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MATEUSZ PORADECKI

Uniwersytet ódzki

Elfy i krasnoludy – adaptacje tolkienowskich ras
Elfy, krasnoludy i gobliny istniaây w œwiadomoœci czytelnika (szczególnie
w Europie Zachodniej i w krajach skandynawskich) bardziej jako bohaterowie
bajek braci Grimm, Asbjørnsena, Perraulta, Andersena i wielu ksiĊůeczek
epoki wiktoriaľskiej niů mityczne stworzenia z czasów przedchrzeœcijaľskich i dopiero Tolkien stworzyâ na nowo ich wspóâczesny wizerunek, przydajĊc im cechy odwoâujĊce się bardziej do na poây zapomnianych legend
i sag, jak np. Beowulf1. Wizerunek tych ras, np. krasnoludków, które nieodâĊcznie kojarzyây się z bajkami, jak np. Królewna Œnieůka braci Grimm, zostaâ
przez niego „odczarowany”2.
Wedâug mitologii germaľskiej elfy to malutkie istoty, zwinne, delikatne,
mogĊce pomagaý lub szkodziý ludziom. Tak opisuje je Wâadysâaw Kopaliľski3. Z Leksykonu fantastyki4 dowiadujemy się, ůe elfy mogây posiadaý skrzydâa podobne do skrzydeâ waůki. Elfami nazywano takůe istoty podobne do
czâowieka, którym zdarzaâo się porywaý ludzkie dzieci bĊdŭ zabieraý do
swojej krainy takůe dorosâych – dotyczyâo to szczególnie mâodzieľców kuszonych przez zafascynowane nimi elfki. Osoba, która w krainie elfów napiPatrz T.A. Shippey, J.R.R. Tolkien. Author of the Century, Harper Collins Publishers, London 2001, s. 12–15.
2 W języku angielskim sâowo „dwarf” odnosi się zarówno do bajkowych krasnoludków,
tolkienowskich krasnoludów oraz karâów rodem ze skandynawskich sag i mitów. W polskiej
literaturze fantasy na okreœlenie tej rasy uůywa się sâowa „krasnoludy”, które podkreœla ich
powaůniejszy charakter niů w bajkach dla dzieci. Po raz pierwszy tej nazwy uůyâa Maria Skibniewska, tâumaczĊc na język polski Hobbita (wyd. 1960). Nazwa ta zakorzeniâa się na dobre
mimo bliůszego podobieľstwa tej rasy do karâów.
3 W. Kopaliľski, Sâownik mitów i tradycji kultury, t. I, Wyd. Rzeczpospolita, Warszawa 1997,
s. 276.
4 K. Haka-Makowiecka, Leksykon fantastyki, Wyd. Muza, Warszawa 2009, s. 104.
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âa się bĊdŭ spróbowaâa pokarmu, musiaâa pozostaý tam na pewien czas. Gdy
po kilkunastodniowym pobycie powracaâa do domu, okazywaâo się, ůe
w międzyczasie na Ziemi upâynęâo wiele lat. Czas bowiem biegnie inaczej
w zaczarowanej krainie.
Judy Allen5 poœwięca sporo miejsca hasâu „Elfy i wróůki”, ale jej opisy sĊ
nieusystematyzowane – nie ma jasnego rozróůnienia między malutkimi elfami i istotami podobnymi do czâowieka ani wróůkami. Autorka swoje hasâo
rozpoczyna od opisu Patu-Paiarehe, wróůek z legend Maorysów z Nowej
Zelandii – istot, które nie miaây ůadnego wpâywu na tworzenie literatury
fantasy. Nie ma za to ani sâowa o tolkienowskich elfach, mimo iů w innych
hasâach dzieâa Tolkiena się pojawiajĊ6.
Wspomniany Leksykon fantastyki zamieszcza nieco więcej informacji na
omawiany temat niů inne ŭródâa, dowiadujemy się, ůe elfy to takůe:
dostojna, stara rasa ůyjĊca w lasach. Jej przedstawiciele sĊ wysocy
i szczupli. MajĊ spiczaste uszy, dâugie wâosy i piękny, melodyjny gâos.
Zwykle ich cera jest blada, a oczy zielone. SĊ znakomitymi âucznikami
i magami. CeniĊ poezję, taniec i piękne przedmioty. Waůna jest dla nich
wolnoœý i ůycie w zgodzie z naturĊ. DzielĊ się na kilka ras7.

Ten opis odnosi się równieů do elfów stworzonych przez Tolkiena. A tak
prezentuje ich opis w Encyklopedii Œródziemia Robert Foster:
Elfowie byli najpiękniejszymi ze wszystkich ziemskich stworzeľ, a duchowo przypominali Ainurów. Liczyli okoâo szeœý stóp wzrostu, byli
szczupli i wdzięczni, lecz jednoczeœnie silni i odporni na trudne warunki
zewnętrzne. Ich zmysây, zwâaszcza wzrok i sâuch, byây znacznie bardziej
czuâe niů u ludzi. Elfowie, jak się zdaje, zapewne nie sypiali, a ich umysâ
odpoczywaâ œniĊc na jawie lub wpatrujĊc się w rzeczy piękne. Eldarowie,
a zapewne wszyscy elfowie, potrafili porozumiewaý się bez sâów, przekazujĊc sobie myœli bezpoœrednio z umysâu do umysâu.
J. Allen, Encyklopedia fantasy, przeâ. P. Lewiľski, Wyd. Muza, Warszawa 2006, s. 17.
O dziwo, nie wiadomo, dlaczego w odwoâaniach do dzieâ literackich moůna odnaleŭý
Krew elfów Sapkowskiego. Nie udaâo mi się niestety dotrzeý do oryginaâu, aby sprawdziý, czy
to odwoâanie się tam pojawia, czy moůe jest to inicjatywa polskiego wydawcy. Jednak zamieszczenie go bez informacji o elfach Tolkiena nie œwiadczy dobrze o wiarygodnoœci tej
publikacji i rodzi podejrzenie, ůe zostaâo ono tam umieszczono tylko z powodu sâowa „elf”
w tytule.
7 K. Haka-Makowiecka, Leksykon…, s. 104.
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Elfowie kochali wszystko, co piękne, zwâaszcza cuda przyrody, a szczególnie zaœ wody Ulmo i gwiazdy Elbereth, œwiecĊce w chwili ich przebudzenia. Ich ciekawoœý i ůĊdza wiedzy nie dawaây się zaspokoiý. Jednym
z największych ich osiĊgnięý byâo nauczenie entów mowy. Sami siebie
nazywali Quendi (MówiĊcy), co œwiadczy o tym, jak wysoko cenili moůnoœý porozumiewania się. Byli dobrzy z natury i odrzucali wszelkie dzieâa
zâa, mogli byý jednak zwodzeni przez zâo, jeœli wydawaâo im się ono
piękne.
[…]
Elfowie mogli zostaý zabici lub umrzeý ze smutku, jednak nie starzeli się
ani nie chorowali. Elf, który traciâ ůycie, trafiaâ do Siedzib Mandosa, skĊd
mógâ udaý się do dowolnego miejsca w Valinorze, ale nie mógâ powróciý
do Œródziemia.
[…]
Zwani takůe Starszymi Dzieými Iluvatara, Pierworodnymi Iluvatara,
Pierworodnymi, Starszym Plemieniem, StarszĊ RasĊ, Starszym Ludem,
Pięknym Ludem, Wesoâym Ludem oraz Leœnym Ludem8.

Obraz, który jawi się czytelnikowi z tego i podobnych mu opisów, ukazuje
elfy jako istoty stworzone na podobieľstwo anioâów – praktycznie nieœmiertelne, przychodzĊce nie z tego œwiata i do innego œwiata, niedostępnego dla
œmiertelników odchodzĊce, mĊdrzejsze od ludzi, posiadajĊce większĊ wiedzę
o otaczajĊcym ich œwiecie i zdolnoœý prekognicji, we wszystkim od ludzi
lepsze, otoczone poœwiatĊ (co zostaâo zaakcentowane w filmach Petera
Jacksona opartych na prozie Tolkiena – elfom zawsze towarzyszy œwiatâo,
a ich obecnoœý rozœwietla mrok). Podobnie jak anioây elfy naraůone sĊ na
upadek i przejœcie na sâuůbę zâa. Walka, którĊ toczĊ z Sauronem, nie jest
powadzona dla nich, one mogĊ odpâynĊý za morze. WalczĊ dla ludzi, dla
których ten œwiat jest przeznaczony, i nie ma dla nich tam miejsca mimo
miâoœci, jakĊ obdarzyli przyrodę i mieszkaľców Œródziemia – próba pozostania wiĊůe się z odrzuceniem wâasnego jestestwa i przyjęciem na siebie
brzemienia ludzi – œmiertelnoœci, o czym dowiadujemy się z historii Luthien
i Arweny.
Co z tych cech przejęâa fantasy? Badacze i fandom zgodni sĊ co do faktu,
ůe to wâaœnie tolkienowskie elfy staây się protoplastami tej rasy jako zjawiska
ogólnokulturowego. Elfy zaistniaây w œwiadomoœci czytelniczej w postaci,
którĊ nakreœliâ Tolkien, i wszelkie próby znalezienia innych ŭródeâ, choý
R. Foster, Encyklopedia Œródziemia, przeâ. A. Sylwanowicz, A. Kowalski, T. Olszaľski, Wyd.
Amber, Warszawa 1997, s. 81.
8
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podparte mocnymi argumentami, raczej nie zmieniĊ ogólnie przyjętych poglĊdów. Próbę takĊ podjęâa Elůbieta Ůukowska, poszukujĊc mitologicznych
ŭródeâ twórczoœci Andrzeja Sapkowskiego. Porównuje ona elfy do na poây
mitycznych ludów, piĊtego plemienia najeŭdŭców Irlandii – Tuatha de Dannan9. Ůukowska zauwaůa wiele cech wspólnych elfów u Sapkowskiego
i Tuathe de Dannan, lecz wiele z nich odnajdujemy takůe u Tolkiena – np.
opuszczenie uniwersum wiedŭmina przez Lud Olch to wyraŭne nawiĊzanie
do opuszczenia Œródziemia, arogancja i pycha elfów u Sapkowskiego jest
podobna do stosunku, jaki przejawiaâ Thranduil wobec Thorina Dębowej
Tarczy i lud Galadrieli wobec Gimlego. UstĊpienie elfów przed przewagĊ
ludzi bardziej kojarzy się natomiast ze zdobyciem Ameryki Póânocnej przez
biaâego czâowieka i zamknięciem Indian w rezerwatach, o czym wspomina
w swojej ksiĊůce Katarzyna Kaczor10, niů z walkami w mitycznej historii
Irlandii. I tu wâaœnie zaczynajĊ zaznaczaý się róůnice między tolkienowskim
obrazem elfów a wizjĊ Sapkowskiego. Częœciowo anielskie, czy moůe póâboskie istoty z Sillmarilionu i Wâadcy pierœcieni zostajĊ odarte ze swych atrybutów.
Nieœmiertelnoœý zostaje zamieniona na dâugowiecznoœý, zaleta wyparta
przez wadę11. Dâugie ůycie elfów staje na przeszkodzie w ich odrodzeniu,
nie sĊ w stanie konkurowaý z witalnoœciĊ ludzi, których coraz to nowe pokolenia pragnĊ zaznaczyý swój byt w historii wielkimi czynami i podbojami.
Elfy u Sapkowskiego trwajĊ, lecz nie jest to trwanie na poây boskie w krainie
wiecznej szczęœliwoœci, jakĊ jest Zachód u Tolkiena, to trwanie w rezerwacie,
z którego nie ma ucieczki, to oczekiwanie na œmierý bez nadziei na zbawienie. Elfy jako rasę toczy choroba, która dotknęâa Króla Rybaka – jaâowoœý.
Jej symbolem staje się niemoůnoœý seksualnego poůycia króla Ludu Olch,
Auberona Muricetacha, z Ciri, które jest jedynĊ drogĊ do odzyskania dawnej
potęgi. Nie ma elfich dzieci. Nie ma teů Galahada, który mógâby uzdrowiý
Króla Olch, a z nim caâe królestwo. Tylko w zwiĊzkach z ludŭmi elfy mogĊ
doczekaý się mieszanego potomstwa, w zwiĊzkach z ludŭmi i na ludzkich
zasadach. Jedynym sposobem na przetrwanie okazuje się integracja z czâowiekiem, zamieszkanie wœród ludzi, w ich miastach i osiedlach, czyli peâna
asymilacja i rezygnacja z przebrzmiaâej wielkoœci i potęgi. Trudna to droga
E. Ůukowska, Mitologie Andrzeja Sapkowskiego, Gdaľski Klub Fantastyki, Gdaľsk 2011,
s. 57.
10 K. Kaczor, Geralt, czarownice i wampir. Recykling kulturowy Andrzeja Sapkowskiego, Wyd. sâowo/obraz terytoria, Gdaľsk 2006, s. 87.
11 Dâugowiecznoœý elfów w uniwersum Geralta bardziej przypomina struldbrugów z ludu
Luggnagg w Podróůach Guliwera Jonathana Swifta.
9
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dla dumnych elfów, tym bardziej ůe metysi spotykajĊ się z pogardĊ obu ras
i traktowani sĊ jako obywatele drugiej kategorii – to wyraŭne nawiĊzanie do
rasistowskich praw nie tak dawno obowiĊzujĊcych jeszcze np. w Stanach
Zjednoczonych w stosunku do mulatów i wciĊů jeszcze pokutujĊcych w stereotypach12. Tym, którzy nie chcĊ się dostosowaý ani daý zamknĊý w rezerwatach, pozostaje tylko samobójcza walka o resztki godnoœci. Ale nawet wtedy
stajĊ się instrumentem w rękach ludzi, którzy wykorzystujĊ ich jako kozây
ofiarne lub wysyâajĊ do najgorszych zadaľ w trakcie dziaâaľ wojennych.
Odwieczne koâo ůycia i œmierci, które niejednokrotnie pojawia się w tekstach Sapkowskiego, jest ŭródâem nowych idei, odkryý i pędu ludzi do ůycia.
Jego brak u elfów staje się przyczynĊ skazania ich na zagâadę. Następuje tu
przewartoœciowanie zalet elfów, mimo ich powierzchownej przewagi nad
ludŭmi (cech fizycznych, umysâowych oraz wiedzy – zaginiona, legendarna
magia WiedzĊcych) brak nowych pokoleľ jest przyczynĊ stagnacji i braku
perspektyw rozwoju oraz w sumie utracenia przewagi nad poczĊtkowo sâabszym rywalem w walce o dominację.
Elfy tracĊ takůe swój idealny wyglĊd. U Tolkiena sĊ to istoty piękne jako
rasa. Nawet jeœli moůna róůniý się w ocenie konkretnych osób, to naleůy
zaznaczyý, ůe piękno polega na braku wszelkich skaz i deformacji, które
dotykajĊ inne rasy. Elfy nie starzejĊ się fizycznie, a ich uroda nie przemija.
W filmach Petera Jacksona ta róůnica zostaâa ukazana bardzo wyraŭnie.
Szczególnie w scenach w gospodzie Pod Rozbrykanym Kucykiem w Bree
i kiedy Saruman podjudza Dunlandczyków do ataku na Rohan, widaý brzydotę ludzi. U Sapkowskiego elfy w znacznej mierze zachowaây swój wyglĊd
– majĊ szczupâĊ sylwetkę, sĊ piękne, zwinne, szybkie, umiejĊ się bezszelestnie poruszaý. WyróůniajĊ się szpiczasto zakoľczonymi uszami13.
Patrz np. S. Bradt, ‘One-drop rule’ persists, http://news.harvard.edu/gazette/story/
2010/12/‘one-drop-rule’-persists/ [dostęp: 28.12.2014].
13 Nie wiadomo, od kiedy, a przynajmniej mnie tego nie udaâo się ustaliý, elfy zostaây przez
ilustratorów i autorów obdarzone szpiczasto zakoľczonymi uszami. U Tolkiena ani w opisujĊcych jego twórczoœý opracowaniach nie ma ani jednej wzmianki na ten temat. Natomiast
u ilustratorów jego twórczoœci, Teda Nasmitha oraz Allana Lee i Johna Howe’a, którzy opracowywali koncepcje postaci do filmu Petera Jacksona, a takůe w komiksie o przygodach Bilba
Bagginsa ilustrowanym przez Davida Wenzela (J.R.R. Tolkien, The Hobbit or There and Back
Again [Komiks], t. I, adaptacja Ch. Dixon, ilustracje D. Wenzel, Eclipse Books, Forestville
1989) pojawiajĊ się szpiczaste uszy. W filmie Ralpha Bakshiego (R. Bakshi, reů., The Lord of the
Rings, United Artists, USA 1978) wszystkie rasy poza ludŭmi takůe majĊ szpiczaste uszy. To
wymaga jeszcze zbadania – prawdopodobnie ilustratorzy zaczerpnęli tę cechę wyglĊdu elfów
raczej bezpoœrednio z legend, bajek i mitów niů z prozy Tolkiena.
12
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U Sapkowskiego cechĊ charakterystycznĊ elfów sĊ takůe zęby: „bardzo
biaâe, bardzo drobne i bardzo nieludzkie, równe jak spod strychulca, pozbawione kâów”14. Czytelnik dowiaduje się, ůe najpiękniejsza kobieta œwiata
to wâaœnie elfka – czarodziejka i królowa Francesca Findabair, zwana Eneid
an Gleanna – Stokrotka z Gór15. Z racji swej urody elfki i póâelfki osiĊgajĊ
najwyůsze ceny w domach uciechy. Lecz ich uroda nie jest juů nieskazitelna,
jak byâa w uniwersum stworzonym przez Tolkiena – tam tylko elfy spaczone
przez zâo, odmienione przez Morghota stajĊ się zaprzeczeniem swojej rasy
takůe pod względem fizycznym – podobnie jak upadâe anioây przeistaczajĊce
się w demony. U Sapkowskiego nie ma korelacji między szpetotĊ fizycznĊ
i moralnĊ – pięknej Toruviel, opętanej ůĊdzĊ zemsty, zabijanie ludzi przynosi
przyjemnoœý. Kaůdy elf moůe doznaý urazów, które czyniĊ go szpetnym, lub
zapaœý na ludzkĊ chorobę – anemię, gruŭlicę i szkorbut. Elfy zostaây odidealizowane i sprowadzone na ten sam poziom co czâowiek – róůniĊ się od rasy
ludzkiej, lecz nie aů tak bardzo.
W grach wideo elfy mogĊ się takůe odróůniaý od ludzi kolorem oczu i skóry
lub wcale nie byý piękne – tak jest na przykâad w Skyrim16. W Dragon Age17 ich
twarze pokryte sĊ tatuaůami, co upodabnia je do maoryskich wojowników.
Podobieľstwa do tolkienowskiego wizerunku elfów uwidaczniajĊ się takůe
w podziale tej rasy. David Day w Bestiariuszu tolkienowskim18 wyróůnia następujĊce szczepy elfów: Ciemne, Gâębokie, Leœne, Morskie, Piękne, Puszczaľskie, Szare, Elfy Œwiatâa, Wschodnie, Wysokiego Rodu, Zachodnie, Zielone.
W Warhammerze19, grze typu role play, takůe pojawiajĊ się szczepy elfów (tu
nazywane odmianami bĊdŭ rasami) – odnajdujemy elfy wysokie20, leœne,
morskie i mroczne. W bestiariuszu moůna wyczytaý, ůe sĊ one „wyrafinowane”, obdarzone miâoœciĊ do sztuki i charakteryzujĊ się hedonistycznĊ
postawĊ21. Gry typu role play ograniczajĊ zazwyczaj swe opisy do podstawowych cech danej rasy czy stworzenia – dlatego mistrzowie gry i gracze sami
A. Sapkowski, Ostatnie ůyczenie, w: tegoů, Ostatnie ůyczenie, Wyd. superNowa, Warszawa
1998, s. 161.
15 Imię to podkreœla zwiĊzek elfów z przyrodĊ, o czym piszę w dalszej częœci tekstu.
16 The Elder Scrolls V: Skyrim, Bethesda Softworks LLC, USA 2011.
17 Dragon Age: Origins, BioWare, Kanada 2009.
18 D. Day, Bestiariusz tolkienowski, przeâ. R. Giedrojý, J.Z. Lichaľski, J. Kokot, Wyd. Zysk
i S-ka, Poznaľ 1996, s. 58–62.
19 Warhammer. Fantasy Role Play. Edycja Polska, Wyd. Mag, Warszawa b.r.w.
20 Elfy wysokie sĊ odpowiednikami Elfów Wysokiego Rodu – takie uproszczenie nazwy to
bâĊd tâumacza, wzrost nie jest wyróůnikiem przynaleůnoœci do danego ludu.
21 Warhammer…, s. 217.
14
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muszĊ uzupeâniý tworzone przez siebie postacie w cechy gatunkowe i indywidualne, które, jak pokazuje praktyka, często byây oparte na twórczoœci
Tolkiena, a w póŭniejszym okresie takůe, a moůe nawet przede wszystkim,
Sapkowskiego22. Na kontynencie Tamriel, gâównym lĊdzie œwiata ulokowanym w serii gier Elder Scrolls, pojawiajĊ się Elfy Wysokiego Rodu, Leœne Elfy
oraz Mroczne Elfy. Naleůy przy tym zaznaczyý, ůe ten podziaâ nie wiĊůe się,
jak u Tolkiena, z przynaleůnoœciĊ do plemienia czy ludu lub spaczeniem
przez zâo, lecz jest raczej wskaŭnikiem statusu spoâecznego (przynaleůnoœý
do bogatych rodów), miejscem zamieszkania (las) lub ciemniejszĊ karnacjĊ
plemienia (Mroczny Elf moůe byý postaciĊ pozytywnĊ).
JednĊ z najczęœciej powtarzajĊcych się cech elfów jest ich wyjĊtkowy zwiĊzek z przyrodĊ. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, ůe jednym z największych
dokonaľ elfów byâo obudzenie œwiadomoœci i nauczenie się mowy drzew –
dzięki czemu powstaây enty, zwane takůe pasterzami drzew. Elfy caâe ůycie
spędzajĊ w bliskim kontakcie z przyrodĊ – nawet jeœli budujĊ miasta, to nie
odgradzajĊ się oni kamiennymi murami i nie zamykajĊ jak ludzie czy krasnoludy w kamiennych grodach, lecz wtapiajĊ swe budowle w krajobraz lub
wręcz wykorzystujĊ elementy przyrody. Lud Galadrimów mieszka na
ogromnych drzewach. Rivendell jest zespolone z górskĊ dolinĊ, w której się
znajduje. Zarówno sztuka, jak i rzemiosâo sĊ zwiĊzane z przyrodĊ, âodzie
majĊ ksztaât âabędzia, na przekutym mieczu Aragorna pojawiajĊ się ornamenty
w ksztaâcie liœci i kwiatów, a brosze, które otrzymali hobbici od Galadrieli, równieů majĊ ksztaât liœci. Wâadczyni elfów przekazuje takůe szczególny dar Samowi
– szkatuâkę z ziemiĊ z jej ogrodu wraz z nasieniem wyjĊtkowego drzewa, które
roœnie tylko w Lorien. Zawartoœý szkatuâki ma staý się zalĊůkiem odbudowy
Shire po wojennych zniszczeniach. Dla elfów odbudowa toůsama jest z odrodzeniem przyrody – prawdziwy dom jest tam, gdzie rosnĊ drzewa.
Podobne zwiĊzki elfów z przyrodĊ odnajdujemy w prawie kaůdym utworze, w którym ta rasa występuje – wystarczy spojrzeý np. na nazewnictwo
krain przez nie zamieszkiwanych – w uniwersum wiedŭmina Geralt i jego
nieodâĊczny towarzysz, Jaskier, trafiajĊ na kraniec zamieszkaâego przez ludzi
œwiata: „Rodzi się tu wszystko na potęgę i roœnie, aů miâo. Dlatego i mówiĊ:
Dolina Kwiatów”23. Ciri odwiedza Lud Olch, a partyzantów zasilajĊ przedstawiciele Ludu Wzgórz. Przegnane ze swych ziem elfy w znacznej częœci
Granie postaciĊ wzorowanĊ na elfach z uniwersum Sapkowskiego pozwala na większĊ
swobodę, szczególnie w poczynaniach moralnie niejednoznacznych, jak i ewentualnych romansach z innymi postaciami.
23 A. Sapkowski, Kraniec œwiata, w: tegoů, Ostatnie ůyczenie…, s. 177.
22
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wolĊ zamieszkiwaý w wytyczonych przez ludzi rezerwatach niů przenieœý się
do brudnych i zatâoczonych miast.
Takůe w grach wideo motyw elfów zamieszkujĊcych nieprzebyte puszcze
i lasy pojawia się często. W serii gier spod znaku Heroes of Might and Magic24
twierdzĊ tej rasy jest ogromne drzewo. W Dragon Age: Origins elfy zamieszkujĊ puszcze i porozumiewajĊ się ze zwierzętami. Postaý gracza krzywdzĊcego
zwierzęta nie będzie tam mile widziana.
Trochę inaczej wyglĊda sytuacja w Skyrim. Tam elfy moůna spotkaý wszędzie – ůyjĊ w miastach między ludŭmi, a las jest im równie wrogi jak innym
rasom. W górach i w lesie gracz moůe doœý często znaleŭý zwâoki elfów,
które padây ofiarĊ dzikich zwierzĊt lub bandytów – moůna zatem wysnuý
wniosek, ůe nie majĊ one specjalnych uzdolnieľ sytuujĊcych je w uprzywilejowanej pozycji w kontaktach z przyrodĊ.
U Tolkiena, oprócz Luthien25, elfki, podobnie jak kobiety w legendach
o rycerzach OkrĊgâego Stoâu, zazwyczaj nie biorĊ udziaâu w dziaâaniach zbrojnych i nie zajmujĊ się typowo męskimi zajęciami. MieszkajĊ one zazwyczaj
w miastach i paâacach – sĊ matkami i ůonami, obiektem męskich westchnieľ,
nagrodĊ za wielkie czyny. Beren i Aragorn muszĊ wykazaý się bohaterskĊ postawĊ
i wieloletniĊ „sâuůbĊ”, zanim będĊ godni pojĊý za ůonę córkę wodza czy króla.
Takůe postawa Galadrieli, która uczestniczy w ůyciu politycznym, nie odbiega
od typowej, przypisanej jej roli – jako królowa ma inne prawa i obowiĊzki.
W grach komputerowych (np. serie: Dragon Age, Elder Scrolls czy Neverwinter
Nights26) oraz RPG (np. Warhammer, Dungeons & Dragons27) kobiety, niezaleůnie od rasy, biorĊ udziaâ w walkach i niejednokrotnie podejmujĊ tradycyjnie
męskie zawody – w Dragon Age: Origins występuje nawet kobieta-krasnolud
wykonujĊca zawód kowala. W uniwersum wiedŭmina pojawia się postaý elfki
Toruviel, która walczy u boku partyzantów. Twórcy ksiĊůek i gier coraz
częœciej odpowiadajĊ na zapotrzebowanie rynku i dostrzegajĊ stale rosnĊcy
udziaâ kobiet nie tylko w czytelnictwie, ale takůe jako konsumentek gier.
Kobiety zapragnęây graý postaciami kobiet28.
Heroes of Might and Magic V, Ubisoft, Francja 2006.
Patrz: J.R.R. Tolkien, Silmarillion, przeâ. M. Skibniewska, Wyd. Amber, Warszawa 1996,
s. 193–225.
26 Neverwinter Nights, Atari, Francja 2002.
27 Pierwsze wydanie: Dungeons & Dragons, Tactical Studies Rules, USA 1974.
28 PoczĊtkowo kobiety braây udziaâ w grach jako magiczki lub kapâanki. Stopniowo coraz
częœciej zaczęây się wcielaý w rolę zwiadowczyľ i wojowniczek – obserwacje wâasne na podstawie uczestnictwa w grach RPG w latach 1993–2014.
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Wraz ze zmianami obyczajowymi zapoczĊtkowanymi przez rewolucję seksualnĊ w latach szeœýdziesiĊtych XX w. zmieniajĊ się takůe stroje postaci
i ras fantastycznych, co najlepiej widaý na przykâadzie elfich i ludzkich wojowniczek. O ile ubiór Arweny i Galadrieli w filmie Petera Jacksona wpisuje
się w tradycyjne wyobraůenia elfek, wykreowanych przez prozę Tolkiena, to
strój Tauriel jest juů nieco bardziej obcisây niů Arweny w trakcie walki
z Nazgulami. Natomiast twórcy gier skierowanych do dorosâej publicznoœci
jeszcze odwaůniej idĊ z nurtem wyzwolenia obyczajowego. Obecne kobiece
postacie w grach bardziej niů do œredniowiecznego obrazu damy, mieszczki
czy wieœniaczki nawiĊzujĊ do grafik fantastycznych, m.in. Borisa Valejo,
Chrisa Achilleosa, Hajime Sorayamy czy Wojciecha Siudmaka. Okâadki,
reklamowe postery i wallpapy do gier, np. Neverwinter Nights, Sacred 229, Guild
Wars30, przedstawiajĊ umięœnione kobiety lub stwory o kobiecych ciaâach
uzupeânione o anielskie bĊdŭ demoniczne atrybuty w postaci skrzydeâ czy
ogonów, z mieczem w jednej ręce i zakrwawionĊ, odciętĊ gâowĊ wroga
w drugiej, ubrane w bardzo skĊpe stroje lub elementy zbroi, ewentualnie
w ogóle bez ubraľ.
Wydaje się, ůe wyglĊd elfek oraz ludzkich kobiet to raczej spuœcizna po
Robercie E. Howardzie31 i jego Conanie niů Tolkiena.
Ostatnio producenci gier zaczęli nawet umieszczaý w nich postacie homoseksualne i tak ukâadaý moůliwe scenariusze rozwoju wydarzeľ, aby postaý
gracza mogâa nawiĊzaý homoseksualny romans w grze (gry z serii Dragon
Age). Staje się to przyczynĊ protestów bardziej konserwatywnych œrodowisk
(takůe wœród graczy, którzy nie potrafiĊ oddzieliý œwiata przedstawionego
gier operujĊcych œredniowiecznym czy renesansowym sztafaůem od historycznych realiów œwiata pozatekstowego) oraz prób cenzurowania tego typu
produktów32.
PodejmujĊc temat krasnoludów, przewrotnie nie zacznę ab ovo, lecz od
drobnej ciekawostki – anonimowi tâumacze polskiego podręcznika do gry
RPG Warhammer uůyli do nazwy omawianej rasy sâowa „krasnoludy”, a nie
„karây”, które byâoby bliůsze angielskiemu oryginaâowi. W języku polskim
istniejĊ dwa odpowiedniki angielskiego sâowa „dwarf”: „karây” i „krasnoludki”.
Sacred 2: Fallen Angel, Ascaron Entertainment, Niemcy 2008.
Guild Wars: Eye of the North, ArenaNet, USA 2007.
31 Patrz np. R. Fleischer, reů., Conan niszczyciel, USA 1984; tenůe, reů., Czerwona Sonja, USA,
Holandia 1985; J. Milius, reů., Conan barbarzyľca, USA 1982.
32 md, Premiera Dragon Age za parę dni, ale nie w Indiach, http://queer.pl/news/195234/dra
gon-age-dorian-electronic-arts-bioware-gry-premiery, [dostęp: 21.11.2014].
29
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Przy czym te drugie kojarzĊ się raczej z bajkowymi stworami niewiele większymi
od myszy. Natomiast karây, wedâug definicji sâownikowych, to przedstawiciele
tego samego gatunku, tylko niůsi wzrostem, lub lud charakteryzujĊcy się niskĊ
posturĊ. Dokâadne wyjaœnienie tych róůnic moůna odnaleŭý u Wâadysâawa
Kopaliľskiego w Sâowniku mitów i tradycji kultury. Maria Skibniewska, tâumaczĊc po raz pierwszy dzieâa Tolkiena na język polski, uůyâa sâowa „krasnolud”, które wyraŭnie nawiĊzywaâo do bajkowej, a nie mitologicznej konwencji. Zgrubienie krasnoludka do krasnoluda miaâo odróůniý malutkie bajkowe
istotki33 od nieco bajkowych jeszcze (w Hobbicie), ale znacznie większych
i toczĊcych boje z goblinami i smokami postaci. Warto tu zaznaczyý, ůe
wedâug Kopaliľskiego sâowo „nizioâek” jest synonimem „karâa”, natomiast
u Tolkiena pojawia się jako okreœlenie hobbitów, uůywane przez inne ludy.
W prozie Sapkowskiego i jej adaptacjach, zarówno w serialu, jak i grach,
uůywana jest nazwa „krasnolud”, co przy równoczesnym braku prób wprowadzenia na to miejsce „karâa” pokazuje, jak wielki wpâyw na pojmowanie
fantastyki zarówno przez autorów, jak i czytelników miaâo pierwsze tâumaczenie Hobbita i Wâadcy pierœcieni.
Tolkien w apendyksie do Wâadcy pierœcieni pisze o nich tak:
Krasnoludowie sĊ na ogóâ hartowni, zawzięci, skryci, pracowici, nie zapominajĊ krzywd (ani dobrodziejstw); kochajĊ kamienie, klejnoty i rzeczy
zrobione rękĊ biaâego34 rzemieœlnika bardziej niů to, co ůyje wâasnym ůyciem. Nie sĊ wszakůe z natury ŭli i cokolwiek by ludzie bajali, bardzo
niewielu krasnoludów dobrowolnie poszâo na sâuůbę Siâ Ciemnoœci. Ludzie jednak z dawna zazdroœcili krasnoludom skarbów i pięknych wyrobów, które z ich rĊk wychodziây, dlatego powstaâa między dwiema rasami nieufnoœý.

Opis krasnoludów w Warhammerze jest bardzo zbliůony do tolkienowskiego pierwowzoru:
TworzĊ klany, często mieszkajĊce w niedostępnych górskich zamkach
lub podziemnych twierdzach, jednak przyswajajĊce sobie wiele z kultury
regionu, w którym ůyjĊ.
W œwiadomoœci polskiego czytelnika krasnoludek to bohater bajek dla dzieci takich jak
np. O krasnoludkach i sierotce Marysi Marii Konopnickiej.
34 Ewidentny bâĊd w polskim wydaniu – powinno byý „biegâego” – patrz J.R.R. Tolkien,
The Lord of the Rings. Part Three: The Return of the King, Unwin Paperbacks, London, Sydney,
Wellington 1981, s. 521.
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[…]
Krasnoludowie sĊ bardzo materialistycznym ludem: sĊ wspaniaâymi rzemieœlnikami i dobrymi robotnikami. MajĊ niewielkie zdolnoœci magiczne,
a krasnoludzcy czarodzieje sĊ rzadkoœciĊ. MówiĊ językiem Starego Œwiata
lub Norski, a równieů swym wâasnym, sekretnym językiem, którego nie
uczĊ nikogo obcego.
[…]
Budowa ciaâa: Krasnoludowie sĊ niskimi istotami, mierzĊcymi okoâo 1,5
m wzrostu, bardzo szerokimi w barach, co sprawia, iů sĊ idealnie przygotowani do podziemnego ůycia i górnictwa. Ich skóra ma taki sam odcieľ,
jak skóra ludzka35.

W Dragon Age: Origin krasnoludy zachowujĊ typowe dla nich cechy, jak niski
wzrost, szczególne zamiâowanie do prac rzemieœlniczych, ůycie w podziemnych
miastach, które sĊ zazwyczaj takůe kopalniami. CiekawostkĊ jest pojawienie
się w grze krasnoludzkich kobiet, które mogĊ wykonywaý zawód kowala lub
byý wojowniczkami. Jako nowoœý naleůy odnotowaý pojawienie się krasnoluda
bez brody36 – Varrika Tethrasa37. Zarówno u Tolkiena, jak i u Sapkowskiego
wszystkie krasnoludy posiadaây brody – jest to jedna z wyróůniajĊcych ich
cech, sĊ nawet nazywane „brodaczami”. We Wâadcy pierœcieni nie dowiadujemy się zbyt wiele o kobietach krasnoludzkich. W uniwersum wiedŭmina
wspominane sĊ one w ůartach – ponoý bardzo nieatrakcyjne i byý moůe
takůe majĊ brody38. W grach z serii Wiedŭmin spotykamy tylko męskich
czâonków tej rasy – mogĊ byý âysi, ale zawsze majĊ brody. Natomiast wizja
krasnoludów z filmu39 i serialu40 opartych na opowiadaniach Sapkowskiego
zostaâa przez większoœý fandomu odrzucona, co nie dziwi, gdyů przedstawione zostaây one jako nad wyraz wĊtâe istoty, które mogâyby mieý problem
z podniesieniem topora bojowego, nie mówiĊc juů o walczeniu nim.
Krasnoludy âatwiej niů elfy integrujĊ się z ludŭmi. Zarówno u Tolkiena,
Sapkowskiego, jak i w grach wideo istniejĊ liczne powiĊzania handlowe mięWarhammer…, s. 222.
Występuje w Dragon Age II (Dragon Age II, BioWare, Kanada 2011) oraz w Dragon Age:
Inquisition (Dragon Age: Inquisition, BioWare, Kanada 2014).
37 Jest to postaý wyjĊtkowa jak na krasnoluda – awanturnik, przedsiębiorca i przede
wszystkim poczytny pisarz. Inne krasnoludy (z wyjĊtkiem mâodocianych) sĊ posiadaczami
bród. W grze nie ma wyjaœnieľ odnoœnie do braku brody u Varrika Tethrasa.
38 W grach z serii Dragon Age krasnoludzkie kobiety nie majĊ bród.
39 M. Brodzki, reů., Wiedŭmin, Héritage Films, Polska 2001.
40 M Brodzki, reů., Wiedŭmin (serial), Héritage Films, Polska 2002.
35

36
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dzy tymi rasami. We wszystkich przypadkach zajmujĊ się one zazwyczaj
górnictwem i kowalstwem. SĊ teů wspaniaâymi rzemieœlnikami, jubilerami,
a w uniwersum wiedŭmina takůe bankierami. Nawet w Skyrim, gdzie występujĊ pod nazwĊ „Dwemerowie” i sĊ tajemniczĊ, dawno wymarâĊ rasĊ, gracz
ma szansę poznaý niesamowite podziemne miasta i wynalazki przez nich
stworzone. Ich wiedza zaginęâa wraz z nimi i nikt juů nie potrafi skonstruowaý napędzanych zamkniętymi w kamieniach duszami robotów, wiecznie
œwiecĊcych się lamp czy systemów ogrzewania opartych na ŭródâach geotermicznych. Opuszczone miasta kojarzĊ się z SamotnĊ GórĊ z Hobbita –
opuszczonĊ przez krasnoludy po zdobyciu jej przez Smauga.
W sadze o wiedŭminie krasnoludy często sĊ bankierami – historyczna analogia do Ůydów zajmujĊcych się lichwĊ w œredniowieczu jest oczywista.
Tych podobieľstw jest więcej – ůycie w gettach, pogarda, z jakĊ spotykajĊ się
ze strony ludzi, i w koľcu ich pogromy, których inicjatorami sĊ politycy
i przedstawiciele stanu kapâaľskiego.
W omawianych tu ŭródâach pojawiajĊ się dwa motywy – bogactwa krasnoludów oraz tajemnic, których nie zdradzajĊ ůadnym przedstawicielom innych ras. Oba wywodzĊ się z prozy Tolkiena i sĊ ze sobĊ powiĊzane. Bogactwa stajĊ się niejednokrotnie przyczynĊ upadku królestw – chorobĊ drĊůĊcĊ
caâĊ rasę jest ogromna chciwoœý, co zostaâo wyraŭnie ukazane w ostatniej
częœci filmowej trylogii o przygodach Bilba Bagginsa41. Natomiast ich tajemna wiedza to nawiĊzanie do cyklopów z mitologii greckiej42.
Literatura, gry i filmy fantasy często pokazujĊ starcia zbrojne, dlatego tak
waůnĊ cechĊ kaůdej fantastycznej rasy jest jej sposób prowadzenia walk
i uzbrojenie, którego uůywajĊ.
Elfy zazwyczaj sĊ mistrzami âuku, a w starciach wręcz posâugujĊ się lekkimi
mieczami, dâugimi sztyletami lub wâóczniami – czyli broniĊ, której zaletĊ jest
lekkoœý pozwalajĊca na wykorzystanie prędkoœci i zwinnoœci typowej dla tej rasy.
Krasnoludy natomiast najczęœciej wykorzystujĊ swĊ wrodzonĊ wytrzymaâoœý – dlatego w ich arsenale odnajdujemy przede wszystkim cięůkie topory
P. Jackson, reů., The Hobbit: The Battle of the Five Armies, New Line Cinema, USA 2014.
Oko na czole cyklopa to wâaœciwie tatuaů pierœcienia będĊcy symbolem wiedzy tajemnej
zwiĊzanej z kowalstwem. W uniwersum Bilba Bagginsa wâadcy krasnoludów byli posiadaczami
pierœcieni, które umoůliwiây im rozwój wielu rzemiosâ i pomnoůenie bogactwa. Motyw pierœcieni dajĊcych wâadzę i bogactwo przewija się w europejskiej kulturze, poczĊwszy od staroůytnych
Greków, przez mitologie skandynawskĊ i germaľskĊ, opowieœci o Karolu Wielkim, aů do oper
Wagnera. Patrz: M. Poradecki, Pierœcieľ Nibelunga… a sprawa pewnego hobbita, w: Zâoto Renu, program opery, The Metropolitan Opera New York & Filharmonia áódzka, áódŭ 2010.
41
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i mâoty bojowe uzupeânione o masywne tarcze. Krasnoludy, w przeciwieľstwie do elfów, sĊ powolne – ich walka opiera się na wykorzystaniu siây.
W uniwersum wiedŭmina ich taktyka bojowa zostaâa opisana szczegóâowo –
ustawieni w zwartym szyku, zasâonięci wielkimi tarczami potrafiĊ przemieszczaý
się i odpieraý ataki nawet w caâkowitym okrĊůeniu. Ten sposób prowadzenia
walk wynika z cech fizycznych tej rasy. Opisane powyůej cechy występujĊ
wâaœciwie we wszystkich omawianych tu ŭródâach, a ich pochodzenie bezsprzecznie wywodzi się z prozy Tolkiena.
PodsumowujĊc, moůna stwierdziý, ůe elfy i krasnoludy w literaturze, filmach i grach fantasy to przede wszystkim adaptacja ras uksztaâtowanych
przez twórczoœý Tolkiena. Większoœý cech, która zostaâa nakreœlona w opisach Œródziemia, jest immanentnie z nimi zwiĊzana – ogólne cechy budowy
ciaâa i wynikajĊce z tego konsekwencje (np. dotyczĊce sposobu prowadzenia
walki i wyboru uzbrojenia), stosunek do przyrody czy materialnego dobrobytu, wykonywane zawody. Na niektórych pâaszczyznach widaý pewnĊ ewolucję wspomnianych ras – szczególnie w kwestii emancypacji postaci kobiecych oraz w sferze ksztaâtowania się obyczajów. PojawiajĊ się takůe nowe
cechy nawiĊzujĊce do historii œwiata pozatekstowego – np. upodobnienie
elfów do Indian czy krasnoludów do Ůydów w uniwersum wiedŭmina, jednak wpâyw dzieâ Tolkiena jest tak duůy, ůe bez wĊtpienia moůna go nazywaý
ojcem gatunku.
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Elves and dwarves – adaptations of Tolkien’s races
In this paper, the most important features of elves and dwarves are examined on the basis of
selected films, RPG and video games, as well as fantasy literature. Most of the traits have
been presented in the descriptions of Middle-earth and are inherently associated with these
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races – the general properties of body build and their consequences (e.g.: in combat), the
attitude towards nature and material prosperity, as well as the trades pursued. In some areas,
one can see a certain degree of evolution of these features – particularly in terms of emancipation of female characters and the formation of customs. New features also appear, referring to the history of the world beyond the text – e.g.: the resemblence of elves to Native
Americans or dwarves to Jews in the Witcher universe, however, the influence of Tolkien’s
works predominates in shaping the image of these races among the creators of fantasy.
Keywords: fantasy races, elves, dwarves, Tolkien, gender in fantasy

