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Indis Tulcasso ná Nessa, Oromëo seler, ar e ná terenë ar talalarca. Nessa melë arassi i hilyar se mai 
ranyaryë rávassë; mal eryë polë ornora te, laica ve i pilin, as súrë finderyassë. E melë lilta, ar liltaryë 
Valimaressë mí oiolaiqui palisti. 
 
Żona Tulkasa - Nessa - siostra Oromego, także się wyróżnia zwinnością i chyżością. Kocha sarny i jelenie, zwierzęta 
te zawsze jej towarzyszą, gdy wędruje po puszczach, lecz Nessa jest od nich szybsza, z włosami rozwianymi na 
wietrze, śmiga niczym strzała. Uwielbia taniec i tańczy na wiecznie zielonej murawie Valimaru. 
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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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GŁOS DZIEDZICA BUCKLANDU 
 

 

  Kochani Hobbici! 

 

   Nadchodząca po zimie wiosna przyniosła artykuły o miłości 

i erotyce u Tolkiena. Nowość to w naszych tolkienowskich 

fanzinach, jako że we Władcy czy Hobbicie erotyki nie 

uświadczysz, a miłości jedynie ślady, nie licząc symboli miłości 

wzniosłej.  

   Dla starszych czytelników Simbelmynë będzie to odkrycie 

nieznanych obszarów, a dla młodych potwierdzenie 

pełnowymiarowości Tolkienowskiego Świata. 

   Jednakże odkryciem numeru są Zapiski Klubu Mniemań z IX 

tomu History of Middle-earth. Dowodzą one, iż warto podjąć 

walkę o wydanie w Polsce tomu po tomie całej History of 

Middle-earth, aby dać obraz wszystkich poszukiwań, odkryć 

i osiągnięć J.R.R. Tolkiena. 

   A my, zwykli Hobbici, czekamy już lata i spotkania wszystkich 

istot Śródziemia w połowie sierpnia w Birmingham.  

Wasz  

Bilbo Brandybuck 
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GŁOS Z MOCZARÓW 
 
 
Mae Govannen, 

 
Może to bardzo dziwne, ale nie szła nam jakoś praca nad wiosennym numerem 

Simbelmynë. Zaplanowaliśmy sobie dawno temu, że poświęcimy go interesującej zapewne 
i zbyt rzadko poruszanej tematyce miłości i seksu w dziełach Tolkiena, i że oddamy go 
w Wasze ręce na Walentynki. Pisaliśmy i tłumaczyliśmy teksty, dobieraliśmy ilustracje... Dni 
się wydłużały, mijając jeden po drugim, a my, spoglądając od czasu do czasu z dumą na 
wypchaną gotowymi już niemal materiałami teczkę (o, przepraszam, na wypchany 
dokumentami wszelakimi katalog o pięknej nazwie "Sn 23"), zagłębiliśmy się w jakichś 
zupełnie niewydawniczych sprawach. Tymczasem skończył się luty, minął marzec 
i kwiecień, wiosna odchodzi, zaczyna się lato. Zapewne gdy będziecie czytać te słowa, wielu 
z Was będzie już odpoczywać na zasłużonych wakacjach. Nie chcemy mimo wszystko czekać 
z wydaniem wiosennego numeru na przyszłoroczne Walentynki, wszak lato to w naszym 
klimacie idealna pora na rozmowy o miłości, wspaniały czas, aby kogoś pokochać - pierwszy 
raz albo znowu od nowa.  

 
O miłości i seksie u Tolkiena mówią na różny sposób trzy eseje trzech pań - tolkienistek: 

Elring, Adaneth i Tyellas. Publikujemy także bogaty zbiorek poezji miłosnej autorstwa 
użytkowników Forum Elendili: Przyjaciele Elfów, tym razem prezentujących już nie tylko 
kobiecy punkt widzenia.  

 
Choć miłość jest dla wiosennego numeru tematem przewodnim, nie wszystkie teksty na 

niej się koncentrują. Esej Freyra o eschatologii Śródziemia, pierwsza część śródziemskiego 
zielnika oraz fragment polskiego tłumaczenia tekstu Tolkiena zatytułowanego "Notion Club 
Papers" (z The History of Middle-earth, tom IX), a także kolejne dwie lekcje quenyi autorstwa 
Thorstena Renka i kończąca to wydanie humorystyczna opowieść Adiemusa nie kojarzą się 
z wiosną ani ze znakiem różowego serduszka, lecz dzięki nim serca prawdziwych 
tolkienistów na pewno zabiją szybciej niż zwykle. A w końcu w życiu i tak wszystko (nawet 
pasje filozoficzne, botaniczne czy lingwistyczne) od miłości się zaczyna i wszystko do 
miłości dąży, tylko za miłością tęskni i tylko w miłości się realizuje. Czego Wam życzymy. 

 
Joanna Drzewowska (Adaneth) 

 
a

 
 
Niniejszy numer Simbelmynë został zredagowany przez dużo szersze grono redakcyjne. 

Doborem tekstów zajęliśmy się wspólnie z Basią „Mirime” Furgoł, Agnieszką „Shani” 
Koszowską, i Joanną „Adaneth” Drzewowską. Serdecznie dziękujemy naszym Koleżankom. 
Bez nich numer ten nie mógłby powstać.  

Kolejny raz spotkamy się w Wami, naszymi Drogimi Czytelnikami, latem. 
Przygotowaliśmy dla Was Simbelmynë o tematyce celtyckiej z tekstami A. Szyjewskiego, 
J. Drzewowskiej, ciekawym wywiadem, tłumaczeniem Ballady o Aoutrou i Itroun oraz drugą 
częścią Zapisków Klubu Mniemań. 

 
Tomasz Gubała (Tom Goold) 

& Ryszard Derdziński (Frodo G. Maggot) 
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WIADOMOŚCI ZZA BRANDYWINY 
Biuletyn informacyjny Simbelmynë 

 

  
W dniach 28-29 maja część naszej redakcji weźmie udział w tej imprezie.  

Relacja w kolejnym Simbelmynë! 
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POLSCY FANI TOLKIENA 
 
List od „Drużyny Pierścienia” w Czerwionce-Leszczynach w woj. śląskim: 
 
Dzień dobry Panie Ryszardzie, 

 
To, że tak długo nie odzywałyśmy się do 

Pana, jest niezbitym dowodem, iż w naszym 
gimnazjum czas płynie jak rwąca rzeka, 
a młodzież ma wobec nas duże wymagania, 
i musimy czasami „stawać na głowie”, aby tym 
wymaganiom sprostać. Ostatnie dwa tygodnie 
nie były wyjątkiem. Pańska błyskawiczna 
odpowiedź bardzo nas ucieszyła i trochę 
onieśmieliła.  

 
Prawdę mówiąc, pomysł napisania listu do 
Niezapominki podsunął nam nasz kolega, 
Tomek Zając. Nauczyciel historii, wielki 
wielbiciel twórczości Tolkiena, który dzielnie 

wspiera nas w naszych przygodach i chętnie 
służy radą. W zeszłym roku pan Tomek 
opowiedział naszej drużynie o Tolkienie, 
wyjaśnił motywy powstania książki, nawiązał 
do Silmarillonu, a zrobił to tak pięknie, że 
postanowiłyśmy wykład wpisać na stałe do 
programu spotkań. Naszą opowieść należy 
jednak zacząć od początku.  

 
Pomysł założenia „Drużyny Pierścienia” 

powstał w ciekawych okolicznościach.  
 
W zeszłym roku, w zimie, kończyłam czytać 

po raz kolejny Władcę Pierścieni i byłam 
zafascynowana tolkienowską atmosferą, 
tajemnicą i przygodą. W tym właśnie czasie nastała śnieżna zima i chodziłam z grupą wspaniałych 
uczniów do lasu na zajęcia SKS-u. Jak zwariowani biegaliśmy po lesie, wszystko nas zachwycało, 
a jeśli nawet ktoś czuł zmęczenie, to nie przyznawał się do tego. 

 
 I wtedy właśnie narodził się pomysł 

stworzenia drużyny. Chętnych nie brakowało, 
oprócz sportowców przyłączyło się jeszcze kilka 
osób, prawdziwych wielbicieli twórczości 
Tolkiena. Jedni wnosili wiedzę, inni sprawność 
i odwagę, a wszyscy bez wątpienia byli żądni 
przygód. Zapał mieliśmy ogromny, więc 
w bardzo krótkim czasie powstał plan działania. 
Wtedy to spotkania ruszyły pełną parą. Młodzież 
zapalała się do naszych pomysłów i ze 
zniecierpliwieniem czekała na kolejne. Martwiło 
nas, że śnieg tak długo nie topnieje, ponieważ 
mieliśmy w planie założenie własnej szkółki 
leśnej. W końcu pojechaliśmy w roboczych 
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ubraniach, ze szpadlami w dłoniach do pobliskiej leśniczówki i w trudzie zasadziliśmy 600 drzewek 
(młode buki i dęby). Duma nas rozpierała, bo czuliśmy, że to zadanie było ważne. 

 
Tamtej wiosny również czas płynął 

nieubłaganie.... Zaplanowaliśmy wędrówkę 
i obóz w każdym szczególe; skompletowaliśmy 
namioty, karimaty, materace i plecaki oraz 
wózek drewna na niegasnące ognisko. Od 
dawna wiadomo było, że nasz obóz rozbijemy 
w pobliskim Kamieniu, na polu namiotowym. 

 
Muszę wspomnieć, że w międzyczasie 

powstawał nasz ręcznie wyhaftowany 
proporzec. Jak wielką miał dla nas wartość, 
miało się okazać dopiero na obozie, gdy 
podstępnie został nam skradziony. Aby go 
odzyskać, musieliśmy walczyć jak lwy z panem 
Zającem. Dzień przed rozpoczęciem obozu 
pojechałyśmy z panią Olą Kurpanik do lasu w Kamieniu i stworzyłyśmy mapę biegu patrolowego – 
od tego momentu wszystko było zapięte na ostatni guzik. 

 
16 czerwca wyruszyliśmy na spotkanie wielkiej przygody i mimo że  do Kamienia nie było daleko, 

przejęci byliśmy ogromnie. Szliśmy leśną ścieżką, zachwyceni, że pogoda dla nas taka łaskawa, po 
raz ostatni powtarzając nazwy roślin, bo wiedza ta miała się przydać podczas biegu patrolowego. 
Z każdym krokiem las stawał się coraz bardziej czarowny, a my coraz bardziej leśni. 

 
Rozbicie obozu nie było łatwe, ale 

podołaliśmy w końcu temu zadaniu. I tak, 
każdego dnia wyprawy zdawaliśmy kolejne 
egzaminy z przygody. 

Przygotowywaliśmy samodzielnie posiłki, 
całą noc pełniliśmy warty przy ognisku. 
Drugiego dnia wczesnym rankiem spotkaliśmy 
się z panem leśniczym, który oprowadził nas po 
swoim królestwie i zdradził nam wiele 
ciekawostek przyrodniczych.  

 
Po południu nasza drużyna stanęła przed 

najtrudniejszym zadaniem. Bieg patrolowy 
mogła wygrać jedynie ta grupa, która znała 

Władcę Pierścieni, pamiętała ciekawostki przyrodnicze, rozumiała zwyczaje panujące w naszej 
drużynie, potrafiła odczytać tengwar i w dodatku, w pełnym składzie wróciła do obozu, posługując 
się mapką. 

 
Czas wyprawy dobiegał końca, a ponieważ bawiliśmy się doskonale, postanowiliśmy, że Drużyna 

musi nadal istnieć, i  chociaż skład po wakacjach ulegnie zmianie, to spotkania należy kontynuować 
i co roku organizować obóz. 

 
 

Dorota Bienek, Teresa Adynowska 
Gimnazjum nr 2  

w Czerwionce-Leszczynach  
 

 



STRONA 10   Simbelmynë # 23 - PRZEDWIOŚNIE  

 

IX TOM THE HISTORY OF MIDDLE-EARTH 
SAURON DEFEATED 

 
 
 

CZĘŚĆ II 
 

(ZAPISKI KLUBU MNIEMAŃ)  

TŁUMACZYŁA 
JOANNA „ADANETH” DRZEWOWSKA 

 
 

Numery stron podane w tekście wskazują na odpowiadającą tłumaczeniu numerację stron oryginału,  
HoMe IX, „Sauron Defeated”. 
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(ZAPISKI KLUBU MNIEMAŃ) 
 

Wprowadzenie 
 
18 grudnia 1944 roku, kiedy dobiegało końca pisanie tej części Władcy Pierścieni, która później miała 

nosić tytuł Dwie Wieże (powstało już także kilka stron rozdziałów „Minas Tirith” oraz „Przegląd sił 
Rohanu” z początku księgi V), Ojciec napisał do mnie (Listy nr 92), że tego właśnie dnia widział się 
z C.S. Lewisem: „Szykuje się jego czwarta (czy piąta?) powieść i zdaje się będzie kolidować z moją 
(niejasno projektowaną trzecią). Ostatnio przychodzi mi do głowy mnóstwo nowych pomysłów na 
temat Prehistorii (poprzez Beowulfa i inne źródła, o których być może pisałem). Chcę je opracować 
jako rozpoczętą i dawno odłożoną na półkę opowieść o podróży w czasie. C.S.L. planuje opowieść 
o potomkach Seta i Kaina.” Trudno stwierdzić, co Ojciec miał na myśli, lecz sformułowanie 
„kolidować z moją” z pewnością oznacza, że tematyka książek była dość zbliżona1.  

Cokolwiek mogłoby to oznaczać, Ojciec w tym czasie myślał o ponownej próbie stworzenia 
„opowieści o podróży w czasie”. Pojawiła się ona rok później jako Zapiski Klubu Mniemań (ang. The 
Notion Club Papers). W liście do Stanleya Unwina z 21 czerwca 1946 roku (Listy, nr 105) Ojciec wyraża 
nadzieję, że w krótkim czasie „naprawdę weźmie się do pisania”, powracając do Władcy Pierścieni 
odłożonego ponad półtora roku wcześniej: „Teraz będę musiał studiować własne dzieło, żeby do 
niego wrócić” – napisał. Lecz w dalszej części tego samego listu stwierdza: 

 
„Podczas stosunkowo wolnych dwóch tygodni w okolicach ostatniego Bożego Narodzenia 

napisałem trzy części innej książki, rozgrywającej się w zupełnie innych okolicznościach 
i otoczeniu, przejętych z rozpoczętej Lost Road (którą miałem czelność kiedyś Ci pokazać: 
mam nadzieję, że została zapomniana), a także kilka innych rzeczy. Miałem nadzieję na 
skończenie tego za jednym zamachem, ale po Bożym Narodzeniu zawiodło mnie zdrowie. 
Trochę głupio o tym wspominać przed ukończeniem. Stawiam jednak Władcę Pierścieni, ciąg 
dalszy Hobbita, nad wszystkim innym, oprócz obowiązków, od których nie mogę się 
wykręcić.” 

 
O ile mi wiadomo, w zapiskach Ojca nigdzie indziej nie pada wzmianka o Zapiskach Klubu Mniemań.  
 
Długość tekstów składających się na Zapiski Klubu Mniemań oraz zapisków z nimi powiązanych 

wskazuje jednak, że dzieło to nie może w żaden sposób być efektem pracy wykonanej w ciągu dwóch 
tygodni. Aby poprzeć swoją opinię, przytoczę najważniejsze fakty, które dotyczą związków 
pomiędzy wspomnianymi tekstami, oraz krótko wspomnę o ich treści – przedmowa jest 
odpowiednim miejscem na przedstawienie ważnych informacji tego typu.  
 

~ 1 4 6 ~  
 

W miarę posuwania się prac nad Zapiskamii Klubu Mniemań Ojciec podzielił tekst na dwie części. 
Wprawdzie drugiej z nich nie ukończył nigdy i ostatecznie zrezygnował z tego podziału2, ja uznałem 
jednak, iż z wielu względów zachowanie go w niniejszej książce jest wskazane. Część I nosiła tytuł 
„Paplanina Michaela Ramera: Z rozgadanej planety”, a składa się na nią dosłowny zapis dyskusji z dwóch 
kolejnych spotkań3 „Klubu Mniemań” w Oksfordzie w czasie, który w trakcie pisania tekstu był 
jeszcze odległą przyszłością. Podczas pierwszego spotkania poruszono w rozmowie kwestię pojazdu, 
maszyny czy urządzenia, którym podróżujący w przestrzeni mogliby dojechać do celu, zwłaszcza 
w kontekście jej literackiej wiarygodności i wpływu na samą opowieść jako element podróży. 
Na drugim spotkaniu, z którego sprawozdanie jest znacznie dłuższe, jeden z uczestników, Michael 
Ramer, przedstawia swoje poglądy na temat „snów o rzeczywistości” i doświadczenia dotyczące 
„podróżowania w przestrzeni” podczas snu. 
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Pierwszy z rękopisów, określany tutaj jako „A”, zawiera pełny tekst Części I. Napisano go 
niestarannie i w pośpiechu, nie przykładając wagi do użytych sformułowań, nie nadając mu tytułu, 
nie załączając żadnych wyjaśnień dotyczących miejsca ani czasu akcji (nie podano dat), lecz, choć 
pierwotny tekst miał przejść jeszcze liczne poprawki i uzupełnienia, podstawowa jego struktura 
i bieg dyskusji w dużym stopniu obecne są już w pierwszej wersji. 

Drugi rękopis, „B”, również zawiera kompletny tekst Części I, znacznie pełniejszy niż rękopis A, 
zawierający wiele poprawek i uzupełnień i bardziej zbliżony do wersji końcowej. Tu także, jak 
w poprzedniej wersji, obu spotkaniom nie przypisano daty, a ich numeracja wskazuje, że historia 
Klubu była znacznie dłuższa, niż sugerowano to później. W kwestii rozbudowanego tytułu 
i objaśnień wstępnych w tej wersji zob. str. 148–9. 

Rękopis trzeci, „C”, napisano starannym pismem, lecz nie doprowadzono go do końca: urywa się 
na słowach Ramera „Wygląda więc na to, że istnieje przynajmniej jeszcze jedna gwiazda, którą 
otaczają planety” (str. 207). Z pewnością ciągu dalszego tego tekstu (który musiał zabrać Ojcu 
mnóstwo czasu) nigdy już nie napisano. 

Maszynopis „D”, dzieło Ojca, stanowi ostateczną wersję Części I. Pod jednym względem wersja D 
wydaje się jednak poprzedzać wersję C, gdyż zawarto w niej niektóre fragmenty wersji B, jakie 
w wersji C zostały zmienione, lecz nie ma niemal żadnych wątpliwości co do wersji ostatecznej 
tekstu, ponieważ zmiany te są nieznaczne. Po osiągnięciu miejsca, gdzie wersja C się urywa, 
maszynopis podąża za wersją B, a miejsce zmiany źródła zaznaczono na rękopisie B. (Istnieje także 
początek drugiego maszynopisu, nie sporządzony, jak sądzę, przez Ojca, lecz składa się on tylko 
z kilku stron i nie przedstawia samodzielnej wartości.) 

 
Część II, „Przedziwny przypadek Arundela Lowdhama” jest zapisem kolejnych spotkań Klubu 

Mniemań, będących kontynuacją spotkań z Części I. Część II w dużym stopniu poświęcono 
wprowadzeniu do dyskusji Klubu Mniemań Kwestii Númenorejskiej. Istnieją tylko dwie wersje tego 
tekstu, rękopis „E” i maszynopis „F”. 
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Obie wersje Części II kończą się w tym samym miejscu, na kolejnym spotkaniu Klubu, 

zorganizowanym i opatrzonym datą, lecz nigdy nie zapisanym. 
Maszynopis E jest złożonym dokumentem. Ojciec odrzucił zaraz po wydrukowaniu jego część (F1), 

zastępując ją wersją F2 i kontynuując ją aż do końca. Struktura wersji F wygląda więc jak następuje: 
F1, F1 > F2, F2 (zob. str. 237 przypis 37). 

Dla obu Części, a zwłaszcza dla Części II, sporządzono wiele materiałów w brudnopisie, 
niestarannym i niespójnym, często mało czytelnym. 

 
Podczas dalszego rozbudowywania Części II (tzn. po doprowadzeniu rękopisu E do miejsca, 

w którym się kończy) pojawił się (jak się wydaje) język adunaicki∗, wraz ze szczegółowym, choć 
niedokończonym, opracowaniem fonologicznym. Równolegle z Zapiskami Klubu Mniemań Ojciec 
napisał nie tylko zarys nowej wersji historii Númenoru, lecz rozwinął ją w kolejnych tekstach, 
składających się na Zatopienie Anadûnê, gdzie wszystkie nazwy podano w języku adunaickim. 

Jak to wszystko powiązać ze stwierdzeniem padającym w liście do Stanleya Unwina z lipca 1946 
roku, że „trzy części” dzieła zostały napisane w przeciągu dwóch tygodni pod koniec roku 1945? 
Z pewnością to niemożliwe, nawet jeśli założymy, że używając sformułowania „dwa tygodnie”, 
Ojciec znacząco się pomylił w określeniu czasu. Jak sądzę, bardzo prawdopodobnym, choć 
niemożliwym do udowodnienia, wytłumaczeniem byłoby przyjęcie, że Ojciec pod koniec owych 
dwóch tygodni odłożył pracę nad rękopisem E, nie kończąc go, w miejscu, gdzie urywają się Zapiski 

                                                      
(∗ Nazwa języka adunaickiego zapisywana jest właśnie w ten sposób, nie w formie adûnaicki, więc przy takiej 
formie pozostanę w całym tekście.) 
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 Klubu Mniemań. W tym czasie nie powstał jeszcze język adunaicki. Zapewne Część I istniała już wtedy 
w wersji rękopisu B4. Jeśli przyjmiemy te założenia, rozbudowywanie Części I i (nawet bardziej) 
Części II, ściśle powiązanej z rozwojem języka adunaickiego i stworzeniem Zatopienia Anadûnê, 
byłoby już dziełem kolejnego roku, to jest pierwszego półrocza roku 1946. Oczywiście przeczy temu 
fakt, że list do Stanleya Unwina dotyczący Zapisków napisano w lipcu 1946 roku, a zawarte w nim 
stwierdzenie „po Bożym Narodzeniu zawiodło mnie zdrowie” raczej nie sugeruje możliwości 
kontynuacji pracy. Należy jednak pamiętać, że w tym czasie prace nad Władcą Pierścieni były 
przerwane już od ponad roku i można przypuszczać, że Ojciec głęboko przeżywał rozdarcie 
pomiędzy raptownie rozwijającą się koncepcją Anadûnê i języka adunaickiego a trudną sytuacją 
związaną z odłożeniem prac nad Władcą Pierścieni. Nie musiał przecież wcale wyjaśniać Stanleyowi 
Unwinowi, czym zajmował się naprawdę! Stwierdził, że stawia „Władcę Pierścieni nad wszystkim 
innym”, włączając język adunaicki. Do przerwanych prac nad Zapiskami Klubu Mniemań nie powrócił 
nigdy. 

Różnorodność i zmienność elementów tekstu, a także skomplikowany, choć skondensowany 
materiał lingwistyczny, bardzo utrudniły edytorom stworzenie 
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zrozumiałej struktury tekstu, co wymagało wielu eksperymentów w zakresie wyboru właściwej 
formy jego prezentacji. Zapiski Klubu Mniemań wydawane są po raz pierwszy, więc oczywiście 
należało opublikować wersje końcowe tekstu, maszynopis D Części I oraz maszynopis F Części II, a to 
powoduje trudności w prezentacji. Dużo łatwiej, oczywiście, byłoby podać pierwotną wersję tekstu, 
uzupełniając ją notatkami o kolejnych zmianach, aż do uzyskania formy końcowej, znanej już 
Czytelnikom. Obie Części potraktowane są oddzielnie i każdej towarzyszą przypisy. 
Po przedstawieniu tekstu Zapisków podaję także ważne fragmenty, które w trakcie pisania Ojciec 
odrzucił lub do których wprowadził znaczące zmiany w stosunku do wersji końcowej: wczesne 
formy urywków tekstów númenórejskich „otrzymane” przez Arundela Lowdhama i staroangielskich 
tekstów, jakie zapisał jego ojciec, a także reprodukcje „faksymili” tego tekstu wraz z analizą 
tengwaru. 

Choć wersja końcowa Części II Zapisków i Zatopienia Anadûnê są ze sobą bezpośrednio związane5, 
zwłaszcza ze względu na język adunaicki, próba zaprezentowania ich razem spowodowałaby 
ogromne zamieszanie. Zatopienie Anadûnê potraktowano zatem jako zupełnie odrębny tekst 
prezentowany w trzeciej części książki, a w komentarzu do Części I Zapisków nie widziałem potrzeby 
ciągłego odwoływania się do Zatopienia Anadûnê – wzajemne powiązania tych dwu tekstów ukażą się 
wyraźniej po przeczytaniu drugiego z nich. 

 
Pewne cechy struktury Zapisków dotyczące Przedmowy, spisującego je pana Howarda Greena oraz 

listy członków Klubu Mniemań lepiej omówić w tym miejscu, zamiast przedstawiać je w komentarzu 
końcowym. 

 
Przedmowa 

 
Pierwotna wersja tekstu, rękopis A, jak wspomniałem, nie została zatytułowana ani też nie zawiera 

żadnego tekstu wstępnego, zaczynając się od słów „Gdy Ramer skończył odczytywać swą najnowszą 
opowieść...”. Pierwsza strona wersji B zaczyna się tytułem: 
 
 

Dalej niż Lewis 
albo 

Z rozgadanej planety 
 
Fragment apokryficznej Sagi Inklingów, sporządzony przez pewnego 

naśladowcę w latach 80. XX wieku. 
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Słowo wstępne do Inklingów 
 
Wszystkich obecnych, słuchających moich fantazjowań (jeśli będą ich 

słuchać) upraszam, by nie upatrywali w mym zwierciadle swych 
własnych twarzy. Zwierciadło to bowiem spękane i w najlepszym razie 
ujrzycie jedynie swe wykrzywione odbicia, przyozdobione być może 
nosem (a także innymi cechami) innych, nie  
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waszych własnych twarzy, lecz wziętych od kogoś innego spośród 
waszego grona, lub też nie należących do nikogo w ogóle. 

 
Wieczór 251 

Gdy Michael Ramer skończył odczytywać swą najnowszą opowieść... 
 

Na podany wyżej tekst Ojciec naniósł wiele poprawek, później przekreślił go całkowicie  
i zastąpił nową, oddzielną kartą tytułową (sporządzoną już po ukończeniu wersji B): 

 
Poza prawopodobieństwo6 

albo 
Z rozgadanej planety 

 
Zapis paplaniny Ramera, 

czyli Wieczór 251 i 252 z Zapisków Klubu Mniemań. 
 

[O tej rzadko spotykanej książce nie mamy wielu wiadomości. Wiemy 
jedynie, że napisano ją po roku 1989, jako apokryficzną imitację księgi 
Saga Inklingów. Autor identyfikuje się z postacią występującego 
w opowieści Nicholasa Guildforda, lecz według Titmouse’a jest to 
jedynie pseudonim zaczerpnięty ze średniowiecznych dialogów 
odczytywanych niegdyś w salach Uniwersytetu Oksfordzkiego. Jego 
prawdziwe nazwisko pozostaje nieznane.] 

 
 

Słowo do słuchaczy: Wszystkich obecnych, słuchających moich 
fantazjowań (jeśli będą ich słuchać) upraszam, by nie upatrywali 
w mym zwierciadle swych własnych twarzy. Zwierciadło to bowiem 
spękane...  

 
Dalej następuje wyliczenie pojawiających się w tekście osób (zob. str. 151). Wydaje się jasne, że 

podczas pisania wersji B wizja tekstu nie była jeszcze przez Ojca tak dopracowana, jak miała być 
w wersji ostatecznej, i być może, jeśli chodzi o formę, tekst miał być jedynie rodzajem literackiego 
żartu pisanego dla rozrywki Inklingów. Tytuły zdają się podkreślać, że częściowo miał on także być 
formą krytyki literackiej i dyskusji nad pewnymi aspektami „planetarnych” powieści Lewisa. Być 
może Ojciec pamiętał, jak dowcipnie i inteligentnie Lewis napisał recenzję „Lay of Leithian” w roku 
1930 (zob. The Lays of Beleriand, str. 151). Nie dostrzegam tu żadnych wskazówek, z których mogłoby 
wynikać, że Ojciec przewidywał, jaką formę przybierze Część II Zapisków, widzę za to dowody 
wskazujące, że tego nie przewidział (zob. str. 281-2). 

Istnieje kilka szkiców dotyczących okoliczności powstania i odnalezienia Zapisków, 
poprzedzających wersję końcową, którą przestawię za chwilę wraz z końcową wersją całego tekstu. 
Zapiski odnaleziono w wydawnictwie Oxford University Press, gdzie leżały wśród makulatury 
oczekującej na przemiał lub w wydawnictwie Messrs, Whitburn and Thoms'7. 
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Średniowieczny dialog, z którego pochodzi nazwisko Nicholasa Guildforda to Sowa i słowik (The Owl 
and the Nightingale), poetycka debata napisana pomiędzy rokiem 1189 a 1216. Na pytanie Sowy, któż 
rozsądzi między nimi, Słowik odpowiada, że „oczywiście należy wybrać Mistrza Nichole z Guldeforde, 
gdyż jest on mądry, rozsądny, uczciwy i świetnie zna się na pieśni”. 

 
Lista członków 

 
Na górze strony poprzedzającej rękopis A znajdujemy niemal na pewno pierwszy zapis spotkania 

z Wieczoru 60 Zapisków (zob. str. 211, przypis 7). Ojciec zanotował w nim następujące nazwiska: 
 

Ramer Latimer Franks Loudham  Dolbear 
 
Pod nazwiskiem Ramer Ojciec dopisał „ja”, lecz później słowo to przekreślił, wpisując „CSL” i „To”, 

które potem również wykreślił. Pod nazwiskiem Latimer Ojciec napisał „T”, pod Franks „CSL”, pod 
Loudham „HVD” (Hugo Dyson), a pod Dolbear „Havard”. 

Jest to jedyny odnaleziony zapis, który zawiera informacje identyfikujące członków Klubu 
Mniemań z Inklingami. Latimer (dla Guildforda) pozostaje nazwiskiem „sekretarza” Klubu 
w rękopisie A, słowo to wywodzi się ze starofrancuskiego latinier (‘Latiner’, władający językiem 
łacińskim), tłumacz. Loudham (w wersji A i B oraz na początku rękopisu E Części II zapisywany w ten 
sposób) jest z pewnością odpowiednikiem Dysona, co można rozpoznać nawet bez podpisu „HVD” 
(zob. Humphrey Carpenter, Inklingowie, str. 270–271), a ponieważ Franks (który staje się Frankleyem 
dopiero w trzecim tekście C) jest tu Lewisem, sądzę, że Ojciec uważał to nazwisko za odpowiednie 
dla jego charakteru. Pozostałe dwa nazwiska także prawdopodobnie „coś oznaczały”, ale nie wiem, 
jakie miały znaczenie. Dolbear nie jest nazwiskiem powszechnie używanym, lecz w Oksfordzie była 
apteka „Dolbear & Goodall” i pamiętam, że nazwa ta bardzo do Ojca przemawiała. Być może po 
prostu Dolbear, aptekarz, wydawał się Ojcu śmiesznie podobny do Havarda lub do takiego Havarda, 
jakiego chciał w swym tekście przedstawić. Ramer pozostaje wielką zagadką, na liście nie znajdujemy 
żadnej pewnej wskazówki co do jego identyfikacji z którymkolwiek z Inklingów. Sprawdzałem 
w wielu słownikach nazwisk angielskich, lecz żaden tego nazwiska nie podaje. Mogę zasugerować 
jedynie możliwość, że Ojciec utworzył je od gwarowego czasownika rame, którego znaczenie 
Oksfordzki Słownik Języka Angielskiego wyjaśnia następująco: ‘krzyczeć, wrzeszczeć głośno, wydzierać 
się; krzyczeć wciąż to samo, powtarzać wciąż tę samą czynność; otrzymać dzięki upartym prośbom; 
powtarzać’, por. także English Dialect Dictionary, ed. Joseph Wright (słownik dobrze Ojcu 
znanyi określany jako „niezbędny”, por. Listy 6), ream v3, także raim, rame itd., który podaje podobne 
znaczenia, a także ‘mówić bez sensu, bredzić’. Lecz jest to bardzo śmiałe przypuszczenie.  

Lista nazwisk jest w każdym razie interesująca, ponieważ sugeruje możliwość, że Ojciec zaczął 
pisanie od pomysłu przedstawienia serii „odpowiedników”, bez wątpienia ukazujących pewne 
wymieszanie cech, lecz możliwych do rozpoznania. Myślę jednak, że plan ten został porzucony 
bardzo szybko, gdyż Ojciec przekonał się, że takie przedstawienie postaci nie będzie użyteczne dla 
osiągnięcia postawionych celów. Nawet  
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najwcześniejsza wersja tekstu nie zawiera chyba żadnych wskazówek co do identyfikacji bohaterów 
z Inklingami, jak to widzimy w wersji najpóźniejszej Zapisków – może jedynie z wyjątkiem nazwiska 
Lowdhama. W wersji A jego udział w dyskusjach ogranicza się do żartobliwych komentarzy, a słowa, 
którymi w późniejszej wersji Części I (str. 199–201) wyraża zainteresowanie „językiem 
starosłonecznym” i przedstawianymi przez Ramera nazwami z innych światów, przypisane są 
Dolbearowi (a w wersji B Guildfordowi). 

Identyfikacja bohaterów z Inklingami nie służyłaby realizacji postawionych celów, gdyż Ojciec 
pragnął przedstawić w „Paplaninie Ramera” swe własne przemyślenia w takim zakresie, w takiej 
formie dyskusji i z takimi argumentami, jakie na prawdziwym spotkaniu Inklingów nigdy nie 
miałyby miejsca. Wiedza zawodowa i zainteresowania intelektualne członków Klubu Mniemań 
umożliwiają przeprowadzenie takich właśnie spotkań. Na str. 149 przedstawiłem drugą wersję 
strony tytułowej, gdzie po „uwagach autora do Czytelników” ostrzegających, by „nie upatrywali 
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w mym zwierciadle swych własnych twarzy” podano listę członków Klubu. W tej wersji znajdziemy 
na niej tylko sześć osób (plus Cameron), a spośród tej szóstki Ramer jest profesorem języków 
ugrofińskich, Guildford to filolog komparatysta, Loudham „szczególnie interesuje się językiem 
islandzkim i staroangielskim”, a aptekarz Dolbear „zajmuje się psychoanalizą i powiązanymi 
aspektami języka”. Na tym etapie Frankley jest wykładowcą języka francuskiego, co zostało 
zmienione na wykładowcę∗ literatury angielskiej w Clarendon, „miłośnika literatury romańskiej, 
który nie znosił kultury obszaru germańskiego”, zaś stwierdzenia dotyczące pozycji zawodowej 
i zainteresowań Jeremy’ego bardzo przypominają tekst ostatniej wersji. Ramer, Jeremy, Guildford 
i Frankley wszyscy „lubią opowieści o podróży w Przestrzeni i Czasie”. 

Utworzenie poszerzonej listy członków Klubu z ostatniej wersji tekstu (str. 159–160), zawierającej 
nazwiska ludzi, z których większość nawet nie pojawiła się na scenie, miało, jak sądzę, służyć 
stworzeniu wrażenia, że bohaterów głównych otacza jakaś mniej określona grupa. Wielostronne 
zainteresowania zakonnika Doma Jonathana Markisona obejmują częściowo wiedzę na temat 
pochodzenia języków germańskich, znaną jedynie nielicznym; zaś Ranulph Stainer w Części II 
ukazany jest jako osoba sceptyczna, z wyższością przyglądająca się dziwnym poczynaniom innych. 
Nazwisko pozornie milczącego Johna Jethro Rashbolda jest tłumaczeniem nazwiska Tolkien (Toll-
kühn: zob. Listy 165 i przypis 1). W Części II pojawia się „Rashbold, stary profesor z Pembroke”, 
naukowiec zajmujący się językiem staroangielskim, którego Lowdham nazywa „starym zrzędliwym 
niedźwiedziem” (str. 256 i przypis 72). Z pewnością lista członków Klubu zawiera wiele innych 
ukrytych żartów i żarcików. 

Sądzę, że nie ma potrzeby doszukiwać się „odpowiedników intelektualnych” w osobach z realnego 
świata, nie mówiąc już o próbach ich sportretowania (listę osób częściej – choć nie w tym samym 
czasie – biorących udział w spotkaniach Inklingów oraz ich krótkie biografie Humphrey Carpenter 
zamieścił w swej książce Inklingowie, Dodatek A). Głośne zachowanie Lowdhama i żarty w najmniej 
odpowiednich momentach to zachowania wzięte od Dysona (który jednak był inteligentniejszy niż 
Lowdham), z drugiej strony zainteresowania i wiedza Lowdhama stanowią przeciwieństwo 
zainteresowań i wiedzy Dysona. Horror borealis Frankleya niewątpliwie także przypomina  
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Dysona, choć znajomość średniowiecznych dzieł dotyczących św. Brendana (str. 265) jest już 
wybitnie poza stylem Dysona. We wcześniejszych brudnopisach listy członków Klubu nie wymienia 
się funkcji pełnionej przez Dolbeara na uniwersytecie, a rude włosy i broda oraz noszony w Klubie 
pseudonim (zob. Listy 56) czynią z niego parodię Havarda. Lecz cechy te pozostają marginalne 
w stosunku do koncepcji przedstawionych i omawianych w Zapiskach: członkowie Klubu Mniemań są 
zasadniczo postaciami fikcyjnymi, a w Części II stanie się to bardziej oczywiste niż w I. 
 

Porównując wersje A i D Części I, zauważyłem, że Ojciec zmienił niemalże każde zdanie, lecz moje 
przypisy w dużym stopniu zmiany te ignorują, jeśli (a tak jest w większości przypadków) 
poprawiono jedynie styl lub też dobitniej wyrażono ten sam argument. Podobnie nie odnotowuję 
większości zmian dotyczących przypisania wypowiedzi poszczególnym osobom, choć zmian takich 
było we wcześniejszych tekstach wiele. 

W niniejszej książce nie będę komentował tematów i zagadnień podnoszonych w „Paplaninie 
Michaela Ramera”, zarówno dlatego, że nie jestem do takiej dyskusji przygotowany merytorycznie, 
jak i dlatego, że dyskusje tego typu pozostają poza zakresem tematyki cyklu Historia Śródziemia. Jego 
celem jest przede wszystkim prezentacja tekstów poukładanych w odpowiednim (na miarę moich 
możliwości) porządku i przedstawienie związanych z nimi wyjaśnień i porównań w kontekście 
Śródziemia i ziem na Zachodzie. Ponieważ czas, jaki mogę poświęcić tej książce, jest bardzo 
ograniczony, pomyślałem, że lepiej będzie wykorzystać go na wyjaśnienie zawiłości związanych ze 
sprawami „númenórejskimi”. Ograniczyłem zatem znacząco ilość przypisów, a treść ich 
w porównaniu z zawartością merytoryczną dyskusji może się wydawać trywialna, gdyż poświęciłem 
je głównie wyjaśnianiu tekstów źródłowych, jakie mogłyby się okazać niejasne lub trudne do 
odnalezienia, a także porównaniom z wcześniejszymi wersjami tekstu i cytatom z innych dzieł Ojca. 

                                                      
∗ W oryginale „reader”, wykładowca w stopniu naukowym nieco niższym od profesora [przyp. tłum.] 
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Nie sądzę, aby powieści C.S. Lewisa Z milczącej planety (1938), Perelandra (1943) i Ta ohydna siła (1945) 
były nieznane wielu Czytelnikom niniejszej książki, lecz przedstawiłem kilka związanych z nimi 
wyjaśnień i podałem odwołania do ich tekstu. 

 
Nie wiem, dlaczego Ojciec porzucił prace nad Zapiskami Klubu Mniemań. Być może odczuwał, że 

dzieło utraciło wewnętrzną spójność, a „Atlantyda” wyszła poza ustalone wcześniej ramy 
(zob. str. 281–2). Sądzę także, że gdy Ojciec zmusił się do ponownej pracy nad Władcą Pierścieni 
i ukończył ją, zwrócił się ku dalszym, z wielką starannością prowadzonym pracom nad legendami 
Dawnych Dni, nim jeszcze dzieło to zostało wydane. Jakkolwiek było, Zapiski Klubu Mniemań nie 
zostały ukończone. Ojciec przerwał pracę na etapie końcowych prób włączenia do „opowieści 
o czasie” zagadki Ælfwina i Eadwina, a z zapomnianych Zapisków i dziwacznej postaci Arundela 
Lowdhama zrodziła się nowa, przejęta przez inną tradycję koncepcja Upadku Númenoru, która wiele 
lat później miała się stać głównym elementem Akallabêth. 
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PRZYPISY 
 

1. W przypisie dotyczącym tego fragmentu listu Ojca Humphrey Carpenter dodaje: „Następną powieścią 
Lewisa po Tej ohydnej sile i Rozwodzie ostatecznym była książka Lew, czarownica i stara szafa. Tolkien jednak 
prawie na pewno ma na myśli jakąś inną książkę Lewisa, która nigdy nie została ukończona.” Rozwód 
ostateczny opublikowano w roku 1946, Lewis odczytywał go głośno w kwietniu i maju 1944 r. (Listy 60, 69, 
72). 

Można tu przypomnieć, że Ojciec z pewnością dyskutował z Lewisem kwestię „prawdziwych snów”: 
istotnym elementem wątku Tej ohydnej siły jest zdolność Jane Studdock, by śnić o rzeczywistości, jak 
pani Ironwood stwierdza w rozdziale 3, akapicie 3. Niewątpliwie jest to czymś więcej niż kwestią 
przypadku, podobnie jak liczne wzmianki o „Numinorze” w Tej ohydnej sile (opublikowanej w r. 1945), 
zob. str. 303, przypis 15. 

 
2. W ostatniej wersji tekstu części pierwszej, oznaczonej literą D, Ojciec skreślił na pierwszej stronie tytuł 

„Część I/Paplanina Michaela Ramera/Z rozgadanej planety” (zaraz po słowach „Karty z zapisków Klubu 
Mniemań”). W ostatniej wersji F część druga nie została na początku zatytułowana. Napisana ołówkiem 
karta tytułowa dołączona do rękopisu wersji E zawiera tekst „Karty z zapisków Klubu 
Mniemań”/II/Przedziwny przypadek Arundela Lowdhama”. 

 
3. Rozwijając Część I, Ojciec dodał później na początku tekstu bardzo krótki zapis jeszcze jednego, 

wcześniejszego spotkania. 
 
4. Wskazuje na to fakt, że w wersji B nazwisko Arundela w całym tekście zapisywane jest jako Loudham, 

podczas gdy w wersji E występuje w tym zapisie jedynie na początku tekstu, później przechodząc 
w formę Lowdham. W wersji C nazwisko zapisywane jest od początku jako Lowdham. Zob. także s. 282. 

 
5. Por. z bliskim związkiem The Lost Road i pierwotnego tekstu „Upadku Númenoru”, V, str. 9. 
 
6. „Poza prawdopodobieństwo” (Beyond Probability) to żart z tytułu książki Lewisa Beyond Personality, „Poza 

osobowość”, opublikowanej w roku 1944. 
 
7.  „Whitburn (and Thoms)” to żart w nawiązaniu do nazwiska Blackwell, noszonego przez oksfordzkiego 

księgarza i wydawcę. Pierwsza nazwa tej firmy to „Basil Blackwell and Mott”. 
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Karty z 
ZAPISKÓW KLUBU MNIEMAŃ 

 
PRZEDMOWA 

 
Historia Zapisków pozostaje zagadką. Po zakończeniu letniej sesji egzaminacyjnej roku 2012 

odnalazł je pan Howard Green, sekretarz Wydziału Egzaminacyjnego, będący redaktorem tego 
materiału. Leżały na wierzchu któregoś spośród wielu worków makulatury, w piwnicy pod salami 
egzaminacyjnymi w Oksfordzie. Stanowiły nieuporządkowany pakiet, luźno przewiązany 
czerwonym sznurkiem. Na zewnętrznej karcie widniał duży napis majuskułą lombardzką, wielkimi 
literami: 

Napis ów tak przyciągnął uwagę pana Greena, iż wyjął dokumenty z worków i uważnie je 
przestudiował, a odkrywszy, że zawierają wiele interesujących i ciekawych dla niego spraw, usiłował 
ustalić wszelkimi drogami ich pochodzenie, ale bez powodzenia. 

Z samej zawartości Zapisków wynika jasno, że nie mają one żadnych związków z egzaminami ani 
z wykładami przeprowadzanymi w miejscu ich odnalezienia w przeciągu wieloletniej pracy pana 
Greena. Nie należą także do zbiorów żadnej spośród mieszczących się w tym budynku bibliotek. Nie 
zdołano ustalić właściciela również drogą zamieszczania ogłoszeń. Pozostaje zagadką, w jaki sposób 
Zapiski trafiły do worka z makulaturą. Prawdopodobnie przygotowywano je niegdyś do publikacji, 
gdyż w tekście wielokrotnie pojawiają się przypisy, lecz formalnie pozostają jedynie bardzo 
starannie prowadzonym protokolarzem klubu. Obejmują one zapis rozmów oraz dyskusji nad 
pismami, wierszami i prozą, będącymi dziełem członków klubu i przez nich odczytywanymi, a wiele 
wpisów nie zainteresuje osób spoza ich kręgu.  

Protokoły czy może sprawozdania prawdopodobnie stanowiły relację z około stu wieczornych 
spotkań, jakie odbyły się w latach (w przybliżeniu) osiemdziesiątych lub dziewięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia. Jedną z wielu interesujących kwestii powiązanych z Zapiskami pozostaje fakt, że 
żaden taki klub, jak się wydaje, nigdy nie istniał, i chociaż podobieństwa pomiędzy fikcyjną grupą 
profesorów a rzeczywistymi osobami żyjącymi w tym czasie są nieuniknione, wśród wykładowców 
Oksfordu nie odnajdziemy ani teraz, ani w poprzednim pokoleniu ludzi noszących podane nazwiska, 
odpowiadających przedstawionym w Zapiskach opisom,  
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sprawujących przypisywane bohaterom Zapisków funkcje, czy też charakteryzujących się podobnymi 
gustami bądź upodobaniami.  

Na podstawie nielicznych fragmentów i przypisów możemy przypuszczać, że autor tekstu 
identyfikuje się z postacią, która w zapisie rozmów przedstawiana jest jako Nicholas Guildford, 
jednak pan J.R. Titmass, słynny historyk zajmujący się dziejami Oksfordu w XX wieku, służący 
współczesnemu redaktorowi tekstu wielką pomocą wykazał, że jest to nazwisko zmyślone, 
wywodzące się ze średniowiecznego dialogu odczytywanego niegdyś na oksfordzkich wydziałach 
egzaminacyjnych. 

 
Po dokładnym sprawdzeniu ustalono, że paczka zawiera 205 stron papieru kancelaryjnego 

zapisanych tym samym charakterem pisma, starannym i zazwyczaj czytelnym. Kartki nie były 
ułożone po kolei, lecz większość z nich ponumerowano. W paczce znaleziono wpisy ze spotkań 51.–
75., lecz niektóre uległy uszkodzeniu, a kilka kart najprawdopodobniej zaginęło, gdyż niektóre 
dłuższe wpisy są niedokończone. Możliwe, że istniały kiedyś jeszcze trzy podobne paczki, 
zawierające sprawozdania ze spotkań 1.–25., 26.–50. i 76.–100. Z brakujących części w worku znalazły 
się jedynie pojedyncze strony pierwotnie należące do przedziału 1.–25. Wśród nich odnaleziono 
także pogniecioną i bardzo pokreśloną kartę zupełnie innego papieru, na której spisano listę 
członków klubu. 
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Gdyby całość dzieła odpowiadała skalą części tutaj przedstawionej, otrzymalibyśmy tom 
o pokaźnej objętości, którego rozmiar byłby dość zawyżony. Wiele spotkań podsumowano kilkoma 
zaledwie linijkami tekstu lub też króciutkimi zapisami, przykładem mogą być spotkania 54. i 64. 
Takie krótkie wpisy z reguły w prezentacji pomijano, chyba że ich treść wiąże się ściśle ze 
sprawozdaniami dłuższymi, wybranymi i opublikowanymi dla wszystkich zainteresowanych 
literackimi ciekawostkami. 

 

Nota do wydania drugiego 
 
Pan W.W. Wormald z Wydziału Ksiąg Unikatowych wraz z panem D.N. Borrowem z Instytutu 

Filologii Okcydentalnych zainteresowali się wielce opublikowanymi fragmentami pism i poprosili 
pana Greena o zezwolenie na przeprowadzenie badań nad rękopisem Zapisków. Otrzymaliśmy od 
nich sprawozdanie, w którym poruszane są nader interesujące kwestie. 

„W przypadku papieru tego rodzaju” – piszą Wormald i Borrow – „trudno, oczywiście, ustalić 
pochodzenie lub datę produkcji. Karty, które otrzymaliśmy do wglądu, są złej jakości, dużo gorszej 
niż zwykły papier używany do celów kancelaryjnych. Nie mając odwagi wypowiadać żadnych 
autorytatywnych opinii, wysuwamy jedynie nasze podejrzenia, że 
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papier ten jest dużo starszy niż wskazywałyby na to daty przypisywane spotkaniom Klubu, być może 
nawet o 40 do 50 lat. Oznaczałoby to, że papier pochodzi z czasów Wojny Sześcioletniej lub też 
z okresu bezpośrednio po jej zakończeniu. Podejrzenia nasze potwierdzają także różne dowody 
występujące w samym tekście, a zwłaszcza język zapisu dialogów, zawierający staromodne 
wyrażenia i nie odpowiadający zupełnie mowie potocznej lat osiemdziesiątych XX stulecia, ani też 
językowi czasów współczesnych. Wysuwamy zatem wniosek, że Zapiski Klubu Mniemań napisano 60 
lat temu lub jeszcze wcześniej.  

Przeciwko naszej hipotezie świadczy jednak zagadkowy fakt, że w treści Zapisków znajdujemy 
wzmianki o Wielkiej Eksplozji z roku 1975, a co więcej odnajdziemy także dokładnie odnotowaną 
datę Wielkiej Burzy, która rzeczywiście rozszalała się w nocy 12 czerwca 1987 roku (był to 
czwartek)1, chociaż w opisie przebiegu i skutków drugiego ze wspomnianych wydarzeń pojawiają się 
pewne nieścisłości. Bardzo ciekawe wyjaśnienie tej trudnej kwestii, nasuwające się z pewnością 
osobom znającym treść Zapisków, zaproponował pan Green. Uważa on, że wydarzenia z lat 
późniejszych opisano, przewidując przyszłość. Naszym zdaniem wchodzi w grę rozwiązanie mniej 
romantyczne, a bardziej prawdopodobne. Odnalezione karty są częścią większej ilości papieru, jaką 
zakupił około roku 1940 stały mieszkaniec Oksfordu, by zapisywać na nim protokoły (spotkań 
fikcyjnych lub rzeczywistych), lecz nie wszystkie karty zostały wykorzystane. Wiele lat później (po 
roku 1987) ten sam człowiek jeszcze raz przepisał cały tekst na tym samym starym papierze, 
zużywając go do końca. Nie wprowadzał żadnych zmian w napisanym wcześniej tekście, jednak 
uwspółcześnił daty oraz dodał wzmianki na temat Eksplozji i Burzy. 

Odpowiedź pana Greena brzmi następująco: „Panowie Wormald i Borrow podają jedno 
z najbardziej fantastycznych ‘prawdopodobnych rozwiązań’, jakie w życiu słyszałem, pomijając 
nawet, że papier złej jakości nie mógłby być znów wykorzystany do sporządzania zapisów po około 
pięćdziesięciu latach przechowywania. Nie przypuszczam, by autor tekstu był człowiekiem bardzo 
młodym, lecz charakter pisma nie wskazuje także na osobę starszą. Jeżeli pisarz już w roku 1940 nie 
był młody, to w roku 2000 musiał już być starcem w bardzo podeszłym wieku. Sądzę, że musimy 
przyjąć jako punkt odniesienia właśnie rok 2000, nie 1987, gdyż uwadze pp. Wormalda i Borrowa 
umknął jeden fakt: stary budynek przy ulicy Banbury 100, ostatni z prywatnych domów 
mieszkalnych w tamtej zabudowie, w latach 2000–2003 stał się sceną wielce natężonej aktywności                              
poltergeista, w domu ‘straszyło’* tak, że na koniec został on rozebrany, a na jego miejscu wzniesiono 
nowy budynek, przylegający do Instytutu Naturalnego Żywienia. W roku 2003 człowiek posiadający 
tak stary papier 
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(* Zob. Spotkanie 61, str. 179.) 
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i posługujący się podobnym stylem zapisu∗ oraz wyrażeniami i zwrotami językowymi 
charakterystycznymi dla czasów Wojny Sześcioletniej byłby dziwakiem niezdolnym się ukryć przed 
naszymi poszukiwaniami pod żadnym pseudonimem.  

Burza pozostaje integralną częścią zapisów spotkań 63 do     , [sic] nie jest więc żadną ‘dodaną 
wzmianką’. Panowie Wormald i Borrow muszą zatem odrzucić przedstawione przez siebie dowody 
i przyjąć datę powstania dzieła na czas po roku 1987 lub też pozostać przy swych (bardzo 
rozsądnych) argumentach dotyczących papieru, stylu zapisu* oraz języka i przyznać jakiejś osobie 
lub grupie osób żyjących w latach czterdziestych XX wieku zdolność ‘przewidywania przyszłości’. 

Pan Titmass poinformował mnie, że nie zdołał odnaleźć żadnych zapisów z lat czterdziestych XX 
wieku, zawierających nazwiska pojawiające się na liście członków Klubu. Jeśli zatem klub taki 
rzeczywiście istniał zaraz po wojnie, nazwiska muszą być pseudonimami. Daty wzięte ‘z przyszłości’ 
przyjęto być może jako dodatkowy element uniemożliwiający identyfikację. Jestem przekonany, że 
Zapiski są protokołami spotkań fikcyjnych, a przepowiednie (szczególnie ta dotycząca Burzy) mogą 
być zupełnie nieświadome, choć naprawdę są przepowiedniami, nie dziełem przypadku. Być może 
mamy tu do czynienia z dziwnym procesem tzw. inwencji literackiej, na temat której w Zapiskach 
odnajdziemy wiele informacji.” 

 

CZŁONKOWIE KLUBU MNIEMAŃ 
 
Jak wynika z opisu, Klub Mniemań nie był stowarzyszeniem o cechach formalnych, a członkostwo 

w nim nie było sprawą ściśle określoną. W zapisach rozmów pojawia się wiele osób, niektóre z nich 
rzadko lub sporadycznie. Dla wygody Czytelników drukujemy tu listę członków Klubu odnalezioną 
razem z Zapiskami, choć kilka wymienionych na niej osób nie pojawi się w zapisach wybranych do 
publikacji. Nazwiska nie są podawane w porządku alfabetycznym, wydaje się, że kolejność miała 
przedstawiać pewną hierarchię ważności: pierwsze sześć zapisano wcześniej i większymi literami, 
pozostałe kolejno dodawano później, używając różnych atramentów, lecz tym samym charakterem 
pisma. Do niektórych nazwisk dodano także później zapisy dotyczące upodobań wymienionych osób 
lub ich przeszłości. Inne informacje szczegółowe, wynikające z treści Zapisków, podano w nawiasach. 
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MICHAEL GEORGE RAMER. Kolegium Jezusowe. Urodzony w 1929 roku (na Węgrzech). Profesor 

filologii ugrofińskiej, bardziej znany jako powieściopisarz. Kiedy miał cztery lata, jego rodzice 
powrócili do Anglii, lecz w latach 1956–68 wiele czasu spędzał w Finlandii i na Węgrzech. [Wśród 
zainteresowań: języki celtyckie, starożytności.] 

 
RUPERT DOLBEAR. Kolegium Wadhama. Urodzony w 1929 r. Naukowiec chemik. Liczne 

zainteresowania, szczególnie filozofia, psychoanaliza, ogrodnictwo. [Bliski przyjaciel Ramera, 
rudowłosy i rudobrody, przez co zwany w Klubie Srogim Rufusem.] 

 
NICHOLAS GUILDFORD. Kolegium Lincoln. Urodzony w 1937 r. Archeolog. Sekretarz Klubu, 

z powodu zamiłowania i znajomości stenografii. [Rzadko wspomina się, aby odczytywał dla 
członków Klubu swoje dzieła, a jeżeli nawet, nie znajdujemy o nich żadnych zapisów, lecz wydaje się, 
że jest autorem kilku powieści.] 

 
ALWIN ARUNDEL LOWDHAM. Kolegium NBC. Urodzony w 1938 r. Wykładowca języka angielskiego. 
Główne zainteresowania: język staroangielski, islandzki, filologia porównawcza. Od czasu do czasu 
pisuje poezje komiczne lub satyryczne. [Znany jako Arry.] 

 

                                                      
(∗ Sam pan Wormald, który jest w tych sprawach ekspertem, przed wygłoszeniem swej opinii na temat 
„prawdopodobnego rozwiązania” stwierdził, że charakter pisma autora Zapisków odpowiadał używanym 
w tekście staromodnym zwrotom i pochodził z tej samej epoki. Już samo użycie pióra, nie maszyny do pisania, 
byłoby nietypowe dla człowieka z roku 1990, bez względu na jego wiek.) 
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PHILIP FRANKLEY. Kolegium Królowej. Urodzony w 1932 r. Poeta, niegdyś sławny jako przywódca 
ruchu poetyckiego pod nazwą Dziwaczne Metrum, obecnie zwyczajny poeta publikujący tomiki 
wierszy; cierpi na (jak sam to określa) horror borealis i nie toleruje niczego, co wiąże się z Północą 
i kulturą germańską. [Mimo to jest bliskim przyjacielem Lowdhama.] 

 
WILFRID TREWIN JEREMY. Kolegium Bożego Ciała. Urodzony w 1942 r. Wykładowca uniwersytecki 

języka angielskiego. Specjalizuje się w eskapizmie, autor książek historycznych i recenzji opowiadań 
o duchach, podróżach w czasie i fantastycznych krainach. 

 
James Jones. Urodzony w 1927 r. Poprzednio dyrektor szkoły, dziennikarz, dramatopisarz. Obecnie 

na emeryturze, zamieszkuje w Oksfordzie i dzieli czas pomiędzy pisanie dramatów a hobby, jakim 
jest amatorskie drukarstwo. Bardzo cichy, lecz pomocny Sekretarzowi Klubu dzięki swej wspaniałej 
pamięci. 

 
Dr Abel Pitt. Kolegium Trójcy Świętej. Urodzony w 1928 r. Niegdyś kapelan Kolegium Trójcy, 

obecnie biskup Buckingham. Uczony, czasami pisuje wiersze. 
 
Colombo Arditi. Kolegium św. Jana. Urodzony w 1940 r. Tempestosa profesor-romanista. Miłośnik 

(całkiem utalentowany) śpiewu (basem), pływania i gry w kręgle. Kolekcjoner ksiąg i kotów. 
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Dom Jonathan Markison OSB2. Kolegium Nowe, dyrektor Cuthberth’s Hall. [Wszechstronne 
zainteresowania.] 

 
Sir Gerard Manface. Kolegium Wiernych Zmarłych. Prawnik. Alpinista, wiele podróżował. Ma dużo 

dzieci, dla których pisał wiele (niepublikowanych) książek i opowiadań. [Na spotkaniach pojawia się 
rzadko. Bliski przyjaciel Frankleya, choć nie mieszka w Oksfordzie.] 

 
Ranulph Stainer. Kolegium Uniwersyteckie. Urodzony w 1936 r. Z zawodu specjalista od bankowości 

i ekonomii, prywatnie poświęca się historii i wykonywaniu muzyki, skomponował kilka utworów, 
większych i mniejszych, w tym jedną operę (Midas), która odniosła umiarkowany sukces. 

 
Alexander Cameron. Kolegium Exeter. Urodzony w 1935 r. Historyk nowożytny, zainteresowany 

szczególnie historią Hiszpanii i Ameryki Południowej. Zbiera monety i znaczki. Gra na pianoli. [Nikt 
nie pamięta, żeby zapraszał go na spotkania Klubu, i nikt nie wie, dlaczego na nie przychodzi, mimo 
to od czasu do czasu się pojawia.] 

 
John Jethro Rashbold. Kolegium św. Marii Magdaleny. Urodzony w 1965 r. Bez stopnia naukowego. 

Wykształcenie klasyczne, próbuje pisać poezje. [Przyprowadził go Frankley i z nim Rashbold 
związany jest najbardziej.] 

 
Uwaga. Zwyczajem Klubu było, że protokół ze spotkania wszyscy na nim obecni podpisywali swymi 

inicjałami, bez względu na to, czy zabierali głos, czy też nie. W zachowanym tekście Zapisków inicjały 
pisane są tą samą ręką, co tekst protokołów, zatem podpisywano się na brudnopisie napisanym 
przez N.G., gdy podawał go wszystkim do obejrzenia. Następnie sporządzano kopię w czystopisie. 
Inicjały pana Camerona nie pojawiają się ani razu. 
 

~ 1 6 1 ~  
 
 

c .d .n  
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Elendili 
 

„MIŁOŚĆ JAK Z ISKIEREK ŚWIATŁO...” 
WYBÓR LIRYKÓW TOLKIENOWSKICH  

Z FORUM „ELENDILI”  - CZ. 1 
 
 

 

ADANETH  ¤  JOANNA DRZEWOWSKA 
 
 

z pochylonej nade mną oczu twych szarości  
zgadywać będę miłość jak z iskierek światło  
ciepło bliskości twojej w pamięć swą pozbieram  
i siłę twoją zgarnę w duszy mej przepastność  
 
a kiedy srebrnozłote światło jednej Gwiazdy  
spomiędzy twoich palców spłynie między chmury  
pragnieniem mego serca aż do ciebie wzlecę  
po promieni jasnościach przez brzasku purpurę 

 
¤ 

 
Pieśń Eowyn 
 
miłości nie da się wysłużyć  
czynem odważnym ponad miarę  
i w żadnym jej nie wygram boju  
i żadnym jej nie zyskam darem  
 
przyniosłeś światło w moją ciemność  
i dawnych wieków wniosłeś chwałę  
w mój czas wplątałeś dawne dzieje  
i świat mi nowy pokazałeś  
 
ja twej nadziei nie rozumiem  
i w wierze z tobą się nie zbratam  
lecz niech cię strzegą gdy w nie wierzysz  
potężne Moce spoza świata  
 
a Ten co większy jest nad miłość  
niech w dłoniach swych utuli mocno  
mych niespełnionych pragnień gorycz  
i próżnych starań bezowocność 
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Niewielka impresja na temat... 
 

która gwiazdy rozpalasz srebrem migocące  
co jak kamienie drogie w chwale z nieba lecą  
do ciebie śpiewam dzisiaj patrząc w dal niezmierną  
tu pod drzewami ziemi mojej stojąc  
 
tobie zaśpiewam dziś coś ponad śniegi  
najczystsze wiecznie i najjaśniej biała  
z mojego brzegu zza wielkiego morza  
krzyczę do ciebie gdy ku mnie spoglądasz  
 
ty chroń mnie pośród śmiertelnego strachu  
ty Światło we mnie rozpal nim mi słońce zgaśnie  
 
A Elbereth Gilthoniel 

 
¤ 

 
Lament Indis  
 
ziemia Potęg niezmiernych Amanu kraina  
od pieśni roziskrzona rozkwita Drzewami  
pięknem nieśmiertelności zdobna aż po Koniec  
dopóki Czas istnieje mam zachować pamięć  
 
drżąc od bólu i chłodu wśród radości chodzę  
nie ma nie ma ucieczki bo gdzież uciec zdołam  
jakaż jeszcze kraina piękniejsza od marzeń  
gdy nawet na Zachodzie nie znajdę spokoju  
 
gdzie ujść mam przed tęsknotą głupią beznadziejną  
gdzie się skryć aby głosu twojego nie słyszeć  
jak zapomnieć o głodzie którym jestem cała  
jak pragnienie utulić smutek ukołysać  
 
wiesz pytam czasem Moce dlaczego istnieję  
po co to wszystko kiedy nie ma sensu w niczym  
czegokolwiek próbuję nic mi nie wychodzi  
cokolwiek chcę zatrzymać wnet bez śladu znika  
 
a oni nic nie mówią wielcy Valarowie  
a ciemność wciąż przede mną czarna niezmierzona  
cóż wyboru twojego odwrócić nie zdołam  
czy potrafię ocalić swej Nadziei płomień? 
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Bez tytułu 
 

a noc była znowu za krótka i zbyt wcześnie nadszedł poranek  
dlaczego snów nie spamiętam nigdy kolorowych  
tylko wieczorny płacz  
 
na co Finduilas marzenia tak nieprawdziwe że głupie  
niech jedno już tylko zostanie  
z tęsknoty uczynić dar  
 
z ran moich twój opatrunek  
z mych łez twoja siła 

 
 

      ¤ ¤ ¤ 
   

 

ALFIRIN   
 

Lórien  
 
Chodź ze mną tam  
Gdzie trawa lśni  
Gdzie niebo czyste jest  
Tam szepcze kwiat  
I śpiewa ptak  
A dni są piękne tak  
 
Tam, gdzie noce gwiezdne są  
Kołysze wiatr do snu  
Tam zapomniany lud  
Usłyszysz znów  
Jak śpiewa życia pieśń  
 
Czy wiesz już może  
Gdzie to jest  
Ja wiem, pokażę ci  
Zostając tam  
Radujmy się  
Dopóki mamy czas 
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ALLIVEA 
 

Inna historia (only in dream Arwen)  
 
Zgubiona w nicości Ciebie,  
sama w wielkiej pustce  
i zatopiona w swojej wyobraźni.  
Widzę jak skradasz się za moimi plecami,  
dotykasz drżącą ręką mojego ramienia..  
Zawieszasz mi nasz wisior na piersi...  
„Zwracam Ci nieśmiertelność”.  
Uchwyć moją dłoń, zaciśnij powieki...  
Z miłości, z miłości. 

 
   

 
Bez tytułu 

 
Siedziała tak opuszczona...  
Z rosą na kosmykach włosów  
Pośród mroku i łagodnej poświaty Eru.  
Umiała przeniknąć to, co widzą tylko umierający.  
Przymknęła oczy...  
„Ciiiiiii... cichooo...  
cichooo moje myśli...  
Słyszcie, jak krąży zmierzch...  
Jak dno wody wielkiej spowijają pajęczyny kresów.  
Ciiii... Szukam Cię wśród nocy przemożnych , 
przeogromnych...  
Szukam Cię tam,  
gdzie rozum jest bezsilny jak słońce w środku nocy.  
A panowanie jak włos na ostrzu Jego miecza...”  
 
Wyrwanie!  
Ocknięcie!  
Olśnienie z Jej twarzy...  
Biegnie... Nikłymi stopami dotyka miękkości...  
Łzy płyną, łzy płyną!  
Biegnie w ramiona...  
I płynie w powietrzu, a śmiech żywy - łagodny 
pieści Jej uszy...  
Nie stracone.  
Nie stracone!  
Wracam Miły!!!  
Wracam... Czekaj!!! 
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ALMOND 
 

Zakazany smak  
 
Otwarły się bramy raju  
ale czy próg przekroczyć?  
Czy wejść do krainy szczęścia  
ze złamanym sercem...?  
Serce przebite cierniem  
zakazanej miłości...  
Niekochana i odtrącona  
z zakazanym owocem w dłoni  
Zatapiam w nim moje zęby  
całuję gładką skórkę  
Marzę...marzę,  
że to nie ten owoc, lecz...  
I spada grom  
Dudnią grzmoty  
Wypada z ręki owoc  
omdlewa ciało....  
 
Przebudzenie bolesne  
wśród wiecznej pustki  
I tylko w ustach został smak owocu  
Smak zakazanej miłości... 

 
 

¤ ¤ ¤  
  

 
Oni  
 
Ona...  
Przyobleczona w biel  
Z bukietem naiwnych myśli  
I on...  
Kiedyś tak jasny, półbóg  
Teraz Czarny Pan  
 
Połączeni niechcianymi kajdanami  
Obrączką zbyt oczywistej miłości 

 
 

Wybór wierszy - Allivea 
 

ciąg dalszy na stronie 33 
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Maciej „Isilion” Wygnański – Szara Przystań
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Katarzyna „Elring” Staniewska 
 

UCHYLONE DRZWI, KUSZĄCY MROK... 
CZYLI KILKA SŁÓW O MIŁOŚCI I EROTYCE U TOLKIENA 

 
 

Jednym z najczęściej powtarzanych wobec Władcy Pierścieni i całej twórczości Tolkiena zarzutów 
jest ten, jakoby Tolkien nie umiał pisać o miłości. Zarzut to, według mnie, nie tylko nieprawdziwy, 
ale i niesprawiedliwy. Otóż zarzucać Tolkienowi, że nie umiał pisać o miłości, dlatego że napisał 
o niej mało, to tak jakby zarzucać mu, że nie umiał pisać o... serze. O tym ostatnim we Władcy 
Pierścieni odnajdujemy bodaj jedną wzmiankę: „Po długiej wędrówce i popasach pod gołym niebem, 
po tylu dniach spędzonych na odludnych pustkowiach wieczerza zdała się hobbitom wspaniałą 
ucztą; pili bowiem jasnozłociste (...) wino, jedli chleb z masłem (...), doskonały czerwony ser”.1 
O serze nie dowiadujemy się nic ponadto, że był „czerwony” i smakował doskonale. Nie wiemy, jaka 
była jego konsystencja ani czy w smaku był raczej łagodny, czy też ostry; nie wiemy, czy jego 
„czerwoność” polegała na tym, że miał ciemnożółtą barwę, czy też był to jakiś wyjątkowy gondorski 
specjał nieznany w prymarnym świecie. Nie wiemy – czy był krowi, czy kozi ani też, czy miał dziury. 
Ale czy to, że Tolkien tego sera nie opisał, oznacza, że nie umiałby? Nie. Nie wątpię, że on, miłośnik 
dobrego jedzenia, podołałby zadaniu doskonale. Po prostu ser nie był w tym momencie ważny. Ser 
w ogóle w tej powieści nie jest ważny. I zgodnie z tym tak mało miejsca zostaje mu poświęcone.  

Podobnie, toutes proportions gardées, wygląda we Władcy kwestia miłości. Miłość, związki damsko-
męskie, erotyka – to wszystko w tej powieści nie jest najważniejsze. Znakomicie wykazał to Tadeusz 
A. Olszański w artykule „Czy bohaterowie Tolkiena są ‘papierowi’?”2 Nie będę tu powtarzać jego 
argumentów, pozwolę sobie tylko przytoczyć kluczowy dla moich wywodów fragment: „[Tolkien] 
był głęboko przekonany, że miłość do kobiety to nie wszystko, co się liczy w życiu. Że czasem 
nadchodzi czas wojny, a w nim nie ma (nie powinno być!) miejsca dla kobiet, że istotą życia 
człowieka (tak kobiety, jak i mężczyzny) jest podejmowanie trudów, a miłość to tylko jeden z wielu 
z nich.”3  

Myślę, że te słowa mogą odnosić się nie tylko do Władcy Pierścieni, ale także do pozostałych dzieł 
Tolkiena. Miłość między mężczyzną a kobietą nigdy nie była dla niego jako dla Autora najważniejsza, 
dlatego pisał o niej niewiele. Od czasu do czasu, choć rzadko, pojawia się jednak w jego utworach. 
A stwierdzenie „ktoś pisze o czymś rzadko” nie jest chyba równoznaczne z „nie umie o tym pisać”... 
Nie jest prawdą, że Tolkien o miłości pisać nie umiał. Umiał. Tylko pisał o niej w sposób nieco inny 
niż ten, do którego my, nauczeni czytać w drugiej połowie XX wieku, jesteśmy przyzwyczajeni.  
Najpierw chciałabym przypomnieć o pewnej bardzo istotnej cesze pisarstwa Tolkiena, o której już 
pisano (por. choćby artykuł Ewy J. Godzińskiej „Malowanie słowami: sugestywność w dziełach J.R.R. 
Tolkiena”, sąsiadujący na łamach Aiglosa z cytowanym wyżej tekstem T.A. Olszańskiego). Mam na 
myśli jego umiejętność wywołania w paru zaledwie słowach całej złożonej sytuacji, obrazu, uczuć. 
Przytoczę tylko jeden przykład, który na mnie wywarł największe wrażenie. W Drużynie Pierścienia 
czytamy następujący dialog: 

„– Gotów jesteś na wielką naradę? 
– Czuję się gotów na wszystko – odparł Frodo. – Największą jednak ochotę miałbym 

na daleki spacer i zwiedzenie doliny. Chętnie bym zajrzał do tych sosnowych borów! – 
rzekł, pokazując odległą północną część Rivendell.  

– Może będziesz miał po temu sposobność później – powiedział Gandalf. – Teraz nie 
możemy jeszcze układać żadnych planów. Wiele rzeczy dziś usłyszymy i niejedną 
trzeba będzie podjąć decyzję.”4  

                                                      
1 J.R.R. Tolkien, Dwie wieże, Warszawa, Muza 2004, s. 351. 
2 Aiglos nr 2/2004. 
3 Ibidem, s. 16. 
4 J.R.R. Tolkien, Drużyna Pierścienia, Warszawa, Muza 2004, s. 317. 
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Owe odległe sosnowe bory na północy Rivendell, ledwo wspomniane, nigdy później nie 
pojawiające się na kartach powieści, przemawiają do mnie znacznie silniej, niż gdyby Tolkien 
dokładnie je opisał: jak były wielkie, czy rosły tam tylko sosny, czy może i inne drzewa, i jak gęsto... 
Wystarcza mi to, że one tam są. Zamykam oczy i mogę je zobaczyć. I tak jak Frodo – pośród zamętu, 
lęku wywołanego ciążącą nade mną odpowiedzialnością, nadciągającą nieuchronnie koniecznością 
podjęcia decyzji – pragnę tam iść, w ciszę, odetchnąć leśnym powietrzem, poczuć zapach żywicy... 
A słowa Gandalfa „może będzie po temu sposobność później” niosę w sobie jak obietnicę. Może 
naprawdę kiedyś będę mogła tam iść. 

Podobnie wygląda kwestia miłości i erotyki na kartach dzieł Tolkiena. To, że coś nie jest dokładnie, 
w każdym szczególe opisane, nie oznacza, że nie istnieje. Istnieje. I to istnieniem bardzo 
intensywnym – bo subtelna, dyskretna wzmianka o tym, odpowiednimi słowami i w odpowiedniej 
sytuacji nakreślona, może być dla czytającego o wiele bardziej sugestywna niż bezpośredni opis.  

Jako pierwszy przykład przywołam najbardziej znany wątek miłosny w twórczości Tolkiena, czyli 
miłość Aragorna i Arweny. Uczucie, jakie łączy tych dwoje, explicité wyłożone jest Czytelnikowi 
dopiero pod koniec Władcy Pierścieni, gdy Arwena przybywa do Minas Tirith, by zostać żoną króla. 
Wszystko wcześniejsze – to tylko wzmianki, napomknienia. Uważny Czytelnik domyślił się już, rzecz 
jasna, o co chodzi, ale właśnie – musiał się domyślić. Odpowiedzieć sobie na pytania: dlaczego na 
uczcie u Elronda Obieżyświat, oberwaniec z Eriadoru, rozmawia z córką gospodarza, elfią 
arystokratką, jak z równą sobie? Dlaczego, zanim wraz z drużyną opuścił on Rivendell, „siedział 
z głową zwieszoną na kolana; tylko Elrond wiedział, co Obieżyświat przeżywa w tej chwili”?5 
Do kogo, niewidzialnego dla oczu Froda, przemawiał Aragorn w Lórien? A odpowiedź na te pytania 
ułatwia postawienie się samemu w sytuacji Aragorna – wielu z nas tak kiedyś z kimś, na pozór 
bardzo odległym i odmiennym, rozmawiało jak z najbliższą osobą. Wielu tak się kiedyś musiało 
z kimś rozstać. Wielu ma takie wspomnienia. 

Wiem, że taki, a nie inny sposób przedstawienia tej sytuacji wynika w dużej mierze z tego, że na 
początku miało nie być żadnej Arweny, że pojawiła się w koncepcji Autora znacznie później, gdy 
akcja posunęła się znacznie do przodu... Ale to, że Tolkien wprowadził tylko te nieliczne wzmianki 
o uczuciu bohaterów, zamiast ubarwiać akcję opisami ich miłosnych rozterek i schadzek w ogrodach 
Imladris, świadczy według mnie wyłącznie o jego mistrzostwie, a nie o nieudolności jako pisarza.  

Aby zakończyć temat Arweny i Aragorna, przypomnę jeszcze jeden moment, tym razem z Powrotu 
króla. W rozdziale „Szara Drużyna” (s. 53) Halbarad wręcza Aragornowi czarny sztandar jako dar od 
Arweny i przekazuje mu jej słowa: „Dni są już policzone...” Tylko to; nic więcej. Tych dwoje złączyła 
miłość silniejsza aniżeli pragnienie nieśmiertelności, niż wszelkie mury dzielące dwie tak odmienne 
od siebie istoty... Ale teraz toczy się wojna i jedyne, co w tej chwili się liczy, to powinność 
wojownika, straszna droga, którą musi przebyć Aragorn. To nie czas na miłosne wyznania i oboje 
o tym doskonale wiedzą. Wie o tym także Tolkien – i dlatego jego bohater od ukochanej otrzymuje 
czarną chorągiew, nie miłosny liścik. Słyszy ponaglenie do wejścia na drogę śmierci, nie zaproszenie 
do życia w szczęściu. Tak właśnie, w sposób surowy i poważny, w tych ciężkich czasach spełnia się 
ich miłość. I dlatego jest piękna i wzniosła.  

Kolejnym przykładem wątku miłosnego we Władcy jest zauroczenie Éowiny Aragornem. Tak łatwe 
do zrozumienia, tak często opisywane, że nie ma potrzeby powtarzać tych opisów ani przywoływać 
mechanizmów owej fascynacji – któż z nas ich nie zna? I z całą stanowczością będę twierdzić, że opis 
tejże fascynacji u Tolkiena należy do najwspanialszych, najprawdziwszych, najbardziej 
wiarygodnych w całej literaturze światowej. Pomimo to, a może właśnie dlatego, że naszkicował ją 
tak oszczędnymi środkami: kilka spojrzeń w Edoras – ale jak opisanych! Wymiana pozdrowień, 
przypadkowe zetknięcie rąk podczas przekazywania pucharu, drżenie – ale czyż trzeba więcej słów, 
abyśmy sobie wyobrazili, co oboje wówczas poczuli? I wreszcie ich rozmowa przed wstąpieniem 
Aragorna na Ścieżkę Umarłych, rozpaczliwie szczere wyznanie Éowiny, jej przyznanie się przed nim 
i przed sobą samą do samotności, goryczy, upokorzenia, błaganie na kolanach o jego łaskę – 
i odpowiedź Aragorna: „Nie, księżniczko”.6 Po co więcej opisów, rozwodzenia się nad uczuciami 
obojga? Tolkien doskonale wiedział, co może czuć człowiek, który w takiej sytuacji słyszy jedno 
strasznie krótkie i bolesne słowo – Nie. 
                                                      
5 Ibidem, s. 371. 
6 J.R.R. Tolkien: Powrót króla, Warszawa, Muza 2004, s. 66. 
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Silmarillion i Niedokończone opowieści wspominają o miłości nieco częściej, jako że opisują wiele 
postaci, a ich teksty są znacznie bardziej różnorodne niż spójna, jednolita powieść, jaką jest Władca 
Pierścieni. Przykłady wątków miłosnych można by mnożyć, ale ich dokładny opis to temat 
zasługujący na znacznie obszerniejsze opracowanie niż mój skromny, powierzchowny szkic. 
Przywołam więc tylko jeden, i nietrudno się chyba domyślić, że będzie to najsłynniejszy z tych 
wątków, czyli historia Berena i Lúthien. A ponieważ zgodnie z podtytułem niniejszy tekst traktuje 
nie tylko o miłości, ale i o erotyce w twórczości Tolkiena, wypadałoby i ten temat wreszcie poruszyć.  

Nie zamierzam tu streszczać całej opowieści, bo wszystkim czytelnikom Simbelmynë z pewnością 
jest doskonale znana. Chciałabym skupić się na jednym jej fragmencie: 

 
„Wtedy Beren zrozumiał, że nie da się Lúthien wyłączyć spod wyroków wspólnego ich 

przeznaczenia i nie namawiał jej dłużej, by się z nim rozstała. Za radą Huana i z pomocą 
czarów Lúthien przywdział skórę Drauglina, królewna zaś okryła się skrzydlatą skórą 
Thuringwethil. Beren zaprawdę wyglądał w tym przebraniu jak wilkołak, z tą tylko 
różnicą, że w jego oczach świecił duch czysty, chociaż posępny; zgroza odmalowała się 
w nich, kiedy zobaczył wczepioną w swój grzbiet istotę podobną do nietoperza ze 
zmiętymi skrzydłami. W świetle księżyca skoczył, wyjąc, ze wzgórza, a nietoperzyca 
żeglowała w powietrzu nad jego głową.”7  

 
Oto mamy tu do czynienia z sytuacją niesamowitą, przedziwną, rzekłabym – perwersyjną. Beren 

i Lúthien do tej pory byli bohaterami baśni o człowieku i elfiej księżniczce. Sceneria tej baśniowej 
opowieści to piękny, zaczarowany las i ukryte królestwo; przygody Berena, choć niebezpieczne, jak 
walka z synami Fëanora czy uwięzienie w Tol-in-Gaurhoth, mogłyby się znaleźć w każdej szanującej 
się baśni, gdzie dobro jest wyraźnie oddzielone od zła. Tak też było tutaj: dwoje (czy troje, wliczając 
Huana) dobrych bohaterów, walczących ze złymi mocami (Sauron, Drauglin). I nagle sytuacja 
przestaje być tak jednoznaczna: oto ci „dobrzy” bohaterowie, czyli Beren i Lúthien, przeistaczają się 
w istoty złe. To tylko przeobrażenie zewnętrzne, zapewnia nas Autor, uspokajając nas słowami 
„w jego oczach świecił duch czysty...” Więc dlaczego Beren wyje w świetle księżyca? Dlaczego ze 
zgrozą spogląda na nietoperzycę, choć wie, że to przecież jego ukochana Lúthien? Dlaczego ona 
wczepia mu się pazurami w grzbiet, choć równie dobrze mogłaby lecieć ponad nim w powietrzu?  

Co mogli czuć wtedy oboje? Mieli świadomość, że łamią wszelkie normy przyjęte w ich świecie. 
Jako pierwsi naruszyli prawo mówiące, że elf i człowiek nie powinni się wiązać miłością. Połączyli się 
wbrew woli rodziców Lúthien, by wyruszyć w niebezpieczną, szaleńczą podróż niemal do piekła, do 
siedziby samego Morgotha, do straszliwej krainy zła. A celem ich wyprawy miało być zdobycie 
Silmarili, przeklętych klejnotów, po które nie wolno było sięgnąć nikomu poza synami Fëanora. Czy 
trzeba więcej, aby mieć poczucie, że łamie się oto wszelkie prawa i normy? Czy w tej chwili Beren 
i Lúthien nie utracili niewinności – cokolwiek by to miało oznaczać? 

Weźmy też pod uwagę, jaki mógł być stosunek Berena do Lúthien poza tym, że ją pokochał od 
pierwszego wejrzenia. W odróżnieniu od niego była nie tylko istotą nieśmiertelną, ale także – jako 
córka Meliany – pół-Majarką, niemal półboginią. Znała czary, była wyjątkowo uzdolniona, 
inteligentna i odważna, nawet jak na istotę tak szlachetnie urodzoną. Oprócz miłości Beren musiał 
odczuwać wobec niej także wielki respekt. Nie bez znaczenia jest też sposób, w jaki Lúthien 
w towarzystwie Huana przybywa do swego ukochanego w Anfauglith – przebrana w skórę 
nietoperzycy Thuringwethil: „Beren na ich widok osłupiał ze zdumienia, słyszał bowiem głos 
Lúthien, i wydało mu się, że to zjawa przysłana, żeby go omamić.”8 To musiało być dla niego 
niezwykłe przeżycie – ujrzeć umiłowaną Lúthien w tak demonicznej postaci, dziką, z palczastymi 
skrzydłami, których każdy palec zakończony był żelaznym szponem... Czy taki obraz nie mógł 
wzbudzić w nim – obok zdumienia i grozy – także fascynacji? Co mógł czuć, gdy ona, w swej nowej 
roli jeszcze bardziej dominująca i władcza, kazała mu przyoblec skórę wilkołaka, by wyruszyć z nim 
razem w drogę – do piekła? Jeśli ktoś w tej sytuacji nie wyczuwa silnego napięcia erotycznego, to 
pozostaje mi tylko współczuć ubóstwa wyobraźni.  

                                                      
7 J.R.R. Tolkien, Silmarillion, Warszawa, Amber 2000, s. 169. 
8 Ibidem. 
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I wdzięczna jestem Tolkienowi, że nie napisał nic więcej. Że zostawił ich tak razem, wśród 
ciemności, dwoje demonów, mknących na północ ku siedzibie Morgotha. Naprawdę nie musiał pisać 
nic więcej.  

Myślę, że zbliżając się do końca mojej skromnej pracy, winna jestem Czytelnikom pewne 
wyjaśnienie. Otóż zapoznałam się z twórczością Tolkiena po raz pierwszy w wieku, który uważa się 
za całkiem nieprzystający do tej lektury. Rozpowszechniony jest bowiem pogląd, że Władca Pierścieni 
jest powieścią, którą należy przeczytać we wczesnej młodości. Później można do tej książki wracać, 
uczynić sobie z niej życiowe hobby – ale to właśnie pierwsze zetknięcie z nią, w wieku nastu lat, 
determinuje późniejsze postrzeganie tego dzieła. W moim przypadku było inaczej... Czytałam zawsze 
dość dużo, tak w dzieciństwie, jak i później, ale Władca należał do tych lektur, przez które nie byłam 
w stanie przebrnąć. Teraz tego żałuję – myślę, że moje życie potoczyłoby się całkiem inaczej, 
gdybym dawniej, wbrew niechęci, zdołała się jednak przebić przez pierwszy rozdział...  

Nie czas to jednak ani miejsce na próżne żale. Tak czy owak, zapoznałam się z dziełem Tolkiena po 
raz pierwszy już stanowczo nie jako nastolatka – w wieku, w którym odczuwa się już przesyt 
i zmęczenie pewnymi motywami w literaturze. I właśnie czystość i szlachetność Władcy mnie 
zachwyciła, urzekła. Była dokładnie tym, czego wówczas potrzebowałam.  

W związku z tym nasuwa mi się pytanie: być może zarzucanie Tolkienowi zbytniej pruderii lub 
nieumiejętności pisania o sprawach miłości i erotyki wynika z faktu niegdysiejszego rozczarowania? 
W tym okresie życia, kiedy młody człowiek szuka prawdy o otaczającym go świecie, ale także o sobie 
samym, o nowych, nieznanych mu emocjach – otrzymuje do rąk powieść piękną, wzniosłą, 
poruszającą, ale pod tym względem pozostawiającą przecież niedosyt... (Podkreślam jeszcze raz: 
dlatego, że Autor o tych kwestiach pisać nie zamierzał, nie zaś dlatego, że nie umiał). Tym bardziej, 
że w większości przypadków trudno od nastolatka wymagać takiej wiedzy, o jakiej pisałam wyżej – 
wiedzy o skomplikowanych nieraz stanach uczuciowych, którą Tolkien zakładał u swoich 
czytelników, i na tym założeniu budował swoją narrację.  

A na zakończenie mam pewną radę: jeśli komuś w dalszym ciągu doskwiera brak wątków 
erotycznych u Tolkiena, to... niech je sobie dopisze sam. To nie żart ani impertynencja z mojej 
strony. Na stronie Henneth Annûn9, jednej z największych skarbnic okołotolkienowskich fanfików 
w sieci, znajduje się (wśród wielu prac o bardzo różnej wartości) prawdziwy klejnot: opowiadanie 
pt.: A Very Fire autorki o pseudonimie Deborah. Jest to naprawdę świetna proza, ukazująca fascynację 
(nie tylko erotyczną) Fingolfina Fëanorem. A ściągając plik, nie należy zapominać o suplemencie, 
zamieszczonym pod osobnym tytułem A Burning Flame, pozostającym, delikatnie rzecz ujmując, 
w bardzo ścisłym związku z tematyką mojego szkicu...  

Wspominam o tym opowiadaniu, bo moim zdaniem Deborah uczyniła najwłaściwszą rzecz pod 
słońcem: zamiast narzekać na brak erotyki w dziele, które ją – podobnie jak wielu innych – 
poruszyło i urzekło, wzięła sprawy w swoje ręce i nasyciła erotyką jeden z głównych 
i najciekawszych wątków Silmarillionu, nie zatracając przy tym głębi i szlachetności tegoż dzieła. 
Niewiarygodnie trudna sztuka, ale jednak jej dokonała... Choć to oczywiście tylko moja bardzo 
subiektywna ocena – dla wielu Czytelników takie postępowanie może być równoznaczne ze 
świętokradztwem. Ale przecież chyba nie dla tych, którzy skłonni są zarzucać Tolkienowi 
wiktoriańską pruderię. 

Tolkien nie skończył swego dzieła. I w pewnej mierze był to zabieg świadomy. Zostawił nam wiele 
otwartych drzwi, niekiedy zaledwie uchylonych... Niektóre z tych drzwi prowadzą w mrok. A ten 
mrok pociąga, kusi, uwodzi... 

 
Katarzyna „Elring” Staniewska 

                                                      
9 www.henneth-annun.net. 
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Elendili 
 

„MIŁOŚĆ JAK Z ISKIEREK ŚWIATŁO...” 
WYBÓR LIRYKÓW TOLKIENOWSKICH  

Z FORUM „ELENDILI”  - CZ. 2 
 

 
ARATHULION 

 
Wstałem patrzę w niebo  
Słońce biegnie  
Cisza  
Myśli pełne, przepełnione  
Kropla za kroplą  
Ze zwierciadeł duszy  
Upadek aż do dna  
Przelały się  
To łzy popłynęły strugą  
Wpadając gdzieś do Morza  
Popłynęły z nimi uczucia  
Niewiedza, Niepewność  
Niemiłość.... 
 

¤ ¤ ¤   
 
 
 

GALADHRIEL 
 

Poza okręgi świata  
 
miłość przyszła niespodziewanie  
połączyła nas  
wbrew naszemu przeznaczeniu  
 
miłość przyszła niespodziewanie  
i ściągnęła na mnie śmierć  
nie zniosę rozłąki  
nie mogę żyć wiecznie  
bez ciebie  
nie chcę żyć  
 
odrzucam nieśmiertelność  
wybieram śmierć  
podzielę twoje przeznaczenie  
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pójdę twoją drogą  
wytrwam z tobą do końca  
razem pójdziemy  
poza okręgi świata 
 

ISIL-GALDUR 
 

Gwiazda 
 
Gwiazda świeci nad godziną naszego spotkania  
Gwiazda ta jest czysta, ciepła i piękna  
Czystość jej w całej osnowie  
Potęgi jej całej nawet nie schowa  
 
Otuchy nam doda i zło przezwycięży  
Wróg blasku jej się przelęknie  
W popłochu całe jego zastępy  
Wnet się rozpierzchną  
 
Blask jej jednak kiedyś przeminie  
I rozstania nadejdzie czas  
Jednak zostanie w sercach naszych  
Wspomnienie dawnych chwil 

 
 

¤ ¤ ¤ 
 
 

NIMRODEL TUK 
 

Bez tytułu 
 

Pozwól mi marzyć  
O tym małym zakątku  
Gdzieś zgubionym na Montmartre  
 
Między miłością, a rozpaczą  
Entre le desespoir et l'amour  
 
Gdzie mała karuzela  
Zatrzymać chce czas  
Pędzel dotyka czułych płótna strun  
Więzi w swej mocy  
Garść chwil ulotnych  
 
A schodów szlak  
Sięga za horyzont  
Spełnienia szukając ...  
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OLÓRIN WHITE 

 
Strzał zapomnienia 

 
Kiedy ujrzałem Ciebie  
coś strzeliło w serce moje  
Byłem w stanie zrobić wszystko  
dla dobra tego  
co było dla mnie ważne  
Miałem cel  
Do którego warto było dążyć  
Aż tu nagle, jedna chwila  
Wszystko legło w gruzach  
Nadzieja w proch obrócona  
Teraz co innego...  
Chciałbym zmienić bieg czasu  
Zapomnieć chwile, w których  
Serce oddało strzał jakże ślepy  
Doprowadzając ostatecznie do smutku. 

Wybór wierszy - Allivea 
 

 
Rysiek „Galadhorn” Derdziński – Thingol i Meliana
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Karolina „Melinir” Stopa – Wzgórza
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Joanna „Adaneth” Drzewowska 
 

O SEKSIE U TOLKIENA 
ORAZ O PEWNYM TEŚCIE NA DOJRZAŁOŚĆ UMYSŁOWĄ 

 
 
Tekst ten powstał jako odpowiedź na treści zawarte w artykule Edwina Muira z dziennika Observer z dnia 
27 listopada 1955 r. Można też porównać go z artykułem pt.: Warm Beds Are Good. Sex and Libido in 
Tolkien’s Writing1, autorstwa amerykańskiej tolkienistki Tyellas. Tekst Tyellas otrzymał nagrodę Mithril 
Awards jako Najlepszy Tekst Krytyczny roku 2003.   
 

„Wszystkie postacie to chłopcy przebrani za dorosłych bohaterów. Hobbici 
(czy inaczej niziołki) to zwykli chłopcy, duzi ludzie wprawdzie doszli już do piątej klasy, 
ale żaden z nich nie wie właściwie nic o kobietach, chyba że ze słyszenia. Nawet elfy, 
krasnoludy i entowie to wieczni chłopcy, którzy nigdy nie osiągną dojrzałości.”– Edwin 
Muir w recenzji Powrotu króla w Observerze z 27 listopada 1955 r.2 

 
 „Niech diabli wezmą Edwina Muira i jego opóźnione dorastanie. Jest na tyle dorosły, 

żeby być trochę mądrzejszym. Dobrze by mu zrobiło wysłuchanie opinii kobiet o jego 
‘wiedzy o kobietach’, szczególnie jako testu na dojrzałość umysłową.” – J.R.R. Tolkien, 
Listy 177, str. 344. 

 
Na początek muszę stwierdzić, że podany wyżej cytat (z Tolkiena, nie z Muira) jest jednym 

z najlepszych komplementów pod adresem kobiet (oraz ich opinii), jakie w życiu czytałam. I mimo 
że Edwin Muir raczej już mnie nie wysłucha, przedstawię swoją, jak najbardziej kobiecą opinię na 
temat jego recenzji oraz podobnych testów. Od razu zaznaczam, że jest to jedynie moja opinia (nie 
traktat naukowy) i, choć oparta, jak mi się wydaje, na solidnych podstawach z odwołaniem do 
tekstów źródłowych, pozostaje bardzo subiektywna i na pewno nie wyczerpuje tematu. Dodam także 
(chociaż jest to „wiedza o kobietach” nie wykraczająca poza zakres piątej klasy), że z mojego 
kobiecego punktu widzenia oddzielenie seksu od miłości po prostu nie wchodzi w grę i w całym 
tekście traktuję seks jako naturalnie i nierozłącznie związany z miłością, choć nigdzie tego nie 
zaznaczam. 

Wielu ludzi popełnia zasadniczy błąd, identyfikując niedojrzałość z aseksualnością. Bo w recenzji 
z Observera raczej nie chodzi o „chłopców, którzy doszli do piątej klasy”, a którzy, ogólnie rzecz 
traktując, jak większość ludzi od urodzenia (a może nawet wcześniej) na swój niedojrzały sposób są 
istotami w pełni seksualnymi. Muir ma, jak sądzę, na myśli ten sam zarzut, jaki stawia Tolkienowi 
wielu współczesnych krytyków i pseudokrytyków – zarzut przedstawiania aseksualnych bohaterów 
w świecie bez erotyki.  

Istota aseksualna, czy to w świecie realnym, czy ukazana jako bohater literacki, to osoba, która nie 
odczuwa potrzeb seksualnych i nie jest zdolna do przeżycia przyjemności seksualnej. Przyczyn 
aseksualizmu może być kilka, niektóre z nich to: 

 
• przyczyny wrodzone, jak wady genetyczne, wrodzone mikrouszkodzenia mózgu, wrodzone 

nieprawidłowości hormonalne; 
• przyczyny nabyte natury fizycznej, jak choroby blokujące odczuwanie potrzeb seksualnych, 

zaburzenia hormonalne, stres, przemęczenie; 
• przyczyny nabyte natury psychicznej, jak różnego rodzaju urazy emocjonalne. 
 

                                                      
1 http://www.ansereg.com/warm_beds_are_good.htm. 
2 Za: J. Pearce, Tolkien, człowiek i mit, Zysk i S-ka 2001, str. 132. 
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W przypadku czynników grupy trzeciej, trudno odróżnić prawdziwy aseksualizm od 
spowodowanego emocjonalnym urazem unikania wszelkiej aktywności seksualnej. Ofiara 
przestępstwa seksualnego może podświadomie tłumić w sobie odczuwanie i wyrażanie tego typu 
potrzeb, ale to nie oznacza, że stała się osobą aseksualną. I tu dochodzimy do bardzo ważnej 
kwestii: brak aktywności seksualnej czy doświadczeń seksualnych („niedojrzali chłopcy” 
z recenzji Muira) nie jest wyznacznikiem aseksualności. Aseksualizm może być jedną z przyczyn 
braku aktywności, to prawda. Lecz są też inne przyczyny, na przykład: 

 
• pozbawienie możliwości realizacji odczuwanych potrzeb (okoliczności, wpływy środowiska, 

choroby); 
• świadoma decyzja rezygnacji z aktywności seksualnej. 
 

Różnica pomiędzy aseksualnością a brakiem aktywności seksualnej polega zatem na różnicach 
w odczuwaniu, nie w działaniu. Można być osobą o zerowej aktywności w tej dziedzinie, 
a jednocześnie istotą w pełni seksualną i świadomą swojej seksualności. Seksualność to przecież 
także odbieranie siebie samego jako jednostki płciowej (z zachowaniem pełnego szacunku dla swojej 
płciowości) i postrzeganie innych w ten sam sposób, z dostrzeżeniem (u siebie i innych) 
i z odpowiednim wartościowaniem wszelkich fizycznych i psychicznych reakcji na płeć przeciwną. 
Mówiąc jeszcze szerzej, seksualność polega również na przyjęciu określonej roli w społeczeństwie, 
roli kobiecej lub męskiej, oraz na „kobiecym” lub „męskim” podejściu do dzieci (niekoniecznie 
swoich).  

Gdzie zatem umieścimy bohaterów powieści Tolkiena? Terminem „niedojrzali chłopcy” określa się 
zwykle Bilba, Froda, Boromira, Legolasa i Gimlego, mężczyzn różnych ras, których łączy jedna cecha: 
z reguły nie posądza się ich o żadne doświadczenia seksualne (nie biorę pod uwagę tekstów z cyklu 
fanfiction ani pomysłów tzw. mniejszości seksualnych). Czy naprawdę są to postacie aseksualne, czy 
po prostu (chwilowo lub permanentnie) nieaktywne seksualnie? I czy „nieaktywność” wynika 
z „niedojrzałości”, czy może wręcz przeciwnie? Przyjmuję, że każda z przedstawionych możliwości 
jest prawdopodobna, lecz w różnym stopniu, i spróbuję uzasadnić, dlaczego niektóre z nich uważam 
za mniej lub bardziej prawdopodobne. 

Aby odpowiedzieć na zadane wyżej pytania, należy wprowadzić pewne rozgraniczenia rasowe, 
pamiętając o odrębnym pochodzeniu i „konstrukcji”, zapewne także psychicznej, krasnoludów. 
Omawiając przypadki „chłopców”, mamy do czynienia z trzema rasami (przyjmuję, że hobbici pod 
względem rasowym zaliczają się do ludzi), przy czym ludzie wywodzą się ze środowisk zbliżonych 
do elfickiej tradycji kulturowej. Gondor i Shire to państwa wciąż pozostające pod wpływem tradycji 
númenorejskich, uznające zwierzchność króla (nawet nieobecnego) i przestrzegające starożytnych 
i sprawiedliwych praw.3 Nie ma powodu podejrzewać, by z jakichś powodów odrzucono prawa 
i zasady odnoszące się do seksualności, dlatego przyjmuję, że rasy elfów i ludzi (a konkretnie Ludzi 
Zachodu) traktowały seks i seksualność w podobny sposób. 

Elfy i ludzie u Tolkiena są istotami ze swej natury seksualnymi. Wiele wspaniałych i odważnych 
czynów opisanych we Władcy Pierścieni czy Silmarillionie dokonuje się właśnie przy okazji zdobywania 
ukochanej kobiety (czy ukochanego mężczyzny). To dla Lúthien Beren zdobywa Silmaril, to dla 
Berena Lúthien stawia czoła Morgothowi. Dla Nimrodel Amroth skoczy w morskie fale. Dla Eärendila 
Elwing zacznie latać po niebie jak ptak. Dla Arwen wreszcie wygrywa wojnę Aragorn. Tęsknota 
mężczyzny za kobietą, tęsknota kobiety za mężczyzną, poczucie niespełnienia w życiu bez miłości 
i bliskości ukochanej osoby. Pięknie wpisuje się tutaj historia Różyczki i Sama – superbohater, 
Powiernik Pierścienia, który oglądał Szarą Przystań i rozmawiał z elfami i czarodziejami, żyje pełnią 
życia dopiero po ślubie i „oddycha głęboko”, zasiadając w domowym fotelu z córeczką na kolanach.4 

O krasnoludach wiemy mniej. W przeciwieństwie do typowej ludzkiej populacji, gdzie kobiet jest 
nieco więcej niż mężczyzn, kobiet krasnoludzkich było (przynajmniej w Trzeciej Erze) ponoć 
niewiele5. Łączyło się to z niewielką liczbą małżeństw i rodzin krasnoludzkich oraz z niewielkim 

                                                      
3 Drużyna Pierścienia, MUZA 2004, prolog 3, str. 27. 
4 Powrót króla, MUZA 2004, str. 388. 
5 Powrót króla, Dodatek A III, str. 464. 



Simbelmynë # 23 - PRZEDWIOŚNIE   STRONA 39 

 

przyrostem naturalnym, który prawdopodobnie przyczynił się w końcu do wymarcia całej rasy. Jak 
mogło wobec tego wyglądać życie przeciętnego krasnoluda mężczyzny, który, statystycznie rzecz 
biorąc, nie miał szans na realizację swych seksualnych pragnień? Czy Aulë, twórca krasnoludów, 
wyposażając je w określone możliwości rozrodcze i planując strukturę populacji, zadbał w jakiś 
sposób o tak wielu „nadliczbowych” panów? Dosyć prawdopodobnie brzmi hipoteza o aseksualizmie 
większości krasnoludów mężczyzn6, którzy mieli się z założenia w pełni realizować poprzez 
rzemiosło i sztukę, nie w życiu rodzinnym. A może (wszak Aulë nie był Stwórcą) trudność ta nie 
została przewidziana w ogóle i nic nie uczyniono, by jej przeciwdziałać? Wówczas mielibyśmy do 
czynienia z czynnikiem występowania okoliczności zewnętrznych uniemożliwiających normalną 
aktywność seksualną (biedni krasnoludzcy mężczyźni). Wszystko wskazuje na to, że kobiety 
krasnoludów były pod tym względem takie same jak kobiety innych ras: „Nie wszystkie wychodzą za 
mąż, niektóre nie życzą sobie w ogóle męża, niektóre pragną nie tego, którego mieć mogą, innego 
zaś nie chcą”7.  

W takim kontekście obyczajowym aseksualność Gimlego wytłumaczyć najłatwiej – po prostu był 
typowym mężczyzną krasnoludem swoich czasów. „Miłość” naszego krasnoluda do Galadriel też w 
kategoriach seksualnych rozpatrywana być nie może: więcej w niej podziwu, szacunku, zauroczenia, 
wręcz czci niż prawdziwej miłości. I mimo raczej negatywnego nastawienia Tolkiena do tego, co 
określano mianem „miłości dworskiej”8, mamy tu właśnie chyba najbardziej wyidealizowany 
z możliwych jej przykładów, uczucie polegające na wykazaniu „wierności, wyrzeczeń, ‘służby’, 
uprzejmości, honoru i odwagi”9, lecz nie miłości, a jeżeli tęsknoty czy pragnienia, to jedynie w takim 
zakresie, jak tęskni się za oglądaniem piękna leżącego poza zasięgiem rąk. 

Stosunkowo łatwo można znaleźć wytłumaczenie również dla aseksualności Bilba i Froda, chociaż 
może tu wchodzić w grę kilka czynników, a także ich kombinacja. Prawdopodobna jest „choroba” 
będąca skutkiem niszczącego działania Pierścienia (której Sam jako jedyny z Powierników, noszący 
Pierścień najkrócej, zdołał się ustrzec). Możliwe, że tę właśnie chorobę miał na myśli Gandalf, gdy 
mówił, że „śmiertelnik, który ma jeden z tych Wielkich Pierścieni, nie umiera, lecz także nie rośnie 
ani nie zyskuje większej żywotności, po prostu trwa, aż wreszcie nuży go każda minuta”10. 
Mielibyśmy wtedy do czynienia z chorobą uniemożliwiającą jakiekolwiek ubogacenie życia czy 
dążenie do osiągnięcia jego pełni, w tym również na drodze seksualnej. Inną przyczyną mogła być 
zwykła zazdrość o Pierścień i niemożność podzielenia się nim z inną osobą, nawet ukochaną. Kolejna 
możliwość to nietypowy dla hobbitów charakter Bilba i Froda, z pewnością nie zachęcający żadnej ze 
statecznych hobbitek (a takich na pewno było najwięcej) do uczuciowego zaangażowania się 
w związek z mężczyzną, który w każdej chwili może wyruszyć na jakąś zwariowaną wyprawę. 
I kolejny prawdopodobny powód: świadoma decyzja zainteresowanych. Sądzę, że zdawali sobie 
sprawę z niezwykłości swoich zamiłowań i nietypowego trybu życia. Myślę również, że nie mieli 
wątpliwości, iż nie był to styl życia sprzyjający związkom uczuciowym i małżeńskim. Dlatego nawet 
jeśli nie mieli poczucia jakiejś specjalnej i niebezpiecznej misji, mogli zrezygnować z nawiązywania 
takich więzi dla dobra drugiej strony, która później w nieunikniony sposób musiałaby cierpieć, 
osamotniona i niezrozumiana. Ale taka rezygnacja to już nie jest ani aseksualność, ani niedojrzałość. 

W przypadku Boromira „obciążającym” czynnikiem mógł się okazać destruktywny tym razem 
wpływ kultury númenorejskiej, z którą jako syn i dziedzic Namiestnika identyfikował się w dużym 
stopniu11. Pamiętamy bezdzietnych królów, przywiązujących większą wagę do genealogii 
i rodowodów, zajętych zdobywaniem nieśmiertelności, nie troszczących się o potomstwo12. Czyżby 
Boromir, w końcu czterdziestoletni już mężczyzna, niewykazujący jednak najmniejszego 
zainteresowania sprawami seksualnymi, podzielał ich zainteresowania (czy raczej brak 
zainteresowań)? A przecież Gandalf stwierdza, że w żyłach Boromira nie płynie „najczystsza krew 

                                                      
6 „Mężczyźni też nie zawsze mają ochotę do żeniaczki, bo pochłaniają ich inne sprawy”, tamże. 
7 tamże. 
8 Listy 43, Zysk i S-ka 2000, str. 73. 
9 tamże. 
10 Drużyna Pierścienia str. 73. 
11 por. Dwie wieże, MUZA 2004, str. 342. 
12 por. Dwie wieże, str. 353. 
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Westernesse”13, więc i dziedzictwo Númenoru nie powinno mieć na niego aż tak znaczącego 
wpływu? Istnieje drugi potencjalny czynnik: nadmierna dominacja ojca i wielkie, chyba zbyt wielkie 
oczekiwania i żądania – może także w sferze uczuciowo-matrymonialnej? Może żadna z kobiet 
Gondoru nie wydawała się Denethorowi godna, by zostać żoną jego spadkobiercy i ulubionego syna? 
A Boromir ze swojej strony był zbyt podporządkowany ojcu, by mu się sprzeciwić, i zbyt 
„númenorejski”, by pozwolić sobie na romans, który nie prowadziłby do małżeństwa? 

Ostatnim z „chłopców” jest Legolas, elf w wieku jednoznacznie chyba nieokreślonym, ale z całą 
pewnością już bardzo długo dorosły14 i również niewykazujący najmniejszego śladu zaangażowania 
w żaden związek o charakterze seksualnym. I znowu możemy zgadywać. Generalnie elfy potrafiły 
długo czekać na Tę Jedyną lub Tego Jedynego i nie sprawiały wrażenia, że oczekiwanie im 
przeszkadza, nawet jeśli były bardzo dorosłe. Być może Legolas do czasu Wyprawy nie wyszedł 
jeszcze z fazy oczekiwania? A potem, gdy Trzecia Era dobiegła końca, a on sam usłyszał krzyk mew 
wzywających go ku Morzu, jego pragnienia zwróciły się poza Śródziemie? Możliwe również, że 
Legolas po prostu jest elfem schyłku Czasu Elfów, po którym już zacznie się Czas Znikania, a więc nie 
pora już na aktywność seksualną. Może już nie czas na rodzenie się elfiąt, gdy świat elfów przeminął 
bezpowrotnie? I może nie czas już na przyjemności seksualne, gdy znużenie ogarnia coraz bardziej, 
przypominając, że trzeba odejść?  

W tym miejscu zastanawia mnie jeszcze coś: elfy, które odpłynęły do Nieśmiertelnych Krain, po 
uleczeniu smutków i znużenia wracały do zwykłego życia, a więc chyba istniała możliwość (jeśli 
chciały) podjęcia również aktywności seksualnej? W odróżnieniu od ludzkiej śmierci odpłynięcie elfa 
nie wiązało się z odcieleśnieniem ani ze zmianą istoty ciała, a więc dopóki trwa świat, elfy mogą 
chyba gdzieś tam, na Zachodzie, cały czas w spokoju się rozmnażać? Szkoda, że Tolkien nigdzie 
chyba o tym nie napisał. 

No właśnie: nie napisał. Zarzutem, ukrytym w recenzji Muira, a głośno artykułowanym przez wielu 
późniejszych krytyków, jest i to, że cały opisywany przez Tolkiena świat jest „aseksualny”. Zupełny 
brak scen erotycznych, jeden (zdaje się) miłosny pocałunek na 1008 stronach Władcy Pierścieni15, 
biblijny niemal styl Silmarillionu... Czyżby Tolkien nie doceniał znaczenia tej sfery życia? Czyżby 
uważał ją za „niską”, niegodną wielkich ludzi i wspaniałych elfów, niewartą, by o niej mówić, może 
„brzydką” czy wstydliwą? Kluczem do rozwiązania tej zagadki będzie, jak sądzę, jedno słowo, 
w naszych czasach, kiedy wszyscy wszystkim wszystko pokazują, bardzo zakurzone (jeśli nie 
zupełnie zapomniane) i niemodne: intymność. 

Tolkien nie był „modny” ani „nowoczesny” nawet w swoich czasach. Jeden z „oksfordzkich 
chrześcijan” (kto wie, czy nie najbardziej konserwatywny, nawet w porównaniu z Lewisem16, 
uważanym przecież za zagorzałego głosiciela chrześcijańskiej moralności i teologii), pozostawał 
konserwatywny również w sprawach dotyczących seksualności, patrząc na nią z perspektywy 
chrześcijanina. Ale przecież chrześcijaństwo seksualności nie neguje, stawia ją tylko w bardzo jasno 
określonym kontekście moralnym. Zresztą, czytając uważnie listy Tolkiena, zauważymy, że tematu 
seksu wcale nie unikał i co miał do powiedzenia, mówił wprost17. Lecz czytając Listy jeszcze uważniej, 
zauważymy rzecz kolejną: te listy kierowane były do bliskich mu osób, do rodziny i przyjaciół. 
W listach do czytelników Tolkien tematu seksu nie porusza.  

Czy taka postawa jest postawą aseksualną? Wrócę do mojej tezy postawionej na początku: 
„seksualność to (...) odbieranie siebie samego jako jednostki płciowej (z zachowaniem pełnego 
szacunku dla swojej płciowości) i postrzeganie innych w ten sam sposób”. Zachowanie szacunku dla 
płciowości polega między innymi na traktowaniu spraw seksualnych w sposób dyskretny i intymny. 
Mówi się o nich bez żenady czy fałszywego wstydu, lecz jedynie w gronie najbliższych osób. 
Czytelnicy Władcy Pierścieni, dzieła sprzedanego w dziesięciu milionach egzemplarzy jeszcze przed 
rokiem 196718, nigdy się do takiego grona nie zaliczali i trudno się dziwić. A że my jesteśmy teraz 

                                                      
13 Powrót króla, str. 31. 
14 Por. słowa Legolasa,  Dwie wieże, str. 113: „przy nim ja czuję się znowu młody, a nie zdarzyło mi się to, odkąd 
wędruję w waszym towarzystwie, młokosy.”  
15 Powrót króla, str. 304. 
16 Por. Listy, 49, str. 89-93. 
17 Listy, 43 str. 72-80, 49 str. 89-93, 86 str. 147. 
18 D. Grotta, Tolkien, twórca Śródziemia, Prószyński i S-ka 1998, str. 177. 
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przyzwyczajeni do oglądania seksu odartego z wszelkiej intymności, to już zupełnie inna sprawa. 
Tymczasem może to właśnie przyjmowanie seksu w roli towaru na sprzedaż, zwiększającego 
oglądalność filmów i atrakcyjność publikacji, czy też w roli reklamowego wabika zachęcającego do 
kupna innych towarów, choćby czekolady, jest postawą w swej istocie aseksualną, sprzeczną ze 
zdrową ludzką seksualnością?  

W ten sam sposób Tolkien traktuje „demonstrowanie seksualności” – aktywność seksualna 
bohaterów, choćby pocałunek czy dotyk, jest przed czytelnikiem ukryta. To tak, jakby mówił 
wszystkim, którzy mają ochotę wtargnąć, czy choćby rzucić okiem na sypialnię Lúthien i Berena, 
Arwen i Aragorna lub którejkolwiek innej śródziemskiej pary: „Czego tu chcecie? To nie wasza 
sprawa. Szacunku, szacunku trochę, wy ciekawscy podglądacze”. I znów trudno się nie zgodzić, że 
ma rację.  

Seks i seksualność w Śródziemiu istnieją bezsprzecznie. Mamy przecież przykłady atrakcyjności 
seksualnej (oczarowanie Thingola przez Melian, Berena przez Lúthien, aż do reakcji Eowyn na dotyk 
Aragorna), mamy wielkie miłości, mamy w końcu dzieci, które są ostatecznym dowodem, że ma tu 
miejsce normalna aktywność seksualna. Zarzuty, że „jest to świat bez erotyki”, są chybione, gdyż 
jest to świat, w którym erotyka jest traktowana po prostu z należnym jej szacunkiem i delikatnością.  

Tekst, w którym Tolkien najjaśniej ustosunkowuje się do seksualności, to „Prawa i obyczaje pośród 
Eldarów”, opublikowany przez Christophera Tolkiena w HoMe X19. Ciekawi mnie, czy sam Autor 
kiedykolwiek przedstawiłby to dzieło do publikacji, czy może miało ono stanowić jedynie pewne 
„ustalenie zasad”, na których opierają się opublikowane utwory, rodzaj szkieletu, którego patrzący 
z zewnątrz nigdy nie zobaczy, choć myśląc logicznie, potrafi odgadnąć jego istnienie i działanie? 
A szkielet to aż do szpiku chrześcijański, czemu ze względu na osobę Autora trudno się dziwić, 
i bardzo uporządkowany, bez śladu większych dysharmonii czy nieprawidłowości, co także nie 
dziwi, zważywszy, że opisywana jest rasa elfów, nie ludzi.  

Podstawową zasadą przekazywaną w „Prawach i obyczajach” jest nierozerwalne połączenie seksu 
z małżeństwem. Poza małżeństwem czy przed jego zaistnieniem żadna aktywność seksualna u elfów 
po prostu nie miała miejsca. „Nawet w późniejszych dniach, ... gdy wielu Eldarów w Śródziemiu 
uległo złu, a serca ich zaćmiły się od cienia spowijającego Ardę, rzadko opowiadano historie 
o wynikających z lubieżności czynach Eldarów”20, czytamy, a seks pozamałżeński czy przestępstwa 
seksualne były „całkowicie sprzeczne z ich naturą. Elf siłą zmuszony, opuściłby wtedy swą formę 
fizyczną, odchodząc do Mandosa. Oszukanie i zwodzenie w tych sprawach było prawie niemożliwe 
(nawet gdyby było do pomyślenia, że któryś elf chciałby wtedy wykorzystać oszustwo), gdyż 
Eldarowie w oczach i głosie innych odczytują, czy są oni wolni, czy poślubieni.”21 Małżeństwo 
natomiast zawierają „jeden raz na całe życie”22, są więc całkowicie monogamiczni, a związek raz 
zawarty nie może ulec rozerwaniu, dopóki oboje żyją. Mamy więc idealnie chrześcijańską wizję 
seksualności, która u Eldarów wpisana jest w samą ich naturę, jako że „prawem natury elfów neri 
i nissi [mężczyźni i kobiety] są równi i mogą się łączyć wyłącznie jedno z jednym.”23 

Jeżeli „Prawa i obyczaje” bardzo jednoznacznie określają małżeństwo jako jedyny możliwy 
kontekst aktywności seksualnej, to jednocześnie równie mocno podkreślają rolę seksu 
w małżeństwie. Nie ceremonie czy ucztowanie w rodzinnym gronie, lecz właśnie seks „do końca 
zawiązuje nierozerwalną więź”24 pomiędzy małżonkami. „Do końca”, gdyż „początkiem” było 
zawsze25 błogosławieństwo w imię Manwego i Vardy oraz wezwanie imienia Eru. I znowu 
rozpoznajemy chrześcijańską wizję seksualności, będącej darem Boga, darem dobrym 
i błogosławionym. Dla Eldarów bezdyskusyjnym faktem było, że moc powoływania do życia dzieci 
przekazał im sam Jedyny, kiedy stwarzał ich rasę26, a ich zadanie polegało na tym, by dar 
odpowiednio (to znaczy zgodnie z naturą) wykorzystywać. 

                                                      
19 Morgoth’s Ring, str. 207–253. 
20 tamże, str. 210. 
21 tamże, str. 228. 
22 tamże, str. 210. 
23 tamże, str. 226. 
24 tamże, str. 212. 
25 tamże. 
26 tamże, str. 220. 
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Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę. Jeżeli małżeństwo i seks są ze sobą wzajemnie 
i nierozerwalnie powiązane, to stwierdzenie, że „małżeństwo, z wyjątkiem rzadkich przypadków 
złego losu, było dla wszystkich Eldarów naturalną drogą życia”27 oznacza tyle, co „z wyjątkiem 
nielicznych przypadków wszyscy Eldarowie w naturalny sposób, w swoich małżeństwach, byli 
aktywni seksualnie”. Jeśli to jest teza z „aseksualnego świata”, albo „bajka o chłopcach z piątej 
klasy”, to dziwna to „aseksualność” i dziwni to „chłopcy”. I chociaż oczywiście nie możemy winić 
Muira, że nie znał tekstu „Praw i obyczajów” i nie podejrzewał nawet jego istnienia, to możemy mu 
wytknąć, że nie zauważył w znanych mu opowieściach istnienia „szkieletu”, na podstawie którego 
snują się opowieści i zgodnie z którym zachowują się bohaterowie. 

W dalszej części „Praw i obyczajów” przeczytamy, że małżeństwo to nie tylko seks, że ma również 
inne cele i wyraża się w innych działaniach. Jednocześnie zauważymy stwierdzenie, że seksualność 
nie jest jedynie sprawą fizyczności, „gdyż fëar [dusze] Elfów, nie tylko ich hrondor, [ciała] z natury są 
męskie lub kobiece. U początków małżeństwa leży podobieństwo fëar, z niego powstaje miłość, 
zawierająca od samego powstania pragnienie małżeństwa – podobna zatem, lecz nie pod każdym 
względem, do innych więzi miłości i przyjaźni, nawet pomiędzy elfami różnej płci nie pragnącymi 
zawrzeć małżeństwa. Prawdą jest więc stwierdzenie, że choć dokonujące się w ciele i poprzez ciało 
małżeństwo wywodzi się z fëa i z jej woli ostatecznie trwa.”28 Stąd monogamiczność elfów, stąd 
również nieodmienność wyboru jednego na całe życie, a nawet rzadkość zrywania zaręczyn, jako że 
Eldarowie „rzadko ulegają pożądaniom samego ciała, ponieważ duch ich panuje nad ciałem, 
a z natury są stali i niezmienni.”29 

Kolejną ciekawą kwestią związaną z seksualnością elfów jest powiązanie aktywności seksualnej 
z czasem. Wiemy, że zawierali małżeństwa w młodym (dla nich) wieku, wiemy, że dzieci ich rodziły 
się w czasie (według ich rachuby) niezbyt odległym od zawarcia związku, wiemy także, że 
w późniejszych latach małżonkowie wcale nie musieli zamieszkiwać razem, choć nadal pozostawali 
małżeństwem.30 Związane jest to z zachodzącymi na Ardzie procesami starzenia, ale nie tylko. 
„Z upływem lat, ze wszystkimi zmianami myśli i pragnień ciężar opada na ducha Eldarów, tak samo 
jak zmieniają się pragnienia i dyspozycje ciała”31, czytamy. Dodatkowym czynnikiem jest 
„wyczerpywanie się” elfów podczas płodzenia i rodzenia dzieci32, a więc seks, który prędzej czy 
później do zrodzenia potomstwa prowadził, przyspieszał niejako „znużenie” Eldarów Śródziemiem. 
Efekt ten nie zachodził zapewne z tak wielką siłą w Nieśmiertelnych Krainach (gdzie, jak wiemy 
z Silmarillionu, elfy rozmnażały się także), a jeśli nawet, znużenie można tam było uleczyć. Być może 
z powodu tego samego znużenia „Eldarowie nie wykazywali szczególnej woli i zdolności 
rozmnażania się”33, chociaż seks przynosił im wielką radość, a zaspokojenie potrzeb seksualnych 
było dla nich ważne34.  

Omawiając kwestie związane z seksualnością elfów, nie mogę pominąć jeszcze innego zagadnienia, 
które Tolkien w „Prawach i obyczajach” również porusza: problemu miłości niespełnionej. 
„Pragnienie zawarcia małżeństwa nie zawsze spełniało się pośród Eldarów, nawet w Amanie. Miłość 
nie zawsze spotykała się z wzajemnością, a czasem kilka osób pragnęło poślubić tę samą osobę.”35 
Oznacza to tyle, że niektórzy spośród elfów, mężczyźni i kobiety, nie mogąc z różnych powodów 
zawrzeć małżeństwa, musieli się pogodzić z faktem, że ich pragnienia seksualne nigdy i w żaden 
sposób nie zostaną zaspokojone (a „nigdy” to dla elfa bardzo, bardzo długi czas). Indis, elfka 
beznadziejnie zakochana w Finwëm, który miał już żonę, oraz sam Finwë, osamotniony, lecz ciągle 
związany małżeństwem po odejściu Míriel do Mandosu, to tylko dwie takie osoby, i to akurat te, 
których ból Valarowie ukoili ogłoszeniem Statutu.36 Lecz osób takich było z pewnością więcej, miłość 
bez wzajemności opisywana jest w Silmarillionie wielokrotnie. Jak więc wygląda ich sytuacja, sytuacja 
                                                      
27 tamże, str. 210. 
28 tamże, str. 226-227. 
29 tamże, str. 211. 
30 tamże, str. 213. 
31 tamże, str. 212. 
32 tamże. 
33 tamże. 
34 tamże, str. 213. 
35 tamże, str. 211. 
36 tamże, str. 233-236. 



Simbelmynë # 23 - PRZEDWIOŚNIE   STRONA 43 

 

osób w pełni seksualnych, lecz pozbawionych wszelkich szans na aktywność seksualną? Przecież nie 
podlega dyskusji, że mówimy o dotkliwym cierpieniu i wielkim smutku.  

Tolkien podaje w „Prawach i obyczajach” rozwiązanie dotyczące także i takiej sytuacji. I znów jest 
to rozwiązanie bardzo głęboko osadzone w chrześcijaństwie. „Wolą Eru jest, by smutek i zło 
napotkane w Ardzie Skażonej nie przygniatały tych Eldarów, którzy mu służą, lecz by prowadziły ich 
wzwyż, ku sile i mądrości, jakich bez smutku by nie osiągnęli: by Dzieci Eru wzrastały, stając się 
córkami i synami”, czytamy właśnie w kontekście nieodwzajemnionej miłości i niemożności 
spełnienia pragnień seksualnych.37 Trudne to zadanie, wymagające: żyć w cierpieniu, lecz bez buntu, 
bez wiary, że sytuacja zmieni się na lepsze (ta stałość elfów!), ale mimo to „w cierpliwym 
oczekiwaniu. Taka jest Nadzieja, ... pierwszy i najpiękniejszy przymiot Dzieci Eru.”38 Życie takie, 
nazwane przez Valarów „wyborem wyższej drogi”39, nie jest jednak przymusem. „Uleczenie 
ostateczną Nadzieją ... jest prawem, które jedynie sobie samemu wolno narzucić”40, a alternatywą 
jest małżeństwo zawarte z inną osobą „jeśli nie z miłości, to przynajmniej z wolnej woli obu stron”41, 
w przypadku śmierci pierwszego małżonka zawarte na prawie Statutu. Trzecim wyborem, który 
oczywiście pozostaje, jest cierpienie i bunt, powodujący jeszcze większe cierpienie. Historia 
Maeglina jest najlepszym tego dowodem42. 

Tak przedstawiają się kwestie związane z seksualnością elfów, pod takimi wpływami pozostawali 
z pewnością Atani i później Númenorejczycy. Nie wydaje się zatem dziwne, że seksualność wśród 
Ludzi Zachodu była traktowana z szacunkiem, choć przestrzeganie wszelkich elfich zasad ludziom 
z pewnością przychodziło dużo trudniej. Na pewno częściej występowały odstępstwa od reguł, choć 
z dużym prawdopodobieństwem traktowano je właśnie jako „wykroczenia”, nie jako „normę” czy 
coś, co należy robić. Cały czas mam na myśli, oczywiście, Ludzi Zachodu, którzy kulturę elfów 
przyjęli za pewnego rodzaju wzór i model, nawet jeśli sami nie potrafili do końca jej dorównać czy 
sprostać jej wymaganiom. Być może w porównaniu z naszym światem, przesiąkniętym erotyką 
i niewiele mającym wspólnego z chrześcijaństwem, takie traktowanie seksualności wydaje nam się 
dziwne czy wręcz niemożliwe w realizacji, ale znowu: nie oznacza to wcale, że Śródziemie to świat 
aseksualny czy niedojrzały. Jeśli chodzi o to ostatnie, to mam poważne podejrzenia, że to nasz 
współczesny świat wypada mocno na niekorzyść. 

Ośmielam się twierdzić, że właśnie kontrast pomiędzy tym, co widzimy na co dzień, 
a Śródziemiem bardzo nam utrudnia zrozumienie koncepcji seksualności w świecie stworzonym 
przez Tolkiena. Wiele zjawisk, spraw, relacji i zachowań, które nam kojarzą się już wyłącznie 
z seksem, u Tolkiena nie zawiera w swej istocie powiązań seksualnych. Wymienię i omówię tylko 
trzy: nagość, pocałunek, przyjaźń. Podobnych zachowań i relacji zapewne jest więcej, a wszyscy 
szukający w nich jakichkolwiek kontekstów seksualnych rzeczywiście mogą doznać pewnego 
rodzaju zawodu, nie znajdując niczego lub prawie niczego43. I w tej sytuacji mogą być formułowane 
opinie o „świecie, gdzie nie ma seksu”. I nie ma go rzeczywiście, gdyż nie we właściwym miejscu go 
szukamy. 

U Tolkiena nagości powiązanej z erotyką nie widzimy wcale, co, oczywiście, nie oznacza, że jej nie 
ma – jest to sfera zastrzeżona, nie przeznaczona do publicznego oglądania. Osobiście jak najbardziej 
z takim traktowaniem sprawy się zgadzam, sądzę także, że zgodzi się ze mną wiele kobiet i niektórzy 
mężczyźni. Nie uważam, aby pokazywanie nagości w kontekstach erotycznych „powiększało czyjąś 
seksualność”; myślę, że osoby traktujące tę kwestię w sposób bardzo intymny wcale nie są „mniej 
seksualne”, a zarzut aseksualizmu jest po prostu śmieszny. Lecz nawet i w naszym świecie mamy 
czasami do czynienia z nagością aseksualną, chociażby podczas badań czy zabiegów medycznych. 
Jeżeli Tolkien w swych utworach „rozbiera” bohaterów, to wcale nie erotykę czy seksualność, lecz 
zupełnie co innego chce nam pokazać.  

                                                      
37 tamże, str. 245. 
38 tamże, str. 240. 
39 tamże, str. 242. 
40 tamże, str. 246. 
41 tamże, str. 210. 
42 por. Silmarillion, Amber 1996, str. 288-289.  
43 Znowu pomijam bardzo dziwne wnioski wyciągane przez niektórych przedstawicieli „mniejszości 
seksualnych”, na ich temat napiszę nieco w dalszej części mojej opinii. 



STRONA 44   Simbelmynë # 23 - PRZEDWIOŚNIE  

 

Nagość tolkienowskich bohaterów to może przede wszystkim ukazanie, że pozbawieni są 
wszystkiego, co do tej pory było dla nich ważne, co stanowiło o ich statusie społecznym lub o ich 
mądrości. Gandalf, który w nagości zostaje „przywrócony światu”, jak sam mówi, „zapomniał wiele 
z tego, co – jak mu się wydawało – wiedział”44, a czytelnik odnosi wrażenie, że czarodziej po 
powrocie nie pamięta nawet własnego imienia.45  Frodo w wieży Cirith Ungol46 wraz z ubraniem traci 
(jak mu się wydaje) Pierścień, zatem sens misji i, patrząc w kontekście postępującego uzależnienia, 
sens życia; co więcej, pozbawiony jest wszelkich realnych szans na przetrwanie. Nienor uciekająca 
przed orkami47 zdziera z siebie odzież, lecz znajduje się pod wpływem Smoczego Czaru; nie wie, kim 
jest, ani nie rozumie sensu niczego, co ją otacza. Możemy chyba mówić również o nagości jako 
symbolu zaczynania od nowa (narodziny?), po przeżyciu wielkiego życiowego przełomu. Gandalf 
Szary stanie się Białym, Frodo, który stracił już nadzieję ratunku, podejmie misję na nowo, Nienor 
zacznie nowe życie jako Niniel. I trzeci aspekt nagości, który widzimy u Tolkiena: 
nieuporządkowanie, dzikość, brak kultury czy ogłady, wręcz sprowadzenie do poziomu dzikiego 
zwierzęcia. Ten aspekt obecny jest w nagości Nienor pozostającej pod wpływem czaru odbierającego 
zmysły48, odnajdziemy go także w słowach obelgi Saerosa (o biegających nago kobietach Hithlumu) 
i w karze, jaką za oszczerstwa swe poniósł, zmuszony do biegu, również nago, przez las49. 
Oczywiście, żaden rozsądnie myślący Czytelnik nie doszuka się w takiej nagości powiązań 
seksualnych, gdyż najzwyczajniej ich nie ma. 

Analizując pocałunki opisane we Władcy Pierścieni (a doliczyłam się osiemnastu, wliczając 
ucałowania dłoni), znalazłam tylko jeden pocałunek o kontekście mniej więcej seksualnym – jest to 
pocałunek Eowyn i Faramira na murach Minas Tirith. Zresztą, o „ucałowaniach dłoni” mówiąc: nie 
tylko „lokalizacja” jest ważna przy klasyfikacji pocałunku do grupy „seksualnych” czy 
„aseksualnych”. Należy wziąć pod uwagę również powiązania pomiędzy bohaterami, ich intencje 
(a więc coś, co dla Eowyn mogło mieć jakieś powiązania z seksualnością, wcale nie musiało mieć 
takich powiązań dla Aragorna) oraz to, co później z takiego pocałunku wynikło. Przy tych 
kryteriach, „seksualnych” pocałunków w twórczości Tolkiena rzeczywiście wiele nie naliczymy. 
Z pozostałych 17 ponad połowa to pocałunki na pożegnanie, mamy też pocałunki wyrażające 
wdzięczność albo bardzo przyjacielskie całusy. Nie dopatrzymy się w nich erotyki, bo znowu jej tam 
nie ma, wbrew naszym oczekiwaniom i przyzwyczajeniom.  

Podobnym „oczekiwaniom i przyzwyczajeniom” należy zapewne przypisywać szukanie na siłę 
erotyki w opisywanych przez Tolkiena przyjaźniach. W naszej współczesnej kulturze określenie 
„przyjaciel”, „przyjaciółka” bywa rozumiane dwuznacznie, z wielką szkodą dla relacji 
międzyludzkich będących przyjaźnią w tym najprawdziwszym znaczeniu. Zaprzyjaźnisz się z osobą 
przeciwnej płci, oskarżą cię o ukryte podteksty erotyczne, z osobą tej samej płci – oskarżą cię 
o homoseksualizm. Zupełnie jakby wszelkie relacje między ludźmi musiały opierać się na seksie, 
który w końcu jest tylko jedną z wielu sfer życia. Nie dostrzegają tego prostego faktu wszyscy, 
którzy dopatrują się w tekstach Tolkiena wątków homoseksualnych (zresztą, doprecyzuję, też bez 
cienia erotyki). Przyjaźń Legolasa z Gimlim czy Froda z Samem (ten ostatni to chyba według 
niektórych okazuje się biseksualny?) to relacje najczęściej podejrzewane o tego typu podteksty. 
Ponieważ nie piszę traktatu naukowego, a jedynie podaję swój punkt widzenia (który przypadkiem 
nie jest „modny” ani „tolerancyjny”, za co nie zamierzam przepraszać), nie będę się bawić w długie 
i zawiłe komentarze, stwierdzając jedynie, co następuje: Władca Pierścieni nie jest na szczęście 
książką epoki tak zwanej poprawności politycznej, więc jeśli koniecznie chcecie szukać opisów 
związków homoseksualnych, to szukajcie gdzie indziej. 

Wyrażając swą opinię na temat potraktowania tematu seksualności przez Tolkiena, nie mogę 
pominąć kolejnego zarzutu stawianego czasem przez niektórych krytyków. Łączy się on z zarzutami 
Muira o tyle, że próby jego odparcia dostarczają kolejnych argumentów świadczących przeciwko 

                                                      
44 Por. Dwie wieże, str. 119. 
45 tamże, str. 118. 
46 Powrót króla, str. 232-234. 
47 Por. Silmarillion, str. 262-263. 
48 Por. sformułowania: „skradała się ostrożnie jak ścigane zwierzę”, „przytulona do ziemi niby umierające 
leśne zwierzę”, tamże. 
49 Por. Silmarillion, str. 239. 
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tezie o aseksualności bohaterów i świata przedstawionego. Zarzut ten dotyczy idealizowania seksu 
przez Tolkiena. Na pozór jest to zarzut jak najbardziej słuszny: nawet w mojej opinii dotychczas 
pojawiał się jedynie opis seksualności uporządkowanej, uładzonej, potraktowanej z przesadną dla 
niektórych delikatnością. Oczywiście nawet w Śródziemiu nie wszyscy traktują seks w tak modelowy 
sposób. Widzimy bohaterów, których podejście do seksualności jest nieuporządkowane, łamie 
harmonię, przynosi niepokój i cierpienie.  

Nie można przecież określić mianem „wyidealizowanej seksualności” stosunku Maeglina do Idril. 
Wyraźnie dostrzegamy przecież (mało wyidealizowane) pożądanie i dziką zazdrość, aż do zdrady 
własnego narodu w zamian za obietnicę, że dostanie Idril za żonę (i raczej, jak sądzę, wbrew jej woli). 
Kolejne niewyidealizowane ukazanie seksualności to historia Túrina i Niniel, historia miłości 
kazirodczej, a więc „łamiącej harmonię” i przynoszącej tylko cierpienie. Tar-Míriel zmuszona jest do 
zawarcia małżeństwa, i to z bliskim krewnym, co w sposób wyraźny łamie prawa Númenoru. 
Widzimy więc seksualność również od strony nieuporządkowanej i złej,  ocierającej się o przemoc 
lub wręcz związanej z przemocą, a więc zarzut o „seksie wyidealizowanym” chyba trochę chybił.  
Jeżeli zaś zastrzeżenia polegają na tym, że nieuporządkowanej seksualności widzimy mało, to ja 
osobiście podziękuję z góry za opisy typu „co Maeglinowi śniło się pewnej nocy”, ewentualnie 
„seksualne zwyczaje orków” czy szczegółowe sprawozdania z gwałtu (a przy okazji, nie 
podejrzewam, żeby orkowie, którzy napadli na Celebrían, zaprosili ją na herbatkę). W historiach 
w Silmarillionie nieopublikowanych mamy zresztą nieco więcej wątków związanych z bardzo 
niewyidealizowaną seksualnością – odsyłam do Niedokończonych opowieści i do HoMe. 

Jak więc Tolkien traktował w swej twórczości seks i seksualność? Moją odpowiedzią jest jedno 
słowo: normalnie. „Płodzenie dzieci” w Śródziemiu stawiane jest na równi z jedzeniem, 
oddychaniem i pracą wśród zwykłych czynności dnia codziennego50, a rozmnażanie „na sposób 
Dzieci Ilúvatara” to oczywistość. Seks w Śródziemiu nie jest wszechobecny, bo nie powinien być. Nie 
jest celem życia, lecz jedynie jego sferą, jedną z wielu. Przynosi szczęście, lecz nie szczęście 
bezwarunkowe ani największe na świecie, co również odpowiada prawdzie naszego realnego świata 
(jeden z moich znajomych twierdzi, że gdyby seks przynosił największe szczęście, to 
najszczęśliwszymi osobami świata byłyby prostytutki, i coś w tym chyba jest). Nie widzę 
w tolkienowym traktowaniu seksualności wielkiego idealizmu, nie uważam też jego dyskrecji za 
przesadną, a braku opisów o charakterze erotycznym nie uważam za przejaw aseksualności. 

Tyle jeśli chodzi o opinię na temat „aseksualnych bohaterów w aseksualnym świecie”, panie Muir. 
A co do „testu na dojrzałość umysłową”: autorka tego tekstu (heteroseksualna, konserwatywna 
i obrzydliwie egoistyczna) zdecydowanie wolałaby, żeby jej ukochany Mężczyzna (który dawno 
wyrósł już ponad poziom „chłopca z piątej klasy”) o kobietach (poza nią samą, oczywiście) za wiele 
nie wiedział. 

          
  Joanna „Adaneth” Drzewowska

                                                      
50 Listy 131, str. 241 
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Tyellas 
 

 

TOLKIEN O ŻYCIU SEKSUALNYM ELFÓW 
 

 

Tekst ten nosi w oryginale tytuł What Tolkien Officially Said About Elf Sex. Pochodzi on ze strony www.ansereg.com 
Publikujemy go za zgodą Autorki. 
 
 

Wprowadzenie 
 

Odkąd pojawiła się w kinach Drużyna Pierścienia – pierwsza część filmowej trylogii Jacksona – 
obserwuje się wśród fanów filmu dwa charakterystyczne poglądy na temat życia erotycznego elfów. 
Uważa się elfy za istoty albo promieniujące aseksualnością, albo pokładające się przy byle okazji 
z każdym, kto się nawinie  – nie tylko z innymi elfami, ale również z krasnoludami, hobbitami oraz 
ludźmi. Stanowisko zależy najczęściej od tego, w jakim stopniu Orlando Bloom wydaje się komuś 
atrakcyjny. Dzieje tolkienowskiego Śródziemia dostarczają nam pewnych informacji na temat życia 
erotycznego elfów. Dane te zbierałam początkowo na potrzeby pisanych przeze mnie fanfików. 

Wszystkie przedstawione niżej informacje opatrzyłam cytatami z oryginalnych pism Tolkiena. 
Ważnym źródłem jest rozprawa pt.: „Prawa i obyczaje pośród Eldarów”, którą umieszczono w tomie 
Morgoth’s Ring cyklu The History of Middle-earth. Ponieważ tak często sięgam do tego właśnie tekstu, 
oznaczam go w artykule jako Prawa...1 W Prawach... omówiono też szczegółowo sprawy związane z 
elfickimi małżeństwami i macierzyństwem, tutaj jednak nie zajmę się nimi, bo wykraczają one poza 
tematykę mojego artykułu. Skrót HoMe odsyła Czytelnika do serii The History of Middle-earth. 

Dobrze też będzie od razu założyć, iż w stworzonym przez Tolkiena modelu życia społecznego 
elfów zawarł Pisarz swoje własne poglądy na temat idealnego człowieczeństwa, oparte na 
wartościach, które wyznawał. No i bardzo ważne jest, aby pamiętać, że w moim artykule opisuję to, 
co Tolkien przekazał nam o fantastycznych istotach żyjących w fantastycznym świecie. 
 
Dobre i złe wieści o libido elfów 
 

Dobra wiadomość brzmi: elfy lubią seks. „Miłosne zjednoczenie jest dla nich prawdziwie wielką 
radością i zachwytem (...)” (Prawa..., str. 42). Zła wiadomość jest taka, że elfy tracą zainteresowanie 
erotyką po pojawieniu się dzieci: „Bez wątpienia, mogliby zachowywać zdolność rozmnażania się 
przez długie wieki, gdyby nie została wcześniej spełniona ich wola i pragnienia, lecz 
z wykorzystaniem możliwości pragnienia ustawały, a umysł zwracał się ku innym sprawom (...)” 
oraz „lecz jest w nich wiele innych pragnień ciała i umysłu, do spełnienia których ze swej natury 
dążą” (Prawa..., str. 42). W późniejszym czasie elfy spoglądały na ten aktywny seksualnie okres jako 
na czas spędzony szczęśliwie – trwał on jednak stosunkowo krótko – od stu do kilkuset lat. Tolkien 
pisze też: „rzadko ulegają pożądaniom samego ciała, ponieważ duch ich panuje nad ciałem, 
a z natury są stali i niezmienni” (Prawa..., str. 41). No przykro mi... 
 
 
 
Elfy jako istoty androginiczne  
 
                                                      
1 Przypisy odnosić się będą do wydania tego tekstu w polskim przekładzie Joanny „Adaneth” Drzewowskiej 
w Simbelmynë nr 22 (wydanie pamiątkowe). 
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Postać elfów była prawdziwie androginiczna. Wedle przekazów elfickim panom brody nie rosły 
(„Historia Galadrieli i Celeborna” w NO). Istnieje tu jednak pewna sprzeczność, bo przecież Círdan 
posiadał brodę2. Różnice między płciami Tolkien opisał w następujący sposób (Prawa...):  

 
„We wszystkich sprawach niepowiązanych z rodzeniem dzieci, neri i nissi (to znaczy 
mężczyźni i kobiety) Eldarów są równi (...), pomiędzy elfem-mężczyzną a elfką, która nie 
rodziła dzieci, była mniejsza różnica w sile i zwinności, niż widzimy to u śmiertelników”. 

 
Tolkien kontynuuje, wyjaśniając, jakie czynności wykonywali zwyczajowo elfi mężczyźni, a jakie 

elfie kobiety. Konkluzja zaś jest następująca:  „Nie istnieją jednakże u Eldarów takie sprawy, które 
może obmyślać czy wykonywać jedynie nér, ani takie, którymi zajmuje się jedynie nís” (Prawa..., 
str. 43). W elfim plemieniu Noldorów kobiety wypiekają specjalny chleb, „zaś gotowanie 
i przygotowywanie innych posiłków pozostaje generalnie zadaniem i przyjemnością mężczyzn” 
(Prawa..., str. 43). Jeśli tak, to pewnie elfy muszą jeść mnóstwo kiełbasek z grilla ze specjalnie 
przygotowanym ketchupem. 
 
Seks = małżeństwo, nawet w dalekiej podróży 
 

Tolkien w traktacie Prawa... opisuje w detalach elfickie małżeństwo. Co mówi tam o seksie 
i małżeństwie? Dobrze, znowu ucieknę się do cytatów. Pisarz mówi tam, że pośród jego 
wyimaginowanego ludu w Śródziemiu: „Małżeństwo wiąże się głównie z ciałem, gdyż dokonuje się 
poprzez zjednoczenie cielesne, a podstawowym jego działaniem jest spłodzenie ciała dzieci, choć 
małżeństwo rozciąga się szerzej i podejmuje inne działania. Zespolenie cielesne w małżeństwie jest 
jedyne w swoim rodzaju i nie jest do niego podobne żadne inne połączenie” (Prawa..., str. 51). 
Wcześniej dowiadujemy się, że „Samo małżeństwo dokonywało się poprzez akt złączenia fizycznego 
– wtedy do końca zawiązywała się nierozerwalna więź. W dniach szczęścia i w czasie pokoju 
pominięcie przez rodzinę ślubnych ceremonii uważane było za nieobyczajne i stanowiło oznakę 
wzgardy, lecz w każdym czasie dwoje wolnych Eldarów mogło z własnej wolnej woli zawrzeć ważne 
małżeństwo bez ceremonii czy świadków (z wyjątkiem wymiany błogosławieństw i wypowiedzenia 
Imienia) – zawarty w ten sposób związek także był nierozerwalny. W dawnych dniach, w czasach 
niepokoju, w ucieczkach, w wygnaniu i w wędrówce, takie małżeństwa zawierano często” (Prawa..., 
str. 42). W dalszej części tekstu Tolkien przechodzi do spraw płodzenia dzieci. A zatem, „z własnej 
wolnej woli zawrzeć ważne małżeństwo” oznacza, że elfi mężczyzna i elfia kobieta zgadzają się 
zostać partnerami na całe życie i że nie ma usprawiedliwienia wśród elfów dla przygodnego seksu. 

W innym miejscu Tolkien wzmiankuje, że Celeborn był „kochankiem Galadrieli, którą później 
poślubił” (NO). Ten komentarz pochodzi z dość wczesnych notatek, z okresu gdy imię Celeborna 
w quenya brzmiało Teleporno. Od razu wiadomo, dlaczego Autor nie używał potem tej formy. 
 
Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy Twojego poczęcia! 
 

Elfy nie świętują daty swoich urodzin, nie jest to bowiem dla elfów data pojawienia się na świecie. 
Zamiast tego celebrują one rocznicę dnia, w którym zostały poczęte. Mowa o dniu, w którym rodzice 
w akcie seksualnym dali im życie (patrz Prawa...). Wygląda na to, że poczęcie dziecka wiązało się 
z rodzicielskim aktem woli. A jeżeli tak nie jest, to znaczy, iż elfy uprawiały seks tak rzadko, że każdy 
akt zapisywał się im mocno w pamięci. „Jestem w ciąży? Jak to? Aha, to było w czwartek trzy pory 
roku temu. No tak...”. Jesteśmy w dobrym momencie, żeby wspomnieć, że Tolkien był katolikiem 
i taka wizja rodzicielstwa zgodna była z jego wiarą i poglądami/światopoglądem. 
 
Fakty z życia elfa 
 

                                                      
2 Pozorna sprzeczność ma swoje wyjaśnienie w jednym z bardzo późnych tekstów Tolkiena, gdzie czytamy: 
„Elves did not have beards until they entered their third cycle of life. Nerdanel's father was exceptional, being 
only in his second” (Vinyar Tengwar nr 41, str. 9 - uzupełnienia do tekstu Tolkiena pt. Szibbolet Fëanora). 
A zatem broda pojawiała się u elfów po wielu tysiącach lat życia, jak u Círdana (przyp. tłum.). 
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Zatem akt seksualny nie może istnieć poza małżeństwem, a płodzenie dzieci ma w nim kluczowe 
znaczenie. A teraz trochę więcej faktów z życia elfa – wszystkie opisano w Prawach... O ciąży elfickich 
kobiet: „pomiędzy poczęciem a urodzeniem się elfiątka upływa rok, tak więc data obu jest ta sama 
lub bardzo zbliżona, a z roku na rok obchodzona jest rocznica poczęcia właśnie”. Elfie dzieciństwo i 
okres dorastania trwały aż do osiągnięcia około 50 lat. Elfy zazwyczaj brały ślub zaraz po osiągnięciu 
wieku dorosłego, ale standardowo poprzedzał go roczny okres narzeczeństwa rozpoczęty 
zaręczynami. Elfy nie mówiły „mam dziecko”, ale „dziecko zostało mi dane”. Liczba dzieci w 
rodzinie nie przekroczyła nigdy siedmiu - tyle dzieci mieli Fëanor z Nerdanel. Tolkien nie opisał 
nigdzie pokwitania u elfów, wnoszę jednak, że na pewno miało ono miejsce. 
 
Terminy quenejskie na określenie “tych rzeczy”? 
 

Badacz języków elfickich, Helge Fauskanger (jego strona internetowa nosi nazwę Ardalambion), 
napisał kiedyś: „Być może gdzieś znajduje się zalakowana koperta, w której ukryto kartkę papieru 
z elfickimi określeniami narządów płciowych, którą jednak Tolkien w tajemnicy skrył za 
zamkniętymi drzwiami?”. Ktoś znalazł już tę kopertę. Publikacja materiałów ze stworzonych przez 
Tolkiena w latach 20. słowników języka wczesnonoldorińskiego (ang. Early Noldorin) ujawniła, że 
takie określenia rzeczywiście istnieją, przynajmniej w języku quenya. 
Zacznijmy od najistotniejszych części ciała; terminy quenejskie zapisuję kursywą, a podane przez 
Tolkiena znaczenia po łacinie lub w języku angielskim podaję w pojedynczym cudzysłowie. Elfickie 
kobiety mają huch ‘cunnus’ i móna ‘womb’ [pol. ‘łono’ - przyp. tłum.], elfy mężczyźni mają vië 
‘membranum vir’. Każdy posiada hacca ‘hams; buttocks’ [pol. ‘pośladki’] i każdy może być helda 
‘unclothed; naked’ [pol. ‘rozebrany’]. Z tym zestawem słów, założywszy, że elfia para jest już 
małżeństwem jak należy, nadchodzi czas na powinności małżeńskie, czyli puhta ‘coitus’ 
[pol. ‘współżycie’]. Na szczęście jednak czynności kochanków można też nazwać delikatniejszym 
terminem púcë, który Tolkien określa jako termin „poetycki lub archaiczny” (Parma Eldalamberon, 
zeszyt 13). 

Inny termin quenejski to nosta-, w sindarinie onna- ‘płodzić’. Znamy je z pożegnalnych słów 
Drzewca, które skierował do Galadrieli i Celeborna w rozdziale „Wiele pożegnań” w Powrocie króla. 
Mamy tam między innymi taką frazę:  A vanimar, vanimalion nostari, którą w The End of the Third Age, w 
części poświęconej rozdziałowi „Wiele pożegnań”, w przypisie 16, tłumaczy się jako „O piękni, 
rodzice pięknych” (ang. fair ones begetters of fair ones). Znamy też pokrewny termin z wczesnej fazy 
koncepcyjnej języka quenya, rzeczownik ontâro, który oznacza ‘rodzic, ojciec’ (ang. ‘begetter; 
masculine parent’). Wczesny quenejski termin wegê, oznaczający męskość, czyli wigor, również 
prowokuje całą różnorodność interpretacji, a etymologicznie związany jest z quenejskim terminem 
vië. Znamy też quenejskie określenie dziewicy - wendë3 (tekst Maeglin w HoMe XI). To wszystko o 
Oficjalnej Elfickiej Terminologii Seksualnej u Tolkiena. 
 
Elfy normalne i te, które opisał Tolkien 
 

W Prawach... Tolkien podaje, że elfy zazwyczaj pobierały się młodo, we wczesnym okresie 
dorosłości, czyli w wieku od 50 do 100 lat. Pisze, że tak właśnie było u elfów w zwyczaju i że te elfy, 
które postępowały inaczej, spotykał „zły los” (Prawa..., str. 41). Następnie pisarz przechodzi do 
wymienienia całego grona elfów, które wzięły ślub w późnym wieku (Galadriel, Elrond, Idril, 
Lúthien, Aredhel, Eöl, Thingol), nie pobrały się wcale (Legolas, Finrod, połowa synów Fëanora) lub 
ich status małżeński jest niejasny albo nieznany (Glorfindel, Gil-Galad). Fëanor to najlepszy przykład 
szczęśliwego małżeństwa w młodym wieku. Potem jednak staje się on ojcem wyjątkowo dużej liczby 
dzieci (siedmiu synów). I wtedy opuszcza go żona (Szibbolet Fëanora w HoMe XII). Możliwe, że wyższe 
warstwy społeczne elfów, o których niemal wyłącznie pisze Tolkien, opóźniały małżeństwo ze 
społeczno-politycznych powodów. 
Uczynki wyjątkowo nikczemne 
  

                                                      
3 W oryginalnym artykule błędnie rod **‘dziewica’ na podstawie imienia Rodwen, co po pierwsze nie jest 
słowem quenejskim, tylko sindarińskim, a po drugie oznacza ‘szlachetny’ (przyp. tłum.). 
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Tolkien pozostawił też kilka przemyśleń na temat postaw elfów wobec zbrodni gwałtu. 
W pierwotnej wersji Silmarillionu „Eöl znalazł (...) siostrę króla Turgona zagubioną w puszczy, 
w pobliżu swych siedzib i wziął ją sobie za żonę siłą; uczynek wyjątkowo nikczemny w oczach elfów” 
(„Quendi and Eldar” w HoMe XI, przypis 9). Zaprawdę nikczemny. Eöl zdaje się być u Tolkiena 
czarnym elfickim charakterem nr 1, który używa trucizny, przyjaźni się z krasnoludami, ma zły 
charakter i jest skryty oraz próbuje zabić swego syna. 

Wiele lat później Tolkien zmienił chyba zdanie na temat możliwości popełnienia gwałtu przez elfa, 
co wykażę w następnym akapicie. W końcowej wersji opowieści o Eölu i Aredhel księżniczka elfów 
pojęła Ciemnego Elfa nie „wbrew swej woli”, choć Eöl uciekł się do czarów, aby ją zwabić (S 160).  
„Rzadko opowiadano historie o wynikających z lubieżności czynach Eldarów” (Prawa..., str. 41). 
A zatem gwałt, molestowanie czy oglądanie pornograficznych obrazków z pewnością nie dotyczą 
99,9% elfów. 

Gdy elf jest ofiarą gwałtu, umiera, zgodnie z przypisem do wzmiankowanego wyżej zdania. Przypis 
mówi też o tym, dlaczego u elfów nie występowało cudzołóstwo: 

 
„Niektórzy popadali w pychę, samowolność, popełniali czyny wynikające ze 

złośliwości, wrogości, chciwości i zazdrości. Lecz pośród ich złych czynów nie 
odnotowano, by którykolwiek z elfów siłą odebrał innemu małżonka, gdyż byłoby to 
całkowicie sprzeczne z ich naturą. Elf siłą zmuszony, opuściłby wtedy swą formę 
fizyczną, odchodząc do Mandosa. Oszukanie i zwodzenie w tych sprawach było prawie 
niemożliwe (nawet gdyby było do pomyślenia, że któryś elf chciałby wtedy wykorzystać 
oszustwo), gdyż Eldarowie w oczach i głosie innych odczytują, czy są oni wolni, czy 
poślubieni.” (Prawa..., przypis 6 - w Simbelmynë  nr 22, przypis 5) 

 
Obserwujemy tu małą sprzeczność w stosunku do relacji o torturach i możliwym gwałcie na 

Celebríanie (Kronika Lat w WP III, rok 2509). Być może elfy mogą przetrzymać akt przemocy 
seksualnej, jeżeli mają ku temu powód, jest to jednak moja hipoteza - nie słowa Tolkiena. 

Ludzie w legendach Tolkiena chyba częściej „biorą sobie żony siłą”. Gwałt i wymuszone 
małżeństwo jest wątkiem wielu opowieści o ludziach. Pisarz łamie też tabu kazirodztwa w opowieści 
o Túrinie i Nienor, po którym to czynie obydwoje tragicznie giną.  A skoro już mówimy 
o tragediach... 
 
Seks międzyrasowy kończy się tragicznie 
 

Elfy poślubiające/kochające/uprawiające seks ze śmiertelnymi ludźmi spotyka „zły los”. 
W kanonie Tolkiena znajdziemy cztery przypadki takich związków: Berena z Lúthien, Idril z Tuorem, 
Aragorna z Arweną oraz Mithrellas z pierwszym władcą Dol Amroth. Mithrellas nie pozostała ze 
swoim mężem - odeszła od niego („Historia Galadrieli i Celeborna” w NO). Historia Berena i Lúthien 
oraz Aragorna i Arwen wiąże się z przyjęciem przez elfie panny śmiertelności. Oznacza to, że nie 
tylko muszą one umrzeć, zamiast żyć długowiecznym życiem elfów, ale również ich dusze muszą po 
śmierci opuścić świat i przejść do wieczności wraz z duszami ludzi. Idril i Tuorowi udało się wyprosić 
szczęśliwe zakończenie, bo pożeglowali razem na Zachód i zostali tam przyjęci (S). 

Zapisano też przypadek elfiego mężczyzny zakochanego w śmiertelnej kobiecie (fanki Legolasa, 
spokojnie, spokojnie!). Nie pobrali się jednak. To bardzo smutna opowieść o odważnym Aegnorze 
i mądrej Andreth, a opowiedziano ją w „Athrabeth Finrod ah Andreth”, czyli w ‘Debacie Finroda 
z Andreth’ (Simbelmynë nr 19 i HoMe X). Opisano tam wiele powodów, dla których elfio-ludzkie 
związki niosą ze sobą pecha i są spod nieszczęśliwej gwiazdy.  
 
Daj mi włosy do ramion lub jeszcze dłuższe 
 

„Wszyscy Eldarowie mieli piękne włosy (a wyjątkowo ładne włosy były dla nich szczególnie 
atrakcyjne)” (Szibbolet Fëanora w HoMe XII i w Simbelmynë nr 22, str. 108). Przypadkowa uwaga, a dla 
nas ma duże znaczenie, bo jest to jedna z niewielu wskazówek na temat tego, co kręci elfy. Eldarów 
pociąga też piękna barwa głosu. Najbardziej czarująca ze wszystkich elfek, Lúthien, użyła czaru, aby 
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jej włosy wyrosły wyjątkowo długie. To pewnie taki trick erotyczny, który można porównać do 
umiejętności zawiązania językiem ogonka wisienki w supełek. 
 
Buziaki kuzynów 
 

U elfów obserwujemy silne tabu dotyczące stosunków kazirodczych. Zostało to klarownie 
wyłożone w Silmarillionie, gdy Maeglin smali cholewki do swojej kuzynki Idril: „Eldarowie nie 
zawierali związków małżeńskich z tak bliskimi krewnymi i żaden z nich nawet o tym nie pomyślał” 
(S 167). 

Tabu podciągnięte było również pod kuzynów drugiego stopnia. Uwagi w rozdziale „Maeglin” 
w Silmarillionie wskazują, że spaczenie Maeglina było częścią klątwy Mandosa, która rzucona była na 
Noldorów. Wzmianki w Morgoth’s Ring mówią, że jeżeli wśród dwojga kuzynów wuj jednego był 
bratem przyrodnim ojca drugiego, zakaz słabł na tyle, że można było myśleć o małżeństwie. Kolejne 
przypisy do Praw... omawiają inne uwarunkowania kazirodcze, których mają się wystrzegać piękni 
nieśmiertelni: „Eldarowie nigdy nie zawierali małżeństw z krewnymi w bezpośredniej linii, to 
znaczy z dziećmi tych samych rodziców, z rodzeństwem rodziców ani też ze swym przyrodnim 
rodzeństwem” (Prawa..., str. 53). 
 
Czy wśród elfów byli homoseksualiści 
 

Czy elfy były gay? W angielskim oryginale rozdziału „Wiele spotkań” (WP I) czytamy, że tak: elfy 
były wesołe (ang. gay) jak dzieci, podczas gdy inni... A, masz na myśli elfich homoseksualistów?  

Niepocieszeni będą autorzy obscenicznych fanfików – u Tolkiena nie znajdziemy ani jednej 
bezpośredniej wzmianki o elfiej homoseksualności. Nie ma nawet niejasnych wzmianek. Najbardziej 
sugestywna para elfich męskich przyjaciół to Fingon i Maedhros – ratują się nawzajem z opresji 
i posyłają sobie prezenty („Narn i-Chîn Húrin” w NO). Ale nawet oni w ciągu 500 lat opisywanych 
dziejów nie dostarczyli tylu podnoszących brew materiałów, co Sam i Frodo w ciągu zaledwie 
jednego dnia swojej wędrówki. Choć Tolkien nigdy nie napisał o przejawach seksu homoseksualnego 
wśród elfów, nie napisał też, że takiego NIE BYŁO. I mnie to wystarcza. 

Calą sprawę gmatwa przekaz z Praw..., który mówi, że elfy nie zmieniały płci, nawet gdy powracały 
do Śródziemia w następnym  wcieleniu. Jest to jednak zupełnie inna bajka. 

 
Tyellas 

tłum. Rysiek Derdziński 
 

 
 
 
 
 
 

Olga „Elgaladna” Kuchtenkova - Melian 
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Przemysław „Freyr” Szulc 
 
 

KONIEC I POCZĄTEK, 
CZYLI SŁÓW KILKA O ESCHATOLOGII ŚRÓDZIEMIA 

 

„Nie na zawsze przykuci jesteśmy do kręgów świata, poza nimi zaś 
istnieje coś więcej niż wspomnienie.”  

J .R .R.  Tolkien, Władca Pierścieni: Powrót króla 

 

Eschatologia to część doktryny religijnej, także gałąź filozofii, traktująca o sprawach ostatecznych 
(gr. éschatos – „ostateczny”), o pośmiertnych losach człowieka oraz o przeznaczeniu świata. Zajmuje 
się kwestiami końca wszelkiego istnienia, definiowaniem pojęć śmierci i życia pozagrobowego, 
rodzajami sądu pośmiertnego i świata zmarłych. Mity związane z tymi zagadnieniami odnaleźć 
można w wielu znanych nam kulturach i religiach – poczynając od najdawniejszych, a kończąc na 
stosunkowo bliższych współczesnemu człowiekowi. 

Mity eschatologiczne stanowią ważny aspekt Legendarium J.R.R. Tolkiena1. Jak pisze Piotr 
Kuncewicz, wykreowany przez siebie świat Tolkien „otoczył morzami, przedzielił pasmami gór, 
zasiedlił i obdarzył historią, a wszystko wpisał w eschatologiczny schemat”2. Schemat ten obejmuje 
całość dzieła Profesora, przenikając w dosłownej lub symbolicznej formie do wielu opowieści 
dotyczących Śródziemia.       

Ostatnie fragmenty Quenta Silmarillion ukazują zniszczenie sił Melkora w Wojnie Gniewu, która 
miała miejsce w Śródziemiu pod koniec Pierwszej Ery. Melkora schwytano wtedy w lochach 
Angbandu, spętano łańcuchem, a żelazną koronę przekuto na obrożę, którą opasano mu szyję. 
Valarowie wyrzucili Morgotha poza mury Świata, w bezczasową otchłań. „Nie może odtąd Morgoth 
we własnej osobie i w widzialnej postaci wrócić na świat, dopóki Władcy Zachodu będą nad nim 
panowali”3. Chociaż zwycięstwo Zastępów Valinoru było bezsporne, nie udało się jednak raz na 
zawsze wykorzenić zła z Ardy, „albowiem wola Morgotha przetrwała i kieruje jego sługami, 
pobudzając ich do sprzeciwiania się woli Valarów i do nękania tych, którzy są jej posłuszni”4. 
Końcowy ustęp Historii Silmarilów mówi, że „kłamstwa Melkora, potężnego i przeklętego Morgotha 
Bauglira, mocarza grozy i nienawiści, posiane w sercach elfów i ludzi, są nasieniem, które nie umiera 
i nie da się do szczętu wyplenić, toteż wciąż kiełkuje na nowo i będzie rodzić owoce zła aż do 
ostatnich dni”5. Aby dobro ostatecznie zatriumfowało nad złem, musi nastąpić Ostatnia Bitwa, Dzień 
Sądu i Odnowienie Świata.    

Najpełniejszy obraz Końca Świata przynosi Drugie Proroctwo Mandosa, wygłoszone po Wojnie 
Gniewu. Choć zawierają je wszystkie wersje Quenta Silmarillion, nie zostało włączone do 
„kanonicznego” Silmarillionu. Treść przepowiedni Mandosa, opublikowana po raz pierwszy dopiero 
w jednym z tomów The History of Middle-earth, przedstawia się następująco: 

 
 

                                                      
1 Na Legendarium składają się dzieła Profesora dotyczące Śródziemia, m.in. Hobbit, Władca Pierścieni, Silmarillion, 
Niedokończone opowieści  Śródziemia i Númenoru, Przygody Toma Bombadila i 12 tomów The History of Middle-earth 
(na język polski przełożono dwa pierwsze tomy – Księgę zaginionych opowieści). 
2 P .  Kuncewicz , Tolkien, czyli świat, [w:] tegoż, Samotni wobec historii, Warszawa 1967, s. 136. 
3 J .R .R .  Tolkien, Silmarillion, przeł. M. Skibniewska, Warszawa, 1996 s. 308. 
4 Ibidem, s. 308. 
5 Ibidem, s. 303 (przekład poprawiony). 
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„Wtedy ozwał się Mandos w proroctwie, kiedy Bogowie zasiedli dla sądów 
w Valinorze, a wieść o jego słowach była rozpowszechniana szeptem wśród wszystkich 
Elfów Zachodu. Gdy świat stanie się stary, a Moce osłabną, wówczas Morgoth, widząc 
uśpioną straż, powróci przez Drzwi Nocy z Bezczasowej Pustki i zniszczy Słońce oraz 
Księżyc. Eärendel wszakże spadnie nań jak biały, palący płomień i strąci go 
z przestworzy. Wtedy Ostatnia Bitwa będzie stoczona na polach Valinoru. W tym dniu 
Tulkas będzie zmagał się z Morgothem, a po jego prawicy będzie Fionwë, po lewicy zaś 
Túrin Turambar, syn Húrina, przybyły z hal Mandosa; i czarny miecz Túrina zada 
Morgothowi śmierć i ostateczny koniec; i tak dzieci Húrina i wszyscy Ludzie będą 
pomszczeni. 

Następnie Ziemia zostanie rozłamana i ponownie ukształtowana, a Silmarile 
odzyskane z Powietrza, Ziemi i Morza; Eärendel zstąpi i zrzeknie się płomienia, który 
miał pod opieką. Potem Fëanor weźmie Trzy Klejnoty i zaniesie je Yavannie Palúrien; 
ona zaś je rozbije i na nowo rozpali ich ogniem Dwa Drzewa, i powstanie wielkie 
światło. I będą zrównane góry Valinoru, by światło rozeszło się ponad całym światem. 
W tym świetle Bogowie znów staną się młodzi, Elfy zbudzą się i  powstaną wszyscy ich 
umarli, a zamiar Ilúvatara, ich dotyczący, będzie wypełniony. Ale o Ludziach nic tego 
dnia nie rzekł Mandos w swym Proroctwie, ani nie wymienił żadnego z nich, wyjąwszy 
Túrina, jemu jednak dane jest miejsce pomiędzy synami Valarów”6. 

 
Tolkienowska wizja czasów ostatecznych jest wyrazem fascynacji pisarza mitologią Północy. 

Skandynawski zmierzch bogów, czyli Ragnarök7, rozpocznie się wówczas, gdy olbrzymi wilk Skol 
pożre słońce, zaś jego brat Hati uczyni to samo z księżycem. Ciemność, która ogarnie cały świat, 
ściągnie liczne klęski na ziemię. Pianie kogutów zbudzi wówczas bogów i złe moce do walki, 
a olbrzymi ruszą ku Asgardowi. Od wschodu nadpłynie Naglfar (statek złych mocy), u którego steru 
stanie wyzwolony z więzów Loki. Na równinie Wigrid bogowie walczyć będą z olbrzymami, a na 
wyspie Oskopnir – ze złymi mocami. Odin zostanie pożarty przez Fenrira. Śmierć ojca pomści Widar, 
wbijając wilkowi miecz prosto w serce. Frey zetrze się z płomiennym Surtem i padnie w boju. Thor 
pokona węża Migdardu potężnym ciosem swego młota, ale jad gada okaże się dla niego śmiertelny. 
Heimdall i Loki zginą, przeszywając się wzajem ostrymi mieczami. Pożoga ogarnie cały świat, 
bogowie i ludzie zostaną unicestwieni, a ziemia osunie się w morze. Lecz świat znów się odrodzi – 
lepszy i piękniejszy. Z morza wyłoni się nowa, zieleniejąca ziemia. Ci Asowie, którzy przeżyli, zejdą 
się razem i będą rozprawiać o starych runach Odina, pragnąc uniknąć błędów przeszłości. Znajdą 
w trawie złote tablice, które niegdyś stanowiły ich własność. Niewiasta Lif i mężczyzna Lifthrasir 
dadzą początek rodzajowi ludzkiemu. W zgodzie, pokoju i sprawiedliwości nastąpi budowa krytej 
złotem sali Gimle – miejsca, gdzie znajdą się sprawiedliwi po Ragnaröku. Odrodzenie świata zyska 
swoją pełnię. 

Choć przy tworzeniu własnego obrazu Końca autor Silmarillionu sięgnął do mitologii pogańskiej, 
nie popadł wcale w konflikt ze swą chrześcijańską mitopoeią. „Skoro ludzie są najwyraźniej 
wyłączeni z Odnowy Świata do jakiegoś innego losu – nie ma sprzeczności, bowiem chrześcijańska 
apokaliptyka zajmuje się jedynie losami ludzi (oraz Szatana). Ponadto – o czym Tolkien wiedział 
z pewnością – sama koncepcja Ragnaröku powstała pod wpływem kontaktów z chrześcijaństwem, 
które pod koniec pierwszego tysiąclecia mocno akcentowało wątki apokaliptyczne”8. 

Według Mieletinskiego eschatologiczne mity o końcu świata „jawnie wywodzą się z mitów 
kosmologicznych, na co wyraźnie wskazuje ich struktura i układy fabularne – tyle że akcja rozwija 
się w nich w odwrotnym kierunku. Mitologia eschatologiczna urzeczywistnia możliwość uwolnienia 
żywiołowych sił chaosu lub osłabienia struktury kosmicznej”9. W ten właśnie sposób zbudowana jest 
wizja końca świata nakreślona przez Tolkiena w Legendarium. Wielki Nieprzyjaciel zrzuci swe 

                                                      
6 J .R .R .  Tolkien, The Lost Road and other writings, London 1993, s. 333 (przekład własny). Eärendel jest 
wcześniejszą formą imienia Eärendil, Fionwë został później zastąpiony przez Eonwë. 
7 Zob. Edda Poetycka, przeł. A. Załuska-Strömberg, Wrocław 1986, s. 13-18; R .L .  Green, Mity skandynawskie, 
przeł. A. Szpakowska, Warszawa 1976, s. 169-173; J .  Ros , Heroje Północy Warszawa, 1969, s. 170-175.  
8 T .A.  Olszański , Zarys teologii Śródziemia i inne szkice tolkienowskie, Gdańsk 2000, s. 62-63. 
9 E .  Mielet inski , Poetyka mitu, przeł. J. Dancygier, Warszawa 1981, s. 278. 



Simbelmynë # 23 - PRZEDWIOŚNIE  STRONA 55   

 

okowy i powróci z Bezczasowej Pustki „gdy świat stanie się stary, a Moce zmęczone”. Element 
rywalizacji między Porządkiem (reprezentowanym przez Valarów i Majarów) a Chaosem 
(uosabianym przez Morgotha) zaostrzy się, osiągając apogeum podczas Dagor Dagorath, Bitwy nad 
Bitwami. Na polach Valinoru – odpowiadających biblijnej górze Har-Magedon czy skandynawskiej 
równinie Wigrid – rozegra się końcowy akt odwiecznej walki Dobra ze Złem. Potwierdza to 
wspomnianą już tezę, że „mity eschatologiczne są po części lustrzanym odbiciem mitów 
kosmogonicznych: opowieściom o poskromieniu chtonicznych potworów przeciwstawiane są 
relacje o tym, jak zdołały się one uwolnić, a w ostatniej bitwie z bogami powtarzają się w zasadzie te 
pojedynki, które odbyły się w mitycznej przeszłości”10. 

Moc Melkora ogarnęła całą Ardę, co doprowadziło w konsekwencji do jej Skażenia. Tym samym 
Świat stał się już na trwałe „Pierścieniem Morgotha”. Zniszczenie Ziemi podczas Dagor Dagorath jest 
więc koniecznością – dzięki temu bowiem będzie możliwe unicestwienie Morgotha, a co za tym idzie 
– usunięcie zarazy z oblicza Ardy. Ziemia zostanie wtedy rozłamana i powtórnie ukształtowana. 
Silmarile, trzy wspaniałe klejnoty świecące blaskiem Dwóch Drzew, połączą się po wielu wiekach 
rozdzielenia. Fëanor, ich twórca, zaniesie je Yavannie jako zadośćuczynienie za swój bunt z czasów 
pobytu w Amanie. Ofiarowanie z własnej woli dzieła życia stanowi swoisty akt skruchy tego 
„najpotężniejszego z Noldorów, którego czyny przysporzyły im najwięcej sławy i najgorszych 
niedoli”11. W Trzech Klejnotach od początku ich powstania została zawarta wielka potęga. Przez 
setki lat Silmarile związane były z Ziemią, Morzem i Przestworzami, a co za tym idzie – 
z pierwotnymi żywiołami: ziemią, wodą i powietrzem. Nie brakuje także ostatniego elementu, 
którym jest ogień płonący we wnętrzu cudownych klejnotów. Moc czterech zjednoczonych 
pierwiastków wywiera znaczący wpływ na odradzający się świat. 

Królowa Ziemi rozbije Silmarile, co pozwoli ożywić ich ogniem Dwa Drzewa Valinoru – Telperion 
Biały i Laurelin Złocisty. Zmieszane światło Białego i Złotego Drzewa, jakie popłynie wtedy na cały 
świat, będzie miało charakter oczyszczający i uzdrawiający. Valarowie, „zmęczeni brzemieniem 
tysiącleci”12, odzyskają swoje siły i „znów staną się młodzi”. Wypełni się także zamysł Eru dotyczący 
losu przebudzonych i „zmartwychwstałych” elfów. W swym Proroctwie Mandos nie mówi nic 
o ludziach, co stanowi dowód na to, iż Ilúvatar „zachował pełnię wiedzy tylko dla siebie”13. Wydaje 
się jednak prawdopodobne, że podczas Dnia Sądu, będącego jednym z najważniejszych momentów 
historii świata, Dzieci Ilúvatara zostaną rozliczone ze swoich uczynków i poznają ostateczne 
znaczenie dzieła Stworzenia. Zrozumieją też przedziwne drogi, którymi Ojciec Powszechny 
prowadził je do celu. 

„Pewną poprawkę do specyficznej dla mitu orientacji na przeszłość wnoszą również 
eschatologiczne mity o końcu świata, po którym następuje – lub nie następuje – jego odnowienie. 
W tym drugim przypadku ‘złoty wiek’ dopiero nastąpi”14. Tolkienowska mitologia w pełni realizuje 
ten wzorzec, o czym świadczy zarówno Drugie Proroctwo Mandosa, jak i liczne wzmianki rozsiane po 
Silmarillionie i kolejnych tomach The History of Middle-earth. 

Odnowienie Świata dokonuje się także na płaszczyźnie czasowej i przestrzennej, bowiem Czas 
i Przestrzeń, jakie istniały do tej pory, tracą swoje ograniczające właściwości. Nowa Ziemia jest 
płaska, a nie kulista. Zrównanie gór Valinoru pozwala na rozlanie się ożywczego światła Dwóch 
Drzew po całej Ziemi. Dopiero wtedy zostaną uleczone rany Ardy, a Eä stanie się doskonałą realizacją 
Ainulindalë. Cały wszechświat jest bowiem przeznaczony do przemienienia, by przywrócony do 
pierwotnego stanu służył już bez żadnych przeszkód wszelkim stworzeniom, uczestnicząc – poprzez 
swoje Trwanie – w chwale Ilúvatara. Zabrzmi wówczas Druga Muzyka – pieśń wyśpiewana przed 
obliczem Eru przez Chóry Ainurów i Dzieci Ilúvatara, które sławić będą dzieło Stworzenia.    

Tego typu myśl mitologiczna jest – według Mircei Eliadego – przykładem „wiary w czas cykliczny, 
w wieczny powrót, w periodyczne zniszczenie wszechświata i ludzkości, co jest zapowiedzią nowego 
wszechświata i nowej, ‘odrodzonej’ ludzkości”15. W Legendarium możemy odnaleźć wyraźny obraz 

                                                      
10 Ibidem, s. 311. 
11 J .R .R .  Tolkien, Silmarillion, s. 126. 
12 Ibidem, s. 44. 
13 Ibidem, s. 14. 
14 E .  Mielet inski , op. cit., s. 278. 
15 M. E l iade, Traktat o historii religii, przeł. J. Wierusz-Kowalski, Łódź 1993, s. 390. 
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cyklu kosmicznego, który „składa się ze ‘stworzenia’, ‘egzystencji’ (co równa się ‘historii’, 
wyczerpaniu, degeneracji) i ‘powrotu do chaosu’ (ekpyrosis, ragna-rök, pralaja, ‘Atlantyda’, 
‘apokalipsa’)”16. Dokonane wówczas przeobrażenie stanowi konieczny sposób prawdziwej 
regeneracji czasu, ostatecznego wypełnienia woli Ilúvatara. 

Eschatologia – jako nauka o rzeczach ostatecznych – obejmuje także pośmiertne losy istot 
zamieszkujących Eä. Ważnym problemem podejmowanym w Legendarium jest zależność 
zachodząca między eschatologią indywidualną (związaną ze śmiercią jednostki, będącą kresem jej 
ziemskiego istnienia) a eschatologią powszechną (mającą miejsce po końcu świata). Wypowiedzi na 
ten temat nie można odnosić tylko i wyłącznie do dwóch różnych rzeczywistości, które uważa się za 
rozdzielone od siebie. Dlatego omawiając to zagadnienie, zdecydowałem się w niektórych miejscach 
przedstawić obok siebie zarówno eschatologię indywidualną, jak i powszechną. Kwestia 
nieuchronności śmierci towarzyszyła twórczości Tolkiena praktycznie od początku tworzenia 
Legendarium, znajdując swoje najpełniejsze odzwierciedlenie we Władcy Pierścieni. „Jeśli zacznie się 
rozważać jakąkolwiek obszerną opowieść, która zaciekawia ludzi i trzyma ich w napięciu przez 
dłuższy czas, to praktycznie zawsze jest to opowieść o ludziach, i praktycznie [zawsze] o jednej tylko 
rzeczy: o śmierci. Nieuchronności śmierci. Simone de Beauvoir powiedziała kiedyś, że nie ma czegoś 
takiego jak ‘naturalna’ śmierć. Nic, co przydarza się człowiekowi, nie jest nigdy naturalne. A jej 
obecność stawia pod znakiem zapytania cały świat. Wszyscy ludzie muszą umrzeć, ale dla każdego 
człowieka jego własna śmierć jest czymś zaskakującym, a jeśli nawet o tym wie, [...] to 
nieusprawiedliwionym gwałtem. Można zgadzać się z tymi słowami albo nie, ale taka jest główna 
idea Władcy Pierścieni”17. Idea ta – w mniejszym lub większym stopniu – znalazła swoje 
odzwierciedlenie również w innych utworach ukazujących świat Śródziemia, a Tolkien starał się jak 
najpełniej pokazać jej różnorakie wymiary.   

Valarowie są duchami czystymi, nieśmiertelnymi. Po zstąpieniu na Świat objawili się w widzialnej 
postaci, przyjmując zwykle kształty fizyczne wielkiej urody, potęgi i majestatu. Cała ich władza 
ogranicza się do obrębu Świata, są oni jego mieszkańcami i nie opuszczą Ardy, dopóki się wszystko 
nie dopełni. Dlatego zmieniają się wraz z upływem czasu i „starzeją się”18, proces ten dotyczy jednak 
głównie sfery duchowej, a nie materialnej (cielesnej) powłoki. Żaden z nich – zgodnie ze słowami 
wysłańca Manwëgo, skierowanymi do elfów opuszczających Aman – nie może być pokonany na 
obszarach Eä19. Morgoth wszakże zginie podczas Dagor Dagorath, bowiem „wszystkie zasady 
Stworzenia zachowują moc jedynie w jego ramach; gdy nadchodzi czas Końca, różny od czasu 
Świata, stare reguły wygasają i dawno temu zabity człowiek może zabić nieśmiertelnego anioła, 
mszcząc wszystkich swych braci i tą krwią zmywając ostatecznie własne, straszne winy”20. Nie 
wiemy, co się potem stanie z Wielkim Nieprzyjacielem, Władcą Ciemności, sprawcą wszelkiego zła. 
Można mieć nadzieję, że Morgoth będzie zbawiony i uzyska przebaczenie Ilúvatara, „okazując się 
w końcu tylko narzędziem jego planów”21.      

Majarowie, duchy podobne w swej istocie do Valarów, ale niższej rangi, również mogą przybierać 
materialne ciała. Przybywając jednak do Śródziemia, łączą się bardzo silnymi więzami z fizyczną 
tkanką świata: umierają fizycznie i nie mogą samodzielnie powrócić do swojej ziemskiej postaci.  
Podczas katastrofy Númenoru Sauron utracił swą cielesną postać, a „duch jego wydobył się z głębin 
i jako cień z czarnym wichrem powrócił przez morze do Śródziemia, do Mordoru, gdzie miał swoją 
siedzibę”22. Swoje nowe przebranie Sauron stworzył wyłącznie dzięki mocy Pierścienia. Bez niego 
„przez wiele długich lat nie mógł odzyskać widzialnej postaci”23. Podobnie rzecz ma się z Olórinem 
(Gandalfem), który najwyraźniej został przywrócony do życia w Śródziemiu wskutek pośrednictwa 
samego Eru. Kiedy Pierścień zniszczono w ogniu Orodruiny, Sauron został tak osłabiony, że nigdy 

                                                      
16 Ibidem, s. 391. 
17 D .  Grotta , Tolkien. Twórca Śródziemia, przeł. M. Wawrzyńczak, Warszawa 1998, s. 130. 
18 Świadczy o tym Drugie Proroctwo Mandosa.  
19 Zob. J .R .R .  Tolkien, Silmarillion, s. 97. 
20 T .A.  Olszański , op. cit., s. 63. 
21 J .R .R .  Tolkien, Silmarillion, s. 13. 
22 Ibidem, s. 332. 
23 Ibidem, s. 348. 
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nie przyjął już cielesnej powłoki. Dla upadłego Curuníra (Sarumana) śmierć cielesna oznaczała 
odejście „dokąd mu było przeznaczone”24. 

Starsze i Młodsze Dzieci Ilúvatara – Elfy i Ludzie (Pierworodni i Następcy) – to najważniejsze byty 
cielesne zamieszkujące Ardę. Elfy są nieśmiertelne i obdarzone przywilejem wiecznej młodości: ich 
ciało (hröa) może ulec zniszczeniu, ale duch (fëa) nie obumiera w żadnym wypadku. Starsze Dzieci 
nie starzeją się ani nie chorują. Mogą jednak zostać zabite, „uwiędnąć”25 lub dobrowolnie zasnąć26. 
Lecz ich śmierć jest wówczas jedynie pozorna, a ich dusza zostaje wezwana do Amanu i udaje się do 
pozaczasowych siedzib Mandosa. W Salach Oczekiwania (Domach Umarłych), elfy „siedzą [...] 
w cieniu własnych myśli”27, rozpamiętując swe przeznaczenie. Niektóre są po jakimś czasie 
zwalniane – jeśli chcą, mogą się odrodzić i odzyskać ciało dzięki wspomnieniu, zachowanemu przez 
fëa. „Zmartwychwstałe” elfy najczęściej pozostają w Amanie (Finrod Felagund po śmierci 
przechadza się wraz ze swoim ojcem pod drzewami Eldamaru), w wyjątkowych wszakże 
przypadkach mogą powrócić do Śródziemia (Glorfindel).  

Na opisaną kondycję elfów wpłynęło nieposłuszeństwo Noldorów wobec woli Valarów oraz 
Bratobójstwo, które zbrukało Aman. Wygłoszona wtedy przez Mandosa przepowiednia-klątwa, 
zwana Proroctwem Północy i Przeznaczeniem Noldorów, brzmiała następująco:  

 
„Za krew zapłacicie krwią i zamieszkacie z dala od Amanu w cieniu Śmierci. Chociaż 

bowiem Eru dał elfom ten przywilej, że nie umierają na obszarach Eä i nie mają do nich 
dostępu żadne choroby, każdy z was może zginąć i wielu zginie od oręża, udręki 
i smutków, a ich bezdomne duchy staną wówczas przed Mandosem. Długo będą musiały 
u niego przebywać, tęskniąc do utraconych ciał, lecz nie dostąpią litości, nawet gdyby 
ci, co polegli z ich ręki, za nimi orędowali. Ci zaś, którzy przetrwają w Śródziemiu i nie 
przyjdą do Mandosa, znużą się wreszcie światem jak zbyt ciężkim brzemieniem, 
zwiędną i staną się jak gdyby żałosnymi cieniami w porównaniu z młodszym 
plemieniem później narodzonym”28. 

 
Ludzie są nieśmiertelni duchowo, ale śmiertelni cieleśnie. Podatni są na różne dolegliwości 

i choroby, starzeją się i umierają, bowiem „żaden śmiertelnik nie mógł lub nie może pozostać na 
zawsze na ziemi czy też w czasie”29. Śmierć jest Darem Ilúvatara dla rodzaju ludzkiego – „dzieci 
człowiecze przez krótki czas jedynie cieszą się życiem na świecie i nie są z nim na stałe związane”30, 
czy to w nadziei, czy w znużeniu. Owego daru mogą pozazdrościć Drugiemu Pokoleniu nawet 
Valarowie, zmęczeni mijającymi latami i ciężarem ziemskich trosk. Po śmierci duchy ludzi trafiają 
do Siedziby Mandosa31, ale oczekują  w innych miejscach niż te, w których przebywają duchy elfów. 
Spośród Valarów tylko Manwë i Mandos wiedzą, jakie jest ostateczne przeznaczenie Następców, gdy 
odchodzą oni poza Kręgi Świata (a więc poza Eä) po tym, jak „skończy się dla nich czas milczącego 
rozpamiętywania w pałacach Mandosa nad Morzem Zewnętrznym”32. Ostateczne siedziby ludzi 
mieszczą się najprawdopodobniej w Pustce istniejącej ponad Eä. 

                                                      
24 J .R .R .  Tolkien, Niedokończone opowieści Śródziemia i Númenoru, przeł. P. Braiter, A. Sylwanowicz, Warszawa 
1994, s. 309. 
25 „Więdnięcie” elfa to proces, w którym fëa zdobywa coraz większą przewagę nad hröa, by w końcu całkowicie 
je pochłonąć, co prowadzi do pełnej nieśmiertelności i całkowitej (lub niemal całkowitej) niewidzialności. 
Najprawdopodobniej to właśnie stało się z Maglorem, który po pokonaniu Morgotha i porzuceniu Silmarila 
nigdy nie wrócił już pomiędzy swoich współplemieńców.  
26 Zob. przypadek Míriel, matki Fëanora: „Udała się więc do ogrodu Lórien i tam ułożyła się do snu, ale chociaż 
wyglądała, jakby spała, w rzeczywistości duch jej opuścił ciało i pomknął cicho do siedziby Mandosa” (J .R .R .  
Tolkien, Silmarillion, s. 72). 
27 Ibidem, s. 223. 
28 Ibidem, s. 101. 
29 J .R .R .  Tolkien, Listy, przeł. A. Sylwanowicz, Poznań 2000, s. 490. 
30 J .R .R .  Tolkien, Silmarillion, s. 45. 
31 Pełniącej być może funkcję czyśćca –  miejsca pozagrobowej okresowej (przed wejściem do nieba) pokuty 
dusz ludzi zmarłych. 
32 J .R .R .  Tolkien, Silmarillion, s. 122. 
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Gdy dopełnią się dni, chóry Ainurów zaśpiewają przed obliczem Ilúvatara najpiękniejszą pieśń 
w dziejach Eä, wspanialszą nawet od Wielkiej Muzyki. „Wówczas dopiero objawione przez Niego 
tematy znajdą wyraz doskonały i w tym samym momencie staną się Bytem, gdyż każdy będzie już 
w pełni rozumiał Jego myśl w przydzielonej sobie cząstce i będzie wiedział, że pozostali pojmują 
równie dobrze swoje cząstki, a Ilúvatar natchnie ich tajemnym ogniem i będzie się radował”33. 
Valarowie przekazali elfom, że ludzie włączą się w Drugą Muzykę Ainurów. Wówczas wypełnią się 
słowa Eru dotyczące Atanich: „Ci także w swoim czasie przekonają się, że cokolwiek uczynią, obróci 
się to w końcu tylko na chwałę mojego dzieła”34. Ojciec Powszechny wszakże nie wyjawił Valarom, 
jaką rolę w Drugiej Muzyce wyznaczył elfom. Drugie Proroctwo Mandosa mówi jedynie o tym, że 
podczas Odnowy Świata „Elfy zbudzą się i  powstaną wszyscy ich umarli, a zamiar Ilúvatara, ich 
dotyczący, będzie wypełniony”. Z kolei Dysputa Finroda z Andreth zawiera następujące widzenie, jakie 
stało się udziałem jednego z elfów – Finroda: „I wtedy nagle ujrzałem wizję Ardy Nowej; a tam 
Eldarowie doskonali, ale nie poddani zagładzie, w teraźniejszości na zawsze, spacerują, być może, 
z Dziećmi Ludzi, ich wybawcami, i śpiewają im takie pieśni, co nawet w Radości ponad radością 
rozdzwonią zielone doliny i sprawią, iż wiecznie trwające szczyty gór zabrzmią niczym harfy”35. Jak 
widać, szczegółowego rozstrzygnięcia tejże kwestii utwory Profesora nie przynoszą36.  

Ludziom przypadnie także łaska Objawienia, które zostanie skierowane wprost i wyłącznie do 
nich. Jego zapowiedź pojawia się, gdy Númenorejczycy, tracąc świadomość znaczenia Przywileju 
Człowieka, pragną wiecznego życia oraz uwolnienia od śmierci. Posłowie Manwëgo przekazują 
wówczas ludziom tchnące optymizmem przesłanie: „Miejcie nadzieję, że w końcu nawet najbłahsze 
z waszych pragnień wyda owoce. Miłość do Ardy została wam wszczepiona w serca przez Ilúvatara, 
On zaś niczego nie sieje bez celu. Jednakże wiele pokoleń nie urodzonych jeszcze ludzi przeminie, 
zanim cel ten będzie objawiony, i to nie Valarom, lecz właśnie wam”37. Wynika z tego, że Valarowie 
nie znają treści samego Objawienia i nie wiedzą, w jaki sposób się ono urzeczywistni. 

Przeznaczenie Świata, a co za tym idzie los Nieśmiertelnych i Śmiertelnych, może zmienić 
wyłącznie Eru – „w drodze jednego z owych dziwnych wyjątków od wszelkich zasad i zarządzeń, 
jakie zdają się pojawiać w historii Wszechświata, ukazując Palec Boga jako jedynej całkowicie wolnej 
Woli i jedynego całkowicie wolnego Sprawcy”38. To właśnie jego wola zadecydowała, że Beren, syn 
Barahira, powrócił z siedzib umarłych, aby połączyć się z Lúthien. Z boskiego zamysłu Ilúvatara 
wynikały także małżeństwa pomiędzy Pierworodnymi a Następcami. W dziejach świata zdarzyły się 
trzy takie związki: Lúthien z Berenem, Idril z Tuorem i Arweny z Aragornem39. Dlatego Eärendil, 
Elwinga i Elrond jako Peredhil (Półelfy) oraz Tuor (jedyny spośród śmiertelników) mogli zostać 
zaliczeni do Starszych Dzieci, zaś Lúthien i Arwena wybrały przeznaczenie rodzaju ludzkiego 
i „prawdziwie umarły”. 

Na szczególną uwagę zasługuje też los Túrina Turambara. W Drugim Proroctwie Mandosa czytamy, 
że podczas Ostatniej Bitwy powróci on z hal Mandosa (czy też – według późniejszej korekty – z The 
Doom of Men, tzn. z pozaświatowego miejsca bytowania zmarłych ludzi), aby swoim czarnym 
mieczem ostatecznie pokonać Morgotha. Jest to czyn tak wielki, że równego mu nie dokonał nikt 
przedtem i nikt nie dokona później. Unicestwienie Nieprzyjaciela, będące kulminacją Dagor 
Dagorath, zasługuje na najwyższą nagrodę. Dzięki niemu Túrinowi „dane jest miejsce pomiędzy 
synami Valarów”. Nie zmienia to jednak jego ludzkiej natury – synowi Húrina bowiem „dano 
miejsce”, a nie „zaliczono do”. 

W zamyśle Eru śmierć była dla człowieka błogosławieństwem i drogą do osiągnięcia ostatecznej 
wolności. Melkor jednak wlał w serca ludzi strach, zwątpienie i lęk, umniejszając znaczenie owego 
Przywileju. Mimo to wielu umiało z godnością przyjąć Dar Ilúvatara. „Elfowie (oraz nieskażeni 
Númenorejczycy) żywili pogląd, że ‘dobry’ człowiek może lub powinien umrzeć dobrowolnie, 
oddając ducha z wiarą, zanim zostanie do tego zmuszony (jak uczynił to Aragorn). Taka mogła być 

                                                      
33 Ibidem, s. 12. 
34 Ibidem, s. 45. 
35 J .R .R .  Tolkien, Morgoth’s Ring,  London 1994, s. 319 (przekład własny). 
36 Zob. Aneks.  
37 Ibidem, s. 314-315. 
38 J .R .R .  Tolkien, Listy, s. 305-306. 
39 Ponieważ chodzi o małżeństwa Eldarów z Edainami, pomijam casus Mithrellas i Imrazôra. 
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natura nieupadłego człowieka; nie groził mu przymus, on sam pragnął tego i prosił o pozwolenie 
‘przejścia’ na wyższy poziom”40. W ten sposób opuścili świat Bëor i wszyscy królowie Númenoru do 
Tar-Ciryatana. Aragorn, jako ostatni wielki król Dawnych Dni i potomek Númenorejczyków, 
obdarzony został życiem trzech pokoleń. Kiedy po stu dwudziestu latach panowania poczuł, że 
zbliża się starość i kończy się jego czas, podążył ku Domom Królów i spoczął na przygotowanym dla 
niego łożu. Przekazał władzę w ręce syna, po czym pożegnał się z Arweną i zasnął. Wybór godziny 
własnego odejścia i nieprzymuszona zgoda na śmierć stanowią prawdziwie heroiczne dopełnienie 
losów króla Elessara, którego grobowiec otoczony został czcią. 
Śmiertelność jest również udziałem hobbitów, rasy pierwotnie ściśle spokrewnionej z ludźmi. 

Pokrewieństwo to sprawia, że podlegają oni tym samym prawom, co ludzie. Dotyczy to także 
Powierników Pierścienia – Bilba, Froda i Sama. Opuścili oni Śródziemie, aby uleczyć swe rany i ukoić 
umysł. „Jeśli chodzi o Froda czy innych śmiertelników – pisał Tolkien – to mogli oni mieszkać 
w ‘Amanie’ tylko przez ograniczony czas – krótszy lub dłuższy. ‘Valarowie’ nie mieli ani mocy, ani 
prawa do nadawania im ‘nieśmiertelności’. Ich pobyt był ‘czyśćcowy’, choć spokojny 
i uzdrowicielski; w końcu przechodzili (‘umierali’ z własnej, wolnej woli) do miejsc, o których 
elfowie nic nie wiedzieli”41. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że duchy hobbitów – podobnie jak 
dusze ludzi – „wędrowały” do siedzib Mandosa, aby tam oczekiwać nadejścia Końca. 

Aulë stworzył krasnoludy w tajemnicy, jeszcze przed pojawieniem się Pierworodnych. Ilúvatar 
przebaczył Aulëmu i pobłogosławił jego twory, potwierdzając tym samym ich prawo do życia. 
Krasnoludy, chociaż długowieczne, są śmiertelne cieleśnie. Ich ostateczny los jest niejasny. Elfy 
uważały, że Naugrimowie po śmierci „wracają do ziemi i kamieni, z których powstali”42. Same 
krasnoludy natomiast wierzyły, że Aulë zabiera je do Mandosu, gdzie przygotowane są dla nich 
oddzielne siedziby. Pogłębiają tam one swoją wiedzę i rozwijają rzemiosło. Gdy dopełnią się Dni, 
Ilúvatar uświęci krasnoludów i przyjmie pomiędzy swoje Dzieci. „Ich zadaniem będzie wtedy 
służenie Aulëmu i pomaganie mu w odbudowie Ardy po Ostatniej Bitwie”43. 

Odnowa Świata obejmuje także entów. Z kart Silmarillionu dowiadujemy się, że entowie to drzewa 
zamieszkane przez duchy, mające być strażnikami olvarów. Pasterze drzew, chociaż fizycznie 
umierają (wielu entów zginęło przecież podczas ataku na Isengard), są nieśmiertelni duchowo. 
Świadczą o tym słowa Galadrieli, która w rozmowie z Drzewcem zapowiada udział entów w Odnowie 
Świata, gdy „ziemia, którą nakryły fale, wydźwignie się znowu”44. 

Orkowie zostali wyhodowani przez Morgotha z elfów, których na początku Pierwszej Ery uwięził 
w twierdzy Utumno, a następnie „sztuką powolnego okrucieństwa”45 upodlił i znieprawił. Skoro 
pochodzą od Pierworodnych, zachowują ich naturę: po śmierci ich dusze zostają wezwane do Amanu 
i uwięzione w Halach Mandosa aż do nadejścia Końca. Nie wiadomo natomiast, jaki był los orków 
pochodzących od ludzi – teksty Tolkiena nie dają tu żadnych wskazówek. Jeśli zaś chodzi 
o przeznaczenie tejże rasy, można mieć nadzieję, iż Ilúvatar uleczy orków z wszelkiego zła, 
pozwalając im wziąć udział w Drugiej Muzyce wraz ze swymi Dziećmi. 

Trolle to kolejna rasa wyhodowana przez Morgotha w Dawnych Dniach. Większość z nich pod 
wpływem światła słonecznego zamieniała się w kamień. Jeśli stwory te rzeczywiście były „upiorami 
entów (zwłaszcza huornów), zbudzonymi wbrew naturze i zniewolonymi przez Czarnego Władcę”46, 
musiały podlegać podobnym prawom, tzn. duchowej nieśmiertelności. Warto przy tym zauważyć, że 
Olog-hai – szczep trolli wyhodowany przez Saurona pod koniec Trzeciej Ery – dobrze znosił blask 
słońca, wspomagany wolą swego pana. Możemy więc założyć, iż również życie trolli nie kończyło się 
                                                      
40 Ibidem, s. 427 (przypis). 
41 Ibidem, s. 618. Zob. też: „Frodo został wysłany za Morze, czy też pozwolono mu się tam udać po to, by 
ozdrowiał – jeśli było to możliwe – zanim umrze. W końcu i tak musiałby ‘odejść’: żaden śmiertelnik nie mógł 
lub nie może pozostać na zawsze na ziemi czy też w czasie. Zatem na pewien czas odszedł, do czyśćca, 
i zarazem po nagrodę: był to czas rozmyślań, spokoju oraz osiągania pełniejszego zrozumienia swojego miejsca 
w małości i wielkości, czas pędzony jeszcze wśród naturalnego piękna ‘Ardy Nieskażonej’, Ziemi  nietkniętej 
złem” (Ibidem, s. 490-491). 
42 J .R .R .  Tolkien, Silmarillion, s. 48. 
43 Ibidem, s. 49. 
44 J .R .R .  Tolkien, Władca Pierścieni: Powrót króla, przeł. M. Skibniewska, Warszawa 1990, s. 332. 
45 J .R .R .  Tolkien, Silmarillion, s. 56. 
46 Ibidem, s. 52. 
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wraz z ich cielesną śmiercią, niezależnie od tego, czy pojmujemy ją „tradycyjnie”, czy też jako 
„skamienienie”. 

Wizja Końca Świata zajmuje ważne miejsce w „ekonomii Zbawienia”, obecnej na wielu stronach 
Legendarium. Koniec jest bowiem twórczym stanowieniem początku, zapowiedzią nowej 
Nieskażonej Ardy, obrazu dobra, prawdy i piękna, mających swe źródło w Eru. Dalsze losy 
Śródziemia na zawsze jednak pozostają zakryte przed oczami czytelników. Parafrazując Silmarillion, 
można w tym miejscu przypuścić, iż zapewne wiedzą o nich tylko Manwë i Varda , ale nie objawili 
tego nikomu i nie jest to ogłoszone w wyrokach Mandosa. Sam Tolkien twierdził przecież, że 
„opowieść trzeba opowiedzieć, bo inaczej nie będzie opowieścią, a mimo to najbardziej poruszające 
są opowieści nieopowiedziane”47. I niech tak zostanie... 

 
Przemysław „Freyr” Szulc 

 
 

Arkadiusz Kubala – Evil Forces 
 
 
 

                                                      
47 J .R .R .  Tolkien, Listy, s. 166. 
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TOLKIEN ZONE 
A D I E M U S  P R Z E D S T A W I A 

 
 

Z NOTATEK PEREGRINA TUKA... 
 
 

Pamięć hobbicka – a podobno także i ludzka – zawodna jest, zaczynam zatem kreślić te notatki, 
aby przekazać moje przemyślenia potomności, a przy okazji dla samego siebie zachować. 
Uzdrowiciele i zielarze na rozkaz króla Elessara pracują wprawdzie nad preparatem mającym 
polepszać i przedłużać pamięć, ale nie wiadomo jeszcze, kiedy coś z tego wyniknie. Mieszają wyciągi 
z simbelmynë, czyli niezapominki, z athelasem i innymi ziółkami. Lek ma się nazywać Rycynus... 
albo Recytynus czy Lecytynus... A niech to troll kopnie, nie pamiętam. Nieważne zresztą, bo na razie 
nic oprócz nazwy nie działa. Sama nalewka ma smak paskudny. Wiem, bo próbowałem ze trzech 
ekstraktów. Poprawy pamięci nie dało się zauważyć, biegałem za to do wygódki do siedmiu razy na 
dzień, co nie jest raczej normą dla przyzwoitego hobbita. Nie dam się już namówić do uczestnictwa 
w tych eksperymentach, poczekam aż w Domach Uzdrowień pokaże się wypróbowany Recytynus. 
Ale nie o tym miałem pisać. 

Wszystko zaczęło się od tego, że w rocznicę odpłynięcia Froda i Bilba przyśnił mi się Admirał 
Thrawn. W tym śnie długo mi coś wyjaśniał, ale zapamiętałem tylko tyle, że należy badać sztukę 
przeciwników, po to, żeby lepiej ich poznać, a przez to lepiej z nimi walczyć. 

Pytałem potem króla Elessara, kto to był ten admirał Thrawn i w jakim celu pomalował się na 
niebiesko. Niestety, wiele z wiedzy Númenoru zatonęło w Upadku i Obieżyświat nie potrafił nic 
o rzeczonym admirale opowiedzieć, nawet tego, czy był Númenorejczykiem. Królowa Undomiel, 
chociaż żyje już na tym świecie prawie 3 tysiące lat, również nie pamiętała nikogo o takim nazwisku 
wśród żeglarzy elfów. Wyraziła jedynie ubolewanie, że nie zadałem tego pytania, zanim Elrond 
i Erestor odpłynęli za Morze. Chyba podam jej ten Rycynus, jak już będzie gotowy. 

Admirał Thrawn przyśnił mi się jeszcze później kilka razy, ale nic już nie tłumaczył, patrzył tylko 
na mnie dziwnymi, czerwonymi oczami. Z wyraźnym wyrzutem. Przestał mnie nawiedzać dopiero, 
gdy od króla Elessara uzyskałem zgodę na udział w akcji porządkowania Mordoru prowadzonej 
przez księcia Faramira. Zostałem w ten sposób pierwszym i jedynym jak dotąd hobbitem, który 
zwiedził miasto Barad-dûr. A właściwie jego ruiny, bo Twierdza Saurona padając, zniszczyła je 
prawie doszczętnie. Żadnej sztuki jednak tam nie znaleźliśmy. Tylko masę orkowych szabel, 
hełmów, tarcz i innego ekwipunku. Wziąłem sobie na pamiątkę fajny sztylet z głową trolla 
wyrzeźbioną na rękojeści. 

Spenetrowaliśmy z Faramirem i gwardzistami kilka fortec i miasteczek, nie było w nich jednak nic 
godnego uwagi. Dopiero w drodze powrotnej przypomniałem sobie o forteczce orków, którą Frodo 
i Sam mijali, idąc górami w stronę Żelaznych Wrót. Książę zgodził się nadłożyć drogi. Forteczka nad 
Morgai okazała się być w najlepszym stanie, to znaczy była zupełnie niezniszczona. I tam, w jednej 
z licznych, ciasnych komnatek, znalazłem pod łóżkiem zeszyt. Pomięty, śmierdzący i nadgryziony 
przez myszy, ale zapisany, mniej więcej do połowy. Wydało mi się, że na niektórych kartkach 
znajdują się wiersze, a więc sztuka. 

Po powrocie do Minas Tirith znalazłem bibliotekarza znającego dość dobrze Czarną Mowę 
i kazałem je sobie przetłumaczyć. Kosztowało mnie to równowartość trzech kucyków, ale czego nie 
robi się dla sztuki? 

Praca postępuje powoli, bo Dekomir nie jest zbyt biegły w tłumaczeniu poezji. Ale cztery 
fragmenty już mam: 
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My Uruk-hai bojowe 
Bijemy wszystkich na głowę. 
Ostre szable w garści mamy 
I nikomu się nie damy. 
Mam solidną wielką tarczę 
I na Gondor sobie warczę. 
Nasz kapitan, chociaż niski, 
Mocno trzyma nas za pyski. 
Dyscyplina to podstawa- 
Słoma, siano, lewa, prawa! 

 
No, to mi wygląda na typową pieśń bojową orków. Dekomir zadeklamował mi to w Czarnej Mowie, 

kiedy przetłumaczył. Coś podobnego Uruk-hai mruczeli w rytm kroków, kiedy nieśli nas 
z Meriadokiem przez stepy Rohanu. 

Z następnych wierszy zostało jeszcze mniej – wszystko przez te myszy. 
 

Z tego, co we wodzie pływa 
I po ziemi się wałęsa 
Nie miałem ja w zębach chyba 
Jedynie elfiego mięsa... 

 
A może i dobrze, że się nie zachowało? Niby poeta, ale jednak ork. Ciarki przeszły mnie na myśl, że 

w ciągu dalszym mogło coś być o mięsku hobbickim... 
Następny jest przyjemniejszy dla ucha. I bardziej poetycki, jak się zdaje: 

 
W kolczoliści chruśniaku, przed Lugbúrza wzrokiem 
Zapodziani po uszy, przez długie godziny 
Rozrywaliśmy ćwiartkę skradzionej koniny... 
Palce miałaś na oślep skrwawione jej sokiem. 

 
Nieskomplikowane życie mają jednak te orki. Ukraść coś, zjeść, porąbać... 
Ten fragment mnie zastanawia: 

 
Jestem Nazgûl młody 
Nie boję się wody. 
Tam gdzie woda, to ja hyc! 
Nie boję się nic a nic. 

 
Muszę zapytać Elessara, co sądzi o tych wierszach. W drodze do Rivendell i w domu Elronda 

udowodnił, że na poezji się zna (chociaż jest królem). 
Dekomir za równowartość kolejnych czterech kucyków zgodził się przetłumaczyć całą treść 

zeszytu. Mam wrażenie, że chyba jest tym zainteresowany. Na pewno ciekawsze zajęcie niż 
katalogowanie starych aktów własności, co jest w archiwach Minas Tirith jego podstawowym, jako 
młodszego bibliotekarza, obowiązkiem. 

Przypomniałem sobie, że Admirał Thrawn śnił mi się, kiedy do kolacji piłem półwytrawne 
Lossarnach. Nie smakuje mi to wino (nie ma to jak piwo ze Wschodniej Ćwiartki), ale się poświęcę. 
Może admirał wyjaśni mi tym razem, jak interpretować orkową poezję. 

A Dekomirowi też dam Lecytynusa. Może nie będzie się tak długo nad każdym słowem 
zastanawiał... 
 

Adiemus 
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Maciej „Isilion” Wygnański - Dol Guldur
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Adaneth 
 

ZIELNIK ŚRÓDZIEMIA 
BOTANIK ŚLADAMI WYPRAWY 

 
CZĘŚĆ 1 

 
Oto wyruszamy w wędrówkę śladami Drużyny Pierścienia. Lecz nie będzie to zwykła wędrówka, 

o nie. Nie będziemy spotykać elfów, umykać Nazgûlom ani rozprawiać się z orkami. Nie będziemy 
też niszczyć żadnego Pierścienia. W ogóle nic nie będziemy niszczyć. Będziemy za to bardzo uważnie 
przyglądać się temu, po czym depczemy i temu, co szumi nam nad głowami.  

Zaczniemy od początku. Shire, Hobbiton, ogródek przy Bag End. Ale nie o nasturcjach, lwich 
paszczkach i słonecznikach chcę dzisiaj opowiedzieć. Spotkamy tu inne „kwiaty”, może (no, może 
nie wszystkie) równie piękne, lecz dużo mniej znane. 

Oto do ogrodu wchodzi pani Lobelia Sackville-Baggins. Tak, Lobelia. Imię słynnej hobbickiej damy 
z parasolką jest również nazwą rośliny o łacińskiej nazwie Lobelia erinus. W języku angielskim 
i polskim również mamy nazwę lobelia, choć po polsku  ta sama roślinka bywa nazywana stroiczką. 

Lobelia często rośnie na naszych balkonach i mówimy na nią „to niebieskie”. Jest niska, dorasta do 
jakichś 10 cm przy średniej żyzności ziemi i kiedy kwitnie, jej drobne kwiatuszki zupełnie 
przykrywają liście. W dobrych warunkach kwitnie od czerwca do sierpnia, jeśli ją przytniemy, gdy 
zaczyna przekwitać, może  zdążyć zakwitnąć drugi raz. 

 
Lobelia wygląda tak: 
 

    
 
 
Drugą hobbitką o „kwiatowym” imieniu, jaką mamy okazję oglądać w ogródku Bilba Bagginsa, jest 

niejaka panna Melilota Brandybuck. Widzimy ją tańczącą z  Everardem Tukiem podczas przemowy 
gospodarza. Melilota, w oryginale Melilot, to po polsku nostrzyk (Melilotus).  

Nostrzyk (poniżej po lewej) jest rośliną motylkową, kiedyś używaną jako pasza dla zwierząt, 
obecnie zdziczały rośnie sobie wzdłuż dróg, na łąkach i miedzach. Dorasta do kilkudziesięciu 
centymetrów, kwitnie na żółto lub na biało w lipcu i sierpniu. Jest dobrą rośliną miododajną. 



Simbelmynë # 23 - PRZEDWIOŚNIE  STRONA 65   

 

Trzecia hobbitka, o której dzisiaj mowa, w ogródku u Bilba 
także zapewne się pojawiła, gdyż dostojny jubilat był jej 
wujkiem. Jest to ta sama Angelika Baggins, która dostała 
później lusterko jako prezent pożegnalny. Choć imię jej 
obecnie kojarzy nam się bardziej z aniołami niż z kwiatem, 
to angielska forma  angelica  (polskie andżelika) jest nazwą 
rośliny zwanej również dzięglem (Angelica silvestris) lub 
arcydzięglem (Angelica archangelica), czasem litworem.  

Dzięgiel i arcydzięgiel to rośliny baldaszkowe, zwykle 
wyższe niż 1 metr, kwitnące na biało. Lubią rosnąć nad 
wilgotnymi brzegami rzek i strumyków, kwitną na biało od 
maja do sierpnia (dzięgiel nieco wcześniej niż arcydzięgiel). 
Ogonki liściowe arcydzięgla do niedawna smażono w cukrze 
i ubierano nimi wykwintne ciasta i torty. 

 
Dzięgiel wygląda tak:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

cdn.  
 

Joanna „Adaneth” Drzewowska 
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Maciej „Isilion” Wygnański - Aurë Entuluva 
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WARSZTATÓW LINGWISTYCZNYCH CZĘŚĆ 6-7 
 

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 J.R.R. 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 3 

` Ǹ81H gYmlHyD  
„I osto Noldoiva” 

Dopełniacz i possessivus 
  
3.1. Tekst 
3.2. Gramatyka 

3.2.1. Dopełniacz 
3.2.2. Possessivus 
3.2.3. Dopełniacz czy possessivus? 
3.2.4. Odmieniamy ostatnie słowo 

3.3. Słowniczek 



STRONA 68   Simbelmynë # 23 - PRZEDWIOŚNIE  

 

3.4. Tengwar 
3.4.1. Samogłoski 
3.4.2. Dyftongi 

 
 3.1. Tekst 

 
I osto Noldoiva 
       Tárë rambar varyear i osto Noldoiva Mithrimessë. I rambar nar ondoiva. I altë andor látë. Ohtari 
Eldaron tírar i andor. I alcar macilion síla calimavë. 
        Hísiel lelyëa terë i ando. Coar osto nar vinyë. Rimbë coar nar toava. I aldali nar imbë i coar. 
Mornië túla. Rimbë calmar telpeva fainear. I osto vanya ná. 
        Hísiel lelyëa na i heru ohtarion. Mérarë quetë omentiëo mi i taurë. Túlarë na i mindon tára 
heruva. 
 
Gród Noldorów 
       Wysokie mury chronią gród Noldorów nad Mithrim. Mury są z kamienia. Wysokie bramy (są) 
szeroko otwarte. Wojownicy elfów obserwują bramy. Chwała od mieczy świeci jasno. 
       Hísiel idzie przez bramę. Domy miasta są nowe. Wiele domów jest drewnianych [=’z drewna’] 
Drzewa są między domami. Mrok nadchodzi. Wiele lamp srebrnych świeci. Gród piękny jest.  
       Hísiel idzie do dowódcy wojowników. Pragnie powiedzieć o spotkaniu w lesie. Przychodzi do 
wieży wysokiej dowódcy.  
  
3.2. Gramatyka 
 
Angielski (i polski) dopełniacz odpowiada dwóm osobnym przypadkom w quenyi, dlatego też 
musimy być ostrożni czyniąc właściwe rozróżnienie w tłumaczeniu. Dopełniaczowi mogą 
odpowiadać w quenyi dopełniacz lub possesivus. 
  
3.2.1. Dopełniacz 
 
Głównymi funkcjami dopełniacza w quenyi jest opisywanie sytuacji, kiedy: 
 

• coś ma swoje pochodzenie z innej rzeczy, 
• coś jest częścią czegoś, 
• coś jest tematem opowieści. 

 
Dopełniacz tworzymy za pomocą końcówki –o w liczbie pojedynczej i podwójnej oraz za pomocą 
zakończenia –on dla liczby mnogiej i cząstkowej mnogiej. Tę końcówkę dodaje się po innych 
zakończeniach liczb (cząstkowej) mnogiej/podwójnej. Jeśli rzeczownik kończy się na –a, dodane –o 
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zastępuje wtedy głoskę -a, nie tworząc kombinacji –ao, która nie jest możliwa w quenyi. Jeśli 
rzeczownik kończy się na –o w mianowniku liczby pojedynczej, wtedy formy dopełniacza od 
mianownika nie da się rozróżnić. Przykłady: 
 

alda (drzewo) => aldo (drzewa) 
lassë (liść) => lassëo (liścia) 

elen (gwiazda) => eleno (gwiazdy) 
aldar (drzewa) =>  aldaron (drzew) 

lassi (liście) => lassion (liści) 
meldo (przyjaciel) =>  meldo (przyjaciela) 

rancu (para ramion) => rancuo (pary ramion) 
ciryat (para statków) =>  ciryato (pary statków) 

aldali (kilka drzew) => aldalion (kilku drzew) 
 
W quenyi dopełniacz może następować po rzeczowniku (np. quenta Silmarillion (opowieść 
o Silmarilach [=opowieść Silmarili]); ale może też znajdować się przed rzeczownikiem jak w aldaron 
lassi (liście drzew [=’drzew liście’]). 
 
Rzeczownik, opisywany przez dopełniacz (w naszym przykładzie aldaron lassi, słowo ‘liście’), nie 
wymaga przedimka określonego w quenyi, by być określonym, zatem nie można przetłumaczyć tego 
wyrażenia: jakieś liście jakichś drzew. Całkowicie dopuszczalne jest dodanie przedimka określonego 
bez zmiany znaczenia i zapisu i lassi aldaron. Jednak lassi aldaron może także znaczyć ’[te] liście 
[jakichś] drzew’ (jedynie rzeczownik w mianowniku jest tu określony, zdeterminowany przez 
dopełniacz); jedynym sposobem jednoznacznego wyrażenia zwrotu ’[te] liście [tych] drzew’ jest 
użycie [i] lassi i aldaron. 
  
3.2.2. Possessivus 
  
Głównym celem possessivusa jest opisywanie sytuacji, kiedy: 
 

• coś należy do kogoś, 
• coś jest zrobione z jakiegoś tworzywa lub 
• coś jest charakteryzowane przez jakąś inną rzecz. 

 
Possessivus w liczbie pojedynczej, podwójnej i cząstkowej mnogiej jest tworzony przez dodanie 
końcówki -va, w liczbie mnogiej używa się dłuższego zakończenia -iva (zastępuje prostą mnogą 
końcówkę -r oraz -i). Zatem possessivusem liczby mnogiej słowa alda (drzewo) jest nie aldariva, lecz 
aldaiva (drzew). W liczbie podwójnej zakończenie -va bezpośrednio dodaje się do końcówki 
podwójnej, jeśli jednak tą końcówką jest -t, końcówka zmienia się w -wa, więc possessivus liczby 
podwójnej cirya (statek) nie jest ciryatva, lecz ciryatwa ([pary] statków). Końcówkę -wa dodaje się do 
rzeczowników zakończonych na spółgłoskę, np. aranwa (króla). 
 
Dodatkowo występuje pewna nowa (ale na szczęście rzadka) komplikacja: w słowach, które mają 
więcej niż dwie sylaby (nie licząc zakończenia -va) i w których wszystkie sylaby są krótkie, 
np. ciryali (kilka statków), ostatnia sylaba jest wydłużana przed dodaniem końcówki -va, mamy 
zatem ciryalíva, nie ciryaliva (dzieje się tak, by uniknąć niezręcznego akcentowania). Jednak tië 
zamienia się w tieva, gdyż ma tylko dwie sylaby. Nie ma reguły bez wyjątku — dyftong ui liczy się 
jako dwie krótkie sylaby zamiast jednej długiej, więc z cuilë (życie) utworzymy cuiléva, nie cuileva. 
 
Oto kilka przykładów: 
 

alda (drzewo) => aldava (drzewa) 
lassë (liść) => lasseva (liścia) 

elen (gwiazda) => elenwa (gwiazdy) 
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aldar (drzewa) => aldaiva (drzew) 
lassi (liście) => lassiva (liści) 

meldo (przyjaciel) => meldova (przyjaciela) 
rancu ([para] ramion) => rancuva ([pary] ramion) 

ciryat ([para] statków) => ciryatwa ([pary] statków) 
aldali (kilka drzew) => aldalíva (kilku drzew) 

 
Inaczej niż w przypadku dopełniacza, rzeczowniki w possessivusie zwykle następują po określanym 
rzeczowniku, np. macili ohtariva (miecze wojowników). Podobnie jak w dopełniaczu, przedimka 
określonego można użyć do zróżnicowania wyrażeń macili ohtariva ([te] miecze wojowników) oraz 
macili i-ohtariva ([te] miecze [tych] wojowników), przedimek określony przed macili jest możliwy, 
lecz nie wpływa na tłumaczenie — frazy z użyciem possessivusa nie wymagają przedimka 
określonego. 

  
3.2.3. Dopełniacz czy possessivus 
  
W poprzednich działach króciutko tylko omówiliśmy sprawę wyboru pomiędzy dopełniaczem 
a possessivusem w tłumaczeniu na quenyę. Teraz omówimy ten problem nieco bardziej 
szczegółowo. 
 
Z całą pewnością dopełniacz stosuje się do opisywania zależności rodzinnych, jak yendë arano 
(córka króla) czy indis arano (żona króla). W szerszym znaczeniu niemal wszystkie relacje pomiędzy 
osobami opisuje się przez zastosowanie dopełniacza, np. heru ohtarion (dowódca wojowników). 
Tylko gdy mówimy o niewolnikach, będziemy prawdopodobnie używać possessivusa: mól aranwa 
(niewolnik [należący do] króla). 
 
Na pewno possessivus opisuje posiadanie, np. macil Hísielwa (miecz Hísiel); również tworzywo, 
z jakiego coś jest zrobione, wyrażamy zwykle possessivusem, np.  
ramba ondova (mur z kamienia [=’kamienny’]), macil angava (miecz z żelaza [=’żelazny’]). 
 
Istnieje drobna niejasność związana z faktem, że dopełniacza używa się do opisywania pochodzenia 
rzeczy, więc Hísielo macil także jest poprawne (miecz Hísiel); lecz w przeciwieństwie do macil 
Hísielwa takie sformułowanie oznacza, iż miecz został wykuty przez Hísiel lub przynajmniej przez 
nią nabyty, tymczasem possessivus wskazuje na to, że miecz aktualnie ona posiada. 
 
Opis własności jest kolejną dziedziną, gdzie linia dzieląca te dwa przypadki jest niewyraźna. Jeśli 
dopełniacz jest używany podobnie jak w wyrażeniu alcar macilion (blask mieczy), to wtedy osoba 
mówiąca wyraża, że blask jest czymś, co bierze swój początek w mieczach. Z drugiej strony, alcar 
maciliva (blask mieczy) sugeruje, że blask jest stałym atrybutem mieczy (co jest, z powodu istnienia 
korozji, zdaniem niezupełnie prawdziwym). 
 
Jeśli ktoś opowiada o czymś, to temat tej opowieści jest zazwyczaj w dopełniaczu, np. quenta 
ohtarion (opowieść o wojownikach). To prowadzi do zadziwiającej zasady – mimo że dopełniacz 
zazwyczaj opisuje pochodzenie czegoś, to narrator opowieści jest podawany w possessivusie w celu 
uniknięcia nieporozumień. Zatem ohtarion quenta Hísielwa jest historią o wojownikach opowiadaną 
przez Hísiel, chociaż w żadnym sensie Hísiel jej nie posiada (więc może prawa autorskie były 
uznawane przez elfy...). 
 
W końcu, dopełniacz używany jest do wskazania, że coś jest częścią całości, np. andu rambaron 
([obie] bramy muru [=’w murze’]) lub hendu Hísielo (oczy Hísiel). W wątpliwych przypadkach 
zawsze lepiej wybrać dopełniacz, ponieważ w quenyi Trzeciej Ery dopełniacz zaczął zastępować 
possessivus. 
    
 
3.2.4 Odmieniamy ostatnie słowo 
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Ten dział traktuje o tym, co się dzieje, kiedy przymiotnik opisuje rzeczownik w formie dopełniacza 
bądź w possessivie, np. ’miecz potężnego króla’ lub ’liście wysokich drzew’. 
 
Najprostszym rozwiązaniem w takiej konstrukcji jest postawienie przymiotnika na końcu danej 
frazy. Wtedy przymiotnik ulega odmianie, opisywany przez niego rzeczownik otrzymuje tylko 
końcówkę liczby mnogiej, podwójnej lub cząstkowej mnogiej, zatem: macil aran tauro (miecz 
pochodzący od króla potężnego [= dosł. miecz król potężnego]). 
 
Można również umiejscowić przymiotnik przed rzeczownikiem, który przymiotnik opisuje. W tym 
przypadku odmianie ulega rzeczownik. Jest to reguła o odmianie ostatniego wyrazu frazy: jeśli 
dłuższa fraza jest odmieniana przez jakiś przypadek, to tylko ostatnie słowo otrzymuje końcówkę 
tego przypadku, a inne słowa tylko oznaczenie liczby. 
 
Jeśli przymiotnik jest postawiony na początku, trzeba uważać na kolejność słów. Aby 
zagwarantować, że zdanie nie zostanie odczytane jako ‘potężny miecz króla’, należy napisać taura 
arano macil. 
 
W przypadku zastosowania odmiany przez przypadki do przymiotnika w liczbie mnogiej często 
zdarza się, że przymiotnik ma końcówkę -e, która zmienia się w -i-, kiedy zastępuje inne końcówki, 
w kombinacji z possessivusem daje to np. -íva (długie í jest wynikiem dwóch połączonych krótkich -
ii-), a z dopełniaczem daje -ion, jak w i lassi aldar tárion (liście wysokich drzew). Inne przykłady to: 
 

tuo rancu tulcion (siła pary silnych ramion) 
linyenwa norno lassë (liść starego dębu) 

nórë anduni ringíva (kraj chłodnych wieczorów) 
  
3.3.  Słowniczek 
  
quenya polski 
  
alcar splendor, chwała 
alta wysoki, wielki 
anga żelazo 
calma lampa 
cirya statek 
coa dom 
cuilë życie 
elen gwiazda 
faina- jaśnieć 
heru pan, władca, dowódca 
indis żona 
láta szeroko otwarty 
macil miecz 
mi w 
mindon wieża 
mól niewolnik 
mornië ciemność 
ohtar wojownik 
ondo kamień 
quenta opowieść 
ramba mur 
taura potężny 
telpë srebro 
toa drewno 
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varya- chronić 
vinya nowy 
yendë córka 
  

 
3.4. Tengwar 
  
3.4.1. Samogłoski 
  
Samogłoski w quenyi zapisuje się za pomocą akcentów (’tehtar’) ponad spółgłoskami. Używamy 
zatem   D a,     Fe,      Gi,        Ho oraz        Ju. 

 
Ponieważ słowa w quenyi zazwyczaj kończą się na samogłoskę, kolejność czytania jest ’z dołu do 
góry’, tzn. samogłoska następująca po spółgłosce jest zapisywana nad spółgłoską; kombinacja aE jest 

więc czytana jako ca, a nie ac (jak przeczytalibyśmy na sposób sindariński), np. aEjt# calma (lampa). 

 
Jeśli słowo zaczyna się na samogłoskę bądź chcemy zapisać długą samogłoskę, musimy ją zapisać za 
pomocą nośnika i tehty. Używa się nośnika krótkiego ` i długiego ~. Krótkiego nośnika używa się do 

oznaczenia samogłoski krótkiej, natomiast nośnik długi odpowiednio do samogłoski długiej, zatem 
1RaR tecë (pisać) ale 1~VaE téca (pisze) czy C̀4# anta (dawać). 
 
Długie e, o oraz u można jednak zapisać w inny sposób - jako podwojone tehty nad spółgłoską albo 
krótkim nośnikiem     $Ré,     Ŷ ó oraz    &U ú. Zatem, 1̂YjE albo 1~MjE są różnymi sposobami zapisu tego 

samego słowa túla (nadchodzi)  
  
3.4.2. Dyftongi 
 
Dyftongi w quenyi to ai, au, oi, ui, eu oraz iu. Każda inna kombinacja dwóch samogłosek nie jest 
dyftongiem i tylko te podane wyżej zaliczamy do dyftongów. Zapis dyftongów jest odwrotny do 
zapisu zwykłych samogłosek: pierwsza samogłoska jest zapisywana tehtą nad nośnikiem 
oznaczającym drugą. Nośniki oznaczające samogłoski w dyftongach wyglądają następująco:  l 
oznacza i, zaś . oznacza u. Zatem symbol lE czytamy jako ai, a nie ia; symbol .H czytamy jako au, nie 

ua. 
 
Jeśli dwie samogłoski sąsiadują ze sobą, ale nie tworzą dyftongu, zapisujemy je, używając nośników: 
j.D7T̀ V laurië (złoci). 

 
 
 

Thorsten Renk 
tłumaczył z angielskiego Arathulion 
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Tom Loback – Nienor Níniel 
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LEKCJA 4 

` 9V7M Ǹd1D7B Ǹ5 
„I heru ohtarion” 

Czas przeszły, końcówki dzierżawcze 
  
4.1. Tekst 
4.2. Gramatyka 

4.2.1. Czas przeszły 
4.2.2. Czas przeszły czasownika „być” 
4.2.3. Końcówki dzierżawcze 
4.2.4. Długie formy bezokolicznika 

4.3. Słowniczek 
4.4. Tengwar 

4.4.1. Zapis <y> 
4.4.2. Zapis <h> 
4.4.3. Zapis <s> 
4.4.4. Zapis <nw> 
4.4.5. Zapis <r> 
4.4.6. Podwojone spółgłoski 
4.4.7. Wariant zapisu samogłoski a 

 
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. 
 
4.1. Tekst 
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I heru ohtarion 
  
Hísiel túla na mindon heruva ohtarion ar quéta na i heru Aranwë. 
Hísiel: Elen síla tielyanna, Aranwë. 
Aranwë: Ar tielyanna, Hísiel. Mára cenital. Man méral nyarë? 
Hísiel: Lendemmë na taurë ar tirnemmë. Cennemmë Sinda mi taurë. Quentemmë. 
Aranwë: Ma nero meldo Noldoron? 
Hísiel: Nero senda. 
Aranwë: I Sindar mahtaner cotumo sinomë epë tullemmë. Mérammë nilmenta. 
Hísiel: Mára. 
Aranwë: A mapa yulma limpeva ar a nyarë ilyë nati. Lastean omentielyo. 
   
Dowódca wojowników 
  
Hísiel przychodzi do wieży dowódcy wojowników i mówi do pana Aranwë. 
Hísiel: Gwiazda świeci na ścieżkę-twoją, Aranwë. 
Aranwë: I ścieżkę-twoją, Hísiel. Dobrze widzieć-cię. Co chcesz-ty powiedzieć? 
Hísiel: Szłyśmy w lecie i patrzyłyśmy. Zobaczyłyśmy Sindara w lesie. Rozmawialiśmy. 
Aranwë: Czy był-on przyjacielem Noldorów?  
Hísiel: Był-on pokojowy. 
Aranwë: Sindarowie walczyli z wrogiem tutaj nim przyszliśmy. Pragniemy przyjaźni-ich. 
Hísiel: Dobrze. 
Aranwë: Weź puchar wina i opowiedz wszystko [=wszystkie rzeczy]. Słucham o spotkaniu-
waszym.  
  
4.2. Gramatyka 
  
4.2.1. Czas przeszły 
  
W quenyi (podobnie jak w języku angielskim) istnieje kilka czasów, których się używa, mówiąc 
o wydarzeniach z przeszłości. Czasu przeszłego używamy prawdopodobnie wtedy, gdy coś 
w przeszłości się zaczęło i nie jest dla nas ważne albo nie wiemy dokładnie, czy czynność została 
ukończona. Np. w zdaniu „Byłem wtedy wojownikiem” – nie wiemy, czy mówiący nadal jest 
wojownikiem, czy już nim nie jest. Czas perfect, dla odróżnienia, używany będzie do wyrażania 
czynności, która w przeszłości się zakończyła: „Byłem wojownikiem (a już nim nie jestem)”. 
  
W quenyi czas przeszły tworzymy, dodając końcówkę -në. Końcówki osobowe lub końcówki liczby 
mnogiej dodajemy po końcówce czasu przeszłego. Czasowniki typu A nie wykazują żadnych 
komplikacji – końcówki dodajemy po prostu do rdzenia: 
  

lanta- (spaść) => lantanë (spadło – forma bezosobowa czasu przeszłego) => lantanerë (ona 
spadła) 

hauta- (zatrzymać) => hautanë (zatrzymało) =>hautanenyes (zatrzymałem-ja-go) 
faina- (dawać swiatło) => i calmar fainaner (lampy dawały światło) 

  
W przypadku czasowników podstawowych sprawa nieco się komplikuje. Końcówka -në może tu 
ulegać pewnym zmianom uzależnionym od ostatniej spółgłoski rdzenia czasownika. Zmiany te 
pojawiają się, by uniknąć zestawień dźwięków niemożliwych w quenyi. Jednak spółgłoski -r, -m i -n 
nie powodują żadnych komplikacji i można do nich po prostu dodać końcówkę: 
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cen- (widzieć) => cennë (widziało) => cennenyes (widziałam-ja-to) 
mer- (życzyć sobie) => mernë (życzyło sobie) => mernetyë (życzyłeś sobie-ty) 

  
W przypadku spółgłosek -p, -t i –c pojawia się tzw. wtrącenie głoski nosowej: głoska nosowa -n- 
przesuwa się z końcówki do rdzenia czasownika (a jeśli ostatnią spółgłoską rdzenia było -p, to 
dodatkowo głoska nosowa zmienia się w -m- ): 
  

tec- (pisać) => tencë (pisało) =>i eldar tencer (elfy pisały) 
quet- (mówić) => quentë (mówiło) => quenten (mówiłam-ja) 

cap- (skakać) => campë (skakało) => campelmë (skakaliśmy-my) 
  
I wreszcie czasowniki podstawowe o rdzeniu zakończonym spółgłoską -l w czasie przeszłym 
przyjmują końcówkę -lë zamiast -në (lub, jeśli wolicie, głoska -n- musi zmienić się w -l-): 
  

tul- (przyjść) => tullë (przyszło) => tullero (przyszedł-on) 
wil- (latać) => willë (leciało) => aiwi willer (ptaki leciały) 

  
Podobnie jak w języku angielskim mamy w quenyi kilka czasowników tworzących czas przeszły 
w sposób nieregularny. Większość z nich omówimy w kolejnych lekcjach. Tutaj wprowadzimy 
jedynie lendë (poszło), czas przeszły od lelya- (iść); jest to ważne słowo i często będziemy go używać 
w tekstach.  
  
4.2.2. Czas przeszły czasownika „być” 
  
Czas przeszły czasownika „być” to prawdopodobnie ne lub né (było). Można do niego dodawać 
zwykłe końcówki, np.:  
  

nen ohtar (byłem wojownikiem) 
i alda né tára (drzewo było wysokie) 

i macili ner laurië (miecze były złote) 
  

4.2.3. Końcówki dzierżawcze 
  
W języku angielskim [i polskim] do określania własności używamy zaimków dzierżawczych 
(np. „mój miecz”. W quenyi używamy do tego celu końcówek (mogliście się domyślić...). Końcówki 
dzierżawcze to: 
  

osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 
   
1. -nya (mój) -lma, -mma, -lva (nasz) 
2. grzecznościowa  -lya (twój) *-lla (wasz) 
2. zwykła *-tya (twój) *-cca (wasz) 
3. -rya (jego, jej) -nta (ich) 

  
Trzy formy końcówki „nasz” to odpowiednio forma włączna, wyłączna i forma liczby podwójnej. 
Końcówki dzierżawcze dostawiamy zawsze przed końcówkami wyrażającymi przypadek lub liczbę, 
stąd „moje córki” to w quenyi yendenyar a nie **yendernya. Jeśli rzeczownik kończy się samogłoską, 
końcówki dzierżawcze dostawiamy bezpośrednio, jeśli spółgłoską, zwykle wstawiamy samogłoskę 
łączącą. Zazwyczaj jest to -e-, tylko w przypadku pierwszej osoby liczby pojedynczej preferowane 
jest -i- . 
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macil (miecz) => macilinya (miecz-mój) 
macil (miecz) => macilemmar (miecze-nasze) 

alda (drzewo) => aldarya (drzewo-jego) 
aran (król) => i macil aranelyava (miecz króla-twojego) 
calma (lampa) => alcar calmalmo (blask lampy-naszej) 

 
 4.2.4. Długie formy bezokolicznika 
  
W quenyi istnieje możliwość dodania zaimka w formie dopełnienia do bezokolicznika („widzieć”) 
i utworzenia w ten sposób dłuższej formy, która może pełnić funkcję dopełnienia („widzieć-to”). 
W tym celu używamy jednak nie zwykłej końcówki bezokolicznika, lecz długiej formy 
bezokolicznika, którą tworzymy, dodając -ta. U czasowników podstawowych zmieniamy zwykłą 
końcówkę bezokolicznika -ë na -i-. 
  

car- (robić – forma podstawowa) => carë (robić - bezokolicznik) => caritas (robić-to) 
cen- (widzieć) => cenë (widzieć) => cenital (widzieć-cię) 

mapa- (chwytać) => mapa (chwytać) => mapatas (chwytać-to) 
  
Długie formy bezokolicznika mogą pełnić w zdaniu rolę podmiotu lub dopełnienia: 
  

Cenital ná mára. (Widzieć cię jest dobrze.) 
Caritas farya. (Zrobić to wystarczy.) 

Méran mapatas. (Chcę wziąć to.) 
  
4.3.  Słowniczek 
  
quenya polski 
  
cap- skakać 
car- robić 
cotumo wróg 
epë przed, zanim 
farya- wystarczyć 
lasta- słuchać 
limpë wino 
mahta- walczyć 
mapa- chwytać 
nyar- powiedzieć 
senda w spokoju, pokojowy 
tec- pisać 
tielyanna na twojej ścieżce 
yulma puchar 
  
4.4. Tengwar 
  
4.4.1. Zapis <y> 
  
W zestawieniach dźwięków ty, ndy, sy, nty, ny oraz ry (które często pojawiają się w zaimkach 
osobowych) <y> zapisujemy jako dwie kropki  ..  pod znakiem spółgłoski, a więc 4( ( czytamy jako nty. 

Oczywiście możemy nad symbolem spółgłoski dodać tehtę oznaczającą samogłoskę.  
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Przykłady: B̀5( ($ inyë (ja),  aH̀ C7( (E coarya (dom jej) lub 9T7UyDjL LR  hiruvalyë (znajdziesz-ty). 

 
Jeśli <y> występuje na początku wyrazu, zapisujemy je znakiem anna z dwoma kropkami pod 
spodem, hÈÊ, np. w hÈÊHH(Ujt  yulma (cup). 

  
4.4.2. Zapis <h> 
  
Z powodów związanych z ewolucją systemu fonologicznego quenyi <h> na początku wyrazu 
zapisywane jest inaczej niż <h> w środku wyrazu. Na początku wyrazu używamy znaku hyarmen 9, 

jak w 9T7G5 hirin (znajduję), podczas gdy w środku wyrazu używamy znaku harma d, jak w Ǹd1E6 

ohtar (wojownik).  
Aby zapisać aspirację w zbitkach <hr> lub <hl>, używamy znaku halla ½ (trzecia tengwa na zapis litery 

h), np. w ½jE7R hlarë (słyszeć). 

  
4.4.3. Zapis <s> 
  
Zwykle <s> zapisujemy znakiem silme 8 , a jeśli chcemy nad nim zaznaczyć tehtę, znakiem silme 

nuquerna i . Istnieją jednak i takie słowa, gdzie <s> reprezentuje <th> z języka praeldarińskiego – 

w quenyi wymawiamy ten dźwięk jako s, lecz wciąż zapisujemy go znakiem thule 3. W słowniczku 

zaznaczamy takie słowa symbolem (th-). Przykład: 3T2# sinda (Elf Szary). 

  
Inna komplikacja pojawia się, gdy <s> następuje po spółgłosce, jak w zbitkach ts lub też x = ks. W tych 
przypadkach, <s> zapisujemy znakiem + , jak w 9RjaE7Ea+R | Helcaraxë (Cieśnina Lodowej Kry).  

  
4.4.4. Zapis <nw> 
  
Choć w tabeli znaków tengwaru mamy znak nwalme b, który reprezentuje dźwięk nw, używamy go 

jedynie na początku wyrazu. W środku wyrazu używamy znaków númen i vilya, np. w  yE5nE  vanwa 

(miniony, przeszły). 
  
4.4.5. Zapis <r> 
  
Istnieją dwa różne znaki do zapisu <r>, rómen 7 i óre 6. Znak rómen reprezentuje r „mocniejsze”, 

używamy go na początku wyrazu lub między dwiema samogłoskami, jak w 1~C7E tára (wysoki). Z kolei 

óre reprezentuje słabszy dźwięk, używamy go na końcu wyrazu lub w zbitkach spółgłoskowych, jak 
w  `N6aY orco (ork) lub 5~V6 nér (mężczyzna). 

  
4.4.6. Podwojone spółgłoski 
  
Za wyjątkiem zbitki <ss> zapisywanej znakiem esse k lub esse nuquerna , , podwojenie spółgłoski 

oznaczamy podkreśleniem   : znaku spółgłoski. Zatem 1: przeczytamy jako tt, jak w t$1: metta 

(koniec) lub aT7(OE5:# ciryanna (na statek). 

  
4.4.7. Wariant zapisu samogłoski a 
  
Ponieważ a jest najczęściej używaną w quenyi samogłoską, istnieje skrótowy styl zapisu polegający 
na oznaczaniu wszystkich samogłosek z wyjątkiem a. Spółgłoski, po których następuje inna 
spółgłoska (a nie opuszczone w zapisie a), oznacza się wtedy jedną kropką pod znakiem spółgłoski.  
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Mamy zatem ajOt calma (lampa). Ponieważ autor niniejszego kursu uważa, że ten sposób zapisu 

jest trudny do odczytania, i sądzi, że większość Czytelników napotka podobne trudności, w naszym 
kursie nie będziemy używać żadnych tekstów zapisanych tym stylem.  

 
Thorsten Renk 

tłumaczyła z angielskiego Adaneth 
 
 

  
 

Olga „Elgaladna” Kuchtenkova – Lúthien
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SUMMARY IN WESTRON 
 

This is the twenty-third issue of the Simbelmynë, the magazine of the Polish Tolkien Society (Parmadili, www.parmadili.w.pl), this time 
devoted to love and sexual relations in Tolkien’s writings. Three essays, by Elring (p. 29), Adaneth (p. 37) and Tyellas (p. 47) throw some 
light on this too long ignored topic. To match we present a collection of chosen love poems coming form our Elendili Forum 
(http://elendili.pl), written by users of the Forum (pp. 23-28 and 33-36). 

Other texts include Freyr’s essay discussing the eschatology of Middle-earth (p. 53), and a report from The Polish Fellowship of the 
Ring created by students and teachers in one of our lower secondary schools, richly adorned with photos (p. 8). In this issue we also start 
what we hope to continue in the future: the herbal of Midle-earth, discussing and showing plants described or mentioned in Tolkien’s books 
(p. 64), and a fragment of first ever Polish translation of “Notion Club Papers” (p.10) made by Adaneth with great help from other users of 
the Elendili Forum. 

We finish off with a humoristic text by Adiemus (p. 61) and two more lessons of Quenya by Thorsten Renk (p. 67). As usual, we present 
many pictures by our talented friends: Elgaladna, Galadhorn, Isilion, Melinir, Saso, Arek Kubala and Tom Loback. 

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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