Jak złożyć życzenia bożonarodzeniowe w językach Tolkiena?
Marienna! Nazywam się Galadhorn. Mniej więcej za miesiąc będziemy obchodzili kolejne
Boże Narodzenie, którego odpowiednikiem w Śródziemiu jest święto Yule, czyli Gody (o metodzie
przeliczania dat, którą nazywam Reformą Naszego Kalendarza, przeczytasz tutaj; zgodnie z moją metodą 25
grudnia = 2. Yule = Nowy Rok w Rachubie Shire’u). Chciałbym pomóc Ci napisać życzenia świąteczne, które
zaskoczą i ucieszą każdego miłośnika książek Profesora Tolkiena. Chcę pokazać Ci, jak zapisać je w językach
quenya i sindarin pismem tengwar i runami cirth. Użyj tych porad przy pisaniu swoich kartek (i wróćmy
do tego pięknego zwyczaju!).
Świat opisany przez Tolkiena jest rzeczywistością sprzed Wcielenia Jedynego, Eru. Nie było zatem w nim
jeszcze Bożego Narodzenia. Ludzie opisani przez Tolkiena w legendarium to lud Adwentu, lud oczekiwania i
Starej Nadziei. Czym była Stara Nadzieja, o tym mówi Tolkien w Athrabeth Finrod ah Andreth (HoMe X –
tu pełny tekst, który swego czasu przełożyłem na polski): „Powiadają – odpowiedziała Andreth –
powiadają, że to sam Jedyny wstąpi w Ardę i uzdrowi Ludzi i wszystkich, którzy ulegli Skażeniu, od
początku aż do samego końca. O tym mówią także, albo może zmyślili to sobie, a to plotka, która pochodzi
sprzed nieprzeliczonych lat, może nawet z czasów naszego nieszczęścia”.
W jednym z niepublikowanych listów J. R. R. Tolkien napisał (tzw. The Merin Sentence z lat 50. albo 60;
patrz Tyalië Tyelleliéva nr 14, str. 32 oraz Tolkien Gateway), że trudno podać elficki odpowiednik życzeń
„Merry Christmas”, bo Elfy nie obchodziły takiego święta. Jednak przy podobnej okazji śmiertelnik mógłby
usłyszeć Merin sa haryalyë alassë nó vanyalyë Ambarello! (‘Życzę Ci, żebyś posiadł radość zanim opuścisz
ten świat’) Słowa „zanim opuścisz ten świat” brzmią być może dla kogoś mrocznie. Oto jak to zdanie
wygląda zapisane tengwarem dla języka quenya (czcionka Telcontar; zwróćcie uwagę na zapis wielkich liter
oraz na wykrzyknik – wszystko wzorowane na kaligrafii Profesora):

Na szczęście mamy też niepublikowany list Profesora z 18 grudnia 1963 do niejakiego Jonathana
Hepwortha. Tutaj Profesor podaje po prostu quenejskie życzenia na dzień przesilenia zimowego, na Yule
czyli Gody. Tolkien pisze tam: „I hope you have a very happy, and merry, Christmas; or as the ancient Elves
might say: nai lye hiruva airea amanar! May thee find a blessed Amanar. But that only referred to Yule
and the beginning of the Sun's return (‘Mam nadzieję, że to są bardzo szczęśliwe i wesołe Święta Bożego
Narodzenia; albo jak pradawne Elfy mogłyby powiedzieć: nai lye hiruva airea amanar! - obyś odnalazł
błogosławiony Amanar. Jednak słowo to odnosiło się tylko do Yule [a nie do Bożego Narodzenia] i

początku powracania Słońca’). Użyj zatem quenejskiego Amanar (słowo to występuje tylko w tym liście,
nie ma go w dodatku D), które można interpretować jako am-Anar ‘w górę – Słońce’, czyli dzień, od
którego Słońce będzie na niebie coraz wyżej. Polecam, żebyś skorzystał z tej formy życzeń! Tolkien w liście
podał też zapis tengwarowy:

Czcionką Telcontar zapis ten, z uwzględnieniem uwag Tolkiena z Dodatku E do Władcy Pierścieni,
wygląda trochę inaczej (pamiętajmy, że sam Tolkien nie był zawsze konsekwentny w kwestiach swoich
języków i swojego zapisu – główna zasada jest taka, że gdy piszemy tengwarem, ważne, żebyśmy przyjęli w
danym tekście jedną wersję zapisu i trzymali się jej stale). Użyj na swojej kartce tej formy:

Uprzedzam też Wasze pytanie o życzenia w języku sindarińskim. Wprawdzie Tolkien, o ile wiemy, takich
nie ułożył, ale jest pewna fraza, która krąży wśród fanów. Brzmi ona tak:
Mereth Veren e-Doled Eruion!
‘Radosnego Święta Przyjścia Syna Bożego’ = Marry Christmas
Proponuję dwie formy zapisu – tengwarem w stylu Beleriandu (z pełnymi znakami samogłoskowymi) oraz
runami cirth (tu można użyć podanej kolorystyki):
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Jeżeli spodobał Ci się ten dokument, zapraszam Cię do wsparcia moich badań na
www.patronite.pl/galadhorn oraz www.paypal.me/galadhorn
– moje serdeczne pruskie Dīnkun i radosne Tolkeimer!

