohanu. „– A więc powiem ci, Eowino, że 
jesteś piękna. W dolinach pośród naszych gór rosną prześliczne jasne kwiaty, a piękniejsze 
od nich są nasze dziewczęta. Ale żaden kwiat i żadna dziewczyna, które dotąd znałem, 
równać się nie mogą z księżniczką, którą teraz spotkałem w Gondorze, uroczą i smutną. 
Kto wie, może zaledwie kilka dni nam zostało, może wkrótce już Ciemności ogarną nasz 
świat; gdy się to stanie, mam nadzieję, że mężnie spojrzę w twarz klęsce; byłoby mi 
jednak lżej na sercu, gdybym mógł napatrzeć się tobie, dopóki jeszcze słońce świeci. 
Oboje nas musnął swym skrzydłem straszny Cień i ta sama ręka zawróciła nas na drogę 
życia”4. Los połączył tych dwoje samotnych ludzi. Ona, dumna księżniczka 
przeciwstawiająca się życiu „w klatce”, uciekała na pola bitew – teraz postanawia 
pomagać innym. On w końcu przestanie być rycerzem – pragnienie stanie się 
rzeczywistością. 

„– Stoję na murach Minas Anor, Wieży Słońca – powiedziała. – Cień zniknął. Nie będę już 
dziewiczym rycerzem, nie ruszę w pole z jeźdźcami Rohanu, nie znajdę szczęścia w 
bojowych pieśniach. Będę uzdrowicielką, pokocham wszystko, co rośnie i co nie jest 
jałowe. – Spojrzała znów w oczy Faramira. – Nie pragnę już być królową. 

Faramir roześmiał się wesoło. 
– To dobrze! Bo ja nie jestem królem. Ale będę mężem Białej Księżniczki Rohanu, jeśli się 

na to zgodzi. Pojedziemy za Rzekę, w szczęśliwej przyszłości zamieszkamy w Ithilien i tam, 
na tej pięknej ziemi założymy ogród . Wszystko będzie rosło i radowało się z przybycia 
Białej Księżniczki”5. W ten sposób przyjaźń łączy się z miłością. Wielkie uczucie, by było 
trwałe, wymaga utraty tego, co wydaje się nam cechą naszej osobowości. Ale tylko nam 
się wydaje. By być z innym, należy się wyzbyć nadmiaru samego siebie. 

 

                                                      
1 WP II, s. 360. 
2 WP II, s. 389. 
3 WP III, s. 181. 
4 WP III, s. 306. 
5 WP III, s. 311 – 312.  
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Strome zbocze 
 

„Mój przyjaciel mieszkał w tym mieście. 
W mgliste dni jesienne włóczyliśmy się po jego ulicach nie męcząc się, chodziliśmy od 

knajpy do knajpy nie upijając się, byliśmy jak dwaj wieczni ludzie, między nami płonęła 
jasność świata. Gdy zbliżała się północ, odprowadzał mnie do domu. Potem ja 
odprowadzałem jego. Potem on znowu mnie. Zaczynało dnieć.  

(...) 
Na rogu ulicy przed bankiem stała młoda dziewczyna, która sprzedawała piękne kwiaty. 
Widzieliśmy, jak powstaje piękny świat, podobnie jak krajobraz w pięknej letniej szacie 

wynurza się ze swymi górami, wodami i równinami z miękkich welonów mgły o świcie. To 
my stwarzaliśmy świat. Podziwialiśmy jego piękno w świetle poranka. Robiliśmy z jesieni 
wiosnę, z nocy dzień, z mgły słońce. Otwieraliśmy ramiona do wszystkich, którym było 
ciężko. I oto patrzcie: ślepi widzą, chromi chodzą. A do wszechmogącego Boga mówiliśmy: 
odpuszczają ci się grzechy twoje! 

W piątki siadywaliśmy przed kościołem Św. Tomasza i patrzyliśmy szczęśliwi na gołębie 
fruwające koło bramy kościelnej i na ozdobne smukłe wieżyczki czekając, aż zegar wybije 
drugą i zacznie śpiewać chór chłopięcy. Dla nikogo duch święty pod postacią gołębia nie był 
sprawą bardziej oczywistą czy mniej mistyczną, a hymny do Pana na niebiosach stanowiły 
taką część naszej istoty, że nawet msza h-moll była tylko głosem, który szeptał nam 
w piersi słowa: ‘To ty’. 

Dwóch ludzi: jedno marzenie. Dwóch ludzi: jeden hymn. Dwóch wiecznych ludzi”1. 
W języku szwedzkim i norweskim mówi się min ven [norw. min venn; szwedz. min vän] – 

‘mój przyjaciel’. Czyż może być coś prostszego? Halldór Kiljan Laxness dotyka bardzo 
starego poetyckiego wyrażenia, które wielokrotnie powraca w tekstach o przyjaźni. „Jedna 
dusza [w różnym ciele].” pojawia się w Etyce nikomachejskiej2, a swój pełny kształt 
ujawniają Wyznania św. Augustyna: „Otóż odczuwałem, że moja i jego dusza były jedną 
duszą w dwóch ciałach i dlatego wstrętne mi było życie, bo nie chciałem żyć jako ‘połowa 
samego siebie’ i może dlatego tak bardzo lękałem się śmierci, że nie chciałem, aby ‘cały’ 
umarł ten, którego tak bardzo kochałem”3. W XX wieku Tadeusz Kotarbiński w swoich 
rozważaniach o miłości i przyjaźni powrócił do sentencji Augustyna i pisał: „Można śmiało 
powiedzieć, że miłość – to dwie dusze w jednym ciele, przyjaźń – to jedna dusza w dwóch 
ciałach”4. Podobnie, choć odmiennie rozkładając akcenty, mówi Karol Wojtyła w Miłości 
i odpowiedzialności: „Ja chcę dobra dla ciebie, tak jak chcę go dla siebie samego, dla 
mojego własnego ‘ja’. Tym wzorem można by ująć treść i strukturę przyjaźni. Występuje w 
nim, jak widać, benevolentia, czyli życzliwość (ja chcę dobra dla ciebie), oraz znamienne 
‘zdwojenie’ podmiotu, zdwojenie ‘ja’ – moje ‘ja’ i twoje ‘ja’ – stanowi moralną jedność, 
jednakowo życzliwie bowiem odnosi się wola do obu. Siłą faktu więc twoje ‘ja’ staje się 
niejako moim, żyje w moim ‘ja’, tak jak ono samo w sobie. Tym tłumaczy się samo słowo 
‘przyjaźń’. Zawarte w niej zdwojenie ‘ja’ uwydatnia momenty osobowego zjednoczenia, 
które przyjaźń niesie wraz z sobą”5.  

Mamy już zarysowany punkt startu, który jest jednocześnie, o ironio, punktem dojścia. 
Dążymy, by przyjaźń była związkiem, w którym dwa ciała mają jedną duszę, dwie osoby 
zgadzają się ze sobą. Nie oznacza to bynajmniej zgodności w poszczególnych sprawach 
życiowych. Jest to raczej zgodność związana z szacunkiem żywionym do przyjaciela. 
Przyjaciel nie może się poczuć osamotniony, zawiedziony, ma czuć w nas wsparcie 
w chwilach niepowodzeń. W przyjaźni ważny jest status opiekuna. Moment opieki w 
przyjaźni uchwycił Kotarbiński w postawie opiekuna spolegliwego: „Opiekun wtedy jest 
spolegliwy, kiedy można słusznie zaufać jego opiece, że nie zawiedzie, że zrobi wszystko, 
                                                      
1 Fragment opowiadania islandzkiego pisarza i poety Halldóra Kiljana Laxnessa, Mój przyjaciel z tomu 
opowiadań Flecista w tłumaczeniu Zygmunta Łanowskiego, PIW, Warszawa 1957, s. 54. 
2 Arystoteles, Etyka nikomachejska 1168 b. 
3 Św. Augustyn, Wyznania, IV, 6, 11 w przekładzie J. Czuja, Warszawa 1954.  
4 Tadeusz Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 1967, s. 77. 
5 Karol Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 84. 
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co do niego należy, że dotrzyma placu w niebezpieczeństwie i w ogóle będzie pewnym 
oparciem w trudnych okolicznościach”1. Ten wzorzec doskonale realizuje Sam, który, 
chociaż jeszcze nie wie, co go dalej w podróży czeka, mówi: „Nie umiem tego wyrazić, ale 
po dzisiejszej nocy patrzę na to inaczej. Jak gdybym widział drogę przed sobą. Wiem, że 
pójdziemy bardzo daleko, w ciemność. Ale wiem też, że nie mogę zawrócić. Już nie marzę 
o zobaczeniu elfów ani smoków, ani gór; sam nie wiem dokładnie, czego pragnę, ale na 
pewno mam jakiś obowiązek do spełnienia, zanim się skończy ta wyprawa, a czeka on na 
mnie gdzieś poza granicami Shire’u. Muszę to spełnić do końca...”2. Podobnie, choć 
z większą pewnością wypowiada się Merry: „Możesz nam zaufać, że cię nie opuścimy w 
dobrej czy złej doli, choćby do najgorszego końca. Możesz nam też ufać, że strzec 
będziemy twojej tajemnicy lepiej, niż ty sam jej strzegłeś. Ale nie licz na nas, byśmy ci 
pozwolili samotnie stawiać czoło niebezpieczeństwu i odejść od nas bez słowa. Jesteśmy 
twoimi przyjaciółmi. A w każdym razie tak się rzecz przedstawia: wiemy bardzo wiele 
z tego, co ci  Gandalf powiedział. Wiemy dużo o Pierścieniu. Boimy się okropnie, ale 
pójdziemy z tobą albo – za tobą, jak psy za tropem”3. Już w trakcie wędrówki Gimli 
i Legolas zgodnie pragną kontynuować dalszą podróż u boku Froda, pomimo dotkliwej 
straty Gandalfa. Gimli mówi: „Wysłano nas tylko do pomocy w drodze powiernikowi 
Pierścienia, nie kazano iść dalej, niż sami zechcemy. Żaden z nas nie zobowiązał się 
przysięgą ani nie dostał rozkazu, by dotarł aż do Góry Przeznaczenia. Bolesne było dla 
mnie rozstanie z Lorien. Zawędrowałem jednak aż do tych miejsc i dziś mogę powiedzieć: 
teraz, gdy nadeszła chwila ostatecznego wyboru, nie waham się, nie opuszczę Froda. 
Wolałbym pomaszerować do Minas Tirith, jeżeli jednak on nie zechce tam iść – pójdę za 
nim. 

- Ja także za nim pójdę – powiedział Legolas. – Rozstać się teraz znaczyłoby złamać 
wiarę”4. Opiekun spolegliwy wie, kiedy ma przyjść z pomocą. Nawet wówczas, gdy 
przyjaciel uważa, że pomoc ze strony drugiego byłaby zbyt kosztowna. Toteż Sam krzyczy 
nad Anduiną: „Lecę, panie Frodo! Lecę!”5, a Frodo odpowiada: „Słuchaj, Samie. Nie 
przeszkadzaj mi! Lada chwila wrócą tamci. Jeśli mnie tutaj przyłapią, będę musiał się 
spierać i tłumaczyć, a wtedy pewnie zabraknie odwagi i sposobności, żeby ruszyć w drogę. 
Muszę odejść natychmiast. Nie ma wyboru.  

- Racja – odparł Sam – ale nie puszczę pana samego. Albo obaj pójdziemy, albo obaj 
zostaniemy. Dziury we wszystkich łodziach powywiercam, a pana samiuteńkiego nie puszczę.  

Frodo wreszcie się roześmiał. Zrobiło mu się nagle ciepło i radośnie na sercu”6. Kiedy po 
długich i trudnych podróżach spotyka się dwóch przyjaciół, wszelkie słowa stają się 
niestosowne. Pozostaje niewypowiedziana radość. „Ale w końcu odnalazłeś mnie Samie, 
mój najmilszy Samie – rzekł Frodo i ułożył się w objęciach Sama zamykając oczy jak 
dziecko uspokojone, gdy czyjaś łagodna, kochająca ręka lub znajomy głos rozproszy nocne 
strachy. 

Sam chętnie by tak siedział w błogim nastroju do końca świata, ale rozumiał, że nie 
wolno mu teraz marudzić. Nie dość było odnaleźć Froda, należało go jeszcze wyzwolić 
i uratować. Pocałował go w czoło”7. 

Pocałunek jako znak przyjaźni. Dwoje ludzi dostrzegło się na ulicy, pośród tłumu okazują 
swoje przywiązanie – całują się. Nie jest to pocałunek miłości, pocałunek erotyczny, a tym 
bardziej, o zgrozo, wyzywający pocałunek świeżo zakochanych. Jest to pocałunek między 
przyjaciółmi. Clive Staples Lewis wskazuje w swej analizie przyjaźni na ten moment: 
„O tym łączeniu się w jedną całość kilku miłości, wzajemnym przenikaniu się świadczy 
najlepiej fakt, że w bardzo wielu epokach i krajach ich wspólnym wyrazem był pocałunek. 
We współczesnej Anglii przyjaźń już się nim nie posługuje, ale przywiązanie i Eros 
                                                      
1 Kotarbiński, op. cit. s. 68.  
2 WP I, s. 130.  
3 WP I, s. 154. 
4 WP I, s. 542. 
5 WP I, s. 546 
6 WP I, s. 547 - 548. 
7 WP III, s. 237. 
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pozostają mu wierne. Należy on w całej pełni do obu i nie wiemy, które z nich zapożyczyło 
go od drugiego i czy w ogóle zapożyczyło. Można oczywiście powiedzieć, że pocałunek 
przyjaźni różni się od miłosnego pocałunku. Tak jest z pewnością, ale nie wszystkie 
pocałunki kochanków są pocałunkami miłosnymi”1. Widzimy już dość wyraźnie obszar 
naszych roztrząsań. Dość łatwo przychodzi nam utożsamianie miłości erotycznej 
z przyjaźnią. Mówimy nawet często o miłości: „to coś więcej niż przyjaźń”. A przecież 
powinno być odwrotnie. Czy rzeczywiście? Czyż w tym ciągu kolejnych, następujących po 
sobie stanów uczuciowych mamy zauroczenie, przyjaźń, miłość?  

Czy tak prosty schemat nie komplikuje jednak różnorodność ludzkich zachowań? Nie 
będziemy tu rozstrzygać tych kwestii. Może dlatego, że mówimy tu tylko o przyjaźni, choć 
nie bez pomijania pozostałych uczuć.  

Przyjaźń, pisze dalej Lewis, wycofuje się ze wspólnoty2. Wybieramy w przedziwny 
sposób niewielką grupę osób (zazwyczaj jedną osobę) i umykamy w niedostępne dla innych 
chaszcze. Ale owe chaszcze są jedynie chaszczami dla innych, dla obcych, dla 
nieprzyjaciół. Dla nas są to chaszcze oswojone. Czujemy się w nich dobrze, choć 
nieustannie możemy coś nowego w nich napotkać. Przyjaźń nie jest więc takim stanem,  
jak stany skupienia wody (jak lód, to lód; jak para, to para). Jest raczej jakimś 
fenomenalnym procesem alchemicznym, który dąży do niemożliwego – połączenia dwóch 
dusz w jedno. To o ucieczce w chaszcze mówił Epikur, głosząc hasło życia w ukryciu – λάθε 
βιώσας3. Powiedzielibyśmy dzisiaj, „żyj w ukryciu w chaszczach epikurejskiego ogrodu”. 
W przyjaźni jednak nie może być tłoku – chaszcze zostałyby stratowane i mielibyśmy 
marnej jakości piknik. 

Rozpoczęliśmy od nadania nazwy. Wszelkie ludzkie działanie zaczyna się od nadania imienia. 
W przyjaźni dzieje się podobnie. Ktoś pojawił się w naszym życiu i mówimy: „To jest mój 
przyjaciel.” Oczywiście imiona bywają różne i niekoniecznie muszą być tak suche (choć to 
raczej kwestia gustu), jak „mój przyjaciel”. Mamy więc przyjaciela, a nazwa wyznacza nam 
przyjaźń. Jakże trudno jest nam dostrzec ten przedziwny związek rzeczy (konkretnych osób) ze 
słowami (tworami czysto ludzkimi). Wypowiadam imię i zjawia się druga osoba, a raczej jej 
obraz, ze wszystkimi wspomnieniami, radościami i smutkami, które razem przeżyliśmy. 
Niekoniecznie nawet razem, wystarczy, że zostały one w jakiś sposób nam przekazane. Już 
teraz łatwo dostrzec ten skomplikowany węzeł będący istotą wszelkich związków 
międzyludzkich. Dualny podział na moje/twoje traci rację bytu. Nie ma już „moje/twoje” – 
jest „nasze”. Tolkien był w pełni świadom roli, jaką pełnią imiona w naszej bytności na ziemi. 
Wkłada w usta Drzewca znamienne słowa: „Będę was nazywał Merry i Pippin, skoro pozwalacie. 
To ładne imiona. Ale mojego prawdziwego imienia wam nie wyjawię, przynajmniej jeszcze nie 
teraz. – Dziwne zielone światełko rozbłysło w jego oczach, które przymrużył na pół 
porozumiewawczo, a na pół żartobliwie. – Przede wszystkim to jest bardzo długie imię, bo rosło 
z czasem, a że bardzo, bardzo długo już żyję, więc urosło do całej historii. W moim języku, 
w starej mowie entów, jak wy byście go nazwali, imię zawsze zawiera historię tego, kto je nosi. 
To bardzo piękny język, ale trzeba mieć dużo czasu, żeby nim coś powiedzieć, bo my mówimy 
naszym językiem tylko o tym, co warto bardzo długo opowiadać i czego warto bardzo długo 
słuchać”4. Tak jak Aragorn może o sobie mówić: „Nazywam się Aragorn, syn Arathorna, a zwą 
mnie też Elessarem, kamieniem elfów, Dunadanem, spadkobiercą Isildura, który był synem 
Elendila, władcy Gondoru.”5, tak my możemy naszych przyjaciół nazywać różnie. Ważne jest 
tylko to, by nie oddzielać imienia od tego, kto je nosi (co ono oznacza). Przyjaźń żyje we 
wspólnocie imion. 

Tyle już mówimy o przyjaźni, a nie powiedzieliśmy jeszcze, jak się rozpoczyna. A przecież 
rozpoczyna się bardzo prosto. Pójdźmy za tropem Lewisa: „Co? Ty też? A ja myślałem, że tylko 
ja jeden...”6. Zauważmy, że przyjaźń rodzi się ze zdziwienia (podobnie jak filozofia). Ze 
                                                      
1 Clive Staples Lewis, Cztery miłości, przeł. M. Wańkowiczowa, Warszawa 1993, s. 49. 
2 patrz C. S. Lewis, op. cit., s. 79.  
3 Usener, Epicurea, Lipsk 1887, frg. 551. 
4 WP II, s. 85. 
5 WP II, s. 41. 
6 C. S. Lewis, op. cit., s. 86.  
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zdziwienia, że nie jestem sam ze sobą, że za oknem, w innym mieście lub kraju jest ktoś, kto 
myśli podobnie. Nie jest to jednak zwykłe znawstwo, bardzo rozpowszechnione w dzisiejszych 
czasach, to raczej znawstwo „czegoś bardziej duchowego, mniej łatwego do określenia i do 
podzielenia się z innymi”1. I idzie tu chyba o rzeczy najważniejsze. O to, czym zajmuje się od 
setek lat filozofia. Przyjaźń jest manifestacją filozofii.  

Filozofowie starożytni stawiali przyjaźń na pierwszym miejscu pośród stosunków 
międzyludzkich. Mędrzec epikurejski „nie będzie się żenił ani płodził dzieci. W pewnych 
sytuacjach życiowych może się ożenić; zrobi to jednak nie bez poważnego zażenowania” ale 
„w obronie przyjaciela, gdy zajdzie potrzeba, odda życie”2. Cyceron w swoim pięknym 
traktacie De amicitia pisze: „Ja mogę wam tylko poradzić, byście przyjaźń przenosili ponad 
wszystkie sprawy ludzkie. Nie masz bowiem nic bardziej zgodnego z naturą, nic bardziej 
stosownego zarówno w szczęściu, jak w nieszczęściu”3. Być może jest to związane, także do 
dnia dzisiejszego, z niechęcią filozofów do cielesności. Przyjaźń jako cnota duchowa odtrąca 
wszelką ponętność zmysłową. Nie odrzuca jej całkowicie, jest ona po prostu nieistotna. Jest 
jeszcze jedna nić wspólna przyjaźni i filozofii. Nieoceniony Lewis pisze: „Przyjaźń rodzi się 
wówczas, gdy dwie osoby z ogromnymi trudnościami i z na wpół zrozumiałym bełkotem lub 
w tempie, które się nam wydaje zdumiewające, odkrywają siebie nawzajem i dzielą się swoją 
wizją świata. I natychmiast znajdują się ramię przy ramieniu w ogromnym kręgu samotności”4. I 
zaraz dodaje: „Wyobrażamy sobie kochanków siedzących twarzą w twarz, a przyjaciół ramię 
przy ramieniu: oczy ich patrzą w dal”5. Podajmy przepis na przyjaźń: raczej dwie osoby ramię 
przy ramieniu, oczy spoglądające w dal, zanurzeni po szyję w chaszczach, dookoła pustynia 
samotności. Komu by się chciało wchodzić w coś takiego? Bo przecież „przyjaźń jest czymś 
zbędnym jak filozofia, jak sztuka, jak sam wszechświat (bo przecież Bóg nie potrzebował go 
stworzyć). Nie ma ona wartości dla utrzymania życia, raczej jest jedną z tych rzeczy, które 
nadają wartość życiu”6. Nasze „błędne koło” się domyka. Aby przyjaźń była autentyczną 
przyjaźnią, musi być ona jednią dusz, by ona nastąpiła musi istnieć w nas jej właściwy wzór, 
a on rodzi się z przyjaźni, która, podkreślmy, nadaje wartość naszemu życiu, ale kosztem 
patrzenia w dal, ku horyzontowi samotności.  
 
Szczyt 
 

Bez względu na to, czy przyjaźń rodzi się dzięki podobieństwu (powiadano, że 
Empedokles zapytany, dlaczego suka ciągle sypia na tej samej dachówce, odpowiedział, że 
ta ma w sobie coś podobnego do tej dachówki), czy też przeciwieństwu cech charakteru 
(„Miłuje ziemia deszcze, kiedy wyschnie grunt.7”), mogą nad nią zawisnąć złowrogie 
chmury. Zdarza się, że dziewczyna odrzuca zaloty chłopca, a nie chcąc go urazić, mówi, że 
zostaną przyjaciółmi (role oczywiście mogą być odwrócone). Zaproponowanie przyjaźni 
jako towaru wymiennego nie jest tym, o co nam dzisiaj idzie. Powiedzieliśmy już bowiem, 
że przyjaźń jest pewną formą działania, a więc ze swej natury jest czasowa, 
w przeciwieństwie do tradycyjnie pojmowanego towaru. Jest też i tak, że przyjaźnią 
nazywa się związek ludzi, w którym każda strona czerpie różnego rodzaju korzyści. 
Przyjaźń tak pojmowana jest czymś krótkotrwałym – potrzeby szybko się zmieniają, 
a płynące z takiej przyjaźni korzyści niekoniecznie muszą owe potrzeby zaspokajać. 
Omawiana tu przyjaźń jest raczej, idąc za Arystotelesem, związkiem opartym na dzielności 
etycznej, podkreślającym wartość drugiej osoby. Nie przyjaźnię się z innym dlatego, że 
oferuje mi taki, a nie inny wachlarz środków do zaspokojenia mych potrzeb, lecz dlatego, 
że jest wart mojej przyjaźni. Od razu widać, dlaczego jeszcze dziś można próbować 
gloryfikować przyjaźń – związek ludzi wartościowych, wzajemnie się szanujących 
                                                      
1 C. S. Lewis, op. cit., s. 87. 
2 Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, ks. X. 
3 Marcus Tullius Cicero, O przyjaźni, przeł. W. Kornatowski, Warszawa 1963, s. 72. 
4 C. S. Lewis, op. cit., s. 86. 
5 C. S. Lewis, op. cit., s. 87 – 88. 
6 C. S. Lewis, op. cit., s. 93. 
7 Oba fragmenty pochodzą z Etyki wielkiej Arystotelesa 1208 b.; także w Etyce eudemejskiej 1235 a. 
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i ufających sobie. Taką przyjaźń może zaatakować tylko jeden wieczny wróg związków 
międzyludzkich – egoizm. 

Tolkien doskonale o tym wiedział. Egoizm i związana z nim pycha na początku 
przyobleka się w inaczej nazywane szaty. Boromir wyjawia swój zamiar odejścia od 
przyjaciół, nieustannie powtarzając bajki o swej nierealnej wielkości. „Ludzie z Minas 
Tirith nie mają w zwyczaju opuszczać przyjaciół w potrzebie – rzekł – a będzie wam 
potrzebna moja siła, jeżeli chcecie dostać się do Tindrock. Do tej górzystej wyspy będę 
wam towarzyszył, dalej – nie. Pójdę do swego kraju sam, jeżeli swoją pomocą nie 
zasłużyłem na tyle bodaj nagrody, by ktoś z was dotrzymał mi kompanii”1. Choć wcześniej 
ochoczo pomagał podczas nieudanego przejścia przez Karadhras. W efekcie, 
krótkowzroczność i egoistyczne podszepty duszy doprowadzają do nieszczęścia. „- A więc 
chcesz iść dalej! – krzyknął. – Gandalf, Elrond... wszyscy ci... nauczyli cię tej śpiewki! 
Może mają swoje własne racje po temu. Bo dla elfów, półelfów i czarodziejów może to 
byłaby rzeczywiście klęska. Nieraz jednak miałem już wątpliwości, czy przez ich usta 
przemawia mądrość, czy też tylko bojaźń! Ale niech każdy troszczy się o własne plemię! 
Ludzie czystego serca nie dadzą się skazić. Nas, w Minas Tirith, zahartowała wielowiekowa 
próba. Nie potęgi czarodziejów pragniemy, lecz siły do własnej obrony, do obrony słusznej 
sprawy. Oto w najcięższej dla nas chwili los sprawił, że znalazł się Pierścień Władzy! 
Powiadam ci, to dar losu, dar dla wrogów Mordoru. Byłoby szaleństwem nie użyć go, nie 
użyć przeciw Nieprzyjacielowi jego własnej broni. Tylko nieustraszeni i bezwzględni 
osiągają zwycięstwo. Ileż mógłby zdziałać Aragorn! A jeśli on odmawia – Boromir! Pierścień 
dałby mi potęgę władzy. Jak pierzchałyby przede mną zastępy Mordoru! Jak garnęliby się 
ludzie pod moje sztandary!”2. Egoizm zaślepia Boromira do tego stopnia, że wykorzystuje 
przyjaźń, która wiązała członków Drużyny. „- Zastanów się przyjacielu – podjął 
łagodniejszym tonem Boromir. – Czy nie masz ochoty pozbyć się go? Uwolniłbyś się od 
rozterki i strachu! Jeśli chcesz, możesz całą odpowiedzialność na mnie zwalić. Powiesz, że 
byłem od ciebie silniejszy i wziąłem go przemocą. Bo jestem od ciebie silniejszy, niziołku! 
– krzyknął i znienacka przeskoczywszy głaz natarł na Froda. Piękna zwykle i miła twarz 
wojownika była w tej chwili okropnie zmieniona, oczy płonęły wściekłością”3. 
Sprawiedliwość etyczna, tak ważna we Władcy Pierścieni, karze Boromira za wzgardę 
przyjaźni. Boromir umiera przeszyty strzałami orków. Umiera bohatersko, choć to 
bohaterstwo jest ludzkie, a nie boskie. Zginął człowiek, który odrzucił drugiego w imię 
własnych fantazji.  

Pierścień jest zmaterializowanym egoizmem. Jakże trudno obdarować kogoś innego 
czymś własnym. „Frodo wyciągnął Pierścień z kieszeni spodni, gdzie spoczywał umocowany 
na łańcuszku zwisającym od pasa. Odpiął go i powolnym gestem podał Gandalfowi. 
Pierścień nagle zaciążył mu na dłoni, jakby nie życzył sobie dotknięcia Czarodzieja... 
A może to Frodo wzdragał się powierzyć go staremu przyjacielowi?”4. Egoizm może się nam 
wydawać czymś dobrym, może być nawet środkiem do niesienia ludziom pomocy. Jednak 
pozostaje on nadal egoizmem – nakierowaniem się na siebie samego. Dlatego Gandalf 
odrzuca Pierścień, mówiąc do Froda: „- Nie kuś mnie! Bo nie chcę się stać podobny do 
Władcy Ciemności. A przecież Pierścień trafia do mojego serca poprzez litość, litość dla 
słabości; pożądam siły po to, by czynić dobrze. Nie kuś mnie! Nie śmiem go wziąć, choćby 
tylko na przechowanie, nie do użytku. Nie znalazłbym siły, by oprzeć się i nie zatrzymać 
go”5. 

Egoizm przychodzi bez względu na wiedzę o jego szkodliwości. Jest wpisany w każdego 
z nas, gdyż w pierwszym rzędzie chcemy zachować nas samych. Egoizm jest w jakimś 
sensie naturalnym nałogiem (choć brzmi to dziwacznie). Uciekamy ku niemu, kiedy wydaje 
się, że nie możemy lub nie powinniśmy ingerować w sprawy innych. „Frodo, wcale nie 

                                                      
1 WP I, s. 525.  
2 WP I, s. 536. 
3 WP I, s. 538. 
4 WP I, s. 79. 
5 WP I, s. 96. 
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mniej wystraszony od towarzyszy, dygotał jak w febrze, lecz nagle nad paniką wzięła górę 
pokusa, żeby włożyć Pierścień na palec. Ta myśl tak nim owładnęła, że wyparła wszystkie 
inne. Pamiętał przygodę w Kurhanie, pamiętał nakazy Gandalfa, ale jakaś siła przynaglała 
go, żeby zlekceważył wszelkie ostrzeżenia, i Frodo pragnął jej ulec. Nie dlatego, by miał 
nadzieję dzięki temu uratować się lub coś zdziałać; po prostu coś go przymuszało do 
chwycenia za Pierścień i wsunięcia go na palec. Nie mógł mówić. Zdawał sobie sprawę, że 
Sam patrzy na niego tak, jakby rozumiał, iż jego pan znalazł się w wielkiej rozterce; lecz 
Frodo nie był zdolny odwrócić głowy w stronę Sama. Zamknął oczy i przez chwilę walczył 
z pokusą, lecz z każdą chwilą opór jego słabnął, aż wreszcie hobbit z wolna wyciągnął 
łańcuszek z kieszeni i włożył Pierścień”1. 

W efekcie Frodo przegrywa tę walkę. Egoizm wziął nad nim górę, odrzucona przyjaźń 
przybliża Froda ku śmierci. „- Przyszedłem – powiedział Frodo. – Ale nie spełnię tego, po co 
tu dążyłem. Nie zrobię tego. Pierścień należy do mnie. I nagle wsunął Pierścień na palec 
niknąc Samowi sprzed oczu”2. A jednak ratunek przychodzi niespodziewanie od strony 
tych, których odrzuciliśmy. Ucieleśniona w postaci Golluma bezgraniczna samotność rzuca 
się na Froda i ratuje go przed całkowitym zatraceniem. Na Górze Przeznaczenia dokonuje 
się walka między dwiema samotnościami – tą tęskniącą za mrzonkami i tą wyczerpaną 
brzemieniem. Dochodzimy do końca naszej drogi. Góra Przyjaźni dopełnia los człowieka, 
który musi podążać tą stromą ścieżką, by dowiedzieć się tego, co najprostsze: „Powiedz 
przyjacielu i wejdź”.  

 
„Odwiedziłem go na łożu śmierci na wiosnę, w owym okresie, gdy niebo chyli się najgłębiej 
i najgoręcej nad krajem.  
- Gołębie – powiedziałem – wciąż jeszcze latają szczęśliwie koło bramy kościoła Św. 
Tomasza. 
Odpowiedział gniewnie: 
- Gołębie latają niezdarnie. I srają ludziom na głowy.  
Przewracał się bezsennie w mękach i braku tchu. Przez siedem lat walczył ze śmiercią: 
nigdy jednak nie miał dla niej żadnego szacunku. Nigdy też się jej nie bał. Mówił tylko: 
- Och, czyż ta przeklęta śmierć nie może już raz wreszcie przyjść. 
Mówiono mi, że jego maska pośmiertna była jak krzyk. 
Jesień. Dziś chodzę samotnie ulicami tego pustego miasta. Zamierzam szybko odejść, nim 
noc nadejdzie. 
Kwiaciarka na placu stała się starą kobietą”3. 

 
 

Cezary Karolczak 
 

Myślibórz – Wrocław – Katowice, 2001 

                                                      
1 WP I, s. 270. 
2 WP III, s. 285. 
3 Końcowy fragment opowiadania Halldóra Kiljana Laxnessa, Mój przyjaciel, w tłumaczeniu Zygmunta 
Łanowskiego, PIW, Warszawa 1957. 
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Magda „Tallis” Kroczak 
 

NOTATKI Z... BEOWULFA 
 

 
Przedstawiamy pełną wersję artykułu, który w wersji mocno zredagowanej ukazał się 
w Simbelmynë nr 17, s. 26, pt.: „Kilka uwag na marginesach Beowulfa”.  

 

 
 
 
Z języka staroangielskiego przetrwało 30 tysięcy linijek, 3182 z nich to poemat 

o Beowulfie. Najwcześniejszym znanym właścicielem manuskryptu był dziekan Lichfield 
Laurence Nowell – także badacz i autor słownika. Potem ten cenny zabytek trafił do 
kolekcji sir Roberta Bruce’a Cottona (1571–1631). Przechowywany był pod popiersiem 
cesarza Aulusa Witeliusa na półce A, pozycja 15, stąd nazywany jest manuskryptem Cotton 
Vitellius A.XV. Manuskrypt jest zszyty z dwu kodeksów, połączonych w połowie XVII w. – 
Southwick Codex i Nowell Codex. Beowulf należy do kodeksu Nowella, w którym 
poprzedzają go fragment Żywota św. Krzysztofa, ilustrowane Cuda Wschodu, List 
Aleksandra do Arystotelesa, po nim również fragment staroangielskiego poematu Judyta. 
Historia ta, poza głównym wątkiem, to dzieje dwu rodów, seria krótszych opowieści 
o przedstawicielach duńskiej i gockiej dynastii, dziejąca się w Danii i Szwecji, w końcu V 
lub na początku VI wieku. Opowieść została po raz pierwszy zapisana w VII/VIII wieku; 
a raczej skomponowana. Dokładna data skomponowania zależy od tego, które miejsce 
uznaje się za miejsce jej powstania. Do wyboru są trzy : Królestwo Northumbrii, w czasach 
Czcigodnego Bedy, czyli latach 680–730, prężny ośrodek kulturowy; Królestwo Mercji 
w czasach króla Offy, czyli latach 757–796 (Mercja dziś to zachodnie, graniczące z Walią 
hrabstwa, w których leżą Birmingham i Oksford); trzecim miejscem i prawdopodobną datą 
powstania poematu jest dwór Wulfingów w królestwie East, Anglia, w latach, na które 
datuje się słynny grób z Sutton Hoo (625 r.) Jedyna ocalała kopia poematu pochodzi z X/XI 
wieku. Musimy zdawać sobie sprawę, że pierwsza wersja, ustna, możliwe, że znana już 
w końcu V wieku, nie była całkowicie tą samą, którą zapisano w wieku VII, a ta również nie 
musiała się w stu procentach zgadzać z tym odpisem, który przetrwał od X wieku do dzisiaj 
i przechowywany jest w londyńskim muzeum miejskim. Średniowieczny kompilator musiał 
doskonale znać dzieje germańskie i wykorzystać elementy powszechnie znane w jego 
czasach. A były one zapewne tylko częścią jakiegoś zaginionego cyklu, o zapomnianych 
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bohaterach, wędrujących w początkach nowej ery po zachodnich brzegach Morza 
Bałtyckiego. Podobnie kopista w X lub XI wieku utrwalił resztki wczesnoangielskiej legendy, 
a jednocześnie chrześcijańskiej przeróbki starszej, skandynawskiej opowieści. Utrwalił 
zabytek języka, który przetrwał najazd normański i ówczesny „pogrom” 
wczesnośredniowiecznych kultur. Dzięki piśmiennictwu łacińskiemu, greckiemu, 
angielskiemu, iryjskiemu i arabskiemu przetrwało wiele starożytnych tekstów, a tam gdzie 
pismo nie dotarło prędko, pozostała właściwie literacka pustka, której zawartość tylko 
częściowo potrafią odtworzyć archeologia i lingwistyka.  

Beowulf był ulubioną opowieścią Tolkiena. O ile dla nas to dość egzotyczna część 
dziedzictwa poetyckiego, bezużyteczny relikt mitotwórczości Germanów, dla niego to 
przejaw twórczości – mitycznej i poetyckiej – zachowany w jego języku, 
w staroangielskim. Był to język jego korzeni. Mimo że nie uważał angielskiego za 
najpiękniejszy język świata. Wręcz przeciwnie. Dla Tolkiena języki były rodzajem 
twórczości, ekspresji, takim jakim dla nas mogą być obraz, poemat lub symfonia.  

Poemat, który inni badacze uznawali za nudny, nonsensowny, pozbawiony akcji 
i głębszej myśli wtórny twór pośledniego poety i któremu większość z nich odmawiała 
kunsztowności, uważając za użyteczny jedynie jako zasób słownictwa i gramatyki jednego 
z wymarłych języków średniowiecza, Tolkien uznał za wybitne osiągniecie poezji tej epoki. 
Sporo czasu minęło, nim się z nim zgodzono. W filologii języka angielskiego była to mała 
rewolucja.  

Beowulf to saga. Opowieść o przodkach. Dla Germanów człowiek bez przodków jest 
nikim. Takie proste stwierdzenie dzisiaj może nas oburzać. Ale można się mu 
przeciwstawić celtyckim przysłowiem, że „człowiek jest czymś więcej niż jego 
pochodzenie”. Beowulf to epos północny, jeden z mniej znanych odpowiedników tekstów  
homeryckich, bizantyjskich, rzymskich i frankijskich. (Swoją drogą, zadziwia owa 
odwieczna fascynacja, jaką germańskie nacje przejawiają wobec legendy arturiańskiej, 
legendy swojego odwiecznego wroga. Fascynacja, z jaką wykorzystywały celtyckie 
dziedzictwo w sztuce i polityce – czasem bezprawnie). Beowulf to krąg germański. Krąg 
języków, w zapisanych resztkach których mamy też Eddę i Heimskringle oraz dziesiątki sag 
islandzkich. Edda i na przykład Saga o Grettnirze wiążą się bardzo z tekstem Beowulfa, 
pod względem języka, stylu, postaci, wątków są to po prostu starsi i młodsi kuzyni. Ten 
właśnie krąg językowy jest bodaj najmniej znany w pokoleniach powojennych, które 
zwróciły się w stronę neutralnej celtyckości, by uniknąć podejrzenia o germanofilię, 
rodzącą skojarzenia bynajmniej nie neutralne moralnie. O co zresztą Tolkien miał 
uzasadnione pretensje do wiadomego wodza i systemu. Tak się stało, że przez ostatnie pół 
wieku germanofilia była niemal potępianą przypadłością, a już na pewno dość podejrzanym 
stanem u Europejczyka. Ustrój nazistowski z przyległościami miał i ten, niemiły dla 
późniejszej nauki skutek uboczny. Dla etnologii, archeologii, lingwistyki nadeszły po 
II wojnie czasy uważnego monitorowania. Obawiam się, że ograniczanie postępów 
i postępków nauk więcej pożytku przyniosłoby na polu nauk ścisłych i społecznych niż 
humanistycznych. Bowiem te właśnie nauki najbardziej uzurpują sobie prawo ingerowania 
w środowisko i społeczność. Gdy nauki ścisłe są wykorzystane do niszczenia całych krain, 
a psychologia do oszukiwania milionów, łatwo zauważyć, jak niewinnie wygląda wszelkie 
przyrodoznawstwo, które zajmuje się ekologią, antropologią czy też jakakolwiek 
humanistyka badająca przeszłość. Ich problem polega na tym, że nie są bezpośrednio 
użyteczne, nie są potrzebne w gospodarce i polityce. Bo są albo zbyt profetyczne, 
zajmując się odległymi zmianami w przyrodzie, albo badają problemy i dążenia ludzi, 
którzy zmarli bardzo dawno. Badanie człowieka, jego wytworów oraz człowieczego 
środowiska, jeśli tylko nie jest obliczone na zmienianie i krótkofalowe zyski, jest badaniem 
zbyt abstrakcyjnym, by się tym zainteresował świat. Fizycy są potrzebni, bo mogą zrobić 
bombę, by wyeliminować konkurencję z rynku, oczywiście wszystko to niby w imię tzw. 
Postępu (Technopola?). Sytuacja historyka wygląda trochę lepiej – jeśli tylko zajmie się 
naukami politycznymi, krążą za nim hordy spragnionych sensacji dziennikarzy. 
Archeolodzy, filolodzy, etnolodzy, filozofowie itp. badacze nie są potrzebni – przecież nikt 
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nie chce, by mu mówić o dawno zmarłych, by przypominać, że każda cywilizacja jest 
śmiertelna. Kiedy wpadnie pod największy walec – Historię. O tym jest prawie cała 
literatura dawna, o tym jest niemal całe Legendarium Tolkiena. Nikt nie pragnie być 
świadomym przeszłości i przemijalności, nawet za cenę utraty poczucia ciągłości. 
Nawet za cenę zapomnienia wolimy nie widzieć roboty Historii i żyć tylko codziennością. 
Nieraz możemy się od niej uczyć, ale aby nie stać się jej niewolnikami, potrzebujemy 
osłony. Najlepsza chyba będzie tarcza na bazyliszka. Zwierciadło. Najbardziej wyjątkowe – 
zwierciadło mitu. W codziennym życiu wolimy patrzeć w przyszłość i w postęp, który coraz 
częściej objawia nam oblicze złotego cielca – pozornie wspaniałe i barwne, ale na dłuższą 
metę bezużyteczne lub zabójcze. Celtologia i celtyckość miały się i mają znacznie lepiej 
od tolkienowskiego „germańskiego ducha”, jako że mamy w nich obraz rzeczywistości 
z gruntu czcigodnej i co ważne cywilizowanej. Zgodnie z obrazem, jaki wypracowały nauki, 
które ten element naszej starożytności wreszcie doceniły, przestały oceniać od strony 
rzymskiej, a nawet wywyższyły ponad resztę składników barbaricum. Wśród animozji 
etnicznych Mitteleuropy, w latach powojennych, element celtycki, Celtyka, stała się 
apolityczna i modna. Natomiast Germania ma się źle, bowiem wytrwale robi się jej 
antyreklamę. Współcześnie germanofile dzielą się na dwa typy, dwie pozy, jakie przybiera 
zainteresowany, a jeśli idzie to w stronę neopogaństwa, to można powiedzieć „adept”. 
Neopogan, „hurtowo” – we wszelkich odmianach etnicznych – uważam za niegroźną 
aberrację, nie religijności jednak, ale uwielbienia przeszłości, są oni dla mnie 
równoprawnym ze współczesnymi religiami i sektami, choć zaprzeszłym rodzajem 
duchowości – póki przestrzegają prawa. Pierwszy typ to taki, dla którego germanofilia jest 
częścią osobistego imażu – zainteresowany kulturą germańską od jej najstarszych warstw 
archeologicznych, zwykle fan gotyckiej odmiany metalu, często fan Tolkiena, rolplejowiec 
i fan mitologii w jednym. Drugi typ germanofila to fan systemów totalitarnych i przemocy, 
dla którego muzyka, pogaństwo, tolkienistyka, magia, gnoza, etyka, filozofia, 
germanofilia, sztuka i co tylko jeszcze zechce, łącznie z satanizmem, to tylko podbudowa 
ideowa prowadząca ostatecznie do stania się częścią grupy przestępczej, wytłumaczenie 
ideowe chuligańskiej lub zbrodniczej działalności, a nie widzialne przejawy jego 
wewnętrznej potrzeby, potrzeby zgłębiania i podziwiania. Oto jak wspaniałe składniki 
(pomijając satanizm), same w sobie wspaniałe, służą do przygotowania trucizny.  

Było dwu Beowulfów. Jak to bywa ze słynnymi imionami, łatwo je odziedziczyć, ale 
najczęściej pamiętamy jedną Alienor, tę z Akwitanii, św. Augustyna z Hippony, a nie 
z Glastonbury, i Kleopatrę Wielką, a nie 6 jej poprzedniczek. Bohaterem poematu jest 
Beowulf Got, ale drugim Beowulfem, ledwo wspominanym w początku opowieści, jest Dun, 
syn Skylda (Szylda), założyciela dynastii Skyldingów (Szyldingów). I to u jego potomków 
służył heros Gotów. Beowulf (‘wilk pszczół’ = niedźwiedź) jest Gotem, z którego ludem 
dzisiejsze ziemie polskie były związane przez długi czas – dokładniej przez około 3 wieki. 
Nie tylko były związane, ale odegrały (przede wszystkim tereny Pomorza) decydującą rolę 
w utworzeniu się zespołu archeologicznego przypisanego temu plemieniu.  
„Na terenie Pomorza, w pierwszych dziesięcioleciach naszej ery zaczęła się kształtować 
kultura, którą archeolodzy nazywają wielbarską. Nazwa pochodzi od pierwszego 
cmentarzyska w miejscowości Wielbark (dzielnica Malbork-Wielbark)”. „Zasięg jej 
obejmował wtedy tereny nad Dolną Wisłą od Gdańska do Ziemi Chełmińskiej, zaś na 
zachodzie zajmowała większą część Pomorza, przekraczając Parsętę. W późniejszym 
okresie rozszerzyła zasięg, zajmując tereny Pojezierza Kaszubskiego i Krajeńskiego oraz 
północnej Wielkopolski, sięgając na południe do okolic Poznania.” „Wyraźna zmiana 
następuje w 1. połowie III wieku n.e., gdy ludność opuściła teren Wielkopolski oraz prawie 
całe Pomorze, z wyjątkiem tylko ujścia Wisły, i zaczęła ekspansję w kierunku południowo-
 -wschodnim. Zajęła tereny Mazowsza i Małopolski na wschód od Wisły, docierając aż na 
Ukrainę. Tak więc od połowy I wieku n.e. ludność gocka wyparła z terenu północnej 
Wielkopolski zamieszkałą tutaj ludność kultury przeworskiej (wandalskiej), osiedlając się 
na około 150 lat. Kultury te oddzielała strefa wyraźnej pustki osadniczej, a kontakty 
między nimi były niewielkie, gdyż słabo zaznaczają się w materiale archeologicznym”. 
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Pustka osadnicza pogranicza wandalo-gockiego to dzisiaj geofizyczne granice między 
Dolnym Śląskiem a Wielkopolską, głównie pas lasów doliny Baryczy. Być może we 
wczesnych wiekach średnich był to pas niebezpiecznej „ziemi niczyjej”, wielkie 
i niezamieszkałe tereny leśne, które stały się pierwowzorem owej, ciemnej puszczy 
z późniejszych germańskich legend, a którą Tolkien uwiecznił w Śródziemiu jako Mirkwood 
– Mroczną Puszczę. „Goci przebywali na Pomorzu Gdańskim, Środkowym, w Północnej 
Wielkopolsce. Dotąd sądzono, że południowy zasięg ziem zasiedlonych przez nich 
wyznaczała rzeka Warta. Dalej na południe były już tereny wandalskiego (wiązanego 
z kulturą przeworską) plemienia Silingów. Główny ośrodek Silingów znajdował się na 
Dolnym Śląsku i to od nich bierze się nazwa góry Ślęży i całego regionu. Tymczasem 
wykopaliska w Kowalewku wskazują, że Goci zasiedlali także tereny na południe od Warty 
– niemal całą środkową Wielkopolskę. Późniejsze źródła mówią o licznych konfliktach 
zbrojnych między Gotami i Wandalami, które toczyły się także na pogranicznej Ziemi 
Obornickiej. Goci wyruszyli z Ziemi Obornickiej nad Morze Czarne, stamtąd zaś, podzieleni 
na Wizygotów i Ostrogotów, dokonali inwazji imperium rzymskiego, a raczej masowej 
migracji na zachód, przyciskani przez przemieszczających się Hunów. W roku 410 król 
Wizygotów Alaryk zdobywa Rzym. W końcu Wizygoci osiedlają się w Hiszpanii, gdzie ich 
język, zmieszany z łaciną i wpływami celtyckich przeżytków da podstawy hiszpańskiego. 
Jeszcze do niedawna Gotów uważano za ludzi prymitywnych, a znali oni 12 różnych stopów 
metali, srebrzyli, złocili i cynkowali przedmioty, fałszowali pieniądze, budowali piętrowe 
domy z kanalizacją, znali jedwab, oraz… zapijali się na śmierć. Nie wiadomo, czym i jak 
walczyli, gdyż nie chowali mężczyzn z bronią. Wiadomo jednak, że byli bodaj jedynym 
ludem, który podbijając miasta rzymskie, nie niszczył ich”. (Wszelkie cytaty pochodzą 
z polskich, internetowych stron archeologicznych – przyp. autorki.) 

Beowulf jest więc z ludu Gotlandii i Skanii, z którym Wandalowie, mieszkańcy Jutlandii 
(nazwa od Przylądka Vendyssel, możliwe też, że przylądek wziął nazwę od mieszkańców), 
ścierali się przez całą, wspólną historię, w drodze na południe, wschód i zachód, przez 
dorzecza Wisły i Odry, zanim nadszedł czas ekspansji Słowian. Masłomęcz to niewielka 
wieś w Dolinie Hrubieszowskiej – najdalej na wschód wysuniętej części Polski. I tu od 
końca II do końca IV wieku n.e. mieściła się stolica barbarzyńskiej Europy. W Kotlinie 
Hrubieszowskiej pojawili się około 180 roku. Nad Huczwą zbudowali potężną cywilizację, 
jedną z największych w Europie. Około 378 r. zostali wypędzeni z Doliny Hrubieszowskiej 
przez nową potęgę, której panowanie nad barbaricum dopiero się zaczynało – przez 
Hunów. Do Gotów i Wandalów należał zmierzch okresu wpływów cesarstwa rzymskiego, do 
Hunów należeć będzie następna epoka – epoka Wielkiej Wędrówki. Beowulf jest Gotem, 
którego współplemieńcy stworzyli kilka państewek w Europie i jako pierwsi Germanie 
przyjęli chrześcijaństwo, znali też pismo runiczne, bardziej nadające się do zapisywania 
niż, jak inne runy, do kucia w kamieniu i rycia w drewnie. Po łacinie i grece najstarszym 
przekładem Biblii jest przekład na gocki, którego dokonał Wulfila, Wizygot z Mezji. Mezja 
to rzymska prowincja, założona na terenach trackich, w dzisiejszej Bułgarii. W Historii 
Kościoła Sokrates Scholastyk wspomina, że Wulfila był biskupem w Mezji. Pisze: 
„Barbarzyńcy spoza Dunaju, zwani Gotami, rozpocząwszy jedni z drugimi wojnę domową, 
podzielili się na dwa stronnictwa. Wódz jednego z nich szukał schronienia u Rzymian 
i prosił o pomoc w walce z rywalem. Oznajmiono o tym cesarzowi Walensowi. Ten 
niezwłocznie nakazał trackim garnizonom, aby niosły pomoc militarną barbarzyńcom - 
prowadzącym wojnę z barbarzyńcami. W rezultacie po drugiej stronie Dunaju odnoszą 
zwycięstwo, zmuszając nieprzyjaciół do ucieczki z pola bitwy. To było przyczyną, dla 
której wielu spośród barbarzyńców przyjęło chrześcijaństwo. Ich wódz bowiem, chcąc 
okazać swą wdzięczność za otrzymane dobrodziejstwa, przyjął religię cesarza i to samo 
polecił uczynić podwładnym. Wtedy to właśnie Wulfila, biskup Gotów, wynalazł alfabet 
gocki i przełożył na język Gotów Pismo Święte, i doprowadził do tego, że barbarzyńcy 
zaczęli się uczyć słowa Bożego.” Goci, którzy przyjęli chrześcijaństwo, w większości 
wyznawali arianizm. Arianizm dawał nowo ochrzczonym, północnym poganom możliwość 
stopniowego przywyknięcia do idei chrześcijaństwa, ponieważ według jego doktryny Jezus 
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nie jest bogiem, współistotnym Ojcu, ale jedynie ubóstwionym synem boga, któremu 
udzielono boskości, jak wcześniej udzielano jej greckim herosom i rzymskim cesarzom. Dla 
germańskich zastępów późnego cesarstwa nie byłaby łatwa do przyjęcia idea Boga, który 
wcielił się i żył jak prosty człowiek. Ale boski człowiek, człowiek ubóstwiony za zasługi, za 
zbawienie ludzi – to było już zrozumiałe. Arianizm potępiono w 325 roku na I Soborze 
Nicejskim.  

Język anglosaski (staroangielski), w którym 4 wieki potem spisano poemat, dostąpił 
chwały bycia jednym z pierwszych języków (obok iryjskiego, gockiego i greckiego), 
w których powstało wielkie, chrześcijańskie piśmiennictwo. W tych językach zachowało się 
najwięcej tekstów z czasów pogańskich, przepisanych i ocalonych przez chrześcijan. 
Anglowie zapisali poemat o przygodach Gota i jego szlachetnej służbie dla wroga Gotów – 
Wandalów. Historię tą, w najwcześniejszej wersji stworzyli poganie nad Łabą, a zapisali 
potomkowie osadników w chrześcijańskiej Anglii, w Anglii swoistego renesansu kulturowo-  
-gospodarczego, którego panowanie (oraz panowanie Alfreda Wielkiego) pozostawiło ponad 
2000 parafialnych szkół powszechnych, najlepiej wykształconą kadrę urzędniczą na północ 
od Alp i ujednolicony język literacki VIII–IX w. Aelfraed (‘Uczeń elfów’) wsławił się 
tłumaczeniami z greki i łaciny na angielski, a była to niezwykła umiejętność, jak na króla 
tamtych czasów. Badacze uważają, że choć Alfred umiał pisać, to słabo znał łacinę, 
a prawdziwymi tłumaczami byli jego uczeni – arcybiskup Plegmund, biskup Asser oraz 
kapelani Grimbald i Jan, którzy pewnie redagowali wiele z jego dzieł. Na pocieszenie 
Alfredowi trzeba przyznać, że wydawał na oświatę i nauki większy procent dochodu ze 
swego skarbca niż jakikolwiek współczesny nam rząd. Ujednolicony staroangielski to 
język tworzony za jego czasów, konstrukcja z przewagą gwary zachodniosaksońskiej oraz 
dodatkami pozostałych. W czasach najazdu w drugiej połowie V wieku utworzyły się trzy 
dialekty: anglijski (na który składały się dialekty northumbryjski i mercyjski) oraz kentyjski 
i zachodniosaksoński. Z początku, koło VII wieku dominował anglijski, w którym spisano 
większą część literatury staroangielskiej (związane to było z dominacją królestwa Mercji), 
ale na początku IX wieku inne dialekty zdominował zachodniosaksoński – rodzimy dialekt 
Alfreda. Anglia ówczesna jest dość fascynującym miejscem. Gdyby powtórnie użyć 
określenia, jakiego Jordanes, dziejopis Gotów, użył wobec Skandynawii, zapewne 
pasowałoby ono i do sasko-romano-bryto-pikto-duńsko-anglijskiego konglomeratu 
z początku 2. połowy I tysiąclecia – „kuźnia ludów”. Zapisano dzieje Beowulfa w języku, 
który pod wpływem najazdu normańskiego, nacji wywodzącej się od potomków głównych 
bohaterów poematu, tak się przekształcił, że na około trzy wieki zbliżył się do mowy 
Franków. Franków, którzy w tymże poemacie byli ludzkimi, historycznymi wrogami Sasów, 
Fryzów, Gotów i Wandalów. Tak nieprzejednanymi wrogami ludzkimi, jak wielkim 
i nieprzejednanym wrogiem legendarnym, demonicznym, szatańskim był Grendel, może 
potwór, może troll, może olbrzym albo jeszcze coś innego. Dokładnego opisu, jak Grendel 
wyglądał, czy był bardziej podobny do człowieka, czy mniej, nie ma. Są tylko opisy, 
drastyczne, jego zbrodniczej działalności. Grendel był mentalnie pół-potworem pół-
człowiekiem, a symbolem jego braku ucywilizowania była niezdolność do użycia miecza. 
Bo miecz to przecież „elegancka broń na bardziej cywilizowane czasy”. Grendel to nie 
wojownik, lecz dzikus. Więc nie należy z nim walczyć jak z uczciwym wojakiem. Coś 
podlejszego, niepełny człowiek, potwór, którego autor kompilacji wywodzi od Kaina, 
przydając mu krewniactwo ylfes – elfów, eotenas – olbrzymów (odpowiednik skand. 
jotunów) i naszych znajomych orkneas. 

W przeciwieństwie do swego bohatera autor to chrześcijanin i dlatego wymowa 
poematu została dość schrystianizowana. Pozostawiając elementy grozy i pochwałę 
honoru oraz wierności swej władzy, przejawia on pewną duchową troskę o owych 
bałwochwalców, o których pisze. Być może wynika to z jego przeświadczenia, że należy 
się troszczyć o dusze przodków, nawet jeśli byli poganami. Pisze o nich z jednej strony 
z pozycji wyższości historyka, świadomego ich barbarzyństwa, z drugiej zaś, dla 
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ówczesnych słuchaczy, epoka wielkich wędrówek była ich własną, heroiczną epoką. Pisze 
więc: „chwała temu, który musi w przerażającej próbie powierzać płomieniom duszę, 
pozbawion myśli o odmianie lub o pocieszeniu”. Dla autora znaczy to – chwała pogańskim 
bohaterom, którzy nie znając Dobrej Nowiny, potrafili okazać cnotę odwagi, nie ulec 
bierności, chwała tym, którzy nie znając prawdziwej wiary, byli waleczni w chwili 
najtrudniejszej próby. Nie jest to jednak tekst chrześcijański, lecz przetworzony na 
poemat apologetyczny. W całym tekście pojęcie Wyrd (‘fatum, los, konieczność’) 
współwystępuje z chrześcijańskimi pojęciami łaski boskiej, grzechu, cudu, cnoty, 
nadziei. Jak wiele eposów Beowulf przedstawia historię krwawą. Seryjne wendetty są 
tutaj codziennością. Jednak wersy pochodzące z czasów pogańskich łatwo odróżnić od 
dodanych przez autora kompilacji. Wersy tego ostatniego pełne są wychwalania Boga 
i boskich dzieł, przydawania mu rozmaitych imion, jak Król Chwały, Rozdawca Życia. Poza 
zdaniami o klimacie wyraźnie biblijnym występują zdania o stylu bardziej laickim, ale 
mimo to o wymowie zupełnie niepogańskiej. Zapewne autor kompilacji, biorąc na warsztat 
zarys popularnej w jego czasach historii – biografię sławnego, legendarnego wojownika, 
dodał zdania, które są zupełnym przeciwieństwem pochwały typowo wojennego heroizmu. 
Pustego heroizmu, cnoty pogańskiej, heroizmu szukających zaczepki czy okazji do 
udowodnienia innym, że są lepsi w okazywaniu pogardy niebezpieczeństwom, cnoty nie 
ceniących życia i nie obawiających się śmierci. Sztuki dla sztuki. Chwały dla chwały. 
Zamiast tego, słowa kompilatora wychwalają wspólnotę, budowanie i zgodę. Wychwalają 
władcę, który czyni wszystko dla dobra, spokoju i dostatku ludu, a nie jedynie dla swojej 
sławy. Taka właśnie jest droga kariery Beowulfa: z początku najemny wojownik, słynny 
i bogaty pojedynkowicz, gdy jednak przychodzi mu objąć władzę nad krajem, zmienia swój 
stosunek do spraw wojennych. Nie jest teraz działającym na swój koszt herosem, 
wdającym się w pojedynki z byle kim, lecz opiekunem ludu, królem. Saski kompilator 
mówi, że ten, który ukochał walkę dla samej walki, chwałę dla samej próżnej chwały, jest 
skazany na klęskę, na potępienie przez pieśń i na cierpienie. Bowiem ani pieśń, ani 
wrogowie nie wybaczają. I los się na zbrodniarzu zemści. Potępienie przez pieśń, przez 
barda – oto największa hańba tamtych czasów, dla kultur niepiśmiennych 
i protopiśmiennych pieśni były odpowiednikiem propagandy i opinii mediów. Doskonale 
pasuje tu przykład losu Boromira, jednego z ulubionych przez czytelników bohaterów 
Władcy Pierścieni. Boromira, którego nie bez powodu uznać można za jednego z bardziej 
tragicznych (obok Denethora, Arweny, Froda i Golluma) i za najbardziej germańskiego 
z bohaterów Władcy. Tragizm jego jest typowo pogański, wyjęty z dzieł klasycznych 
dramaturgów. Jego wybór ogranicza się bowiem do spraw tego świata, spraw 
politycznych, i Boromir musi wybierać między patriotyzmem a przyjaźnią. Między 
wiernością krajowi i ojcu a wiernością Powiernikowi i Misji. To jest to, co Tolkien nazywa 
„splątaną lojalnością”, wybitnie helleński, klasyczny element. Ale jednocześnie jego 
charakter przedstawia nam germańskiego, wojowniczego, ambitnego księcia. Człowieka nie 
żyjącego jedynie dla wykazania się, dla szpanu. Pragnącego chwały, prawda, że dla siebie, 
ale tylko poprzez chwałę swego miasta i kraju. Więc na pewno jest to pragnienie 
doskonalsze od prostej postawy najemnika. Ale też i mniej doskonałe od postawy jego 
brata, który nie kochał miecza za ostrość ani żołnierza za sławę – on nie traktował wojny 
jak gry ludzi honoru, lecz kochał to, czego broniły miecze i żołnierze. Mamy tu w postaci 
Boromira dalekiego krewniaka Beowulfa, niezdolnego do odrzucenia samej myśli o chwale 
wojownika i chwale władcy, jako że w tym właśnie etosie został wychowany. Nie potrafiłby 
odrzucić tego, co stanowiło jego społeczną i kulturową tożsamość – stanąć ponad sobą, 
poza sobą i spojrzeć w stronę reszty świata, utożsamić się z resztą – i dlatego przegrał. 
Boromir walczy o swój kraj, ale Frodo z początku też walczy o swój kraj, i dopiero po 
chwili widzimy, że początkowe podobieństwo ich motywacji zaczyna się zacierać, bo kiedy 
Frodo walczy za cały świat i za samo życie, Boromir nadal walczy o swój kraj oraz koronę, 
o której skrycie marzy, a kiedy Frodo zaczyna walczyć o własną duszę, Boromir przestaje 
walczyć o wyzwolenie z oków wychowania i przegrywa. Kiedy więc Beowulf sam się nam 
przedstawia, mówiąc do Hrothgara – co przypomina mowy, jakie Boromir wygłaszał przed 
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Elrondem w Imladris – mamy wrażenie, że jest po prostu jeszcze jednym takim 
przypadkiem najemnika i grabieżcy, który próżnością i samochwalstwem, ozdobnym 
strojem i kosztowną zbroją zdobywa sławę na kolejnych dworach. Owe dumne słowa nie są 
zresztą zawsze przyjmowane za dobrą monetę. Jeden z ludzi Hrothgara, Unferth, 
odpowiadając mu, przedstawia inną, bardziej realistyczną wersję jego niby bohaterskich 
czynów. Unferth, co znaczy Niepokój, nie jest postacią, której zdanie podziela autor 
poematu. Jednak ta postać najlepiej oddaje historyczny klimat panujący między wrogimi 
Gotami i Wandalami. Jednocześnie w tej postaci powtarza się typowy dla sag i mitologii 
północnych, bardzo charakterystyczny motyw – obyczaj wyzwania rzucanego zza stołu 
przez tubylca, wyzwania wobec przybysza, który musi udowodnić swoje zalety, by zostać 
do stołu dopuszczonym i by zaczęto mu ufać. Nie tylko zalety wojownika, ale też mądrość, 
przemyślność, i spryt. Wyzwania takie nie są wyzwaniem na pojedynek, lecz dworską walką 
na słowa, choć mogą się pojedynkiem kończyć, jeśli przeciwnicy nie okażą dostatecznego 
kunsztu w krasomówstwie. Bronią tu są satyra, wzajemne oskarżenia i powtarzanie plotek 
o przeciwniku. Dopiero jednak czyny Beowa udowadniają, że jego mniemanie o sobie nie 
jest zawyżone, jak twierdził Unferth. Unferth, zawistny intrygant, siedzący u stóp tronu 
swego pana jako dobry doradca, szybko kojarzy się nam z Grimą, fałszywym doradcą 
Theodena, który tak samo przeciwny był okazaniu zaufania obcym wędrowcom, czyli 
również okazaniu im gościnności. A gościnność jest w tym świecie wielką cnotą, potrzebą 
właściwą ludziom honoru. Gdzie leży granica między haniebnym brakiem gościnności 
a ostrożnością konieczną w niespokojnych czasach? Między naiwną ufnością sprowadzającą 
niebezpieczeństwo a dyshonorem płynącym z nieokazania respektu gościowi? Podczas gdy 
na drugim planie przebiega zwykła dla eposów i dziejów tamtej epoki rzeźnia pomiędzy 
germańskimi plemionami, głównym tematem Beowulfa jest historia walki o dobro 
wspólne, o służbę dla oddalenia, zniszczenia wspólnego wroga, wroga oczywiście 
baśniowego, satanicznego. Wygląda to tak, jakby historyczne konflikty z terenu Danii, 
Szwecji i Saksonii zostały przykryte tą jednoczącą walką z chaotycznymi bestiami. Według 
badaczy możliwe jest, że ta służba to wergild, że Beowulf jest tym okupem za dawniejszy 
napad, za najazd jego rodu na ród jego obecnego pracodawcy. Opowieść o baśniowej 
karierze wojownika Beowulfa nie traci jednak całkiem z widoku materialnego świata 
Wandalów i Gotów, Fryzów, Szwedów, Sasów i Jutów. Świata, który istniał między I a V 
wiekiem n.e. między Skanią a Jutlandią, Łabą a Wisłą, Hawelą a Baryczą. Świat 
zaginionych języków, wierzeń i skarbów kunsztu poetyckiego i rzemieślniczego. Zaginiony 
świat Beowulfa. I tak jak legenda arturiańska, która przez piętnaście wieków przesączała 
się przez wiele języków i wiele krajów, tak i ten poemat wiąże terytoria Anglii, Niemiec, 
Danii, Szwecji oraz północnej Polski przez języki, ludność, zdarzenia i postaci z pięciu 
wieków dziejów ziem, leżących na zachodnich brzegach morza Bałtyckiego. 

 Najsłynniejszą materialną pozostałością kultur, które stworzyły legendę Beowulfa, jest 
odkryte w 1939 roku angielskie stanowisko Sutton Hoo. To grób chrześcijańskiego króla 
Anny, zmarłego w 656 roku, z królestwa East Anglia. Jednak to typowo pogańskie 
mauzoleum skarbiec. Statek, zapewne specjalnie na tę okazję zbudowany, został 
załadowany darami i zakopany pod kurhanem. Kwaśny odczyn piasku spowodował, że 
(w przeciwieństwie do skandynawskich znalezisk statków grobowych) ani drewniany statek, 
ani zwłoki nie zachowały się. Statek zachował się w formie odcisku, cienia na piasku, 
i rzędów gwoździ, które tkwiły w ziemi w tej kolejności, w jakiej zostały wbite między 
wręgi tysiąc czterysta lat temu. Skoro nie było ani kości, ani nawet zębów (co świadczy 
o bardzo dużym zakwaszeniu gleby), osądzono, że to cenotaf. By to wyjaśnić, badano 
metodami chemicznymi wykrywającymi skład ludzkiego ciała w glebie, ale w tamtych 
czasach nie były one dostatecznie przekonujące i dopiero, gdy znaleziono odcisk trumny 
pośrodku statku, udowodniono, że to prawdziwy grób, a nie symboliczne mauzoleum. 
Przedmioty tam złożone świadczyły o wielkim bogactwie pochowanego, były tam towary 
ze Skandynawii, południowowschodniej Europy, a nawet z Egiptu i zachodniej Azji. Sam 
ten pochówek jest poematem, opowiadającym o kunszcie kowali i złotników. 
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Najlepszym podsumowaniem samej postaci Beowulfa jest cytat z Tolkiena. Napisał on, 
że „Beowulf nie jest typowym bohaterem heroicznej dumy”. W większości mają oni 
„splątane lojalności” (jak w klasycznej tragedii) i „nieszczęśliwe miłości” (jak 
w poematach romantycznych), ale, jak go podsumował Tolkien, w zacytowanym wykładzie 
– „jest człowiekiem i to jest dla niego i dla wielu dostateczną tragedią”. Czy zatem 
możemy powiedzieć, że Beowulf to poemat egzystencjalny? Tragedią, co trzeba dodać 
spisaną w chwili pomieszania rodzącego się chrześcijaństwa z zanikającym pogaństwem. 
Dzieło zawiera niezłą dawkę grozy (z najniższego poziomu, na jakim można jeszcze wyczuć 
istnienie „tragizmu”), grozy zdolnej posłużyć typowemu horrorowi klasy C, ale nie to jest 
najważniejsze, najważniejszy w samym poemacie jako konstrukcji literackiej jest splot 
uczuć pogańskich z chrześcijańską myślą i wynikły stąd dramat, już nie Beowulfa, ani 
innych plemion, ale samego narratora i jego odbiorców. Bo oto model świata jest już 
rozszczepiony, oto jest podzielenie świata i przemiana świata. Przełom. W takim poemacie 
przez 5 stuleci opowiadano o nieszczęśliwym Smokobójcy. A może o szczęśliwym – zależy 
jak spojrzeć. Można go zwać szczęśliwym, bo stał się bohaterem i zginął honorowo, broniąc 
swoich ludzi, po wielu latach sprawiedliwych rządów, ale można też zwać nieszczęśliwym, 
bo musiał walczyć z przeznaczonymi mu tworami Chaosu, ujrzeć zniszczenia swej ziemi, 
by w końcu przegrać z wrogiem, a jego ludzie musieli go opuścić w ostatniej chwili, bo to 
był jego Wyrd („sukno jest zawiązane”, „stary ojciec utkał je już dawno”, mówi Arabowi 
wiking w filmie 13 wojownik) Ale przegrał, aby inni mogli wygrać. Beowulf, jak Frodo, 
uratował coś, ale nie dla siebie. Wygrał dla innych bezpieczeństwo, bogactwo i spokój. Oni 
zobaczą lepszy świat, świat bez potwora, on nie. Świat jest miejscem przerażającym 
i zarazem cudownym, oto największa z prawd, jakie pozostawili nam starożytni 
pieśniarze. Świat jest upiorną, zimną mgłą, pałacem wiedzy ludzkiej otoczonym 
z wszystkich stron przez ciemności i jedynie kojący płomień ogniska może je oddalić. Nie 
może inaczej być, oto jest nasz Wyrd, a skoro tak jest i tak będzie nadal, rozpalajmy 
ogniska wciąż na nowo i słuchajmy pieśni, bo tak nauczył nas Mistrz. Albowiem jak mówi 
Psalm 54 „Miększe słowa jego od oliwy, lecz są to dobyte miecze”. Słuchajmy więc 
pieśni „Dopóki nie przyjdzie smok”. 

 
Magda „Tallis” Kroczak 

 

 
 

Maciej Wygnański - Rohir 
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Dawid Widzyk 
 

BYŁEM W ŚRÓDZIEMIU 
RELACJA Z WYPRAWY DO NOWEJ ZELANDII  

 
DZIEŃ PIERWSZY 
 

Przybyliśmy do Auckland około godziny 18. Szef wycieczki, Vic, przewiózł nas do hotelu 
niedaleko centrum. Aby dojechać tam z lotniska, trzeba było przekroczyć rzekę. Po prawej 
stronie rozciągała się panorama największego miasta Nowej Zelandii. W Auckland znajduje 
się najwyższa wieża na południowej półkuli, ma też wspaniałą zatokę, a w niej dziesiątki 
kutrów, żaglówek i statków. Nie bez powodu nazywa się je „miastem żeglugi”. W Auckland 
żyje ponad 1,3 mln ludzi. Miasto posiada 3 przystanie, otoczone jest 50 wyspami, w okolicy 
uformowało się 48 stożków wulkanicznych i dwa górskie pasma. Choć najbardziej 
imponujące, nie jest ono stolicą Nowej Zelandii. Położone na południowym krańcu Wyspy 
Północnej Wellington to centrum administracyjne kraju i ośrodek prac nad filmem Petera 
Jacksona.  

Po złożeniu pakunków w hotelu udaliśmy się na kolację z przewodnikiem, jego żoną 
i całą ekipą wycieczki. Było kameralnie - ledwie kilkanaście osób, znaczna większość to 
Amerykanie (+ jedna Filipinka i Australijka). Jedzenie było wyborne, a dyskusja o Władcy 
Pierścieni i nie tylko toczyła się do godziny 21:30. Na zewnątrz wiatr o mało nie porwał nas 
w górę. W hotelu szarpało szybami w drzwiach i zginało ogrodowe drzewa. „Witajcie 
w Nowej Zelandii!” - powiedział Vic i życzył nam dobrej nocy...  

 
DZIEŃ DRUGI 
 

Żeby wyjechać z Auckland, musieliśmy wstać dość wcześnie rano. Miasto było 
zakorkowane. Pomimo niedawnego poszerzenia mostu prowadzącego na drugą stronę rzeki, 
płynność ruchu ulicznego pozostawiała wiele do życzenia. Na szczęście odkryliśmy zieloną 
ścieżkę tylko dla autokarów i bardzo szybko znaleźliśmy się na trasie prowadzącej do 
Rotorua, miasta Maorysów. Po drodze czekać nas miały nie lada atrakcje.  

Autostrada Stanowa nr 1 wiodła do Matamata, miasteczka, niedaleko którego znajduje 
się pewna szczególna farma. Już kilka ozdób w samym miesteczku sugeruje bliskość osady 
Hobbitów. Przede wszystkim jest to wielka zielona tablica z napisem „Welcome to 
Hobbiton!” („Witamy w Hobbitonie!”) oraz norki niziołków z okrągłymi drzwiami, 
wymalowane na ścianach sklepów i kafejek. Mieszkańcy Matamata boją się jednak 
posądzenia o bezprawne używanie nazw własnych z powieści Tolkiena, ze względu na 
ostatnie problemy z Tolkien Estate.  

Farma obok Matamata należy do ojca i dwóch synów, właścicieli około 20 tys. owiec. 
Niezbyt wysokie, łagodne wzgórza, okalające dolinę z wielkim drzewem sosnowym, 
przypominającym potężny dąb, jeziorkiem i odchodzącą od niego niewielką rzeczką - to po 
prostu był Hobbiton. Pagórek, w którym wykopano norki Hobbitów, wygląda tak samo jak w 
filmie Petera Jacksona. Odpowiadający za wycieczki po Hobbitonie faceci z Rings Scenic 
Tours, firmy współpracującej m.in. z naszym biurem, zbudowali repliki kilkunastu norek 
hobbitów. To tylko szkielety tego, co znajdowało się tutaj w grudniu 1999 roku, gdy 
rozpoczęto filmowanie scen przyjazdu Gandalfa. Norki nie są wykończone, brakuje 
kwiatów i dymiących kominów...  

New Line Cinema rozebrało cały plan filmowy. Sceny wewnątrz domku Bilba kręcono 
w studiu w Wellington, trudno się więc dziwić, że za drzwiami norek kryją się tylko belki 
podtrzymujące ziemisty strop. Mimo to prace nad rozbudową Bagshot Row, siedmiu 
domków hobbitów znajdujących się pod Bag End (wzgórzem, na którym stoi chatka Bilba 
Bagginsa), ruszą wkrótce pełną parą. Mają powstać dokładne repliki z filmowego planu - 
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posadzone zostaną kwiaty, rozstawione ławeczki, pomalowane specjalne, okrągłe drzwi 
i framugi w oknach. Na razie Hobbiton nie tętni takim życiem, jak w filmie Petera 
Jacksona. Lokacja robi jednak piorunujące wrażenie. Dokładnie poznaje się miejsca, gdzie 
przejeżdżał Gandalf na swym drewnianym wozie. Wzgórze z norkami wygląda tak, jak 
w Drużynie Pierścienia, poznajemy charakterystyczny komin domku Sama i Rosie, a „Party 
Tree” (drzewo z lampionami) również wygląda tak samo, jak w filmie - jego wielkość 
i rozległość wprost poraża. Drugi dąb, widziany w pierwszej części nad domkiem Bilba, 
poukładano w ściętych kawałkach pod norką i ogrodzono drewnianym płotem. To drzewo 
na potrzeby filmu dekorowano kiedyś kilkadziesięcioma tysiącami sztucznych liści. W ten 
sam sposób przystrajano też „Party Tree”.  

Konstrukcja całego planu filmowego trwała 9 miesięcy. Prace rozpoczęto w marcu 1999 
roku, a armia Nowej Zelandii pomagała wykopywać i obsadzać trawą wzniesienia pod norki 
hobbitów. Zasadzono całe ogrody kwiatów, które miały prawie rok na przyjęcie się 
w naturalnych warunkach. Oczywiście, na czas kręcenia filmu usunięto z terenu owce 
należące do rodziny farmera. Plan zaopatrzono w źródło bieżącej wody, zbudowano 
prowizoryczny parking i rozstawiono dziesiątki namiotów dla ekipy filmowej i statystów. 
Aktorzy mieszkali w hotelach w Matamata. Bywało, że w Hobbitonie przebywało naraz ok. 
400 ludzi - wszystkich trzeba było wykarmić trzema posiłkami dziennie! Na farmie 
obsadzono też pole pszenicą i kapustą. Wszystko to dla trzech miesięcy filmowania 
i kilkudziesięciu minut filmowego materiału.  

Do lokacji powrócono później, by nakręcić sceny z Powrotu Króla.  
 

 
 
 
Miejsce to zamieszkane jest obecnie przez owce (wszędzie też leżą ich odchody), ale, 

choć farma pozostaje prywatną własnością, rodzina właściciela współpracuje 
z organizatorami wycieczek i pozwala opłacanym przewodnikom oprowadzać klientów 
różnych biur podróży i tych zgłaszających się z siedziby Rings Scenic Tours w Matamata. 
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Codziennie przyjeżdża tam co najmniej osiem większych lub mniejszych grup 
zwiedzających.  

Niedaleko Hobbitonu powstała prowizoryczna kafejka sponsorowana przez organizatorów 
wycieczek po lokacji. Można tam się zaopatrzyć w pamiątki i obejrzeć dokument o planie 
filmowym. Po zakupach pożegnaliśmy się z przewodnikiem, który przez półtorej godziny 
opowiadał nam o procesie filmowania w Shire, i ruszyliśmy w dalszą drogę do Rotorua.  

Rotorua to duże miasto (70 tys. mieszkańców) położone na powulkanicznym płaskowyżu 
otoczonym sporą ilością czynnych gejzerów i gorących źródeł. Wszędzie unosi się 
nieprzyjemny zapach siarki, kojarzący się ze zgniłym jajkiem.  

Ale Rotorua i tak jest pięknym miejscem.  
Whakarewarewa, Waimangu, Waiotapu i Hell’s Gate to cztery otwarte dla turystów 

parki, w których można skorzystać z dobrodziejstw gorących mineralnych źródeł i obejrzeć 
wytryski gejzerów. W Nowej Zelandii 15% populacji to rdzenni mieszkańcy obu wysp, czyli 
Maorysi. Rotorua to centrum kulturowe tej nacji i główny ośrodek turystyczny z nią 
związany. Znajdują się tutaj wioski, w których codziennie turyści mogą obejrzeć tańce 
i muzyczne występy dzisiejszych plemion. Mając za sobą lata tradycji, dziesiątki ciekawych 
instrumentów i narzędzi oraz własny, niepowtarzalny folklor, Maorysi są prawdziwą 
atrakcją dla spragnionych wiedzy i dobrej zabawy turystów. Na miejscu znajdują się sklepy 
z pamiątkami i bufety. Taka wyprawa do niecywilizowanej wioski trwa zwykle 
przynajmniej kilka godzin, a wrażenia są niezapomniane.  

 
DZIEŃ TRZECI 
 

Rotoruę opuściliśmy wcześnie rano, by udać się do Parku Narodowego Tongariro 
i w górę, na wulkan Mt. Ruapehu, położony na południowy zachód od olbrzymiego jeziora 
Taupo. W parku Tongariro znajdują się trzy uśpione wulkany – Ruapehu, Ngauruhoe 
i właśnie Tongariro.  

Po drodze do schroniska, przy którym kręcono sceny w Emyn Muil, oglądaliśmy 
niesamowity hotel Grand Chateau, zbudowany w roku 1920 na środku niezwykłego 
pustkowia. Na stokach Ruapehu, pośród czarnych skał, mgły i deszczu zatrzymaliśmy się 
niedaleko wyciągów narciarskich Whakapapa. Na jednym ze zbocz, naprzeciwko tzw. 
Pinnacle Ridge (górskiej grani niedaleko schroniska) filmowano sceny walki wojsk 
Ostatniego Przymierza Elfów i Ludzi z armiami Saurona. Dbając o unikatową roślinność 
parku, filmowcy rozłożyli specjalne maty, by nie zadeptano żadnych bezcennych okazów. 
Kilka metrów w górę od schroniska położonego jakąś godzinę jazdy od hotelu Grand 
Chateau znajduje się kilka lokacji.  

Jedna z nich to miejsce, gdzie pierwszy raz widzimy Froda i Sama w Dwóch Wieżach (po 
tym, jak Frodo budzi się ze snu). Kilka metrów w prawo od tamtego punktu jest skalna 
ściana, z której schodził cyfrowy Gollum, by skraść Pierścień Frodowi w Dwóch Wieżach. 
Dalej na prawo można rozpoznać miejsce, gdzie Frodo i Sam posilali się lembasami.  

Na stokach Ruapehu (2797 m. wysokości) filmowano sceny, w których Frodo i Sam 
przedzierają się przez Emyn Muil. Prawdopodobnie były to lokacje oddalone o najwyżej 
kilkanaście metrów od tych wspomnianych wyżej. Resztę scen wędrówki hobbitów nagrano 
w studio.  

Ruapehu posłużyła również do sfilmowania scen na Górze Przeznaczenia, gdy Frodo 
i Sam byli coraz bliżsi ukończenia swojej misji. Po drugiej stronie stoku znajduje się 
dolina, którą wykorzystano jako krajobraz dla otoczenia Czarnych Bram Mordoru. Lokacja 
ta jednak jest bardzo trudna do rozpoznania – w filmie dodano sporo sztucznych 
elementów scenerii.  

Na górze pogoda okazała się nie do wytrzymania. Mgła stworzyła wspaniałą, tajemniczą 
atmosferę, ale deszcz i wiatr utrudniały filmowanie i zwiedzanie. Chociaż szliśmy w górę 
ledwie kilka minut, po powrocie do schroniska wszyscy byli zmoczeni i zziębnięci. Vic 
postanowił, że to będzie koniec atrakcji na dzisiaj. Opuściliśmy czarne stoki Ruapehu 
i park Tongariro, by udać się do małej miejscowości Ohakune, w której zatrzymywały się 
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gwiazdy ekipy Jacksona. Recepcjonistka w hotelu Powderhorn nie mogła uwierzyć, że 
byliśmy na Ruapehu w tak paskudny dzień. Niektórym członkom drużyny dostały się 
w nagrodę pokoje gwiazd – Seana Astina (Sama Gamgee) i Orlando Blooma (Legolasa). 
Można było też odwiedzić pokój sir Iana McKellena (filmowego Gandalfa) i Elijaha Wooda 
(Froda), czy samego Petera Jacksona - wszystkie trzy ze specjalnym wyposażeniem. 
W hotelową księgę wpisali się też inni członkowie ekipy, jak Richard Taylor czy Andrew 
Lesnie. We wspaniałej hotelowej restauracyjce oglądaliśmy koszulkę podpisaną przez 
gwiazdy i zdjęcia, które zostawili w recepcji. Poszliśmy później szybko spać, wiedząc, że 
następnego dnia czeka nas dalsza część przygody, być może równie wyczerpująca i pełna 
wrażeń.  

 
DZIEŃ CZWARTY 
 

Ohakune to miejsce, gdzie notuje się corocznie największy współczynnik produkcji 
marchewek w całej Nowej Zelandii. Miasteczko jest niewielkie, ale bardzo przyjemne 
do zwiedzania. Opuściliśmy je rankiem, by udać się w górę stoków narciarskich Turoa, 
mijając atrakcyjne dla turystów punkty widokowe. Na wysokości wodospadów Mangawhero 
znajduje się lokacja, w której Smeagol rzucał się w bezskuteczną pogoń za rybą. Andy 
Serkis, aktor podkładający ruchy pod cyfrowego stwora, musiał kilka razy wskoczyć do 
lodowatej wody... Strumień kończy się wodospadem. Pod spodem znajduje się miejsce 
zbliżone wyglądem do wodospadu i jeziorka Henneth Annun, w którym Gollum również 
łapał ryby.  

Po drugiej stronie strumienia, jakieś 50 metrów w górę, znajduje się lokacja, w której 
umieszczono sztuczne númenorejskie ruiny. Tam Frodo i Sam sprzeczali się o los Golluma. 
W trakcie kręcenia tych scen niedaleko odbywały się ćwiczenia wojskowe, o których nie 
wiedział żaden z filmowców. Potężny grzmot wystrzału nie przerwał jednak dialogu obu 
hobbitów...  

Lokację trzeba było oczyścić z zalegającego tam śniegu – wykorzystano do tego sprzęt 
lokalnej jednostki straży pożarnej. Ithilien to przecież ciepła i rozświetlona jasnym 
słońcem kraina. W trakcie naszego pobytu pogoda również nie dopisywała – padał deszcz 
i wiał zimny wiatr.  

Pośród drzew otaczających wodospad Golluma czułem się jak Strażnik poszukujący 
śladów wroga w ostatnim przyczółku dobra na zachód od Mordoru.  

 
Po zwiedzeniu części Ithilien przyszedł czas na podróż do Wellington. Po drodze 

zahaczyliśmy o rzekę Rangaitikei, niedaleko miejscowości Taihape, gdzie jedliśmy lunch. 
Nad rzeką zamontowano mostek do skoków na bungee. W tamtym momencie można było 
skorzystać z urządzenia o nazwie „Flying Fox” („Latający lis”) - czyli kilka razy zjechać po 
zawieszonej nad przepaścią linie. Nasz kierowca, pomimo zaawansowanego wieku, nie 
mógł się powstrzymać przed skorzystaniem z tej atrakcji.  

Z mostu można było rozpoznać miejsce, w którym Drużyna Pierścienia przepływała 
białymi łodziami przez spienione nurty rzeki Anduiny. Do sfilmowania Wielkiej Rzeki 
wykorzystano kilka różnych lokacji. Wszyscy jednak powinni pamiętać z filmu wysokie, 
brązowe klify Rangaitikei.  

Kiedy każdy polatał już sobie na „lisie”, ruszyliśmy w kierunku stolicy Nowej Zelandii 
i południowego wybrzeża.  

 
W trakcie naszego pobytu Nowa Zelandia przeżywała największą od kilkudziesięciu lat 

powódź. Ucierpiała zasadniczo tylko Północna Wyspa, ale i tak straty liczono w milionach 
dolarów. Oznaki tej powodzi ujrzeliśmy w drodze do Wellington. Zalane pola i otoczone 
brązowymi falami wysepki z domkami, pozrywane druty telegraficzne i powalone drzewa. 
Na szczęście w najmniejszym stopniu nie przeszkodziło nam to w wycieczce. Aż dziw, że 
nigdzie na drogę nie wysypały się głazy albo walące się drzewo nie kazało obierać nowej 
trasy...  
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Po południu byliśmy w Wellington, stolicy Nowej Zelandii i centrum prac nad filmem 
Petera Jacksona. Tutaj wszystko się zaczęło i w tutejszych studiach filmowych wszystko 
miało swój koniec. W Wellington odbywała się niemal cała postprodukcja, a lokacje 
niedaleko miasta posłużyły do sfilmowania jednych z najbardziej pamiętnych momentów 
ekranizacji powieści Tolkiena.  

Mijając wielką przystań po lewej stronie, powoli wjechaliśmy do centrum miasta. Przed 
nami pojawił się nowoczesny budynek Muzeum Nowej Zelandii – Te Papa Tongarewa. Po 
drugiej stronie ulicy zobaczyliśmy Film Centre – wspaniałe muzeum filmu i animacji. Jadąc 
dalej, minęliśmy Embassy Theatre, największe i najbardziej imponujące kino, jakie 
widziałem w życiu. W tym niedawno wyremontowanym budynku zorganizowano 
australijskie premiery Drużyny Pierścienia i Dwóch Wież oraz światową premierę Powrotu 
Króla, 1 grudnia 2003 roku. Ulicami miasta przechodziła wówczas magiczna parada 
składająca się z mieszkańców Śródziemia, maoryskich wojowników i... aktorów oraz 
filmowców, z Peterem Jacksonem na czele. Nasze biuro na czas premiery miało około 200 
osób na kilka autokarów, a na samą paradę sprzedało prawie 800 wejściówek. To było 
niesamowite przeżycie dla każdego, kto przebywał wówczas w stolicy.  

Na szczycie Embassy na pamiątkę prestiżowej premiery siedzi potężny skrzydlaty 
potwór, a na jego grzbiecie Wódz Nazguli, Król-Czarnoksiężnik z Angmaru. Kolejny Nazgul 
zaczepiony jest na szczycie drugiego największego kina w Wellington - aby tam dotrzeć, 
wystarczy pójść główną ulicą, którą maszerowała premierowa parada. Z okien naszego 
hotelu w czasie premiery można było dokładnie widzieć przejeżdżających pod spodem 
aktorów i członków ekipy Jacksona. Vic opowiadał anegdotki o tym, jak głośno krzyczeli 
członkowie wycieczki, aby któraś z gwiazd zwróciła na nich uwagę. Bernard Hill (Theoden) 
zrobił nawet zdjęcie osobie fotografującej go z okna (w związku z tym na zdjęciu fana 
widać twarz Hilla zasłoniętą aparatem...).  

Resztę dnia spędziliśmy na zwiedzaniu centrum miasta. W Dymocks Booksellers 
sprzedawano fantastyczne figurki „Sideshow/Weta”, na podstawie filmowych wizerunków 
postaci. Znajdował się tam również największy w Nowej Zelandii zbiór książek Tolkiena  –
robienie zakupów zabrało nam więc ze dwie godziny. Następnego dnia mieliśmy zwiedzać 
nie tylko Wellington i znajdujące się w nim filmowe studia, ale również lokacje położone 
wokół miasta. Na wieczór Vic zaplanował też obejrzenie Powrotu Króla w Embassy 
Theatre.  

 
DZIEŃ PIĄTY 
 

Nadszedł czas na objazd Wellingtonu i okolic. Na początek udaliśmy się na obrzeża 
miasta, by wspiąć się na górę Mt. Victoria i obejrzeć tamtejszy park. To tutaj kręcono 
pierwszą scenę dla filmu (ale nie pierwszą w filmie!), czyli spotkanie czterech hobbitów 
z Czarnym Jeźdźcem. Najpierw Merry, Pippin, Frodo i Sam sturlali się ze wzgórza, nad 
którym znajdowała się farma Maggota (ta lokacja to Matamata!). Później, kiedy trzej 
przyjaciele Froda zbierali grzyby, Hobbit usłyszał na drodze pisk Upiora. Schowawszy się za 
konarem wielkiego drzewa pod drogą, niziołki przeczekały niebezpieczeństwo. Konar był 
sztuczny i zdjęto go cztery lata temu, ale drzewo i ścieżka wyglądają tak samo. 

Pojechaliśmy na drugą stronę miasta, by na obrzeżach Wellingtonu odnaleźć studia 
filmowe 3 Foot 6, Weta Workshop i Weta Digital. W mieście znajduje się również siedziba 
Wingnut Films – małej firmy Petera Jacksona. 3 Foot 6 to olbrzymia hala, w której kręcono 
sceny z użyciem efektów motion capture (łapania poruszającego się aktora na ekrany 
komputera w swoistej „żywej animacji”). Znajdują się tam pomieszczenia na studyjne 
plany filmowe, wielkie hale z niebieskimi i zielonymi ekranami (blue & green screens) do 
kręcenia aktorów, którzy mają zostać wklejeni w sfilmowane wcześniej otoczenie. Na 
zewnątrz widzieliśmy wielki model statku i niebieską tablicę. Nie mieliśmy jednak 
pozwolenia na wchodzenie do środka – pracownicy studio mają pełne ręce roboty i nie 
mogą tracić czasu na oprowadzanie wycieczek.  
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Położone kilka przecznic dalej studio Weta Workshop (firma Richarda Taylora 

odpowiedzialna za filmowe kostiumy, charakteryzację, wszystkie rekwizyty i makiety) 
i skryte za nim Weta Digital (zajmujące się komputerowymi efektami specjalnymi) to po 
prostu obskurne magazyny i niepozorny biały budynek. Jedynym elementem zdradzającym, 
że w środku musi się roić od niesamowitości związanych z Władcą Pierścieni, jest wielki 
manekin Uruka Lurtza, szczerzący się zza szyby. Obecnie ludzie z Wety zajęci są 
przedprodukcją King Konga, nowego projektu Jacksona.  

W drodze do ulubionej kawiarni gwiazd minęliśmy dawny dom Petera Jacksona, 
położony przy samym wybrzeżu. W oknie ktoś zauważył sporej wielkości figurkę King 
Konga. Zaraz obok stał dom kompletnie zrujnowany przez ostatnią powódź...  

Po zjedzeniu lunchu w Chocolate Fish Cafe, położonej nad brzegiem oceanu i słynącej 
z czekoladowych rybek, udaliśmy się poza miasto, by obejrzeć kolejne plany filmowe. 
Droga wiodła do przepięknego rejonu Wairarapa, położonego na północ od Wellington, 
słynącego ze wspaniałych winnic i pięknych krajobrazów.  

 
W drodze do parku Featherston minęliśmy skręt do Kaitoke, gdzie zbudowano plan 

filmowy Rivendell. Teraz pozostały tam tylko drzewa... W Featherston znaleźliśmy ścieżkę 
wiodącą do rezydencji Fernside, jednego z najbardziej znanych zabytkowych domów 
w Nowej Zelandii, zbudowanego w 1924 roku. Właściciel tej angielskiej posiadłości 
zezwolił filmowcom na kręcenie scen w należącym do niego małym parku. W domu można 
zatrzymać się na dłuższy pobyt (szczegóły na www.fernside.co.nz).  

Nad parkowym jeziorkiem nakręcono sceny z Drużyną Pierścienia opuszczającą 
Lothlorien, krainę Celeborna i Galadrieli. W plan filmowy wstawiono wielkie sztuczne 
drzewo mallornu (zbudowane tylko do połowy, z ogromnymi, siedmiometrowymi 
korzeniami rozłożonymi w wodzie), na jeziorze dryfowały przepiękne elfie łódki z białego 
drewna, a biały mostek ozdobiono elfimi dekoracjami. Patrząc od drugiej strony jeziorka 
można poznać scenerię z pierwszej sceny Powrotu Króla, w której Smeagol i Deagol łowią 
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ryby w rzece. Widać dokładnie, gdzie Deagol wyszedł z wody i gdzie został uduszony przez 
Smeagola. Właściciel opowiadał kilka anegdotek z procesu kręcenia. Podczas filmowania 
Lothlorien przez jeden dzień padał deszcz. Wszystkie ekipy były w pełnej gotowości przez 
kilka godzin, w milczeniu czekając, aż pogoda się poprawi.  

Nasz oprowadzacz uczestniczył w wellingtońskiej premierze trzeciej części ekranizacji 
Jacksona. Opowiadał jak, nie mając żadnej kartki na autograf, zaproponował, ku zgrozie 
ochroniarzy, by Orlando Bloom (Legolas) podpisał się markerem na jego sztucznym mieczu 
z blachy...  

W drodze powrotnej do Wellington, oprócz krótkiego widoku na rzekę Hutt, 
wykorzystaną jako Anduina, mieliśmy okazję wstąpić do parku Harcourt, gdzie kręcono 
sceny przybycia Gandalfa do Isengardu. Na miejscu widać pozostałości po wykopanej przez 
filmowców drodze.  

Kilkanaście metrów dalej znajduje się miejsce, gdzie przetransportowano dwa wyrwane 
drzewa, które włożono do wykopanych specjalnie dziur i zwalono na potrzeby filmu do 
sceny, w której Orkowie plądrują ogrody Isengardu i przemieniają je w nowe, paskudne 
siedlisko. Nakręcona z różnych kątów sekwencja okazała się lepsza niż planowano. 
W deszczu widać sprężyste korzenie wyrywające płaty mokrej ziemi. Na soczystej trawie 
parku nie ma nawet śladu po tych wydarzeniach.  

Wspinając się na lekkie wzniesienie po prawej stronie, dochodzimy do miejsca, 
w którym sfilmowano Gandalfa i Sarumana rozmawiających o Pierścieniu. W filmie tło 
lokacji stanowi olbrzymia wieża Orthank. Pomimo braku siedziby Sarumana wszystko 
wygląda dokładnie tak samo, jak w Drużynie Pierścienia.  

Ostatnią lokacją po drodze do Wellington był kamieniołom, w którym zbudowano dwa 
plany filmowe – Helmowy Jar z Dwóch Wież i Minas Tirith z Powrotu Króla. Kamieniołom 
jest czynny – wszystkie elementy planu zdjęto zaraz po sfilmowaniu. Helmowy Jar składał 
się z dwóch części – wielkiego Muru Zewnętrznego i położonej na prawo, patrząc od strony 
drogi, wieży i kasztela Rogatego Grodu oraz drewnianej bramy z wąskim podjazdem. Plan 
filmowy wzniesiono głównie z utwardzanego styropianu i kamienia. Minas Tirith powstało 
jako pierwszy poziom miasta, na którym kręcono sceny przybycia Gandalfa, a później 
powrotu i odjazdu Faramira. Reszta, czyli głównie poziom ostatni z ogromną cytadelą 
i mniejsze plany dla Gandalfa i Pippina, powstały nieco wyżej – bardzo sprytnie wpleciono 
je w pozostałą część miasta, będącą na ekranie wielką makietą.  

Wróciliśmy do Wellington, mając tylko godzinę na przygotowanie się do kolejnego 
wyjścia. O 17 rozpoczynał się bowiem seans Władcy Pierścieni: Powrotu Króla 
w premierowym kinie Embassy. Po filmie cała nasza drużyna siedziała w osłupieniu przez 
kilkanaście minut, wpatrując się w migające przed oczyma napisy końcowe. Choć 
większość z nas oglądała trzecią część ekranizacji Jacksona po kilka razy, wrażenie wciąż 
było piorunujące i pozostawiające silne emocje długo po seansie. Oczywiście, wszyscy 
płakali...  
 
DZIEŃ SZÓSTY 
 

Rankiem byliśmy na lotnisku w Wellington. W głównej hali, na specjalnych 
podwyższeniach, ustawiono autentyczne rekwizyty zbroi i broni wszystkich znanych 
w Śródziemiu ras (od elfów po Uruk-Hai) oraz stroje hobbitów. Na zewnątrz, niedaleko 
pasa startowego, na jednym z budynków lotniska zamontowano wielkiego Golluma, który 
wcześniej usadowił się na dachu Embassy Theatre. Z ciężkim sercem opuszczaliśmy to 
wspaniałe miasto – tak kameralne i piękne, a jednocześnie w pełni oddane trylogii 
Jacksona.  

Lot do Christchurch rozpoczynał drugi etap naszej podróży, czyli zwiedzanie Wyspy 
Południowej. Nad cieśniną Cooka wznieśliśmy się ponad chmury. Po krótkim czasie byliśmy 
na miejscu.  

Na lotnisku odebrała naszą grupę nowa przewodniczka, Anwen. Przywitaliśmy się też 
z kierowcą, Frankiem. Ten dzień mieliśmy spędzić na zwiedzaniu Christchurch – miasta 
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ogrodów, położonego na wschodnim wybrzeżu Południowej Wyspy. Christchurch 
zamieszkuje ponad 300 tys. ludzi. Miasto znane jest z przepięknych starych angielskich 
budowli i rozległych parków. Warto odwiedzić szczególnie tamtejsze Muzeum Sztuki 
i słynne na całą Nową Zelandię ogrody botaniczne. Miasto ma swojego czarodzieja, od 20 
lat występującego na rynku w Christchurch. Ten Anglik nie zdobył nigdy pełnoprawnego 
obywatelstwa Nowej Zelandii. Władze miejskie już kilka razy chciały usunąć ekscentryka 
z kraju, ale spotkało się to z protestami mieszkańców. Czarodziej, przyodziany zupełnie 
jak Gandalf, tyle że preferujący czerń, popisuje się w popołudniowych godzinach różnymi 
sztuczkami, opowiada o swoich politycznych poglądach, prawi słuchaczom prawdy 
o kobietach i gawędzi o lataniu balonem! Zdecydowanie warto zapamiętać, że jeden 
z Istarich wylądował właśnie w Nowej Zelandii. Teraz znamy już czterech...  

 
DZIEŃ SIÓDMY 
 

Z Christchurch wyjechaliśmy w kierunku obszaru o nazwie Erewhon. Pośrodku tej 
wspaniałej, górzystej krainy stoi Mt. Sunday, wzgórze, które na potrzeby filmu Jacksona 
przemieniło się w przecudne Edoras  – stolicę królestwa Rohanu.  

Z Mt. Potts Station do najbliższego miasta jest jakieś 85 kilometrów. Ekipie Jacksona 
udało się, z pomocą armii Nowej Zelandii, zbudować drogę prowadzącą przez dziką dolinę 
między górami (Południowe Alpy) do wzgórza Edoras. Kiedy jechaliśmy do powstałego 
niedawno w okolicach lokacji niewielkiego schroniska, zdarzyła się rzecz warta 
odnotowania. Na autostradzie spotkaliśmy pewnego niezwykłego wędrowca. Był to Gandalf 
Szary, wymachujący z pobocza swoją magiczną różdżką. Kierowca, Frank, w ostatnim 
momencie zdążył się zatrzymać - nie za bardzo wiedział, co się dzieje... Gandalf 
bezceremonialnie wpakował się do autokaru, zatrząsł groźnie laską i zmarszczył brwi.  

„Oto przybyłem, wędrowcy, aby pokazać Wam drogę do Edoras!” - zagrzmiał, po czym 
odegrał z Anwen scenę z Rady u Elronda, jakby na potwierdzenie, że prawdziwie jest 
jednym z Istarich.  

„Ludzie - to jest Derrick - mój tata! Ten kostium, kapelusz, nawet świecąca różdżka - 
wszystko jest jego roboty!” Ja osobiście nie mogłem wyjść z podziwu dla kunsztu 
i pracowitości naszego Gandalfa...   

Z maleńkiego schroniska, gdzie przebraliśmy swoje fatałaszki, udaliśmy się autokarem 
w głąb doliny, dokładnie pośrodku której otoczone złotymi trawami i smagane porywistym 
wiatrem stało Edoras. W tej lokacji zbudowano w trakcie dwóch zimowych miesięcy wielki 
pałac Meduseld, ratusz, ogromną królewską stajnię i jeszcze jedną, mniejszą, poniżej, 
a także kilka budynków mieszkalnych u podstawy wzgórza, wieże strażnicze i palisadę. 
Wszystko to zniknęło z lokacji, kiedy po jakichś trzech tygodniach zakończono filmowanie 
na Mt. Sunday. Anwen była w tym miejscu, kiedy Peter Jackson stawał za kamerą 
i wydawał statystom komendy przez wielki megafon. Jako jedna z wielu osób zgłosiła się 
na casting na „wieśniaka Rohanu” w Christchurch. Przyjęto ją, uznając, że wystarczy tylko 
drobna charakteryzacja! Jej tata – nasz Gandalf – również uczestniczył w kilku scenach 
razem ze swoją córką. Kiedy kręcono niepokazywaną w Dwóch Wieżach sekwencję 
przybycia uciekinierów ze spalonych wiosek do Edoras, Anwen z ojcem odgrywali raz po raz 
scenki upadania i podnoszenia się na nogi...  

Nasza przewodniczka rozpoczęła pracę w biurze Vica od premiery Dwóch Wież. 
W grudniu chciała zdobyć miejsce na australijską premierę filmu w Wellington. Vic 
przekazał jej jednak smutną informację, że biuro wyprzedało wszystkie bilety. Anwen 
odpowiedziała, że bardzo zależało jej na obejrzeniu tego filmu – w końcu była statystką 
w kilku scenach! Vic od razu zmienił taktykę – zaprosił Anwen do odwiedzenia grupy 
wycieczkowiczów. Wtedy zaczęły się przejazdy po Nowej Zelandii, organizowane przez 
nasze biuro podróży. Rok później, na premierę Powrotu Króla, Anwen prowadziła swoją 
pierwszą grupę. My byliśmy drudzy...  

Jej wspomnienia z premiery Dwóch Wież wiązały się z pierwszym w życiu ujrzeniem 
własnej osoby na kinowym ekranie. W scenie, w której Eomer przywozi do Edoras ciało 
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rannego Theodreda, Anwen widoczna jest przez pół sekundy – ale jest! Kiedy Aragorn, 
Legolas i Gimli wraz z Gandalfem przybywają, by zobaczyć się z królem Theodenem, 
Derrick odgrywa scenkę „zniesmaczonego wieśniaka”. Skrobiąc ziemniaki, nagle staje 
w osłupieniu, ciska nóż i resztki do wiadra, podchodzi do drzwi i znika we wnętrzu chaty. 
Niestety w samym filmie widać tylko, jak ciekawie przygląda się członkom Drużyny 
Pierścienia.  

Anwen była obecna na planie również w trakcie kręcenia scen wyruszenia Gandalfa 
w podróż za Eomerem. Kiedy Aragorn, Legolas i Gimli odprowadzali Czarodzieja do stajni, 
gdzie czekał Cienistogrzywy, nasza przewodniczka stała z boku i przyglądała się, jak 
aktorzy schodzą ze wzgórza, po czym wracają na dokrętkę, już bez swoich przedmiotów, 
niesionych przez jednego z członków ekipy. Powodem była możliwość zniszczenia 
rekwizytów przez aktorów! Podobno Orlando Bloom (Legolas) stale żartował, kiedy tylko 
rozbrzmiało reżyserskie „cięcie!” Viggo Mortensen (Aragorn) z kolei, zatopiony w myślach, 
rozkładał na kawałki każde słowo wypowiadane przez swoją postać w scenariuszu. Anwen 
miała przygodę z Viggo, kiedy pewnego dnia mała ciężarówka wiozła statystów na wzgórze. 
Aragorn spytał kierowcy, czy może jego też podrzucić. Facet bezceremonialnie 
odpowiedział, że „nie ma już miejsc”. Anwen rzuciła się, by otworzyć drzwi bohaterowi 
powieści Tolkiena. Niestety, panika spowodowała, że kręciła klamką w drugą stronę! Viggo 
widział ją tylko, jak siliła się bezowocnie i wymachiwała rękami. A potem statyści 
odjechali na górę, a Aragorn musiał podjąć samotną wspinaczkę... Anwen żałowała, że ta 
chwila nie mogła się powtórzyć.  

Ostatnią sceną, w jakiej Anwen uczestniczyła jako statystka, ciągle w tym samym stroju 
rohańskiej wieśniaczki, było wyruszenie Gandalfa i Pippina do Minas Tirith. Podobno widać 
ją gdzieś wśród popatrującego na Czarodzieja tłumku.  
 

Żeby dojść na szczyt Edoras, musieliśmy przekroczyć cztery lodowate rzeki. Wiał 
niesamowity wiatr, deszcz zaś wtórował mu, bijąc po twarzy i oślepiając. Wchodząc coraz 
wyżej, bez trudu poznawałem kopce wykorzystane w filmie jako kurhany królów Rohanu. 
Obróciłem się i zobaczyłem też miejsce, w którym klęczał Theoden w Dwóch Wieżach, 
a obok pocieszał go Gandalf. Wyżej zaczynały się budynki za ostrokołem, wspaniała wieża 
i wioska. Resztę domostw między bramą a pałacem Meduseld wklejono komputerowo.  

 
Wchodziliśmy ciagle wyżej i wyżej, a co słabsi zostawali w tyle. Skały widziane od strony 

pól zaczynały powoli zanikać, przykryte baldachimem z zielonej trawy porośniętej 
kontrastującymi brązowymi kępkami. Wiedziałem, że gdzieś tam, po prawej stronie, 
zaczynały się budynki stajenne i droga, a przede mną rysował się w wyobraźni dwór 
w Meduseld o kamiennych stopniach i barwionych złotem kolumnach. W myślach stąpałem 
po schodkach, zbliżając się do stojących przed wrotami strażników. Byłem tam, w sercu 
Rohanu.  

Wiatr nie przeszkadzał mi w wejściu na sam szczyt, skąd rozciągał się malowniczy widok 
na całą okolicę. W dole leżały rzeki, a nad nimi posępnie zawisły wielkie ciemne granie, 
przykryte deszczem i mgłą. Z lewej strony ośnieżone szczyty dały się poznać jako Białe 
Góry. Wokół wszędzie leżała równina, otoczona zamkniętym pierścieniem trawiastych 
stoków. Ta lokacja była idealna do filmowania scen w Edoras – jakby wyjęta z książkowego 
opisu. O wyborze filmowego planu zadecydowały względy artystyczne, bo wszelkie 
trudności techniczne udało się przezwyciężyć.  

Kiedy schodziłem ze wzgórza, czułem poza ogromną satysfakcją z zobaczenia 
i sfilmowania tego niezwykłego miejsca nieodpartą chęć powrotu... a wtedy jeszcze nie 
opuściłem na dobre Mt. Sunday. Vic powiedział, że za kilka lat być może powstanie tutaj 
z jego inicjatywy dwór Meduseld. Będzie można jeździć konno po dolinie Edoras, uczyć się 
szermierki i nagrywać własne sceny wkroczenia Gandalfa do komnaty Theodena. Byłem już 
pewien, że choćby po to muszę znów znaleźć się w Erewhon.  

Po drodze do Twizel, obszaru położonego w McKenzie Country, zobaczyliśmy wspaniałe 
jezioro Tekapo, a później równie piękne jezioro Pukaki i z daleka największą górę Nowej 
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Zelandii - Mt. Cook. Rozległe pola krainy pasterza McKenziego, który miał wiernego psa 
broniącego jego owiec, przypominały mi Pelennor, który mieliśmy zobaczyć dopiero rano. 
W hotelu na odludziu zatrzymaliśmy się na odpoczynek przed dalszą podróżą po krainach 
Śródziemia.  

 
DZIEŃ ÓSMY 
 

Kiedy rankiem pakowaliśmy bagaże do autokaru, naszym oczom ukazało się czerwone 
słońce, o którym mówił Legolas w Dwóch Wieżach. Czyżby gdzieś przelano krew? Widok był 
porażający...  

Z samego rana byliśmy na Polach Pelennoru. Właściciel farmy, Steven, opowiedział nam 
o niesamowitej szarży 300 Rohirrimów na Orków stojących w liniach po drugiej stronie 
pola. W Powrocie Króla na odsiecz Gondorowi przybywa 6000 jeźdźców Rohanu, by 
zmierzyć się pod murami Minas Tirith z dwustutysięczną armią wroga. Żona farmera była 
jednym z Orków Saurona, syn zaś – znakomity jeździec – uczestniczył w przemowie króla 
Theodena, przyjmował uderzenie miecza króla na włócznię i jechał za nim w pierwszym 
szeregu jako Rohirrim. Na niewielkim wale rozegrała się pamiętna scena zagrzewania 
jeźdźców Rohanu do boju. Każdy jeździec miał podobno 5 koni! Można sobie wyobrazić, jak 
tłoczno zrobiło się w ten dzień na czerwonych polach Twizel. Po drugiej stronie drogi 
ustawiono ciężarówki i namioty dla ekip filmowych. Farmer pomagał w rozmieszczeniu 
sprzętu i transporcie. Dzięki zaangażowaniu mnóstwa ludzi nakręcono tutaj jedną 
z najbardziej spektakularnych scen w historii kina. Tych 300 jeźdźców naprawdę rozpędziło 
się i zjechało z pochyłości, mijając poustawianych w szeregach Orków - dało to pozór 
zderzenia dwóch armii. Scenę przemowy powtarzano, ale szarża odbyła się tylko raz.  

Kiedy stałem tam, na czerwonych polach, nie słysząc absolutnie nic poza własnymi 
krokami i rozmowami moich kompanów, uświadomiłem sobie, że ta niezwykła cisza 
i przepiękna pogoda potęgują wrażenie wywołane przez lokację. „To tutaj przejechało 300 
jeźdźców z wyciągniętymi włóczniami i bojowymi okrzykami na ustach. Niesamowite, nie?” 
- powiedział Steve. Odpowiedziała mu pełna podziwu cisza.  

Niedaleko wioski Tarras znajduje się prywatny teren, na którym ekipa Jacksona 
postanowiła sfilmować scenę wielkiego pościgu Arweny i Czarnych Jeźdźców. Wysiedliśmy 
z autokaru na drodze, wkraczając w las pełen sosen i świerków.  

Właściciel pozwolił filmowcom robić na jego terenie wszystko, co im się żywnie podoba 
poza, oczywiście, wycinaniem drzew. Kiedy pewnego dnia odwiedził plan, gdzie druga 
ekipa kręcąca zabierała się do przygotowania otoczenia, zobaczył leżące na ziemi szczątki 
sosny. „Hej! Nie mogę uwierzyć, że to zrobiliście!” - powiedział. Filmowcy popatrzyli na 
niego ze zdziwieniem. „To jest z Wellington, stary. Plastik!” - pokazał mu gość z działu 
artystycznego Dana Hennaha.  

W lokacji zobaczyliśmy tylko miejsce, w którym Arwena, pędząc na koniu, wyłoniła się 
zza drzew. To oczywiście była statystka zastępująca Liv Tyler. Śmigając między sosnami 
z kukiełką Froda na siodle, umykała przed doskonale wyszkolonymi w jeździe konnej 
aktorami grającymi dziewięciu Czarnych Jeźdźców. Żeby pokazać Liv Tyler w tej lokacji, 
wybrano pusty, bezdrzewny obszar, którego część widzieliśmy z lasu – tam usadowiono 
elfkę w siodle zamontowanym na przyczepie dżipa, które miarowo poruszało się w przód 
i w tył. Kiedy dżip pędził przez równinę, filmowano Arwenę w zbliżeniach.  

Teren jest naprawdę rozległy - kiedy kończy się las, widzimy z daleka wielką równinę, 
którą filmowano też z helikoptera. Zapierająca dech w piersiach sekwencja wymagała 
mnóstwa trików i znakomitego montażu. Sama lokacja, pokazana w filmie urywkowo, nie 
zmieniła się ani trochę.  

Po drodze do kolejnych lokacji wstąpiliśmy niespodziewanie na lotnisko w miejscowości 
Wanaka, którego pracownikiem jest Ian Brodie, autor Lord of the Rings Guidebook - 
oficjalnego przewodnika po lokacjach filmowych Władcy Pierścieni w Nowej Zelandii 
(przewodnik ten posiadał każdy członek naszej Drużyny). Ian, przyjaciel Petera Jacksona, 
miał nas przywitać osobiście, ale wyjechał w ostatniej chwili do chorego kolegi. Jego 
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współpracownik opowiedział nam trochę o pobliskim muzeum lotnictwa i pokazał pasy 
startowe dla małych samolotów i helikopterów. Potem poszliśmy do biura Iana, gdzie ten 
fan trylogii trzymał całe mnóstwo pamiątek - wspaniałą reprodukcję pękniętego Narsila, 
Hadhafang - miecz Arweny, kilka figurek i popiersi oraz zdjęcia z Jacksonem. Na zapleczu 
muzeum znajdowała się kolekcja przepięknych rzeźb „Sideshow/Weta”, tworzonych przez 
pracowników Weta Workshop. Wystawiono je, rzecz jasna, na sprzedaż. Jeden z członków 
naszej ekipy pokusił się o zakup niesamowitej rzeźby Gandalfa Szarego.  

 

 
 
Niedaleko miejscowości Alexandra, w rejonie Central Otago, gdzie w XIX wieku odkryto 

niezwykle obszerne pokłady złota, znajduje się pewna ciekawa farma. Właściciele wpuścili 
na swój teren Petera Jacksona i jego ekipę, kiedy ci przybyli z ofertą wynajęcia lokacji do 
„kilku scen”. W dolinie Ida Valley, otaczającej rezerwat Poolburn, nakręcono całe 
mnóstwo sekwencji do Władcy Pierścieni: Dwóch Wież.  

To tutaj powstały ujęcia do pierwszego widoku na Rohan. Tu Aragorn wsłuchuje się 
w kroki Uruk-Hai, a Gimli narzeka, że łowcy biegną już przez trzy dni. Widzimy później, 
jak bohaterowie podnoszą broszkę w kanionie, przez który Uruk-Hai przenieśli porwanych 
Merry’ego i Pippina. Gimli turla się na dół ze skarpy, a Legolas nawołuje, by się pospieszył. 
Sceny, w których trzej łowcy biegną przez niesamowite, górzyste tereny, kręcone były 
właśnie tutaj, z helikoptera. Niedaleko powstały również ujęcia jeźdźców Rohanu, 
dowodzonych przez Eomera, którzy zataczali krąg wokół Aragorna, Legolasa i Gimlego. 
Orlando Bloom kilka dni wcześniej spadł z konia, łamiąc sobie obojczyk. W trakcie kręcenia 
scen walk z Wargami, Viggo Mortensen, kopiąc w hełm Uruka przy lesie Fangorn, złamał 
sobie dwa palce u nogi. Z kolei dubler Gimlego miał od dawna problemy z kolanami... 
W Ida Valley nasi chłopcy musieli przebiegać w tę i z powrotem trudny i najeżony skałami 
teren. Cóż, ciężkie jest życie aktora...  

Farmer i jego żona przywitali nas bardzo życzliwie – głowa rodu zabawiła drużynę 
koncertem gry na dudach! Żona właściciela obiecała oprowadzić nas po lokacjach 
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i wyjaśnić, co się działo w trakcie pobytu filmowców w Ida Valley. W autokarze towarzyszył 
nam wierny pies rodziny – pasterz owiec.  

Na początek, kiedy już wjechaliśmy na szczyt wzgórz Rough Ridge Range, przeszliśmy 
spory kawałek do miejsca, w którym Aragorn nasłuchiwał odgłosów stóp Uruk-Hai. Ten 
moment drugiego filmu jest jednym z najbardziej ikonicznych i kojarzonych z książką. Jako 
fani trylogii Tolkiena musieliśmy spróbować swoich sił w tropieniu!  

Kolejnym doskonale kojarzonym przez fanów ekranizacji miejscem był kanion, w którym 
Uruk-Hai nieśli na plecach Merry’ego i Pippina. To tam Pippin upuścił na ziemię elficką 
broszkę z Lorien, później podniesioną przez Aragorna. Co ciekawe, na czas dokrętek kanion 
zbudowano w studio, nie wracając do lokacji. Wtedy to powstały ujęcia do wersji 
rozszerzonej, m.in. związane z napojem Uruków i spotkaniem Ugluka z Grishnakhiem.  

Opuszczając kanion, udaliśmy się przez lokacje, w których kręcono biegnących łowców, 
do prywatnych terenów nad niewielkim jeziorkiem, gdzie filmowano płonącą wioskę 
w Rohanie. To tam dzicy Dunlendingowie i Uruk-Hai mordowali bezbronnych wieśniaków. 
Z Dwóch Wież wszyscy powinni pamiętać też wzruszającą scenę pożegnania matki z dwójką 
dzieci. Na terenie rybackich sadyb filmowcy wznieśli dwie rohańskie chaty i stajnię, 
a mieszkalne budki rybaków przystroili słomą i drewnianymi balami. Zbudowane domy 
spalono, filmując wszystko z kilku różnych ujęć (jedna z ekip musiała się ewakuować – 
wiatr roznosił ogień bardzo szybko!). W sekwencji uczestniczyła ponad setka statystów – 
z jednej strony napadający rabusie, z drugiej – przerażeni wieśniacy.  

 

 
 
Ostatnią znaną lokacją w Ida Valley jest wzgórze, na którym Aragorn, badając ślady 

pozostawione przez Uruk-Hai, dostrzegł nadjeżdżających Rohirrimów. Kiedy Eomer 
zatoczył krąg, a jeźdźcy pomknęli za nim, trzej łowcy znaleźli się w potrzasku, otoczeni 
włóczniami groźnych Rohirrimów. Widoczni w scenie konni to statyści - nikogo nie wklejono 
tam komputerowo!  
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Mieliśmy pewne trudności z ustaleniem, za którą skałą schowali się na początku Aragorn, 
Legolas i Gimli. Ostatecznie jednak doszliśmy do porozumienia.  
 
DZIEŃ DZIEWIĄTY  
 

Z miejscowości Cromwell wyjechaliśmy wcześnie rano, by udać się w kierunku rejonu 
Mavora Lakes, w którym leżą dwa sporej wielkości jeziora. Po drodze zatrzymaliśmy się 
przy rzece Kawarau, dokładnie w miejscu, gdzie stoi most do skoków bungee. Niektórzy 
członkowie Drużyny spróbowali swoich sił w tym ekstremalnym sporcie.  

Po lewej, patrząc od strony drogi, znajdują się dwa potężne klify, które posłużyły jako 
tło dla kolumn Argonath, mijanych przez Drużynę Pierścienia w pierwszej części, gdy 
bohaterowie płynęli rzeką Anduiną. Wklejone komputerowo makiety znakomicie 
skomponowały się z naturalnym otoczeniem. Wystarczy się odwrócić, aby ujrzeć kolejny 
obraz rzeki Anduiny. Również tutaj spływały z nurtem trzy elfie łódki z członkami Drużyny 
Pierścienia. W takcie kręcenia tych scen o mało nie utopił się dubler Gimlego, pochwycony 
w ostatniej chwili przez Orlando Blooma. Łodzie, wykonane przez Weta Workshop, były 
piękne, ale chwiejne i niebezpieczne.  

Droga w kierunku Mavora Lakes obfitowała w niezwykłe widoki. Zbliżaliśmy się powoli do 
Queenstown. Otaczające miasto parki krajobrazowe są uznawane za najpiękniejsze w całej 
Nowej Zelandii.  

Po lewej stronie powoli wyrastała przed naszymi oczami kopuła ciemnozielonego lasu. 
Aby się wspiąć na porośnięte żółtymi kępkami wzgórze, musieliśmy przekroczyć kolczaste 
ogrodzenie. Na szczycie rozciągał się fantastyczny widok na całą okolicę. Po prawej 
majaczył teraz las Fangorn, z którego Gandalf, Aragorn i Legolas wyszli, aby ruszyć 
w drogę do Edoras. W Dwóch Wieżach jest jeszcze jedna scena wykorzystująca tę lokację. 
Pierwsza to przybycie trzech łowców do dymiącego kopca orkijskich zwłok. Eomer i jego 
ludzie spalili w tym miejscu ciała pokonanych Uruk-Hai. Kręcono tu też tropienie śladów 
przez Aragorna i jego wściekłość, kiedy zorientował się, że hobbici mogą nie żyć. Peter 
Jackson kazał Mortensenowi kopnąć stalowy hełm Uruka najbliżej kamery, jak to tylko 
możliwe. Udało się perfekcyjnie za piątym razem, kiedy Viggo złamał sobie dwa palce! 
Padł później na kolana w okrzyku wściekłości, a raczej - bólu. Później, jak wiemy, 
Mortensen musiał biegać po równinach Rohanu i przeskakiwać skały w Ida Valley...  

Co ciekawe, las Fangorn widoczny pod koniec tej sceny jest sztucznie wpleciony 
w krajobraz – łączy elementy makiety i malowidła. Kiedy Gandalf i trzej łowcy opuszczają 
Fangorn, zmienia się on w zwyczajny bór - wygląda więc na to, że wychodzą spomiędzy 
drzew w innym miejscu. Lokacja jest jednak dokładnie ta sama, co w opisanej wcześniej 
scenie – zniknął tylko kopiec gumowych ścierw i pamiętna głowa Uruk-Hai nabita na 
włócznię. W tym miejscu Ian McKellen (Gandalf) czekał na przybycie konia 
Cienistogrzywego, którego wytresowano tak, aby na gwizd przebiegał wzgórze 
i zatrzymywał się przy deseczce, którą Gandalf miał pod stopami. W tej scenie nie ma 
absolutnie żadnych efektów specjalnych!  

Sam las nie był wykorzystany jako Fangorn, jeśli chodzi o wnętrze (wszystkie sceny 
pomiędzy drzewami powstały w studio), filmowano jednak go z helikoptera do ujęć 
panoramicznych.  

Pojechaliśmy dwa kilometry w dół drogi, by znaleźć się nad jeziorem North Mavora. 
Podchodząc 150 metrów w górę wzgórza, w głębi lasu natknęliśmy się na korzeń, za którym 
Merry i Pippin schowali się przed sługami Sarumana i wołali do Froda, by ukrył się z nimi. 
Ten las wykorzystano do ujęć pod wzgórzem Amon Hen – tam właśnie banda Uruk-Hai 
walczyła z Aragornem i resztą Drużyny. Frodo uciekł w dół i schował się za drzewem, 
a Merry, rozumiejąc jego decyzję, wyskoczył zza korzenia i ściągnął na siebie uwagę 
Uruków.  

W lesie stały wtedy styropianowe mostki i posążki, czyli númenorejskie ruiny, m.in. 
pamiętna wielka twarz.  

Sam szczyt Amon Hen znajduje się w zupełnie innym miejscu.  
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Wystarczy pójść z powrotem w stronę brzegu i w prawo, by znaleźć się nad Nen-Hithoel. 
To tutaj Frodo zastanawiał się nad dalszymi losami wyprawy, a później Sam biegł za nim 
przez wody rzeki Anduiny (w rzeczywistości, jeziora), by dołączyć do swego pana w drodze 
do Mordoru.  

Tuż przed rozpoczęciem filmowania nurkowie sprawdzili przybrzeżne dno jeziora, 
w poszukiwaniu niebezpiecznych odłamków i szkieł. Sean Astin (Sam), kiedy tylko wszedł 
do lodowatej wody, przystanął i schwycił się krawędzi łódki. Okazało się, że ma 
kilkunastocentymetrowy kawałek pękniętej butelki wystający z nogi. Przebił on jego 
hobbicką gumową stopę i wydostał się na drugą stronę!  

My nie wchodziliśmy do jeziora... rzewna atmosfera momentu pożegnania Froda 
z Drużyną Pierścienia i podjęcia przez niego najważniejszej decyzji, udzieliła się 
wszystkim. Spokój tego miejsca natchnąłby niejednego do poetyckich rozważań...  

Po południu dojechaliśmy do niewielkiej miejscowości Te Anau, położonej nad jeziorem 
o tej samej nazwie - drugim największym w Nowej Zelandii (43,200 hektarów powierzchni 
i 417 m głębokości). Te Anau leży daleko na zachód od Queenstown, do którego mieliśmy 
się udać pod koniec wycieczki. Na północ od jeziora, nad morzem, leży Fiordland National 
Park, a w nim Milford Sound i Doubtful Sound, czyli dwie wodne trasy wzdłuż skalnych 
ścian fiordu, z których spływają fantastyczne wodospady. W pobliżu Te Anau znajdują się 
też niesamowite jaskinie – przepłynięcie podziemną rzeką zajmuje jakieś 3 godziny. Z Te 
Anau można też polecieć do Norwest Lakes – w tej okolicy filmowano Drużynę Pierścienia 
podróżującą z Rivendell do Morii. Jest to ulubiona lokacja reżysera Petera Jacksona. W Te 
Anau znajduje się kawiarnia Redcliff’s, gdzie wieczorami jadali kolację nasi ulubieni 
aktorzy. Właściciel wywiesił na ścianie kawiarni pamiątkową koszulkę z podpisami gwiazd. 
Droga, czyż nie?  

 
DZIEŃ DZIESIĄTY 
 

Z samego rana, w deszczowy dzień, udaliśmy się z Te Anau na prom do Milford Sound. Po 
drodze zatrzymaliśmy się na widokowej ścieżce leśnej.  

Na promie byliśmy około godziny dziesiątej. Skaliste ściany otaczały falujące wody, 
a szczyty gór pokryte były śniegiem. To właśnie dzięki deszczowej pogodzie wodospady 
w Milford Sound były tak imponujące i obfite w wodę. Na skałach wzdłuż brzegu usadowiły 
się foki, a przez fale przeskakiwały delfiny. Po półtoragodzinnej wycieczce wracaliśmy do 
Te Anau zachwyceni pięknem nowozelandzkiej natury.  

Wieczorem udało nam się obejrzeć w hotelu miejscowy reportaż o produkcji Władcy 
Pierścieni, odbiegający wielce od tego typu dokumentów tworzonych w Hollywood. Autorzy 
skupili się na Nowozelandczykach - ludziach produkujących wełniane płaszcze dla Drużyny 
Pierścienia, piekarzach lembasów i twórcach biżuterii. Wytwórcy różnorakich dóbr w całym 
kraju poproszeni zostali o pomoc przy produkcji filmów - Nowa Zelandia zamieniła się 
w fabrykę Śródziemia. Dopiero ten reportaż dał mi wiedzę o ogromie przedsięwzięcia, nad 
którym pracowało tak wielu ludzi.  
 
DZIEŃ JEDENASTY 
 

Ostatni dzień naszej podróży rozpoczął się bardzo słonecznie. Rankiem wyjechaliśmy 
z Te Anau do Queenstown, wokół którego znajduje się największa liczba lokacji 
wykorzystanych w trylogii.  

Queenstown to najchętniej odwiedzane przez turystów miasto w Nowej Zelandii. 
Położone nad jeziorem Wakatipu, posiada własne lotnisko i mnóstwo turystycznych 
atrakcji. W pobliżu znajdują się wspaniałe parki krajobrazowe, m.in. Kelvin Park Heights, 
wioska Glenorchy, a w jej pobliżu Twelve Mile Delta i Closeburn. Na wschodzie 
majestatycznie wznoszą się góry Remarkables, a na południu i wschodzie jezioro Wakatipu 
odbija błękit nieba. W Queenstown można robić tyle niesamowitych rzeczy, że pisanie 
o wszystkich atrakcjach tego miasta i rejonu jest niemożliwe! Zacznijmy od spływów łódką 
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w pobliżu lasu Lothlorien, Isengardu i Amon Hen. Dla fanów trylogii Jacksona to naprawdę 
niesamowita gratka! Organizowane są też wycieczki konne po lesie, który wykorzystano do 
sfilmowania Drużyny wchodzącej do Lothlorien. Tam też, w nieco innym miejscu, 
filmowano walkę Aragorna z Lurtzem, śmierć Boromira i porwanie hobbitów przez Uruk-
Hai. Jeszcze bardziej niesamowite są loty helikopterem wokół Queenstown, w kierunku 
szczytów Remarkables, ponad takimi lokacjami jak: bród na rzece Bruinen (konfrontacja 
Arweny z Nazgulami), Ithilien, Amon Hen (szczyt) czy wzgórza, gdzie toczyły się walki 
z Wargami w Dwóch Wieżach. Można też popłynąć spływem kajakowym na rzece Kawarau, 
w kierunku kolumn Argonath, lub przejść się po parku Glenorchy, wykorzystanego jako 
Eregion w pierwszej części filmu.  

 

 
 
Queenstown, moi mili, to najlepsze miejsce dla fana trylogii i turysty odwiedzającego 

Nową Zelandię.  
Zaczęliśmy od odwiedzenia Kelvin Deer Park Heights, parku jeleni na wschód od miasta. 

Tutaj kręcono sceny walki z Wargami. W parku znajduje się również niewielkie jeziorko, 
które mijają uciekinierzy z Edoras, idący w kierunku Helmowego Jaru. Na filmie widzimy 
jeziorko również w scenie, w której Gimli, opowiadając Eowinie o kobietach 
krasnoludzkich, nagle spada z konia. Bardzo blisko znajduje się wzgórze, na którym, 
w trakcie postoju, Aragorn kosztował zupy Eowiny (scenę można oglądać w rozszerzonej 
wersji Dwóch Wież).  

Wystarczyło wspiąć się nieco wyżej, by dotrzeć do lokacji, w której toczy się walka 
Theodena i jego jeźdźców z Wargami. Podczas kręcenia tych scen Orlando Bloom złamał 
sobie obojczyk, spadając z konia. Jako że Jackson nie przygotował storyboardów 
(rysunkowych planów ujęć), na planie filmowym improwizowano i na bieżąco obmyślano 
sekwencje. Reżyser kazał Aragornowi, Theodenowi i reszcie wyczyniać różne dziwne rzeczy 
– machać mieczami w powietrzu, przewracać się i walczyć z pustką „siedzącą” na szczycie 
włochatego siodła (czyli z dowódcą Sharku, dosiadającym Warga).  

W filmie widzimy wzgórze, zza którego wyłania się wataha Wargów. Legolas stał na 
przeciwległym szczycie i stamtąd szył do potworów strzałami, a później wskoczył 
bohatersko na Hasufela (Orlando Bloom do tej sceny uniósł rękę i podskoczył w miejscu – 
animowany Legolas zastąpił go w wykonaniu triku).  
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Po prawej stronie wąska ścieżka prowadzi do skały oznaczonej jako „klif Aragorna”. To 
stamtąd stoczył się nasz bohater po walce z Sharku. Pod spodem nie ma żadnej rzeki – 
tylko kilka skał, a w tle – przepiękna panorama Queenstown...  

Idąc wzdłuż zbocza, na którym toczyła się walka, dotarliśmy do skały, z której zeskoczył 
pierwszy jeździec na Wargu, zabijając Hamę. W tej scenie wykorzystano komputerowy 
model konia, ponieważ zwykłe zwierzę nie mogłoby w tak efektowny sposób paść na 
ziemię.  

W Deer Park Heights można natknąć się na żubry, jelenie, kozy i... osła. W parku 
kręcono sceny do pewnego filmu o koreańskim prezydencie z 1986 roku. Planu filmowego 
nigdy nie rozebrano – stary blaszany budynek stoi nadal, zniszczony przez czas.  

20 minut jazdy z Queenstown znajduje się Arrowtown, prześliczne miasteczko, w którym 
w 1862 roku odkryto niezwykle duże zasoby złota. Niedługo potem ponad 7000 
Europejczyków i Chińczyków przybyło do tej okolicy, by szukać kruszcu w rzekach Arrow 
i Shotover. Popularnym miejscem do zwiedzania jest odrestaurowana chińska kopalnia na 
obrzeżach miasta. Rzeka Arrow posłużyła do sportretowania zachodniego brzegu Bruineny. 
To tutaj Arwena przekroczyła bród, a Czarni Jeźdźcy zjechali za nią po kamienistym 
brzegu. Do sceny, w której ogromna fala wodna zmywa Nazguli, wykorzystano rzekę 
Shotover w Skippers Canyon, gdzie znajduje się kolejna kopalnia złota.  

Koło Arrowtown znajduje się też las, w którym Orkowie zabili Isildura w prologu Drużyny 
Pierścienia.  

Nadszedł w końcu czas odwiedzin w lokacji, na którą czekałem od dawna – Ithilien. 
Mówię tutaj o wzgórzu, na którego szczycie powstały styropianowe ruiny – tam obozowali 
Frodo, Sam i Gollum w Dwóch Wieżach. Później, gdy Frodo zszedł na dół, ujrzeliśmy 
krajobraz Ithilien w pełnym słońcu. Miejsce, z którego spoglądał na okolicę, znajduje się 
po drugiej stronie rzeki. Między drzewami pojawiły się Olifanty, a wokoło zaroiło się od 
uzbrojonych Haradrimów. Pamiętamy sceny, w których Strażnicy gondorscy wystrzelali 
południowców, a później wzięli do niewoli Froda i Sama. To wszystko działo się tutaj – 
w Twelve Mile Delta, leżącej blisko Glenorchy, na północnym brzegu jeziora Wakatipu. 
Scenę z Frodem i Samem patrzącymi na Olifanty kręcono dwa razy.  

Oddaliłem się od grupy by, przekroczywszy rzekę, wspiąć się na wzniesienie, z którego 
doskonale widać obszar wykorzystany w Dwóch Wieżach do pokazania Olifantów 
i maszerującej armii. Wszystko wygląda tak samo jak w filmie. Brakuje tylko sztucznego 
jeziorka, które umieszczono cyfrowo po prawej stronie, między drzewami.  

Cztery kilometry dalej znajduje się maleńka miejscowość Closeburn. Ścieżką na sam 
szczyt wzgórza można dojść na Amon Hen – miejsce, w którym wśród starych ruin Aragorn 
stoczył bitwę z Uruk-Hai. Tam też, nieco wcześniej, odprawił Froda, pozwalając mu iść 
samemu do Mordoru.  

Uruki wybiegły z leśnego rozwidlenia, które w rzeczywistości kończy się stromym 
urwiskiem - dalej jest przepiękna, zalesiona dolina. Viggo Mortensen bał się tych 50 
facetów w klejących się od potu, gumowych strojach – wszyscy mieli w ręku broń, 
a w oczach żądzę mordu. Pod styropianową budowlą ustawiono wtedy amortyzujące 
upadek Uruków trampoliny – Aragorn miał za zadanie zrzucać przeciwników ze szczytu!  

Sama lokacja wydaje się o wiele mniej obszerna niż w filmie. Jest to jeden z trzech 
lasów, które wykorzystano do scen na Amon Hen. Tutaj kręcono tylko szczyt.  

 
LOT HELIKOPTEREM 
 

Pod koniec podróży postanowiłem wybrać się na 40-minutowy lot wokół Queenstown. 
W trakcie tych 40 minut oblecieliśmy wszystkie lokacje, jakie widzieliśmy tego dnia - były 
to więc Deer Park Heights, czyli wzgórza do scen z Wargami, dalej Ithilien, Amon Hen 
i bród na Bruinenie koło Arrowtown. Później wznieśliśmy się ponad Skippers Canyon, by 
podziwiać z góry drugą lokację wykorzystaną jako rzeka Bruinena - to tam olbrzymia fala 
wzięła ze sobą Dziewięciu Nazguli. Następnie wznieśliśmy się w kierunku majaczących na 
wschodzie, wyniosłych szczytów Remarkables. Tam znajdowała się Dolina Dimrill – pośród 
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nagich skał Drużyna szukała drogi do Lothlorien, zaraz po wyjściu ze straszliwej Morii 
(wrota wyjściowe z Morii to jednak zupełnie inne miejsce – góra Owen w Południowych 
Alpach). W dolinie leży jezioro, z którego odpływa mały strumyk – przemienił się on 
w znany z książki Celebrant. Kiedy góry ze skalistych i spiętrzonych przeszły w łagodne 
i pokryte brązowymi kępkami, powoli zniżaliśmy lot, zbliżając się do Queenstown, gdzie 
mieliśmy spędzić ostatni dzień naszego pobytu w Nowej Zelandii.  
 
DZIEŃ DWUNASTY 
 

Ostatniego dnia mieliśmy czas na dodatkowe atrakcje, których, jak nadmieniłem 
wcześniej, Queenstown oferuje całe mnóstwo! Zamiast tego wybraliśmy się na zakupy 
i przygotowaliśmy do odlotu. W siedzibie firmy organizującej motorówkowe spływy rzeką 
Anduiną, znaleźliśmy zbiór fantastycznych reprodukcji filmowych rekwizytów, wykonanych 
przez Weta Workshop.  

Wieczorem byliśmy w hotelu w Auckland. Rankiem następnego dnia znaleźliśmy się na 
lotnisku. Po dwóch godzinach lecieliśmy do domu. Na lotnisku w Singapurze dowiedziałem 
się, że Powrót Króla wygrał 11 Oscarów i... odetchnąłem z ulgą.  

 
Wspomnienia te dedykuję najlepszemu kumplowi - tacie! Dzięki  
 

Dawid Widzyk 
 

 
Zainteresowanych wycieczką do Nowej Zelandii i zwiedzaniem planów, w których 
kręcono Władcę Pierścieni, zapraszamy na stronę Red Carpet Tours Polska - 
http://nz.valkiria.net (tel. - 605180100) 
 
 

 
 O Autorze: Dawid Widzyk choć 
pochodzi z Żywca, aktualnie mieszka 
w Warszawie. W tym roku 
przymierza się do zdania matury i 
dostania się na UW, na studia 
dziennikarskie. Od paru lat pisuje do 
fanzinu Tawerna-RPG, będącego 
częścią magazynu CD-Action (przez 
pewien czas był w TRPG zastępcą 
redaktora naczelnego). Od jakiegoś 
czasu współtworzy też serwis o RPG 
i fantastyce - Valkiria.net. Jest 
zapalonym konwentowiczem, 
uwielbia fantasy i gry karciane. W 
literaturze szczególnie pasjonuje go 
Śródziemie Tolkiena. Jego ulubione 

filmy to kolejne części Władcy Pierścieni Jacksona. Jeszcze przed słynną grudniową paradą 
z okazji premiery Powrotu Króla, która odbyła się w Wellington, stolicy Nowej Zelandii, 
zainteresował się ofertą biura podróży „Red Carpet Tours”. W lutym 2004 r. poleciał do 
kraju, w którym kręcono Władcę Pierścieni i przez dwa tygodnie oglądał wspaniałe plany 
filmowe, zachwycając się pięknem Nowej Zelandii. Po powrocie napisał relację z 
wycieczki, którą opublikował m.in. na „Stopklatce”. Zachwyciły go ciepłe reakcje 
czytelników i fanów Tolkiena. Postanowił założyć polską stronę „Red Carpet Tours” dla 
ludzi zainteresowanych podobnymi wycieczkami. Od sierpnia działa więc 
http://nz.valkiria.net, dla tych, którzy chcieliby spędzić trochę czasu w Śródziemiu. 
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Ryszard Derdziński i Tomasz Gubała 
 

BYLIŚMY W RIVENDELL 
 

Każda wizyta w Norwegii dostarcza wielu niezwykłych wrażeń. Nagie skały o zdumiewających 
kształtach, srebrne łuki wodospadów, wieczne lody i śniegi na szczytach gór i płaskowyżach 
oraz otoczona zielenią toń fiordów. Przyroda tego kraju zachwyca o każdej porze roku, 
zwłaszcza zaś wczesnym latem, gdy dni są najdłuższe, a roślinność nadrabia zaległości w 
wyścigu do życiodajnego słońca. Wspólnie - Tomek i ja - odwiedziliśmy Norwegię w czerwcu 
roku 2004. Podróżowaliśmy na trasie Oslo–Bergen, odwiedzając przy okazji dolinę Lodowca 
Jostedalsbreen, najwyższe partie Jøtunheimu i okolice Hardangerfjord. To właśnie w krainie 
Hardanger natknęliśmy się na miejsce niezwykłe, o którym chcemy Wam opowiedzieć. 
Znaleźliśmy się bowiem w... Dolinie Imladris, którą hobbici nazywali Rivendell. 

Dolina nazywa się Måbødalen. Tworzy wręcz kanion, do którego z hukiem spada jeden z 
najwyższych wodospadów Europy - Vøringfoss. Z wysokości 182 metrów tony wody zlatują, aby 
rozbić się na szarych skałach, które wyścielają dno doliny. Natura jest tam prawie nietknięta 
przez człowieka. Widok zapiera dech w piersiach, zwłaszcza gdy nad doliną pojawia się tęcza. 

 
 

 
 

Tomasz Gubała - zdjęcie doliny Måbødalen w Hardangerdalen, w Norwegii (czerwiec 2004) 
 

Gdy znaleźliśmy się nad Vøringfoss latem tego roku, pogoda była wymarzona. Zjeżdżaliśmy z 
pokrytego śniegiem płaskowyżu Hallingskarvet w zieleń doliny Hardanger. Piękny, jasny dzień, 
dobra widoczność. Nad wodospadem unosiła się mgiełka i gdy słońce zaświeciło mocniej, 
wyraźny Bifrost ze staroislandzkiej mitologii - tęcza intensywnych barw - otwarła przed nami 
jakby drogę do magicznej krainy elfów. Tomek spojrzał na mnie i powiedział: 
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- Przecież to Rivendell! - Wrażenie było niesamowite... Wyciągęliśmy aparaty fotograficzne. 
Powstało w sumie kilka zdjęć najprawdziwszej doliny Imladris. 

 

 
 

Ostatni Przyjazny Dom władcy Noldorów - Elronda - w Imladris powstał po upadku Ost-in-
Edhil w roku 1697 Drugiej Ery. Pierwotnie dolina i zabudowania w jej głębokim jarze nosiły 
nazwę sindarińską Imladrist, czyli ‘rozpadlina z doliną o płaskim dnie’. Później nazwa ta 
uprościła się do Imladris, we Wspólnej Mowie zaś brzmiała Carningul, co Tolkien oddał po 
angielsku jako Rivendell ‘zadrzewiona dolina w skalnej rozpadlinie; dolina o stromych 
zboczach’ (riven ‘rozszczepiony, rozłupany, dell ‘dolina, zwykle zadrzewiona’). Nazwa, opisy, 
akwarela Tolkiena wskazują, że dolina Imladris powstała w wyniku działania lodowca. Była to 
tak zwana dolina U-kształtna. Podobnie jak Måbødalen. 

 
Jest wiele dowodów na to, że ilustracje, które Tolkien namalował do Hobbita miały swój 

pierwowzór w litografiach, ilustracjach i zdjęciach, które Tolkien znał z innych książek. Na 
przykład jego Trolle wzorowane są na rysunku Jennie Harbour do Jasia i Małgosi, a rysunek orła 
nawiązuje do ilustracji Alexandra Thorburna. Kto wie, czy jego praca Rivendell nie jest 
wzorowana na jakiejś nieznanej pocztówce znad Vøringfoss... 

 
Ryszard Derdziński & Tomasz Gubała 
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Luis F. Bejarano - Pojedynek Fingolfina z Morgothem  
(www.luisbejarano.com) 
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Tadeusz A. Olszański 
 

„Z TEKI GWAIHIRZĘCIA” 
NIEZBĘDNE WYJAŚNIENIE 

 
Czytelnikom materiałów oznaczonych „Z teki Gwaihirzęcia” należy się wyjaśnienie. Nie są to 

bowiem materiały „z teki”, ale z ostatniego numeru pisma, przygotowanego jesienią 1997 roku, 
lecz z różnych powodów już nie wydanego.  

Gwaihirzę powstało wiosną 1989 roku, gdy z powodów finansowych nie było możliwe 
kontynuowanie wydawania Gwaihira. Początkowo kierowała nim Paulina Braiter, następnie – 
Andrzej Kowalski alias Bilbo Brandybuck Esq. Pod względem edytorskim podobne do obecnej 
Simbelmynë, jednak nieporównanie bardziej siermiężne, szybko stało się regularnym 
miesięcznikiem, publikującym zarówno teksty oryginalne, jak i tłumaczenia, a także znakomite 
ilustracje autorek i autorów z kręgu Parmadilich. W 1996 roku nastąpił kryzys: Bilbo nie miał 
już czasu, by redagować pismo, które zaczęło się ukazywać nieregularnie (ostatni numer 
oznaczony był jako 84-87, maj-sierpień 1996), a coraz większą jego część zajmowały powieści 
autorów związanych z ŚKF, tematycznie nawet nie nawiązujące do twórczości Tolkiena. Pod 
koniec roku zapadła więc decyzja o przekazaniu redakcji warszawskiej grupie Parmadilich, 
w tym czasie licznej i bardzo prężnej. Byłem nieformalnym, ale rzeczywistym koordynatorem 
prac zespołu redakcyjnego.  

Pierwszy „warszawski” numer Gwaihirzęcia ukazał się na początku 1997 roku, oznaczony jako 
89-92 (wrzesień-grudzień 1996); numer 88 zagubił się nam przez nieuwagę. Następnie ukazały 
się jeszcze cztery numery dwumiesięcznika (ostatni – 95, maj-czerwiec 1997) oraz specjalne 
wydanie Gwaihira, przygotowane na katowicki Polcon 1997 r. Jesienią tego roku 
przygotowaliśmy kolejny, 96 numer Gwaihirzęcia, który już się nie ukazał. Zespół redakcyjny, 
którego pracy nie potrafiłem organizować, rozpadł się kompletnie i nie pozostało mi nic innego, 
jak skonstatować porażkę i przeprosić Klub na Walnym Zebraniu w 1998 r. Co najgorsze – 
ostatni numer przepadł na całe lata w archiwum Laisara i dopiero w 2003 roku z niego 
wypłynął. Wówczas zaś przeważyła opinia, że nie ma sensu drukować go w całości, skoro nie 
jest to numer setny, a wznowienie Gwaihirzęcia nie jest przewidywane. Zamiast tego materiały 
zostały powierzone redaktorom Simbelmynë celem publikacji wybranych części w tym piśmie. 
Ich dobór należy już do nich (choć wyraziłem swą opinię, które z tekstów warto przypomnieć, 
a które zaś przez siedem lat zdezaktualizowały się nieodwołalnie).  

Trafiają one do druku tak, jak zostały napisane przed siedmiu laty, bez żadnych poprawek, 
a nawet – ponownego konsultowania się z Autorami, z którymi nie zawsze mamy dziś kontakt. 
Dziś zapewne ujęliby oni swą myśl mądrzej, dojrzalej – wszyscy się przecież uczymy. Czytelnicy 
materiałów „z teki” powinni to mieć na uwadze.  

A „teka”? Nie było żadnej teki. Poza kserokopiami rysunków i dalszymi ciągami powieści 
redakcja nie miała zapasu materiałów do kolejnych numerów. 

Na koniec jeszcze jedno. W numerze 95 na s. 28 zamieściliśmy dwa krótkie teksty prozą: 
Dziedzictwo i Alastor. Ówczesna technika (wklejanie kserokopii wycinków do matrycy strony), 
a także błąd składacza i moje niedopatrzenie sprawiły, że nie znalazło się tam nazwisko autora, 
ś.p. Czesława Miłosza. Ponieważ nr 96 już się nie ukaże – jest to stosowne miejsce, by 
przeprosić Poetę i jego spadkobierców za to naruszenie praw autorskich. 
 

Warszawa, sierpień 2004 r. 
 

Tadeusz A. Olszański 
(Halbarad Dunadan) 
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ŁOZIŃSKIE NOWINKI - TADEUSZ A. OLSZAŃSKI 
 

Nowy przekład Władcy Pierścieni sprawia nam kolejne niespodzianki. I chyba będzie 
sprawiał je nadal. Najpierw jednak o tym, co niespodzianką nie jest – o Powrocie Króla. Bo 
niestety się ukazał. I – zgodnie z moimi oczekiwaniami – jest jeszcze gorszy od poprzednich 
tomów. Imię Sharkey „przetłumaczone” zostało jako Szarpacz, co więcej woła on na Grimę 
Żmijowego Języka (Wormtongue) per „Jęzor, Jęzor! (...) Znów trzeba nam w drogę, 
Jęzorze!". W kalendarzu Włości (bo to nie jest kalendarz Shire) figurują miesiące pojulec, 
solmec, retec, łżec (Astron!), gwiadec, przedlitec, politec, pajęczec, halec, zimiec, pociec 
i przedjulec. (P)ociec, (p)rać!  

Eowina zwraca się Wodza Nazguli, zwanego gdzie indziej Czarnym Hersztem, per 
„nikczemny wąpierzu”, Halbarad szuka „niejakiego Aragorna”, czarny wąż (ze sztandaru 
Haradrimów) zamiast runąć (founder) obraca się w proch, mieczyk Sama ma pochodzić ze 
„zgniłego Zachodu” (of the downfallen West). Tłumacz wyjaśnia nam w przypisie, że 
w scenie rokowań przed Czarną Bramą „z opisu Tolkiena wypadł gdzieś moment, gdy 
wszyscy zsiadają z koni” i parę podobnych niekonsekwencji. Ale w tejże scenie to 
„Saruman otworzył pułapkę”, zastawioną na wojska Zachodu. Dobry Boże, czy nikt tego 
nie czytał przed drukiem?!  

Ano, chyba nikt. Bowiem na s. 452 mamy akapit, zaczynający się następująco: „Na 
przekór woli Valarów Fëanor porzuciű Bűogosűawiony Kraj i udaű siĹ na wygnanie...” itd. 
przez osiem linijek. Oszczędność na korekcie mści się, jak widać – ale żeby aż tak? A tak 
w ogóle – pozostając przy tej konwencji – gdy się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. 
Diabeł, nie jakiś tam chochlik drukarski.  

Idźmy dalej. Gandalf, żegnając się z hobbitami, mówi im, że Tom Bombadil „obrastał 
mchem, ja zaś kamieniem, któremu przeznaczone jest się toczyć”. By było jeszcze 
śmieszniej, zamiast Lepszych (Better) mamy tu Godne Smajale, zaś ostateczna, 
świadcząca o przyziemności hobbitów nazwa Nowa Uliczka (New Row), zmieniła się 
z lekkiej ręki p. Łozińskiego w „Na Zbója”. Koniec roku u hobbitów ma miejsce „po ustaniu 
prac polowych”, zamiast – po żniwach; bagatela – koniec października zamiast połowy 
sierpnia. I jeszcze jeden drobiazg – Taur e-Ndaedelos to zdaniem tłumacza „las, bór 
zielonej trwogi”. W końcu great czy green – co za różnica... 

Ale to wszystko betka. Tego należało się spodziewać po tłumaczeniu robionym 
w niedopuszczalnym pośpiechu, przygotowanym do druku bez obróbki redakcyjnej, nawet 
technicznej (bo nie wyobrażam sobie redaktora technicznego, który nie zauważyłby, że 
przypis „wjechał” w środek tekstu głównego – s. 563). Najgorsze w tym tłumaczeniu jest 
to, że w drugiej części Dodatku F („W sprawie przekładu”) nie można odróżnić, które 
fragmenty pochodzą od Tolkiena, które zaś od Łozińskiego; tj. można zidentyfikować 
wtręty tłumacza, ale dopiero starannie analizując tekst. Tymczasem takie komentarze – 
które tu są wręcz niezbędne – powinny być wyróżnialne na pierwszy rzut oka, bez 
najmniejszych wątpliwości. Tu w ten sposób (kursywą) wyróżniono tylko część takich 
wtrętów. W następnym numerze Gwaihirzęcia przedstawię szczegółowy rozbiór tego 
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fragmentu, w tej chwili nie mam na to czasu.  
A teraz – niespodziewajka. Jakiś czas temu ukazał się dodruk (jeśli można to nazwać 

dodrukiem) Bractwa Pierścienia. Zawiera on komplet map (po tym najłatwiej go 
zidentyfikować), a i w tekście są pewne korzystne zmiany. Nieszczęsny Svent ustąpił 
miejsca Ostrokowi, co może ujść za tłumaczenie Hollinu (holly to ostrokrzew), w Piosence 
o trollu nie ma już mowy o „mnichu, ogonie trolla” ani „koniokradzie”, a Earendil pływa 
„wokół”, a nie „po Arvernien”. Jest jeszcze parę poprawek, a innych mogłem nie zauważyć 
przy dość pobieżnym przeglądzie. Wyeliminowana też została koszmarna czcionka ó 
w kursywie (to zostało poprawione już w Dwu wieżach).  

Co więcej – jak się dowiadujemy ze źródeł zbliżonych do wydawcy – kolejny nakład ma 
zawierać wiele innych poprawek, korygujących błędy, nie tylko te wypunktowane 
w recenzjach. Znaczy – warto było robić tę dziką awanturę, narażać się co poniektórym.  

Ale w ten sposób wydawca robi rzecz co najmniej wątpliwą, jeśli nie niedopuszczalną – 
wypuszcza na rynek nowe, poprawione wydanie, w żaden sposób tego nie zaznaczając. Bo 
strony redakcyjne starego i nowego Bractwa niczym się nie różnią. Księgarze, którym 
zwracałem na to uwagę, byli zdumieni.  

Halbarad Dunadan 
 
DODATEK F.II  DO WŁADCY PIERŚCIENI  
W TŁUMACZENIU JERZEGO ŁOZIŃSKIEGO - TADEUSZ A. OLSZAŃSKI 
 

Dodatek F.II, noszący w oryginale tytuł On Translation („O przekładzie”) traktuje 
o sposobie, w jaki J.R.R. Tolkien oddawał w swym dziele język oryginału Czerwonej Księgi, 
westron. Mówi on więc o sposobie tłumaczenia na język angielski, odwołując się do cech 
i słów tego języka. Tak też powinien on zostać przełożony (i tak postąpiła Maria 
Skibniewska), zaś ewentualny dodatek od tłumacza polskiego może stanowić jedynie 
odrębny, wyraźnie wyróżniony fragment.  

Niestety, Jerzy Łoziński zdecydował się nie tłumaczyć, lecz zaadaptować Dodatek F.II 
w taki sposób, by mówił on o zasadach tłumaczenia z westron na polski, tj. o sytuacji, 
która (nawet w ramach konwencji) nie miała miejsca. Postanowił więc – o czym uprzedza 
we wstępie Od tłumacza (str. 594-595) – „opuścić to wszystko, co nie wiązało się z moimi 
rozwiązaniami translacyjnymi, a dodając to, co je uzasadniało”. Jednak tylko dwa takie 
fragmenty dają się zidentyfikować – złożone kursywą, podobnie jak fragmenty pochodzące 
od tłumacza w innych miejscach, noty o nazwach Gaduła i Gorzawina. Już pobieżnie 
przeglądając, stwierdziłem jednak, że jest ich dużo więcej. Dokonałem więc 
szczegółowego porównania tekstu J. Łozińskiego z oryginałem i stwierdziłem, co następuje: 

1. Tekst Tolkiena pisany jest w liczbie pojedynczej, co tłumacz zastąpił mnogą. 
2. Tekst pełen jest większych lub mniejszych błędów i przeinaczeń, którymi nie będę się 

tu zajmował, wskazując tylko na dwa, szczególnie drastyczne: Władca Pierścieni nie jest 
przedstawieniem „pewnego fragmentu” Czerwonej Księgi (s. 595), ale jej „treści” (the 
matter of), a Sępna Puszcza to las „wielkiej”, a nie „zielonej” trwogi (great/green) 
(s. 598), a także pseudoetymologiczny wywód nazwiska Gaduła z nazwy miejscowej Gad 
(s. 603). 

3. Początkowy fragment ust. 2/1 na s. 595–596 („Ponieważ takie kierowały nami 
intencje”) jest interpolacją tłumacza, podobnie jak końcowy fragment tego ustępu (od 
słów „a odnosimy wrażenie...”). 

4. Z początkowej części ust. 2 na str. 596 wykreślono istotny fragment, a w dalszej części 
mamy interpolację („ale wobec niego (...) z hołdem zależności”). Wykreślono też 
sformułowanie, że bezpośredniość Pippina musiała rozbawić Denethora. Interpolacją jest 
też przypis gwiazdkowy do tego akapitu; oryginalny przypis mówi o zależności między thou 
i you, bez elementu anegdoty. 

5. Pierwsze zdanie ust. 3 na str. 596 (6 linijek) jest interpolacją. 
6. W ust. 1 na str. 597 mamy trzy interpolacje: „którego wykwint zubożyliśmy tutaj, aby 



STRONA 70  Simbelmynë # 21 – SZARUGA   

 

elegancja i wrażliwość nie wydały się napuszonością i efekciarstwem” (zamiast tego 
powinniśmy czytać: „najbliższym ich własnej mowie, znacznie starszym (stylem) niż 
gondorski”), „co staraliśmy się zaakcentować, pozostawiając ich imiona i nazwy 
w oryginalnej pisowni” oraz „język ich nie wyrażał tego, czego w istotach tych nie było: 
umiłowania słów i rzeczy” (powinno być: „mówili, jak chcieli, bez miłości do słów ani 
rzeczy”). 

7. W ust. 2 na str. 597 końcowy fragment (od słów „ale nie wrogich...”) jest interpolacją. 
8. Treść ust. 3/1 na str. 597–598 jest niemal zupełnie zmieniona: pierwszy szereg nazw 

(dosłownie tłumaczonych) to w oryginale: Rivendell, Hoarwell, Silverlode, Langstrand, The 
Enemy (Nieprzyjaciel), the Dark Tower (Czarna Wieża), dalej zaś mamy omówienie sposobu 
parafrazowania przy tłumaczeniu nazw Góry Zguby (Przeznaczenia, Przeklętej), Mrocznej 
Puszczy, Lune i Brandywiny. Wszystko inne pochodzi od tłumacza. Notabene Ostrok (Hollin) 
ani po polsku, ani w oryginale nie jest „zbitką”, nazwą złożoną. 

9. W ust. 2 na str. 598 pominięto pierwsze zdanie głoszące, że „Takie podejście wymaga 
pewnej obrony. Sądziłem, że gdyby...”, zaś w końcowej jego części mamy „adaptację 
kulturową”: Tolkien oczywiście nie pisał o Krakowie, lecz o tym, że mówienie Imladris 
zamiast Rivendell jest czymś podobnym, jak mówienie dziś o Winchesterze – Camelot, z tą 
różnicą, że to pierwsze utożsamienie jest pewne (bo nie ma – i chyba nie może być – 
dowodu, że Winchester zbudowano na miejscu Camelotu), a w Rivendell wciąż mieszka 
czcigodny władca, znacznie starszy niż Król Artur, gdyby ten wciąż królował 
w Winchesterze. 

Jest to nie tylko podejście niedopuszczalne, ale też błędne, nie można bowiem z jednej 
strony porównywać wątpliwej tożsamości Calemot–Winchester z niewątpliwą ciągłością 
dziejową Krakowa od czasów mitycznych, z drugiej zaś – znaczenia Artura w tradycji 
i kulturze angielskiej ze znaczeniem (raczej marginalnym) Kraka w polskiej. Nie mówiąc 
już o tym, że mało kto w dzisiejszej Polsce pamięta „uczoną” romanizację Kraka na 
Grakcha, dzieło mistrza Wincentego Kadłubka. 

10. W ust. 3 na str. 598 drugie zdanie (od słów „Trzymaliśmy się przy tym...”) pochodzi 
od tłumacza, zastępując tekst oryginału, zawierający wyjaśnienie, że hobbickie nazwy 
własne zawierają liczne określenia pospolite (jak hill – wzgórze, pagórek czy field – pole) 
lub lekko archaicznych (ton zamiast town, miejscowość), a także wyjaśnienie archaicznych 
rdzeni wich, bottle i michel. 

11. W ust. 4/1 na str. 598–599 tłumacz dodał przykładowe nazwiska, a w końcowej części 
zamiast mówić o zanglicyzowaniu pisowni nazwisk Took i Boffin pisze „i te tylko odrobinę 
wygładziliśmy, aby nie odstawały od innych”. 

12. W ust. 2 na str. 599 zamiast imion Fred i Hugo w oryginale mamy: Otho, Odo, Drogo, 
Dora, Cora i podobne, a w poprzedniej liście pominięto imię Tanta. 

13. Ust. 3 na str. 599 został znacznie skrócony – pominięto fragment mówiący o tym, że 
Tolkien w zasadzie nie używał jako ekwiwalentów imion o rodowodzie łacińskim i greckim. 
Także tu przykłady kontrastujących imion i nazwisk są dodatkiem tłumacza. 

14. W ust. 4 na str. 599 wyjaśnienie do słowa debra (w nawiasie), skądinąd celne, jest 
interpolacją. Akapit ten jest połączeniem dwu ustępów oryginału, które zostały znacznie 
skrócone. 

15. W ust. 5/1 na str. 599–600 nie ma mowy o imionach łacińskich (ta wstawka jest 
konsekwencją wcześniejszego opuszczenia), zaś cały fragment o imieniu Sam (7 linijek) 
jest interpolacją, zastępującą tekst oryginalny, mówiący: „Starałem się zachować te 
cechy, używając form Samwise i Hamfast, uwspółcześnione staroangielskie samwîs 
i hámfæst, o zbliżonym znaczeniu”. I nic więcej! 

16. Cały ust. 2 na str. 600 to luźne wariacje na temat trzech ustępów oryginału (13 linijek 
tekstu polskiego wobec 37 oryginału), z których wypadły m.in. wyjaśnienia nazwy Edoras, 
imion Deagol i Smeagol oraz określeń mathomy i smajale.  

17. W ust. 3 na str. 600 zdania „Nie chcemy powtarzać...” oraz „co też wyraża się (...) 
proporcje Trzeciej Epoki” są interpolacją tłumacza, szczęśliwie czytelną, na Brucknera 
bowiem (w sprawie krzatów) powoływał się on już wcześniej. Uznając prawo do obrony tej 
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kontrowersyjnej koncepcji, trzeba jednak stwierdzić, że nie wolno czynić tego w tekście, 
formalnie będącym tłumaczeniem. Wykreślone zostało natomiast uzasadnienie 
nieregularnej formy dwarves. 

18. W ust. 2 na str. 601 pierwsze zdanie jest interpolacją, wstawioną w miejsce tekstu, 
podającego m.in. oryginalną westrońską nazwę Morii – Phurunargian (ang. Dwarrowdelf).  

To tyle. Oprócz tego mamy liczne błędy, mnóstwo kwiecistości stylistycznych, obcych 
sprawozdawczemu, wolnemu od ozdobników stylowi Tolkiena i inne dowolności.  

Innych aneksów nie sprawdzałem szczegółowo, zauważyłem jednak, że w Dodatku D, 
poświęconym kalendarzom, także mamy nieoznaczone interpolacje tłumacza: dodał on 
m.in. przypisy 3 i 7, usunął zaś dwa przypisy oryginału, a także pozwolił sobie dopisać do 
tekstu Tolkiena własne rozważania na temat nazwy Jeziora Evendim (Zarannego). 
Konkluzja J. Łozińskiego jest tu zresztą błędna – wzgląd na całość kultury elfów wskazuje 
na to, że sens Nenuial odnosi się do zmierzchu, a nie do świtu. 

Tadeusz A. Olszański 
 
JESZCZE RAZ O ŁOZIŃSKIM - ALEKSANDRA JAGIEŁŁOWICZ 
 

Po raz pierwszy od lat czuję się zakłopotana tym, że mam coś lub kogoś „podsumować”. 
Robiłam to już nie raz, z lepszym lub gorszym skutkiem, ale tym razem naprawdę nie 
wiem, co powiedzieć. Mam przed sobą nowe tłumaczenie Władcy Pierścieni i jestem 
w kropce. Po pierwsze, nie zdążyłam go przeczytać w całości. Po drugie, sama jestem 
tłumaczką, a choć częściej wpadają mi „pod kursor” teksty techniczne niż literackie, 
wydaje mi się, że potrafię odróżnić dobre tłumaczenie od złego (włącznie ze swoimi). Po 
trzecie, zawsze twierdziłam i będę twierdzić, że nie ma to jak oryginał. 

Pomimo to, a także wbrew własnym oczekiwaniom, muszę powiedzieć, że książka mi się 
spodobała. Z kilku powodów, które spróbuję uporządkować w hierarchii ważności: 

1. Język. Przyzwyczailiśmy się, że zarówno bohaterowie Gwiezdnych wojen, jak 
i rycerze Króla Artura mówią podobnie, najwyżej od czasu do czasu ci ostatni wtrącą 
„aliści” lub „waszmość”, ale na tym różnica się kończy. Tu język jest lekko archaizowany, 
tak lekko, że to wcale nie przeszkadza, a przy tym tak bogaty, że zazdroszczę Tłumaczowi. 

2. Nazewnictwo. Wprawdzie nazw własnych podobno się nie tłumaczy, ale wszyscy 
doskonale pamiętamy, jaka jest różnica pomiędzy „Kubusiem Puchatkiem” a „Fredzią Phi-
Phi” i jak taka operacja może „zarżnąć” książkę. Muszę przyznać, że spolszczenie nazwisk 
stworzyło pewną delikatną atmosferę, zbliżoną do oryginału. Wprawdzie „Starzyk” trąci 
nieco gwarą, ale nawet ta gwara nie razi, co mnie zresztą bardzo dziwi. Musi w tym być 
choć trochę magii. Niezmiernie podoba mi się także „Łazik” oraz potraktowanie 
rzeczownika „elf” jako ożywiony, czy też zachowanie wersji imienia Galadriel. Sama 
sugerowałam to kilka razy, ale nigdy nie udało mi się przekrzyczeć zwolenników 
tłumaczenia Marii Skibniewskiej. Podkreślam jednak, że operacja ta była bardzo 
ryzykowna, a udała się – być może – przez czysty przypadek, to znaczy dlatego, że 
nazwiska i nazwy rzeczywiście niosą tu pewną informację, ba, całe tony informacji! Ale 
niechby spróbować tego samego na nazwiskach, które jedynie posiadają swoje znaczenie 
jako osobne słowa! Niech mnie diabli, wyobraźcie sobie, kochani, Johnny’ego Blackbirda 
zamiast Janka Kosa! 

Aha, P.S. – żeby Tłumaczowi nie było za słodko – opuszczenie „h” w słowach takich jak 
„Gilthoniel”, to już lekka przesada. Tego się nie robi w języku elfów. „Loria” też mnie 
trochę zastanawia, a z tłumaczeniem Rivendell na Tajar (chyba tak? Nie jestem pewna, bo, 
jak powiedziałam, nie zdążyłam wszystkiego przeczytać) zupełnie się nie zgadzam. 

3. Większość ballad i pieśni przetłumaczona jest dobrze, choć nie zawsze. Najgorsze jest 
to, że „kluczowa” strofa o Pierścieniu oraz wyrocznia o złamanym mieczu są 
przetłumaczone naprawdę beznadziejnie! Pozostałe „trzymają się” konwencji, choć nieco 
trudno mi je zaakceptować. 

4. Może i najmniej ważne, ale nie dla mnie. Sama oprawa graficzna tekstu (furda 
okładki!) bardzo mi się podoba, szczególnie fragmenty z pieśniami, oraz wyjątkowo 
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staranna oprawa nazw „obcojęzycznych” (mówię tu o „prawdziwych” akcentach, a nie 
substytutach z polskiej klawiatury). Cała książka jest wyjątkowo dopracowania – czego, 
muszę przyznać, przestałam już oczekiwać od naszych wydawców. 

Czuję, że spadną na mnie gromy, oj, czuję. Co ja na to poradzę, że mi się ten Władca 
Pierścieni podoba? Dzięki Panu Łozińskiemu książka NAPRAWDĘ zaczęła przypominać 
Oryginał, choć konia z rzędem temu, kto przetłumaczy Pieśń o Pierścieniu z oryginalnym, 
cudnie dźwięcznym „ringiem” i rytmem. 

Wasza kochająca 
Marjo Took 

 

 

 
 

Karolina Stopa-Olszańska - ozdobniki z Gwaihirzęcia  
 

 
KSIĘGA MAZARBUL 

 
opracował Tadeusz A. Olszański 

 
W najnowszym wydaniu Władcy Pierścieni, które uświetnia 50-lecie dzieła (patrz 
„Wiadomości zza Brandywiny”) znalazły się przeznaczone przez Tolkiena do publikacji i 
niestety wówczas nie wykorzystane karty z Księgi Mazarbul. Dzisiejsza technika umożliwa 
dołączenie ich do tekstu. Dlatego opracowanie T. A. Olszańskiego jest tak dla nas dzisiaj 
cenne. Zapraszamy do lektury - R. Derdziński (grudzień 2004) 
 

Księga Mazarbul, znaleziona przez Powierników Pierścienia w Komnacie Mazarbul w 
Morii, opisywała dzieje krasnoludzkiego ludu Balina. „Została pocięta, pokłuta i częściowo 
spalona oraz tak zaplamiona czarnymi i innymi ciemnymi plamami przypominającymi starą 
krew, że mało co można odczytać”. Kopie tych stron zostały opublikowane w The Lord of 
the Rings Calendar 1977 wraz z następującą interpretacją: 
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I 
 

 
 
Można odczytać nieco więcej tekstu niż był w stanie to zrobić Gandalf w Komnacie 
Mazarbul: 
 
1. Wypędziliśmy orków z wielkiej bramy i straż 
2. (n)icy i zajęliśmy pierwszą halę : wielu zabiliśmy w św 
3. ietle słońca w dolinie : Flói zginął od strz 
4. ały. Zabił wielkiego wodz(a) ............................Flóiego 
5. pod trawą obok Mirrormer(e) .......................... nadszedł 
6. ...............................................................................[ken] 
7. (m?)y naprawi(liśmy) ......................... 
8. ......................... 
9. Zajęliśmy dwudziestą pierwszą halę północ 
10. ną do mieszkania. Jest tu ś(wieże) powietrze .... 
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11. .......... że może być łatwo  
12. strzeżone ..................... szyb jest wolny/czysty ............. 
13. Balin obrał za swą kwaterę komnatę Ma 
14. zarbul ....................... zg(ro)madzono ........... 
15. złoto ............................. 
16. ...................... 
17. ............ wspaniały ([lay?]) Topór Durnia ........... sreb 
18. rny hełm Balin w(z)(i)ął je na własność 
19. Balin jest teraz władcą Morii : 
* * * * * 
20. ..... dzis znaleźliśmy prawdziwe srebro ...... 
21. ............. dobrze wykuty heł(m) ...... 
22. [n] .. kolczuga cała z(robiona?) z najczystszego mitrilu ...... 
23. 'Oin na poszukiwanie górnej zbrojowni trzeciego podziemia 
24. .... poszedł na zachód do [s].......... do bramy Hollinu. 
 
 
II 
 
„Gandalf umilkł i przerzucił kilka kartek. 
– Wiele stronic podobnych do siebie, zapisanych pospiesznym pismem i bardzo 
uszkodzonych – rzekł – Niewiele widzę w tym oświetleniu. Dalej z pewnością sporo kartek 
brakuje, bo tu mamy cyfrę 5, a więc chyba piąty rok od założenia kolonii w Morii. Niechże 
się przyjrzę... Nie, papier zanadtwo jest pocięty i zbrukany, nic nie odczytam. Może przy 
świetle słonecznym uda się nam to lepiej. czekajcie! Tu coś widzę... Duże, śmiałe pismo, 
alfabetem elfów. 
– To charakter pisma Oriego – odedzwał sie Gimli zaglądając przez ramię Czarodzieja. – Ori 
pisał biegle i lubił używać pisma elfów. 
 – Niestety, pięknym pismem utrwalił złe wieści – rzekł Gandalf.” 
 

Wyprawa, księga II, 
rodział 5, Most w Khazad-d^um 

w przekładzie Marii Skibniewskiej 
Wydawnictwo Muza, Warszawa 1996 

 
1. [r] ............. at (prawdopodobnie końcówka lat?) 
2. od ........ gotowi 
3. smutek .......................... (w)czoraj 
4. dnia dziesiątego listopada 
5. Balin, władca Morii poległ 
6. w Dolinie Dimrilla : poszedł 
7. samotnie popatrzeć na Mirrormere. Ork  
8. zastrzelił go zza kamienia. My 
9. zabiliśmy tego orka ale wielu nad.... 
10. [p] ze wschodu znad górnej Silverlode/Srebrnej Żyły .......... 
11. uratowaliśmy c(iało ) Balina .............................. 
12. ....[re] ostra bitwa .............. 
13. zabarykadowaliśmy bramy ale wątpię czy 
14. .... będziemy mogli długo ich powstrzymywać. Jeśli jest tu .... 
15. brak drogi ucieczki to będzie straszny los (do) 
16. zniesienia – ale wytrzymam. 
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III 
 
1. Nie możemy się wydostać : nie możemy się wydostać 
2. zajęli most i drugą h 
3. (a)lę. Frár & Lóni & Náli polegli ta 
4. m dzielnie ki(edy) reszta uciek............... 
5. Ma(zarb)ul. Wciąż ut........................ 
6. [g]: ale nadzieja [u].............[n]......('O?)ins cz 
7. ęściowo poszła 5 dni temu ale (dzis) tylko 
8. 4 wróciło : woda sięga to ściany 
9. Zachodniej Bramy : czatownik z wody porw 
10. ał Óina  nie możemy się wydostać : koniec nadchod 
11. zi słyszymy bębny bębny w podziemiach 
Nadchodzą 
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opracował Tadeusz A. Olszański 
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DZIAŁ RECENZJI 
 

a PODRÓŻ W PRZESZŁOŚĆ. PIERWSZE POLSKIE WYDANIE HOBBITA 

Mam przed sobą właśnie tę książkę. Udało się ją wypożyczyć w osiedlowej bibliotece, której 
to nie podejrzewałbym o takie rzadkości. Ach, gdyby tylko te panie wiedziały, że trzymają na 
półce rarytas dla każdego tolkienisty, za który niektórzy są skłonni zapłacić i 2000 złotych. Ale 
czy warto? Spróbuję tego dowieść w tym artykule. 

Gdy bierzemy tę powieść w ręce, wydaje się nam, że przenosimy się w czasie. Sytuacja ma 
miejsce w krakowskim antykwariacie, w połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Do 
sklepu wchodzą babcia z 10-letnim wnuczkiem. 

- Znajdzie się coś dla tego młodzieńca? – pyta sprzedawcę. 
- Oczywiście, akurat wczoraj dostałem kilkuletnie książki dla dzieci, podobno dobre, choć 

mało znane – pada odpowiedź. 
- Zaraz pani czegoś poszukam – dodaje. 
Ściąga z dolnej półki cieniutką książkę i mówi: Kubuś Puchatek, wydanie z 1955 roku. 
- Słyszałam o tym, to chyba zbyt naiwne jak dla dziesięciolatka? – mówi babcia. 
- Może ma pani rację. A to? – sprzedawca pokazuje jej Hobbita. Na obwolucie widać 

zielonego ludzika na żółtym kucyku. 
- „Iskry”! Dziadziuś tam pracował, Pawełku. Dla uczczenia jego pamięci kupię Ci tę książkę. 
- Życzę miłej lektury. Do widzenia! – krzyczy uśmiechnięty sprzedawca, gdy po wydaniu 25 

złotych klienci opuścili sklep. 
- Babciu, kto to ten Tolkien? – pyta wnuk. 
- To pewnie jakiś zachodni pisarz. Nazwisko brzmi amerykańsko. – odpowiada babcia. 
- O, popatrz, tu, na obwolucie jest napisane: „John Ronald Reuel Tolkien urodził się 

3 stycznia 1892 roku. Do szkoły uczęszczał w Birmingham, studia wyższe ukończył w Oxfordzie, 
gdzie jest obecnie profesorem. (...) Wydał również trylogię ‘Władca Pierścienia’, która ukaże 
się po polsku nakładem Spółdzielni Wydawniczej ‘Czytelnik’”. 

- O, może kupimy, jeśli tylko spodoba Ci się ta książeczka. 
Wracam do rzeczywistości, roku 2003, współczesnej wiedzy tolkienistycznej. Fakt posiadania 

Hobbita z 1960 roku przeciętnemu człowiekowi nie wyda się niczym nadzwyczajnym. Dla 
tolkienisty jednak książka ta ma olbrzymią wartość. „Korpus” tłumaczenia nie zmienił się, 
przetrwało ono w dobrej, niezmienionej formie ponad 40 lat. 

Poprawione zostały jednak niektóre „zgrzyty” stylistyczne, czy choćby odrobinę nieszczęsne 
„krasnoludki”. 

Tak, tak – krasnoludki. Maria Skibniewska właśnie tak przetłumaczyła ang. dwarves 
w pierwszym wydaniu. Wyrażenia takie, jak: „gromada krasnoludków”, „zbrojny zastęp 
pięciuset krasnoludków”, „krasnoludki umieją dźwigać bardzo ciężkie brzemiona” czy 
„krasnoludki są niezwykle krzepkie” brzmią, jeśli nie śmiesznie, to przynajmniej 
oksymoronicznie. Nie umniejsza to jednak nastroju książki, czyni ją poniekąd bardziej 
dostosowaną do gustu dzieci. 

Kolejnym atutem są rysunki słynnego Jana Młodożeńca – wspomniane już w eseju pt.: „Mój 
Tolkien” autorstwa M. Gumkowskiego – elfy skrzydlate, Smaug wielkości warana z Komodo, za 
to gobliny czy Gollum kilku(nasto)metrowe. Nic to! Mamy tu rysowane grubą kreską piękne 
szkice Esgaroth, dobre wizerunki Bilba czy też „krasnoludków”. Mapy również bez zastrzeżeń.  

Więcej o książce nie da się powiedzieć, gdyż wyraźnie widzimy jej podobieństwo treściowe 
do współczesnych wydań, jednak zachęcam wszystkich do poszukania tego egzemplarza 
w swoich bibliotekach, może akurat uda Wam się natrafić na ten „symbol początków polskiej 
tolkienistyki”? 

                                                  
                                                  Łukasz "Thoronnil" Zarzycki, elzet@op.pl 
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a ROZSZERZONE WYDANIE DVD POWROTU KRÓLA 

Dzięki uprzejmości firmy Warner Home Video mieliśmy okazję obejrzeć wydanie 
rozszerzone filmu Władca Pierścieni: Powrót Króla. Oto nasza ocena tego wydawnictwa.  

Artykuł ten nie będzie zwykłą recenzją wydania dvd. Nie będę się w niej koncentrował na 
filmie od strony technicznej (dźwięk, obraz) czy też rozpisywał nad zawartościami 
dodatków. Szczególny nacisk postaram się natomiast położyć na dodane do filmu sceny. Na 
ich zasadność oraz wpływ na końcowy odbiór całości. Ci, którzy nie chcą czytać spoilerów 
(a niestety nie udało się ich uniknąć w tego typu tekście), najlepiej niech od razu przejdą 
na koniec do podrozdziału "Strona Techniczna i Dodatki".  

Rozszerzone wersje Drużyny Pierścienia, jak i Dwóch Wież okazały się niewątpliwie 
lepszymi filmami od kinowych pierwowzorów. Nowe sceny nie zaszkodziły, a wręcz 
przeciwnie, w wielu miejscach bardzo pomogły w lepszym zrozumieniu założeń reżysera 
lub też usprawiedliwiały je. Tym bardziej czekałem na rozszerzoną wersję Powrotu Króla. 
Kinowa pozostawiła w wielu miejscach spory niedosyt.  

Nie ma sensu przedstawiać tu wszystkich dodanych scen i wprowadzonych zmian. Jest ich 
zbyt wiele, a pełny spis dostępny jest w Internecie. Bodaj niecałe 10 procent nowego 
materiału przypada na sceny z udziałem Froda i Sama. Właściwie mamy tylko dwie 
całkowicie nowe sceny oraz 3–4 rozszerzenia. Blisko 90 procent przypada natomiast na losy 
reszty drużyny. Reżyser zrobił ukłon w stronę młodych fanów, którzy narzekali, iż wątek 
przygody Froda i Sama jest zbyt długi i nużący. Moim zdaniem niesłusznie.  

Wiele osób po obejrzeniu zapowiedzi krytykowało Jacksona za realizacje takich wątków 
jak śmierć Sarumana czy też Głosu Saurona. Zarzucano im zbytnią efektowność 
i skrótowość w porównaniu z książkowym oryginałem. Tymczasem w filmie prezentują się 
one o niebo lepiej. Saruman paktuje najpierw z Theodenem, prosząc o odnowienie starych 
sojuszy, potem wypomina Gandalfowi, iż ten myśli tylko i wyłącznie o zdetronizowaniu 
Władcy Ciemności i przejęciu władzy nad całym Śródziemiem (i tu pojawia się tekst 
o zawładnięciu różdżkami innych czarodziejów!). Mamy wykluczenie Sarumana z bractwa 
oraz złamanie jego laski, zdradę Grimy, a w końcu śmierć zarówno jednego, jak i drugiego 
(przy okazji zostaje wyjaśnione, skąd Palantir znalazł się w wodzie). Tak wiec scena 
okazuje się być bardzo wierna książkowemu pierwowzorowi, z wyjątkiem rozstrzygnięcia 
sprawy Sarumana. Usta Saurona także wypadają korzystniej niż w zapowiedziach. Są 
bardziej ludzkie, a zarazem mniej demoniczne. Oczywiście PJ nie pożałował sobie i nawet 
w tę scenę wplótł trochę komizmu. Co ważne, nie umniejszając dramatyzmu, a to już jest 
sztuka.  

Warto zaznaczyć, że sceny, które wydawałoby się, że znamy z zapowiedzi, w filmie 
prezentują się inaczej bądź mają inny sens. Któż zgadłby, że Aragorn w palantirze oprócz 
oka Saurona zobaczy „umierającą” Arwenę. Z powodu nowych scen o wiele bardziej 
logiczne staje się zachowanie Denethora i Faramira. Dokładniej rysuje się przed nami 
dramat ojca, a zarazem namiestnika, który nie może już wytrzymać ciężaru swych ambicji 
i pychy na tle zbliżających się wydarzeń. Jedną z najlepszych scen jest wątek Domu 
Uzdrowień. Właściwie całość zaczyna się już na polach Pelennoru, gdy zrozpaczony Eomer 
(genialna gra Karla Urbana) odnajduje ciało swej siostry. Potem akcja przenosi się do 
domów, a scenie towarzyszy przepiękny motyw muzyczny.  

Są też minusy. Nie mogę wybaczyć Jacksonowi tego, co zrobił z postacią Gimlego. 
Oburzały Was jego żarty z dwóch poprzednich części? Obejrzyjcie Powrót Króla. Dowcipy 
o krasnoludzkich kobietach są wręcz żenujące (towarzyszy temu bekanie, puszczanie 
bąków i picie piwa). Jak dla mnie nic nie usprawiedliwia takiego przedstawienia tego 
bohatera. Wiecie, jak Gimli odpędza duchy na Ścieżce Umarłych? Dmucha na nie. Bez 
komentarza.  

Skoro już przy krasnoludach jesteśmy. Poruszono wątek jego pobratymców z Eriadoru, 
którzy też musieli stawić czoła Sauronowi (choć tylko w wypowiedzi Legolasa i nie tak 
dosłownie).  
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Dodatkowe sceny kończą się tuż przed zniszczeniem Pierścienia. Wszystkie zakończenia 
pozostają więc takie jak w oryginale.  

Na pewno pomagają one w lepszym stopniu zrozumieć film i motywy kierujące głównymi 
bohaterami. Część jest naprawdę piękna (Dom Uzdrowień,) część efektowna i popadająca 
w banał (śmierć Sarumana czy też Głos Saurona).  

Jeżeli ktoś chciałby zarzucić mi w tym momencie, iż zdradzam zbyt wiele z fabuły, mogę 
go zapewnić, iż jest to wierzchołek tego, co czeka go w rozszerzonej wersji Powrotu Króla.  

 
Strona Techniczna i Dodatki  

 
Niestety dodatkom nie mogłem poświęcić zbyt wiele czasu, wychodząc z założenia, że 

w tym wypadku przede wszystkim liczą się nowe sceny. Spis dodatków prezentuje się 
imponująco. Wszystkie są opatrzone polskimi napisami (przynajmniej tak zapewniło mnie 
WB Polska). Możecie znaleźć między innymi takie perełki, jak porzucone plany walki 
Aragorna z Sauronem (polecam obejrzenia) czy też wieńczący wszystko dokument 
„Przemijająca Epoka”.  

Od strony technicznej też ciężko cokolwiek filmowi zarzucić. Nie czuję się specjalistą 
w tej dziedzinie, ale całość prezentowała się bez większych błędów mogących zakłócić 
przyjemność czerpaną z oglądania (zarówno w obrazie, jak i dźwięku).  

Film jest w wersji szerokoekranowej 2.35:1 w transferze anamorficznym 16x9 z trzema 
ścieżkami dźwiękowymi do wyboru: Dolby Digital EX 5.1 (polska wersja lektorska), DTS ES 
6.1 (oryginalna wersja językowa) i Stereo Surround.  

Recenzja jest pisana przez osobę, której ekranizacja Petera Jackson przypadła do gustu. 
Owszem, wiele bym jej zarzucił, wiele zmienił, ale w ostatecznym rozrachunku 
stwierdzam, że film, jak i cała trylogia wiernie oddają ducha tolkienowskich powieści. Jak 
to kiedyś napisał Andrzej Kowalski, założyciel Sekcji Tolkienowskiej: „Film jest oddzielnym 
dziełem i pytania, jakie powinny padać, to, czy jest to dobry film, czy ogląda się go 
z radością. Tak, ogląda się. Jest, w rozszerzonej wersji, płynny i kompletny. A przede 
wszystkim JEST”. I choć opisywał wtedy rozszerzoną wersję Dwóch Wież, słowa te 
doskonale pasują do filmu Powrót Króla, jak i całej trylogii, która właśnie dobiegła końca.  

 
Paweł „Angbad” Piskurewicz 

 
Tekst po raz pierwszy ukazał się na stronie Stopklatka: Władca Pierścieni:  
http://wladca-pierscieni.stopklatka.pl  
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Katarzyna „Elring” Staniewska 
 

AERLINN RENDIR 
 

W zachodnim Eriadorze, na wzgórzach Emyn Beraid, u zarania Trzeciej Ery wzniesiono trzy
białe wieże. Widać je było z Shire, smukłe i lśniące w świetle księżyca. W najwyższej z nich,
Elostirionie, znajdował się palantír zwany kryształem Elendila. Skierowany był stale na zachód.
Do Elostirionu pielgrzymowali elfowie, by w ten palantír spojrzeć. Wspomina o tym pieśń
„A Elbereth Gilthoniel”: Na-chaered palan-díriel, o galadhremmin ennorath..., czyli „z daleka
spojrzawszy, z oplecionego drzewami Śródziemia...”. Poniższy wiersz jest próbą odtworzenia
czegoś w rodzaju „pieśni pątniczej elfów”, jaką mogliby śpiewać podczas pielgrzymki przez
Eriador do Emyn Beraid. 

  

] wl7]ã2 q]j]63`j`lj-  
h d]Ý7l2 j]37]d ]Ý]7h6  
] 1`7`d 6 ]5.6 nl5`lj=  
` ]dl6l2 9` ]6 V̀7h6-  
`y 7]2{`7= wh ]81.ã 7]F2  
7lr`h6 6 ljh81`7`h6  
6. ljl6]3 ]76hÝ2`]2-  
 

A beraid palan-thiliel!  
O chaered lathrach Aearon  
A tirich n’ Annûn ‘wenniel,  
I achened hi aníron!  
Im randir, bo astui râd  
Revion n’ Elostirion  
Nu elenath arnoediad!  
 

O wieże błyszczące w oddali!  
Z daleka nasłuchujecie Morza  
I spoglądacie ku odeszłemu Zachodowi,  
Który pragnę znów ujrzeć!  
Oto ja pielgrzym, po pylnej drodze  
Wędruję do Elostirionu  
Pod nieprzeliczonymi gwiazdami! 
 
  

Słowniczek: 
 
palan-thilio ‘błyszczeć daleko’ (palan- ‘daleko’ + thilio ‘błyszczeć’); 
lathro dosł. ‘podsłuchiwać’, tu użyte w znaczeniu ‘nasłuchiwać’; 
acheni ‘znów ujrzeć’ (ad- ‘znów’ + ceni ‘widzieć’); 
astui ‘pylny’ (ast ‘kurz, pył’ + -ui, sufiks przymiotnikowy); 
Elostirion to właściwie nazwa quenejska, ale jest tak piękna, że trudno przetłumaczyć ją na

sindarin, poza tym fonetycznie nie odbiega zbytnio od sindarinu  
n' Annûn, n' Elostirion = na Annûn, na Elostirion. 

Katarzyna „Elring” Staniewska,
opracował graficznie Ryszard „Galadhorn” Derdziński
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WARSZTATÓW LINGWISTYCZNYCH CZĘŚĆ 5 
 

Thorsten Renk 
 

zF1T5 B̀ j#w$ V̀m#`Br# 
QUETIN I  LAMBË ELDAIVA   

KURS  JĘZYKA QUENYA 
 
 
 
Wersja 1.10  (12 sierpnia 2004) 
 
O prawach autorskich: Publikuję ten tekst, zakładając, że nauka i użycie języka, nawet języka wymyślonego, 
nie narusza praw autorskich jego twórcy. Nie jest moim celem łamanie praw autorskich do jakichkolwiek 
niepublikowanych tekstów JRR Tolkiena traktujących o gramatyce quenyi – takie teksty nie są mi dostępne 
i kurs będzie się opierał na materiałach opublikowanych. Nie twierdzę, że będę uczyć „poprawnej” wersji 
quenyi – opieram się na tym, co uważam za najlepszą z możliwych rekonstrukcji gramatyki quenejskiej na 
podstawie materiałów opublikowanych. 

Niektóre osoby i miejsca będą się luźno wiązać z postaciami i miejscami opisanymi w dziełach Tolkiena – 
celem wprowadzenia ich do kursu jest wyłącznie stworzenie atmosfery, tworzenie nowych interpretacji prac 
Tolkiena nie jest moim zamiarem. Chcę jedynie pokazać język „w działaniu”. Podobnie zachowanie i sposób 
myślenia przedstawianych postaci i opisy miejsc determinowane są przez kwestie gramatyczne prezentowane 
w danej lekcji, zatem często będą różnić się od postaci oryginalnych. 

O mojej pracy: napisałem ten kurs, aby stworzyć wszystkim zainteresowanym łatwiejszy dostęp do quenyi. 
Dozwolone jest ściąganie go z sieci i drukowanie bez specjalnego zezwolenia, ale wyłącznie w celach 
niekomercyjnych. Zabronione jest jakiekolwiek użytkowanie tego kursu w celach komercyjnych, a także 
oferowanie go do ściągnięcia z sieci bez uzyskania pozwolenia. 

Jeśli ktokolwiek uważa, że jego prawa autorskie zostały złamane poprzez publikację tego tekstu, proszę 
o kontakt: thorsten@sindarin.de 
 
Uwaga tłumacza: cudzysłów i znak '= ...' oznaczają bardziej dosłowne znaczenie zwrotów i wyrażeń, słowa 
w nawiasie (...) nie są potrzebne w oryginale i w sindarinie nie występują, ale w tłumaczeniu polskim należy je 
dodać. 
 

 
LEKCJA 2 

1T V̀ 5# t~C6  
„Tië na már” 

Przymiotniki i przysłówki. 
  
2.1. Tekst 
2.2. Gramatyka 
 

2.2.1. Liczba podwójna 
2.2.2. Cząstkowa liczba mnoga 
2.2.3. Przymiotniki określające rzeczownik 
2.2.4. Przymiotniki z czasownikiem „być” 
2.2.5. Przymiotniki i przysłówki 

 



STRONA 82  Simbelmynë # 21 – SZARUGA   

 

2.3. Słowniczek 
2.4. Tengwar 

 
2.4.1. Inne spółgłoski 

 
 
2.1. Tekst 

 
Tië na már 
  
Hísiel ar Nenwë lelyëar na osto Noldoiva Mithrimessë. Ranyëantë terë i taurë. I aldar 
linyenwë ar tárë. Ringa nu nornor. Aiweli vanyë wílar imbë i aldar. 
Anar síla calimavë, nan andúnë ar hísië túlar. I tië anda ná, ar Hísiel maita. Nan tíras i 
taurë. Orcor ranyëar terë i nórë. Hendu Hísielo1 cénar maicavë na ilya lómin. 
Hísiel ar Nenwë quétar rimbavë ar na i metta túlar na i osto. Anar nútëa. 
  
1Hísielo jest formą dopełniacza: kogo? Hísiel 
  
Droga do domu 
  
Hísiel i Nenwë idą do warowni Noldorów nad Mithrim. Wędrują przez las. Drzewa (są) stare 
i wysokie. Zimno (jest) pod dębami. Ptaki piękne fruwają pomiędzy drzewami. 
Słońce świeci jasno, ale wieczór i mgła nadchodzą. Droga długa jest i Hísiel (jest) głodna. 
Ale ogląda-ona las. Orkowie wędrują przez ten kraj. Oczy Hísiel patrzą bystro [= ostro] w 
każdy cień. 
Hísiel i Nenwë mówią dużo i w końcu przychodzą do warowni. Słońce zachodzi. 
  
2.2 Gramatyka 
  
2.2.1 Liczba podwójna 
  

Oprócz znanej z języka angielskiego [i współczesnego polskiego] liczby pojedynczej 
i mnogiej w quenyi występują dwie inne liczby, nieznane w języku angielskim. Są to liczba 
podwójna i liczba mnoga cząstkowa. Jak wskazuje nazwa, liczba podwójna odnosi się do 
dwóch rzeczy, ale jedynie wtedy, gdy tworzą one parę. Może to być para naturalna (jak 
dwoje oczu czy ramion człowieka lub nawet dwa Drzewa Valinoru) lub para rzeczy ściśle 
powiązanych w umyśle mówiącego, który chce to połączenie podkreślić. Być może „Dwie 
wieże” przetłumaczylibyśmy na quenyę, właśnie używając liczby podwójnej. Jednak jeśli 
mówimy o przypadkowo dobranych dwóch rzeczach nietworzących pary, używamy 
w quenyi słowa atta (dwa), nie liczby podwójnej. W języku angielskim [i polskim] różnicę 
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tę wyrażamy, używając sformułowań typu „dwie skarpetki” i „para skarpetek” – tylko to 
drugie oznacza, że skarpetki do siebie pasują.  

Jeśli rzeczownik kończy się samogłoską, formę liczby podwójnej tworzymy, dodając do 
niego zwykle końcówkę –t. Jeśli rzeczownik kończy się spółgłoską, dostawiamy samogłoskę 
łączącą, zazwyczaj jest nią –e-. Wszystkie końcówki liczby podwójnej (podobnie jak 
wszystkie inne końcówki dodawane do rzeczowników) dodajemy do formy rdzenia (nie do 
formy mianownika, jeśli te dwie się różnią). 
  

tië (ścieżka) => tiet (dwie ścieżki, obie ścieżki) 
aran (król) => aranet (dwóch królów, obaj królowie) 

  
Od tej reguły istnieją jednak wyjątki. Poza końcówką –t istnieje starsza końcówka liczby 

podwójnej –u i czasami używamy właśnie tej końcówki. Jest to końcówka samogłoskowa, 
więc łatwo ją dostawić do rzeczownika zakończonego spółgłoską. Jeśli dodajemy ją do 
rzeczownika zakończonego samogłoską, to ostatnia samogłoska jest zastępowana przez –u. 
Jedną z najważniejszych grup słówek tworzących liczbę podwójną przez dodanie końcówki 
–u są nazwy części ciała ludzi (i elfów): 
  

hen (oko) => hendu (dwoje oczu tej samej osoby) 
ranco (ramię) => rancu (dwoje ramion) 

telco (noga) => telcu (dwie nogi) 
pé (warga) => peu (dwie wargi) 
tál (stopa) => talu (dwie stopy) 

  
Prawdopodobnie tworzenie liczby podwójnej poprzez dodanie –u jest lepszym sposobem 

w przypadku słów, które w ostatniej sylabie zawierają głoski t lub d. Chodzi o to, by 
uzyskać ładniejsze brzmienie, co w quenyi jest bardzo ważne. Na przykład słowo alda 
(drzewo) nie utworzy liczby podwójnej aldat, lecz raczej aldu (dwa drzewa). Należy 
zauważyć, że liczbę podwójną tworzymy przez dodanie –u także wtedy, gdy głoski t lub d 
zawarte są w formie rdzenia, a nie w formie mianownika, jak w przypadku słowa oron 
(góra), l. mn. oronti (góry), l. podw. orontu (dwie góry). 
  

ando (brama) => andu (dwie bramy) 
nat (rzecz) => natu (dwie rzeczy) 
oron (góra) => orontu (dwie góry) 

  
2.2.2 Cząstkowa liczba mnoga 
 

Podobnie jak liczba podwójna, cząstkowa liczba mnoga nie występuje w języku 
angielskim [ani w polskim]. Nie znamy jej dokładnej funkcji w quenyi, lecz 
prawdopodobnie można używać jej do dwóch celów: 

  
Po pierwsze, cząstkowa liczba mnoga może się odnosić do części jakiejś grupy, tzn. 

użylibyśmy jej, tłumacząc wyrażenia typu „niektóre elfy”, „część krasnoludów”. 
  

Po drugie, cząstkowej liczby mnogiej można prawdopodobnie użyć do wyrażenia, że coś 
występuje w dużej ilości, np. „wiele drzew”, „liczne krasnoludy”. 

  
Cząstkową liczbę mnogą tworzymy przez dodanie końcówki –li. Łatwo to uczynić 

w przypadku wszystkich słów zakończonych na samogłoskę. Jeśli wyraz kończy się na 
spółgłoskę, wstawiamy łączącą samogłoskę –e-. Jednak jeśli końcową spółgłoską 
rzeczownika jest –l albo –r, to prawdopodobnie ulegają one asymilacji tworząc końcówkę   
–lli. 
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Prawdopodobnie obecność przedimka określonego lub jego brak pozwala rozróżnić 
funkcję i znaczenie cząstkowej liczby mnogiej. Wyrażenia poprzedzone przedimkiem 
określonym oznaczają chyba „wiele”, bez przedimka określonego tłumaczymy je 
prawdopodobnie jako „niektóre”. 
  

elda (elf) => eldali (niektóre elfy) 
alda (drzewo) => i aldali (wiele drzew) 

casar (krasnolud) => i casalli (liczne krasnoludy) 
oron (góra) => oronteli (niektóre góry) 

nat (rzecz) => nateli (część rzeczy) 
lassë (liście) => lasseli (niektóre liście) 

   
2.2.3 Przymiotniki określające rzeczownik 
  

Przymiotnik może pełnić w zdaniu różne funkcje. W funkcji przydawki używa się go do 
określania rzeczownika. 

  
Okazuje się, że ogromna większość quenejskich przymiotników kończy się na –a lub –ë, 

niektóre także na –in. Jeśli przymiotnik określa rzeczownik, to w zdaniu występuje on 
zwykle przed rzeczownikiem (jak w języku angielskim [i polskim]). Np. tára (wysoki): 
  

tára alda (wysokie drzewo) 
i tára oron (ta wysoka góra) 

  
Jednak zupełnie dopuszczalne w quenyi jest ustawienie przymiotnika po opisywanym 

przez niego rzeczowniku, choć nie jest to tak powszechnie stosowane: 
  

andunë ringa (wieczór zimny) 
  

Jeśli przymiotnik opisuje rzeczownik w każdej liczbie oprócz pojedynczej, to 
przymiotnik przybiera formę liczby mnogiej (bez względu na to, czy rzeczownik jest 
w liczbie mnogiej, podwójnej czy cząstkowej). Przymiotniki nie mają specjalnych 
końcówek liczby podwójnej czy cząstkowej liczby mnogiej, posiadają jedynie końcówkę 
liczby mnogiej do określania wszystkiego, co nie występuje w liczbie pojedynczej. 
  

Jeśli przymiotnik kończy się na –a, w liczbie mnogiej końcowe –a zastępowane jest przez 
–ë. Jednak jeśli na końcu przymiotnika występowała zbitka –ëa, to liczba mnoga będzie 
kończyć się na –ië. Przymiotniki zakończone na –ë tworzą liczbę mnogą poprzez zastąpienie 
–ë końcówką –i, a przymiotniki zakończone spółgłoską w liczbie mnogiej przyjmują 
końcówkę –i. 
  

i tárë aldar (wysokie drzewa) 
lassi rimbë (liście liczne) 

i laicë lasseli (zielone liście-wiele) 
tulcë rancu (silne ramiona-dwa) 
laurië nati (złote przedmioty) 

vanyë hendu (piękne oczy-dwa) 
  
  
2.2.4 Przymiotniki z czasownikiem „być” 
  

W zdaniach typu „Elf jest stary” przymiotnik powiązany jest z czasownikiem „być”. 
Nazywamy to „przymiotnikiem w funkcji orzecznika”. W quenyi zdania tego typu 
tworzymy, używając odpowiedniej formy czasownika ná. Kolejność wyrazów w zdaniu jest 
dowolna: słowo ná może wejść pomiędzy podmiot a przymiotnik (podobnie jak w języku 
angielskim), może też stać na końcu zdania. Jeśli mamy wystarczająco jasny kontekst, 
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można też pominąć je zupełnie. Podobnie jak w przypadku przymiotników w funkcji 
przydawki, przymiotnik musi się zgadzać pod względem liczby z formą czasownika „być” 
i z podmiotem zdania: 

  
i elda ná linyenwa (ten elf jest stary) 
i lassi laicë nar (te liście zielone są) 
i oron tára (ta góra [jest] wysoka) 

nateli nar laurië (niektóre przedmioty są złote) 
i elda ná Sinda (ten elf jest Sindarem) 

  
  
2.2.5 Przymiotniki i przysłówki 
  

W zdaniach typu „On to wykonuje szybko” mamy jak gdyby zmodyfikowaną formę 
przymiotnika „szybki” (utworzoną przez wymianę końcówki –i na –o). Słowo „szybko” 
opisuje czasownik i jest przysłówkiem. W quenyi odnajdziemy bardzo podobne zjawisko. 
Końcówką służącą do zamiany przymiotnika w przysłówek jest tu –vë. Jeśli przymiotnik 
kończy się na –a, można ją dodać bezpośrednio, np. tára (wysoki) stanie się táravë 
(wysoko, wysoce). Jeśli przymiotnik kończył się na –ë, to przed przyjęciem końcówki 
zmieni się ono na –i-, dlatego morë (ciemny) przekształci się w morivë (ciemno).  

  
I wreszcie, jeśli przymiotnik kończył się na –n, końcówkę przysłówka dodajemy 

bezpośrednio: melin (drogi, kochany) zmieni się w melinvë (drogo, gorąco kochany). 
  
Zwykle w quenyi przysłówek występuje w zdaniu po czasowniku. W przeciwieństwie do 

przymiotników, przysłówki nie tworzą liczby mnogiej, pozostając w formie niezmienionej, 
nawet jeśli określają czasownik w liczbie mnogiej: 
  

Anar síla calimavë. (Słońce świeci jasno.) 
Quetammë rimbavë. (Mówimy dużo.) 

I elda lelyëa lintavë. (Ten elf podróżuje szybko.) 
  
(Uwaga: Nie wszystkie przysłówki tworzymy regularnie przez dodanie końcówki –o [ang.     
–ly], mamy wyjątki, takie jak angielskie well, fast, [polskie ‘dobrze’, ‘wysoce’, ‘źle’] itd. 
Nie ma to jednak żadnego wpływu na tworzenie form quenejskich, które takich 
nieregularności nie wykazują. 
  
 
2.3  Słowniczek 
  
quenya polski 
  
aiwë  ptak (niewielki) 
ando  brama 
Anar  słońce 
anda  długi 
andunë  zachód słońca, wieczór 
calima  jasny 
casar  krasnolud 
elda elf 
hen (hend-)  oko 
hísië (-th-)  mgła 
ilya  wszyscy, wszystko 
laica  zielony 
laurëa  złoty 
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linta  szybki 
linyenwa  stary 
maica  ostry 
maita  głodny 
már dom 
melin  drogi, kochany 
metta  koniec 
Mithrimessë nad Mithrim (jeziorem) 
morë  czarny, ciemny 
na  do, w stronę 
nan  ale, jednak 
nat  rzecz, przedmiot 
Noldoiva  należący do Noldorów 
nórë  kraj 
norno  dąb 
núta- set, sink  zachodzić, chylić się ku zachodowi (o słońcu i księżycu) 
orco  ork 
oron (oront-)  góra 
osto  warowne miasto 
pé (pe-)  warga 
ranya-  wędrować 
rimba  wiele, liczny 
ringa  zimny 
sil-  lśnić, świecić 
tál (tal-)  stopa 
tára  wysoki 
telco (l. mn. telqui)  noga 
terë  przez 
tulca  silny 
vanya  piękny 
wil-  latać 
  
Uwaga: nie należy mylić przyimka na (do) z formą czasownika „być”: ná (jest) – występuje 
tu różnica w długości samogłoski. 
  
2.4 Tengwar 
  
2.4.1 Inne spółgłoski 
  

Używając kombinacji „pnia” (telco) i „łuku” (luva) możemy utworzyć jeszcze osiem 
znaków, nie wydłużając „pnia” ani a górę. ani w dół i dołączając jeden lub dwa „łuki”. 
Grupa znaków z podwójnym łukiem reprezentuje dźwięki układające się według logicznego 
schematu. Będą to głoski nosowe: númen 5, malta t, ñoldo g i ñwalme b odpowiadające 

dźwiękom n, m, ñ i ñw. (ñ wymawiamy jak w angielskim słowie ring, lecz dźwięk ten w 
qyuenyi Trzeciej Ery praktycznie nie był już używany). 

  
Kolejna grupa znaków nie jest powiązana ze znakami układającymi się w jakiś logiczny 

schemat. Są to óre 6, vala y, anna h i wilya n  odpowiadające dźwiękom r, v, y oraz w. 

(Istnieje pewien haczyk dotyczący zapisu y, ale o tym powiemy później).  
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Wszystkie dalsze znaki nie składają się z telco ani 
luva(r), lecz zwykle dopisuje się je do czterech kolumn 
tabeli. Czwórka ta to rómen 7, arda u, lambë j i alda 

m , odpowiadające dźwiękom r, rd, l oraz ld. 
Ostatnia pełna grupa składa się z dwóch tylko 

znaków, które można jednak odwrócić o 180 stopni 
(’nuquerna’), co ułatwia umieszczenie nad nimi 
oznaczeń samogłosek (zobacz następna lekcja). 
Omawiane tu znaki to silmë 8, silmë nuquerna i , essë 

k oraz essë nuquerna ,, odpowiadające s, s, ss i ss. 

Wreszcie mamy też hyarmen 9  do zapisu h 

występującego na początku wyrazu, (nie w środku, 
gdzie używamy znaku d ).  

  
Otrzymujemy zatem następującą tabelę (patrz wyżej) 
 

 
 
 

Thorsten Renk 
tłumaczyła z angielskiego Adaneth 

 
 

 
 

Ryszard Derdziński - Skok Berena
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DZIAŁ FANFIKÓW  
 
a
 

Lyn Ritchie 
 

 ZAGINIONA OPOWIEŚĆ 
 
 
Zanim tej gorzkiej, opłakanej nocy opuszczę Miasto, spiszę moją historię, aby każdy, kto 

kiedykolwiek zada sobie trud przeczytania jej, zawahał się, zanim przeklnie moje imię. 
Mógłby zaś przekląć tylko me ślubne imię, gdyż mało kto dziś pamięta, że kiedyś nosiłam 
inne. W domu mojego ojca nazywałam się Lindorie, a było to daleko, w wysokiej dolinie 
rzeki Celos. Ten samotny dom zwał się Andúnië, a był oddalony o całe dni drogi od 
jedynego sąsiada, zaś Białe Góry wznosiły nad nim swe czoła, gdy leżał ukołysany w ich 
długich ramionach. Przodkowie moi uciekli z Númenoru wraz z Elendilem i przez długi czas 
stali u jego boku w Śródziemiu. Po upadku Elendila długo poszukiwali oddalonej krainy, by 
się tam osiedlić, a gdy ją znaleźli, nazwali ją imieniem ukochanych stron rodzinnych 
w utraconym Númenorze. Przez wieki przodkowie moi służyli królowi, lecz zawsze 
powracali do Andúnië. 

Mój ojciec zerwał ze starą tradycją. Był młodszym synem i, jak doszedł do dziedzictwa – 
nie wiem, a o niewielu rzeczach wiem mało. Kiedy się ożenił, udał się z żoną prosto do 
Andúnië, którego nigdy już nie opuścił. Moja matka umarła, kiedy byłam małym dzieckiem 
– utonęła, jak mi kiedyś powiedziano; tak więc mieszkaliśmy sami, jeśli nie liczyć wciąż 
zmniejszającej się liczby służących oraz życzliwego sąsiada, który dostarczał nam żywność 
i inne potrzebne rzeczy. 

Upływające lata spowodowały w moim ojcu głębokie zmiany. Stopniowo tracił poczucie 
rzeczywistości i byliśmy zmuszeni zamykać wszystkie bramy w obawie, żeby się nie zgubił 
oraz cały czas utrzymywać przy nim opiekuna. Kiedy miałam jakieś dwanaście lat, zmarł 
nasz ostatni sługa, zostawiając nas tylko z antypatyczną staruchą, która rzadko opuszczała 
swoją kuchnię. Całymi dniami towarzyszyłam wówczas ojcu, pilnując, by nic mu się nie 
stało. Na noc zamykałam go w sypialni, chcąc sama zażyć odpoczynku. Starucha, choć 
bardzo ją o to prosiłam, nie zajmowała się nim ani trochę, ograniczając swoje obowiązki 
do przygotowywania posiłków. Ponieważ nie sprzątała, ja zaś nie wiedziałam jak, żyliśmy 
w odrażającym bałaganie. Nieszczęsne Andúnië; niegdyś była to dumna siedziba, ale kiedy 
widziałam je po raz ostatni, była to brudna ruina. 

Oprócz człowieka, który uprawiał naszą ziemię i co jakiś czas zaopatrywał nas, nikt inny 
się nie pojawiał. Myślę, że uważano nas za nieżyjących i nikomu nie chciało się tego 
sprawdzić. Wiedziałam, że mam rodzinę, przynajmniej ciotkę w Osgiliath, ale nie miałam 
z nią kontaktu. Sama też do niej nie pisałam, gdyż nie miałam nic do powiedzenia, nie 
uświadamiając sobie w pełni okropności naszego życia; zresztą nie umiałam pisać. 

Bez wątpienia nasze życie toczyłoby się dalej w ten sposób, gdyby nie przypadkowe 
spotkanie owego rolnika z jego panem, a moim ojcem. Zazwyczaj rozładowywał on z wozu 
żywność, stanowiącą jego czynsz, nie szukając nikogo. Jednak w roku moich piętnastych 
urodzin zdarzyło się, że podczas rozładunku na podwórze wszedł ojciec, a za nim – jak 
zwykle – ja i moje koty. Rolnik pozdrowił go z szacunkiem, ale kiedy zobaczył, w jak 
okropnym jest on stanie i usłyszał jego obłąkane majaczenia, odwrócił się i uciekł, 
porzucając wóz i zabierając tylko konia. Uświadomiłam sobie wtedy, jak żałosną postacią 
był ojciec – w poszarpanym ubraniu, ze śliną cieknącą z ust, z oczyma bez wyrazu, 
mamroczący coś do siebie. Zamiast się zastanawiać nad przyszłorocznym zaopatrzeniem, 
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przestałam myśleć o tym wydarzeniu; przywiązałam ojca do palika i zaczęłam 
rozładowywać wóz. 

Kilka dni później ze zdziwieniem usłyszałam przybliżający się stukot końskich kopyt 
i prowadząc ojca za rękę, wyszłam przed dom. Gdy ojciec zobaczył grupę jeźdźców 
nadjeżdżających drogą w naszym kierunku, zaczął krzyczeć i miotać się. Próbowałam go 
uspokoić, ale uciekał ode mnie i zanim jeźdźcy dojechali do domu, skoczył do Celosu i tak 
zakończył życie. 

Zabrano mnie tu, do Osgiliath, do mojej kochającej ciotki, która nauczyła mnie zwracać 
uwagę na zachowanie i szanować lepszych ode mnie. Nienawidząc brudnego powietrza 
Miasta i nie więcej lubiąc jego mieszkańców, często śniłam o Andúnië; marzyłam, że 
powrócę tam jako jego pani i silną ręką będę rządziła swoją dziedziną. Odmówiłabym 
wszystkim starającym się o moją rękę, ostatnia z rodu, i umarłabym tam, kochana 
i szanowana przez wszystkich swoich ludzi. Widząc moje przygnębienie, ciotka starała się 
wypełnić każdą moją chwilę. Co wieczór padałam na posłanie, chcąc marzyć o domu; 
jednak wraz z zaśnięciem pojawiały się koszmarne wizje kłębiącego się Celosu 
i zmasakrowanego ciała, rzucanego o jego skały. 

Kiedy miałam dziewiętnaście lat, ciotka uznała, że nadaję się do prezentacji u dworu. 
W końcu byłam dziedziczką pokaźnego majątku i to wyrównywało z nawiązką moje 
niedostatki. Ku zadziwieniu wszystkich sam król upodobał mnie sobie i kiedy ja miałam 
dwadzieścia cztery lata, a on siedemdziesiąt siedem, pobraliśmy się. Nie dbałam o tego 
człowieka, tak naprawdę nie dbałam o nikogo, ale król obiecał mi przywrócić mój dom, 
a on jeden miał – jak sądziłam – władzę, by to zrobić. Tolerował też moją przyjaciółkę, 
Kotkę, która nie odstępowała mnie, odkąd zabrałam ją z domu jako małe kociątko. Jej 
synowie czekają na nas teraz, gdy siedzi obok tej kartki, czekając aż pogłaszczę ją po 
głowie i wysłucham jej plotek o Pałacu i jego kipiącym życiu. 

Zostałam oszukana. Andúnie zostało przywrócone do chwały, ale król nie pozwolił mi 
wrócić do domu. Próbował nawet odebrać mi przyjaciółkę. Chciał ode mnie synów, ale nie 
dałam mu ani jednego, z czego jestem zadowolona. Byłam królową tylko z nazwy, nie 
mając żadnej władzy. Bardzo wiele się nauczyłam, także języków i opowieści, 
wykorzystując swą wiedzę tak, jak to uważałam za stosowne. Moja przyjaciółka i jej 
synowie znosili mi wieści z Pałacu i Miasta, a ja używałam swych zdolności i wiedzy 
w sposób dla mnie najlepszy. Raz odrobina cykuty leczyła z arogancji, kiedy indziej 
wzmianka o zdradzie zrywała przymierze. W centrum życia, lecz w cieniu, uważana za 
zalęknioną dziewczynę ze wsi, kontrolowałam wszystko, co działo się w Mieście, a nawet 
w całym królestwie. 

W zeszłym roku ciotka, siostra mego ojca, zmarła w szaleństwie, krzycząc o kotach 
pijących jej krew. Moje koty zaczęły mi opowiadać o ciszy, zapadającej w pokojach po ich 
wejściu, i o znajdywanych w całym mieście kotach zwisających z szubienic. 

A teraz mój mąż, król, leży złożony gorączką. Próbowałam podać mu kojący napój, ale ci 
przeklęci lekarze zabronili mi wejść do jego komnaty. Jestem strzeżona w moich pokojach: 
powiedziano mi, że jeśli król umrze, ja również umrę; jeśli zaś przeżyje, moją karą będzie 
tylko wygnanie. 

Statek już stoi, gotów zabrać mnie w morze, a dalej – któż wie gdzie. Może znajdę 
prawdziwe Andúnië i w końcu będę stąpać po Zaginionej Wyspie. Jakikolwiek koniec mnie 
spotka, to wszystko pozostawiam za sobą. Nie uważam, by moje życie było złe; ono się 
tylko toczy tak, jak się zaczęło. Zanim przeklniesz imię Beruthiel, pomyśl o Lindorie 
i zastanów się chwilę. Jeszcze ostatnie słowo, zanim po mnie przyjdą: z chorobą króla nie 
mam nic wspólnego. 

Idą już po mnie, ciesząc się, że król żyje. Zatem – na statek. Chodźmy, Kotko. 
 

(wg Amon Hen nr 139 z 1996 r.) 

przekład: 6`l5], tekst z tzw. Teki Gwahirzęcia 

Ewa Kozińska  



STRONA 90  Simbelmynë # 21 – SZARUGA   

 

W KUCHNIACH ŚRÓDZIEMIA 
KĄCIK KULINARNY FORUM ELENDILICH 

 
Ten numer Simbelmynë poświęciliśmy w dużej części podróżowaniu, drodze, dalekim 
krainom. Freyr proponuje przepis, który przydal się Samowi Gamgee w dalekim Ithilien.  
A inne przepisy znajdziecie na Forum Elendilich www.elendili.w.pl  
 
Potrawka z królika a la Sam Gamgee 

 
Składniki: przodek i zadnia część z królika (1,5 kg), marchew, pietruszka, seler, por, pół 
główki kapusty włoskiej, cebula, kalarepa, 50 g mąki, żółtko, łyżka posiekanej natki 
pietruszki, sól, cukier. 

 
Do wrzącej, osolonej wody wrzucić przygotowane (oczyszczone z błon) mięso i gotować, 

aż opadną szumowiny. Warzywa pokrajać ozdobnie, dodać do wywaru, gotować mięso do 
miękkości, po czym wyjąć z wywaru i położyć na ogniotrwałym półmisku. Przygotować sos: 
wywar jarzynowo-mięsny odparować i schłodzić. Przygotować zasmażkę z mąki i masła, 
rozprowadzić z wywarem. Osolić, dodać cukru do smaku. Włożyć warzywa, gotować 10 
minut na bardzo wolnym ogniu. Odstawić pod przykryciem na 30 minut. Zagotować, 
zaciągnąć żółtkiem. Posypać królika posiekaną natką pietruszki, wstawić na 15 minut do 
piekarnika. Podawać z kaszą perłową, surówką z kwaszonej kapusty oraz kalafiorem 
z wody. 

 
Przygotowali członkowie Forum „Elendili” www.elendili.w.pl 

 
 
a
 

ERRATA 
 

Prosimy naszych Czytelników o zgłaszanie nam wszelkich literówek, błędów, a zwłaszcza 
usterek o charakterze merytorycznym. Oto korekta kilku błędów, które wdarły się do 
poprzednich numerów pisma: 

 
Simbelmynë nr 19: 
  
str. 14 - jest: Finwe, powinno być: Finrod; 

str. 85 - jest: 0luba , powinno być: 0ldba 
 
Simbelmynë nr 20:  
 
str. 4 - jest: Ent i drzewo, powinno być: Elf i drzewo. 
str. 8 - autorem relacji z Tolk Folku jest Elek Bregalad, czyli Jarosław Florczak. 
str. 12 - wiersz Elf i drzewo ukazał się bez zgody autorki, pani Katarzyny Wojdak „Avari”. 

Za wynikłą z pośpiechu i nieuwagi pomyłkę przepraszamy Autorkę. 
str. 37 - autorką przekładu poematu Sen o Drzewie jest Adaneth. 
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TOLKIEN ZONE 
S T R E F A  H U M O R U  H A L E T H Y  

 

 
M A R E K  DĄB R O W S K I  P R Z E D S T A W I A  
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SUMMARY IN WESTRON 
 

This is the twenty-first issue of the Simbelmynë, the magazine of the Polish Tolkien Society (Parmadili), this time celebrating 
the first anniversary of the day when the Elendili Forum ( http://www.elendili.pl ) came into being. Athrandir’s memories 
connected with creating the Forum can be found on the page 13. Connected with the name and character of our Forum (Elf-
friends) is a text by C. Karolczak, which deals with the motif of friendship in Tolkien’s books and in our life (p. 27).  

Another topic that we concentrate on in this issue is travel: in space and in time. “In space” we move for a while to New 
Zealand to visit all the places connected with the setting of the LotR film trilogy (read D. Widzyk’s report, p. 47), and we even 
attempt to find Rivendell in Norway (Galadhorn’s report, p. 64). Travelling “in time” we reprint some of the materials originally 
prepared for the “Gwaihirzę” magazine, materials which have not been published before. Tadeusz A. Olszański and 
Aleksandra Jagiełowicz give their opinions about a rather controversial translation of LotR into Polish (pp. 68-72). Then (p. 
72) T. A. Olszański reproduced and described the pages from the Book of Mazarbul. 

Several more texts are worth mentioning. Neratin in his essay (p. 17) discusses the role of the god Ing in Tolkien’s 
writings. Tallis Keeton presents a text about Beowulf, the famous ancient Anglo-Saxon poem (p. 38). We also recommend 
Angbad’s review of the Extended Edition of the Return of the King movie (p. 78). 

As usual we present beautiful poetic texts, among them some traditional Polish Christmas Carols translated into Quenya 
by Elanor (p. 5) and a charming Sindarin poem of Emyn Beraid by Elring (p. 8). Another lesson of Quenya by Thorsten Renk 
(p. 81), a piece of fan fiction providing a new vision of Queen Beruthiel and her infamous cats (p. 88), a few recipes from 
hobbits’ cookery book (p. 90) and Haleth’s Humour Zone (p. 91) close this issue. Enjoy! 

I would like to remind that we have the website of the Polish Tolkien Society at www.parmadili.w.pl and our forum at 
www.elendili.w.pl. Welcome! 
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