
Szacuje si´, ˝e j´zykiem islandzkim (íslenska) pos∏ugu-
je si´ dziÊ ok. 290 tys. ludzi, co w porównaniu na przyk∏ad
z j´zykiem angielskim czy niemieckim stanowi raczej
skromnà liczb´. Wydawaç by si´ wi´c mog∏o, ˝e ani Islan-
dia, ani jej szeroko poj´ta kultura nie stanowià godnego
uwagi obiektu zainteresowania. Tymczasem jest wr´cz
przeciwnie. Liczba turystów odwiedzajàcych „wysp´ ognia
i lodu”, jak cz´sto nazywana jest Islandia, roÊnie z roku na
rok (latem 2006 roku liczba turystów dorównywa∏a liczbie
sta∏ych mieszkaƒców Islandii, tzn. oko∏o 300 tys.), a zarów-
no literatura, jak i j´zyk Islandii od blisko dwóch wieków
nieprzerwanie przyciàgajà uwag´ badaczy. Rzut oka na bi-
bliografi´ przygotowanà przez Edmunda Gussmanna1,
a obejmujàcà jedynie prace poÊwi´cone fonologii j´zyka is-
landzkiego powsta∏e w XX wieku, daje wyraêny obraz za-
interesowania, jakie wzbudza j´zyk islandzki. PopularnoÊç
literatury islandzkiej rozszerza si´ dzi´ki coraz liczniejszym

Przemys∏aw Czarnecki

Máliµ aµ fornu og n±ju. 
O j´zyku Islandczyków*

* Polski tytu∏ artyku∏u móg∏by brzmieç: J´zyk islandzki – dawny
i wspó∏czesny zarazem. Zdecydowa∏em si´ pos∏u˝yç tytu∏em islandz-
kim, odwo∏ujàc si´ do jednego z artyku∏ów Hreinna Benediktssona,
najwybitniejszego moim zdaniem islandzkiego j´zykoznawcy. 
Chcia∏bym wyraziç serdeczne podzi´kowanie prof. dr. hab. Edmundo-
wi Gussmannowi za pomoc w przygotowaniu tego tekstu oraz za
wprowadzenie mnie w Êwiat j´zyka i kultury Islandii, poczynajàc od
staroislandzkich sag, a koƒczàc na Halldórze Laxnessie. ≤akka ≥ér
fyrir!
1. Por.: Edmund Gussmann, Modern Icelandic phonology in the
twentieth century: a bibliography. Folia Scandinavica Posnaniensia
7, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznaƒ 2003, s. 311–317.
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przek∏adom, w tym równie˝ na j´zyk polski. RoÊnie tak˝e
liczba uczàcych si´ j´zyka islandzkiego na Êwiecie. Na po-
ziomie uniwersyteckim j´zyk islandzki (bàdê staroislandzki
– forníslenska) nauczany jest we wszystkich krajach skan-
dynawskich, w Ameryce Pó∏nocnej, Australii, a w Europie
mi´dzy innymi w Anglii, Francji, Niemczech, Czechach, Ro-
sji i W∏oszech. W Polsce kurs j´zyka staro- oraz nowo-
islandzkiego oferowany jest w Katedrze Skandynawistyki
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, lek-
torat j´zyka nowoislandzkiego znajduje si´ równie˝ w pro-
gramie studiów skandynawistycznych w Wy˝szej Szkole
Psychologii Spo∏ecznej w Warszawie. 

Celem niniejszego artyku∏u jest próba ogólnej i, z oczy-
wistych przyczyn, wybiórczej prezentacji j´zyka islandzkie-
go, zarówno w kontekÊcie historycznym, jak i w Êwietle
obecnej sytuacji, w jakiej ów j´zyk si´ znajduje. Skupimy
si´ przede wszystkim na tych elementach typowych dla j´-
zyka islandzkiego, które z polskiego punktu widzenia wy-
dajà si´ szczególnie interesujàce, a wi´c przede wszystkim
na archaizmie i puryzmie tego j´zyka.

J´zyk islandzki – 
od Spalonego Njala do Björk

J´zyk islandzki to indoeuropejski j´zyk nale˝àcy do ro-
dziny j´zyków germaƒskich (podobnie jak angielski, nie-
miecki czy holenderski), a ÊciÊlej mówiàc do nordyckiej (czy
te˝ skandynawskiej) ga∏´zi tej rodziny, razem z norweskim,
duƒskim, szwedzkim i farerskim (z tym ostatnim tworzy
wyspiarskà podga∏àê j´zyków nordyckich). 

Alfabet islandzki sk∏ada si´ z nast´pujàcych liter:

A Á B D ¥ E É F G H I Í J K L M N O Ó P R S T
U Ú V X Y ∞ ≤ Æ Ö
a á b d µ e é f g h i í j k l m n o ó p r s t u ú v
x y ± ≥ æ ö 



Rzadko pojawiajà sie tak˝e C, Q, W i Z. Akcent nad 
literà reprezentujàcà samog∏osk´ oznacza∏ pierwotnie, w j´-
zyku staroislandzkim, ˝e samog∏oska by∏a d∏uga. We wspó∏-
czesnym j´zyku islandzkim akcent ten wskazuje nie na 
d∏ugoÊç, lecz na innà barw´ tej samog∏oski.

W odró˝nieniu od pozosta∏ych j´zyków skandynaw-
skich j´zyk islandzki nie posiada dialektów (poza kilkoma
cechami fonetycznymi i leksykalnymi odró˝niajàcymi
przede wszystkim pó∏noc kraju od po∏udnia). Z∏o˝y∏o si´ 
na to wiele przyczyn. Oprócz geograficznej izolacji wyspy,
a w konsekwencji bardzo ograniczonego nap∏ywu emi-
grantów, tak˝e inne czynniki wp∏yn´∏y na to, ˝e j´zyk is-
landzki nie wykszta∏ci∏ dialektów. Przez bardzo d∏ugi czas
na Islandii istnia∏o niewiele szkó∏ (przez ca∏e wieki na 
wyspie dzia∏a∏y tylko dwie), a uczy∏y si´ w nich dzieci
i m∏odzie˝ z ca∏ego kraju. MobilnoÊç Êredniowiecznych 
Islandczyków by∏a jak na owe czasy niewiarygodnie du˝a.
Spotykali si´ oni na dorocznych zgromadzeniach parla-
mentu (isl. Al≥ingi), podró˝owali w celach handlowych.
Tym samym mi´dzy poszczególnymi cz´Êciami kraju istnia∏
nie tylko sta∏y kontakt handlowy i ekonomiczny, ale rów-
nie˝ j´zykowy. 

WÊród j´zyków skandynawskich islandzki zajmuje po-
zycj´ podobnà do tej, jakà ma ∏acina wÊród j´zyków romaƒ-
skich. Pierwotnie by∏ to j´zyk osadników norweskich, któ-
rzy dotarli na Islandi´ w IX wieku i zacz´li si´ tam osiedlaç.
Nic wi´c dziwnego, ˝e j´zyk islandzki zbli˝ony jest do
wspó∏czesnych zachodnich dialektów norweskich, a tak˝e
do jednego z dwóch oficjalnych wariantów j´zyka norwe-
skiego – nynorsk. O ile jednak j´zyk norweski (a tak˝e po-
zosta∏e j´zyki skandynawskie, z wyjàtkiem mo˝e farerskie-
go, u˝ywanego na Wyspach Owczych b´dàcych terytorium
autonomicznym Królestwa Danii) uleg∏ wyraênej ewolucji,
o tyle j´zyk islandzki, na skutek geograficznej izolacji 
wyspy, pozosta∏ od czasów Êredniowiecznych w∏aÊciwie
w niezmienionej formie. Wprawdzie system fonetyczno-fo-
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nologiczny zmieni∏ si´ radykalnie, jednak˝e w zakresie flek-
sji zmiany sà na tyle nieznaczne, ˝e wspó∏czeÊni Islandczy-
cy bez wi´kszego trudu sà w stanie czytaç Êredniowieczne
teksty. Trzeba w tym miejscu powiedzieç, ˝e Islandia, jak
˝aden inny kraj skandynawski, poszczyciç si´ mo˝e niezwy-
kle bogatà tradycjà literackà z najstarszymi tekstami si´ga-
jàcymi poczàtków XII wieku. Do najdawniejszych i naj-
cenniejszych zabytków piÊmiennictwa islandzkiego nale˝à:
pieÊni Eddy (tzw. Eddukvæµi), Íslendingabók (Ksi´ga o Is-
landczykach), Landnámabók (Ksi´ga o zaj´ciu ziemi), He-
imskringla (dos∏. Kula ziemska). Nie mo˝na te˝ przy okazji
wymieniania zabytków literatury islandzkiej nie wspo-
mnieç o pierwszym naukowym opisie fonetyki i fonologii 
j´zyka germaƒskiego, znanym jako Fyrsta málfræµiritger-
µin (Pierwszy traktat gramatyczny). Napisany w po∏owie
XII wieku przez anonimowego autora, mia∏ przede wszyst-
kim na celu uporzàdkowanie islandzkiej ortografii i dosto-
sowanie systemu fonetycznego j´zyka islandzkiego do po-
wszechnie stosowanego alfabetu ∏aciƒskiego. Prze∏omowy
jak na owe czasy traktat do dziÊ zachwyca naukowym po-
dejÊciem do j´zyka i doczeka∏ si´ dwóch opatrzonych wy-
czerpujàcym komentarzem wydaƒ2. 

Przyj´cie przez Islandczyków chrzeÊcijaƒstwa (oko∏o
roku 1000) sprawi∏o, ˝e j´zyk islandzki bardzo szybko sta∏
si´ j´zykiem u˝ywanym nie tylko w ˝yciu codziennym, ale
tak˝e w sferze ˝ycia koÊcielnego. W tym czasie s∏ownictwo
islandzkie wzbogacone zosta∏o o wiele s∏ów pochodzenia ∏a-
ciƒskiego i greckiego. Dla przyk∏adu mo˝na by tu wymieniç
takie s∏owa jak engill (‘anio∏’), kirkja (‘koÊció∏’), altari (‘o∏-
tarz’) i inne. Jednak˝e ju˝ wówczas Islandczycy wyraênie

2. Por.: First Grammatical Treatise. The Earliest Germanic Phono-
logy. An Edition, Translation and Commentary (Language Mono-
graph 25), red. Einar Haugen, Baltimore–Maryland 1950; The First
Grammatical Treatise. Introduction, text, notes, translation, vocabu-
lary, facsimiles (University of Iceland Publications in Linguistics 1),
red. Hreinn Benediktsson, Reykjavík 1972.



zaznaczyli swojà ch´ç do utrzymania j´zyka jak najdalej od
obcych wp∏ywów. Stàd wielu istniejàcym ju˝ s∏owom nada-
no nowe znaczenie, na przyk∏ad staroislandzkie s∏owo fre-
ista, znaczàce pierwotnie ‘próbowaç’, da∏o derywat freistni
znaczàcy ‘kuszenie, pokuszenie’, o jasnych konotacjach re-
ligijnych3. 

W drugiej po∏owie XIII wieku, na skutek doÊç skompli-
kowanych uwarunkowaƒ politycznych, Islandia utraci∏a
niepodleg∏oÊç na rzecz Norwegii, a póêniej, na mocy unii
kalmarskiej, na rzecz Danii. Od tego momentu, a˝ do wieku
XIX, Islandia znajdowa∏a si´ pod panowaniem duƒskim.
SuwerennoÊç odzyska∏a w roku 1918, republikà zaÊ og∏osi-
∏a si´ dopiero w roku 1944. Mia∏o to oczywiste konsekwen-
cje dla rozwoju j´zyka, choç wp∏yw wszechobecnej duƒsz-
czyzny (a tak˝e j´zyka dolnoniemieckiego) na ówczesny 
j´zyk islandzki by∏ znacznie mniejszy ni˝ na przyk∏ad
w Norwegii na j´zyk norweski. Dzi´ki bogatej tradycji ust-
nego przekazywania literatury (w tym stanowiàcych dum´
Islandczyków sag staroislandzkich, sögur oraz pieÊni rímur)
islandzki utrzyma∏ pozycj´ jedynego j´zyka, jakim pos∏ugi-
wali si´ na co dzieƒ Islandczycy. Wa˝nà rol´ dla wzmocnie-
nia pozycji j´zyka islandzkiego odegra∏o te˝ t∏umaczenie na
islandzki Nowego Testamentu dokonane przez luteraƒskie-
go biskupa Oddura Gottskálssona (1540), a kilkadziesiàt lat
póêniej ca∏ego tekstu Biblii (1584) pod redakcjà biskupa
Guµbrandura ≤orlákssona. Tak˝e ówczeÊni poeci islandzcy,
na przyk∏ad Hallgrímur Pétursson, pos∏ugiwali si´ niemal
wy∏àcznie j´zykiem islandzkim, w zasadzie wolnym od za-
po˝yczeƒ. 

Wiek XIX przyniós∏ rozbudzenie ÊwiadomoÊci narodo-
wej Islandczyków i pierwsze powa˝ne próby odzyskania
przez Islandi´ niepodleg∏oÊci. Wraz z wyzwoleƒczym ru-
chem politycznym coraz silniej zarysowywa∏a si´ równie˝
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3. Por.: Stefán Karlsson, The Icelandic language, Viking Society for
Northern Research, University College London, Londyn 2004, s. 32. 
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Êwiadoma polityka puryzmu j´zykowego, wyra˝ajàca si´,
po pierwsze, w trosce o zapewnienie j´zykowi islandzkiemu
nale˝nej mu pozycji, a po drugie – w uchronieniu go przed
wp∏ywami obcymi. 

WspomnieliÊmy wczeÊniej, ˝e zmiany, jakim uleg∏ j´zyk
islandzki, sà na tyle niewielkie, i˝ wspó∏czesny Islandczyk
bez trudu jest w stanie czytaç i rozumieç Êredniowieczne
teksty islandzkie. J´zykoznawcy zwracajà jednoczeÊnie
uwag´ na to, ˝e na konserwatyzm j´zyka islandzkiego pa-
trzeç nale˝y z odpowiednim dystansem, poniewa˝ zmiany,
jakie zasz∏y w systemie fonetycznym i fonologicznym, sà
wr´cz rewolucyjne (z koniecznoÊci zmuszeni jesteÊmy zre-
zygnowaç z ich przedstawienia, czytelnika odsy∏a si´ do
pracy Szulca4 dla ogólnego zarysu oraz do ksià˝ki Stefána
Karlssona5 dla bardziej szczegó∏owej analizy zmian). Naj-
nowsze badania dowodzà, ˝e tak˝e w zakresie sk∏adni do-
sz∏o w j´zyku islandzkim do gruntownych przeobra˝eƒ6.
Z drugiej jednak strony nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e system
fleksyjny j´zyka islandzkiego pozosta∏ w∏aÊciwie niezmie-
niony. Ogromna wi´kszoÊç najcz´Êciej u˝ywanych s∏ów wy-
glàda i odmienia si´ dziÊ niemal dok∏adnie tak samo, jak
prawie tysiàc lat temu. Islandzki zachowa∏ cztery przypad-
ki gramatyczne dla rzeczowników, przymiotników, zaim-
ków i liczebników (liczebniki od 1 do 4 odmieniajà si´ nie
tylko przez przypadki, ale i przez rodzaje), odmian´ cza-
sowników przez osoby, liczby, czasy, strony i tryby, a zarów-
no w deklinacji, jak i koniugacji dajà o sobie znaç histo-
ryczne procesy i zmiany, takie jak na przyk∏ad przeg∏osy (na

4. Por.: Aleksander Szulc, J´zyki germaƒskie, [w:] J´zyki indoeuro-
pejskie, red. Leszek Bednarczuk, Paƒstwowe Wydawnictwo Nauko-
we, Warszawa 1988, tom 2, s. 733–816. 
5. Por.: Stefán Karlsson, The Icelandic language.
6. Por.: Kristján Árnason, Language planning and the structure of
Icelandic, [w:] Útnorµur. West Nordic standarisation and variation,
red. Kristján Árnason, Institute of Linguistics, University of Iceland
Press, Reykjavík 2003, s. 195.



przyk∏ad maµur ‘cz∏owiek’ M. l. poj. – mönnum C. l. mn.)
czy apofonia, czyli alternacje samog∏oskowe w obr´bie jed-
nego morfemu (na przyk∏ad bíta – ‘gryêç’, ale ég beit – ‘gry-
z∏em’). Bogata fleksja powoduje, ˝e szyk wyrazów w zdaniu
jest doÊç swobodny, podobnie zresztà jak w j´zyku polskim.
Ilustrujà to poni˝sze dwa zdania, znaczàce po polsku ‘Mój
brat kupi∏ ksià˝k´’, a ró˝niàce si´ wy∏àcznie szykiem ele-
mentów:

Bróµir minn keypti bókina.
[dos∏. ‘brat mój kupi∏ ksià˝k´’]

Bókina keypti bróµir minn.
[dos∏. ‘ksià˝k´ kupi∏ brat mój’]

Podsumowujàc: obudzony dziÊ do ˝ycia jakikolwiek
bohater staroislandzkiej sagi mia∏by ogromne problemy
z porozumieniem si´ ze wspó∏czesnymi Islandczykami. Ich
mowa by∏aby dla niego równie niezrozumia∏a co na przy-
k∏ad dla wspó∏czesnych Norwegów czy Szwedów. S∏u-
chajàc najnowszego albumu Björk, Njal czy Egil Skalla-
grímsson musieliby si´gnàç do do∏àczonej do p∏yty ksià-
˝eczki z tekstami, by zrozumieç, o czym ich obecnie chyba
najs∏ynniejsza rodaczka Êpiewa. Podobnie Björk nie zro-
zumia∏aby raczej, o czym mówià jej Êredniowieczni przod-
kowie, bez problemu zaÊ jest w stanie czytaç to, co napi-
sali. Warto w tym miejscu podkreÊliç, ˝e Islandczycy sà
bardzo dumni z tego, ˝e pos∏ugujà si´ j´zykiem o tak ar-
chaicznej strukturze i ˝e z tak du˝à ∏atwoÊcià mogà czy-
taç i rozumieç bogatà literatur´ stworzonà przez ich 
przodków7, a motywy znane ze Êredniowiecznych sag sà
sta∏ym elementem wspó∏czesnej literatury islandzkiej.
Emocjonalny stosunek Islandczyków do j´zyka wyra˝a si´
przede wszystkim w rygorystycznej dba∏oÊci o jego czy-
stoÊç. O purystycznej polityce j´zykowej na Islandii b´-
dzie mowa dalej. 
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7. Por.: Stefán Karlsson, The Icelandic language, s. 66.
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Hreina máliµ, czyli islandzka polityka j´zykowa

Wspomniana wczeÊniej izolacja geograficzna wyspy
sprawi∏a, ˝e j´zyk islandzki uleg∏ stosunkowo niewielkim
zmianom, a wp∏yw j´zyków obcych okaza∏ si´ doÊç ograni-
czony. Po∏o˝enie Islandii nie by∏o jednak˝e ani jedynym, ani
decydujàcym czynnikiem, który wp∏ynà∏ na taki w∏aÊnie
stan rzeczy. W przekonaniu wielu badaczy g∏ównà rol´ ode-
gra∏a tutaj Êwiadoma, choç przez wiele wieków niezinstytu-
cjonalizowana polityka j´zykowa oraz podejÊcie Islandczy-
ków do ich w∏asnego j´zyka. Sölvi Sveinsson uwa˝a nawet,
˝e jej korzenie si´gajà poczàtków XII wieku, kiedy to po-
wsta∏y pierwsze pisane po islandzku teksty, których autorzy
Êwiadomie rezygnowali z zapo˝yczeƒ z obcych j´zyków na
rzecz tworzenia nowych s∏ów8. OczywiÊcie ˝aden j´zyk,
w tym tak˝e islandzki, nie jest w stanie ustrzec si´ przed
pewnà porcjà po˝yczek j´zykowych. W ró˝nych okresach
rozwoju do islandzkiego dotar∏y s∏owa pochodzenia grec-
kiego, ∏aciƒskiego, celtyckiego, niemieckiego, duƒskiego,
a w XX wieku szczególnie angielskiego. Zawsze jednak
w podejÊciu Islandczyków do ich j´zyka widoczna by∏a ten-
dencja do „chronienia” go przed wp∏ywami obcymi. Pierw-
szà instytucjà polityki puryzmu j´zykowego na Islandii by-
∏o Islandzkie Towarzystwo Naukowe (Hiµ íslenska lærdóm-
slistafélag), w którego statusie programowym z roku 1780
istnieje zapis, ˝e jednym z g∏ównych zadaƒ Towarzystwa
jest ochrona j´zyka islandzkiego jako oficjalnego j´zyka Is-
landii, a tak˝e utrzymanie go w czystoÊci9. Nieca∏e dwa
wieki póêniej, w roku 1964, powo∏ana zosta∏a Islandzka 
Rada J´zykowa (Íslensk málnefnd), której zadaniem jest,

8. Por.: Sölvi Sveinsson, Íslensk málsaga, Iµunn, Reykjavík 1991, 
s. 93. 
9. Por.: Heimir Pálsson, Moral och dubbelmoral – tankar om sprˆk-
normering, [w:] Krefter og motkrefter i sprˆknormeringa. Om sprˆk-
normer i teori og praksis, red. Helge Omdal, Rune Røsstad, Høyskole-
forlaget, Kristiansand 2003, s. 239.



oprócz dzia∏alnoÊci wydawniczej, czyli publikacji s∏owni-
ków i poradników j´zykowych, ochrona j´zyka islandzkie-
go w mowie i piÊmie oraz zapewnienie jego rozwoju, a tak-
˝e opracowywanie nowych s∏ów i wyra˝eƒ. 

Co ciekawe, tak˝e sami Islandczycy, i to zarówno
przedstawiciele starszego jak i m∏odszego pokolenia, w co-
dziennym u˝yciu j´zyka dbajà o to, by pos∏ugiwaç si´ czy-
stym, nieska˝onym zapo˝yczeniami j´zykiem islandzkim.
Nikomu nie przeszkadza, ˝e nawet tak mi´dzynarodowe
i w wielu j´zykach podobnie do siebie brzmiàce s∏owa jak
‘komputer’ czy ‘orkiestra’ wyglàdajà i brzmià po islandzku,
przynajmniej okiem i uchem obcokrajowca, doÊç egzotycz-
nie. I tak ‘komputer’ to po islandzku tölva, a ‘orkiestra’ to
hljómsveit. Nie zawsze jednak i nie we wszystkich sytu-
acjach j´zykowych da si´ uniknàç zapo˝yczeƒ. Szczególnie
podatna na wp∏ywy obce okaza∏a si´ terminologia kompu-
terowa. Cytowany wczeÊniej Heimir Pálsson w tym samym
artykule zaprezentowa∏ wyniki interesujàcego badania, ja-
kie przeprowadzi∏ na grupie islandzkich studentów10. Ba-
dani mieli wskazaç, którego s∏owa z zakresu terminologii
komputerowej by u˝yli, rdzennie islandzkiego czy te˝ po-
˝yczki angielskiej. Wyniki pokaza∏y, ˝e w wi´kszoÊci przy-
padków cz´Êciej ni˝ s∏owa rdzennie islandzkie (lewa kolum-
na) wybierano zapo˝yczenia angielskie (prawa kolumna;
liczby w nawiasach oznaczajà liczb´ studentów):

vista (13) seifa (33)  ‘zapisaç, zachowaç’
eyµa (33) dílíta (20)   ‘skasowaç, wymazaç’
smella (7)  klikka (22)   ‘nacisnàç’
skruna (1)  skrolla (37) ‘przesunàç, przewinàç’
klippa (12) kötta (17)   ‘wyciàç’
líma (4)    peista (24)   ‘wstawiç, wkleiç’

S∏owa zgromadzone w prawej kolumnie, b´dàce wy-
raênie zapo˝yczeniami z j´zyka angielskiego, dajà nam
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istotnà informacj´ na temat islandzkiej polityki j´zykowej
wobec zapo˝yczeƒ. Otó˝ zapo˝yczenia chcàce na sta∏e zago-
Êciç w j´zyku islandzkim muszà spe∏niç nast´pujàce warun-
ki: akcent pada na pierwszà sylab´; s∏owo pasuje do is-
landzkich regu∏ fonetycznych i fonotaktycznych; powinno
przynale˝eç do którejÊ z ju˝ istniejàcych klas odmian i przy-
jàç islandzkà ortografi´11. I tak wÊród s∏ów islandzkich
znaleêç mo˝na nast´pujàce ∏atwo rozpoznawalne zapo˝y-
czenia przystosowane do islandzkiego systemu gramatycz-
nego i ortograficznego: hótel, prógramm, stúdent, prófessor,
banani, kaffi, tóbak czy wymienione wczeÊniej seifa i dílíta. 

Zapo˝yczenie to tylko jeden ze sposobów wykorzysty-
wanych przez Islandczyków do nazywania nowych zjawisk
z rzeczywistoÊci pozaj´zykowej. Innà powszechnie stosowa-
nà metodà jest tworzenie nowych s∏ów i wyra˝eƒ (neologi-
zmów) opartych na istniejàcych ju˝ s∏owach islandzkich, na
przyk∏ad: veµurfræµi ‘meteorologia’ (veµur ‘pogoda’+
fræµi ‘nauka’), bílskúr ‘gara˝’ (bíll ‘samochód’ + skúr ‘szopa,
stodo∏a’), bókasafn ‘biblioteka’ (bók ‘ksià˝ka’ + safn ‘zbiór,
kolekcja’). Do tej grupy s∏ów nale˝y tak˝e wspomniany
wczeÊniej ‘komputer’, tölva, z∏o˝ony ze s∏ów tölur ‘liczby’
oraz czàstki -va, pochodzàcej od s∏owa völva i znaczàcego
‘wieszczka, wró˝bitka’. Ciekawostkà jest prezentowana
przez niektórych opinia, i˝ geneza s∏owa tölva wzi´∏a si´
z tego, ˝e zadaniem pierwszych komputerów by∏o wykony-
wanie obliczeƒ na liczbach, a w porównaniu ze zdolnoÊcia-
mi ludzkimi by∏o to osiàgni´cie ponadnaturalne!

Niekiedy stosuje si´ jeszcze jeden sposób na wzbogace-
nie leksykonu islandzkiego w celu nazwania nowych zja-
wisk, a mianowicie rozszerzenie bàdê te˝ zmian´ znaczenia
s∏ów, które majà w islandzkim d∏ugoletnià tradycj´, si´ga-
jàcà cz´sto do ery Wikingów i ich j´zyka. Sztandarowym
przyk∏adem jest tu s∏owo sími, znaczàce obecnie ‘telefon’.

11. Por.: Guµrún Kvaran, Tilpasning af fremmedord i islandsk, [w:]
Krefter og motkrefter..., s. 168.



W j´zyku islandzkim nie pojawi∏o si´ ono bynajmniej do-
piero wraz z pierwszym aparatem telefonicznym. Ma ono
znacznie d∏u˝szà histori´ i oznacza∏o w j´zyku staroislandz-
kim ‘niç’. Podobnie skjár, znaczàce wspó∏czeÊnie ‘ekran’,
oznacza∏o pierwotnie szyb´ okiennà lub rzadziej okno. 

Zarówno neologizmy, jak i wykorzystywanie istniejà-
cych ju˝ s∏ów w nowych lub rozszerzonych znaczeniach
Êwiadczà nie tylko o konserwatyzmie i puryzmie j´zyko-
wym Islandczyków, ale tak˝e o ich bardzo twórczym podej-
Êciu do j´zyka. Skrajnym przyk∏adem islandzkiego pury-
zmu j´zykowego jest tzw. j´zyk wielkoislandzki (háfrónska,
od s∏owa hár ‘wysoki’ i frón, pierwotnie ‘ziemia’, ale te˝ 
‘Islandia’). SkrajnoÊç j´zyka wielkoislandzkiego polega na
ca∏kowitym unikaniu zapo˝yczeƒ i obowiàzkowym „islan-
dyzowaniu” wszystkiego, w tym równie˝ nazw w∏asnych
oraz nazw geograficznych. Efekty tego bywajà chwilami za-
bawne. Dla przyk∏adu Polska to po islandzku Pólland,
w wersji wielkoislandzkiej zaÊ nazwa naszego kraju
brzmia∏aby Læsialand, co znaczy Kraj Lechitów! J´zyk
wielkoislandzki nie zosta∏ na Islandii oficjalnie uznany,
a przez wi´kszoÊç Islandczyków traktowany jest raczej ja-
ko zjawisko egzotyczne.

Niedêwiedê syn Wilka

Charakterystyczne dla Islandczyków jest pos∏ugiwanie
si´ na co dzieƒ imieniem (bàdê imionami), a nie nazwi-
skiem. Nie jest to w islandzkim bynajmniej zjawisko nowe,
lecz majàce wielowiekowà tradycj´. Czytelnik staroislandz-
kich sag doÊç ∏atwo mo˝e zab∏àdziç w g´stym lesie drzew
genealogicznych ich bohaterów, wÊród których pojawia si´
niekiedy kilka osób o tym samym imieniu. Odró˝nia ich jed-
nak˝e pochodzenie rodowe, a ÊciÊlej mówiàc imi´ ojca lub
matki. Islandzkie patronimika, czyli imiona odojcowskie,
oraz rzadziej marytonimika, czyli imiona pochodzàce od
imienia matki, tworzone sà wed∏ug prostej zasady: imi´ oj-
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ca lub matki (w dope∏niaczu l. poj.) ∏àczy si´ ze s∏owem -son
u ch∏opców lub -dóttir u dziewczàt. I tak Silja Aµalsteins-
dóttir to kobieta, która jest córkà m´˝czyzny o imieniu
Aµalsteinn, zaÊ Björn Úlfsson to syn Úlfura, a w t∏umacze-
niu na polski Niedêwiedê syn Wilka. Co ciekawe, gdyby Sil-
ja zosta∏a ˝onà Björna, to i tak przedstawiaç si´ b´dzie jako
córka Aµalsteinna, a nie ˝ona Björna. Tym samym w rodzi-
nie Silji i Björna pojawiç si´ mo˝e kilka ró˝nych „nazwisk”,
na przyk∏ad gdy spoÊród pi´ciorga ich dzieci troje synów
postanowi indentyfikowaç si´ z ojcem, a czwarty syn oraz
córka z matkà. Trzej synowie nazywaç si´ wi´c b´dà
Björnsson, jeden Siljuson, a córka Siljudóttir. Tak˝e is-
landzkie ksià˝ki telefoniczne u∏o˝one sà wed∏ug imion,
a nie nazwisk, a w razie potrzeby ludzie o tych samych
imionach odró˝niani sà od siebie na przyk∏ad poprzez do-
danie w spisie abonentów ich profesji lub stanowiska, na
przyk∏ad Kristján Árnason prófessor w odró˝nieniu od Kri-
stján Árnason bókmenntafræµingur (‘literaturoznawca’).
Dla przybysza z zewnàtrz ta islandzka tradycja bywa cz´-
sto powodem dezorientacji i zamieszania. Na pocieszenie
warto wspomnieç, ˝e islandzkie nazwiska u˝ywane sà bar-
dzo rzadko, a poniewa˝ forma grzecznoÊciowa nie istnieje,
to w codziennym kontakcie z Islandczykiem wystarcza zna-
jomoÊç jego imienia.

Zakoƒczenie

Zwa˝ywszy na liczb´ u˝ytkowników, j´zyk islandzki
nie nale˝y do wielkich (ani nawet do Êrednich) j´zyków Eu-
ropy. Gdyby liczy∏a si´ tylko liczba ludzi pos∏ugujàcych si´
islandzkim, zapewne nie by∏by on wart uwagi. Tymczasem
o atrakcyjnoÊci j´zyka decydujà zupe∏nie inne czynniki
i pod tym wzgl´dem islandzki jest niezaprzeczalnie j´zy-
kiem fascynujàcym. ˚aden inny j´zyk germaƒski nie mo˝e
si´ pochwaliç tak bogatà tradycjà literackà, a liczba zacho-
wanych êróde∏ literackich imponuje nie tylko w skali ger-



maƒskiej, ale i europejskiej. Przy pierwszym kontakcie j´-
zyk islandzki mo˝e si´ wydawaç trudny ze wzgl´du na swo-
jà doÊç z∏o˝onà, zw∏aszcza na tle innych j´zyków germaƒ-
skich, gramatyk´, jednak˝e ukryta za skomplikowanymi
paradygmatami odmian historia j´zyka i spo∏eczeƒstwa is-
landzkiego szybko ∏agodzi to pierwsze nieprzyjemne wra˝e-
nie. JeÊli dodaç do tego niezwykle interesujàcà polityk´ 
puryzmu j´zykowego oraz widoczne na ka˝dym kroku za-
interesowanie Islandczyków losem ich j´zyka, to oka˝e si´,
˝e nauka islandzkiego to nie tylko przyswojenie sobie jego
regu∏ gramatycznych, ale tak˝e, a raczej przede wszystkim,
klucz do poznania Êwiata, który zaczyna si´ w epoce Wikin-
gów i trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

O J¢ZYKU ISLANDCZYKÓW 57



58



Elfy bez trudu wymykajà si´ wszelkim próbom klasyfi-
kacji, jednoznacznego zdefiniowania i wygodnego zaszu-
fladkowania. Elfy islandzkie nie sà wyjàtkiem. W Islandii
nie mo˝na narzekaç na brak êróde∏ na temat elfów, co nie
u∏atwia jednak skonstruowania spójnego obrazu tych stwo-
rzeƒ1. Znane jako álfar i huldufólk pojawiajà si´ w mito-

Olga Ho∏ownia

Álfar i huldufólk. O islandzkich elfach 
w mitologii, sagach i podaniach ludowych*

* Niniejszy artyku∏ powsta∏ na podstawie pracy seminaryjnej pt.
Under the Cloak of Ambiguity – Álfar and Huldufólk in Icelandic 
Mythology, Sagas and Folk-tales, Reykjavík 1999, napisanej po kie-
runkiem prof. Terry’ego Gunnella z Uniwersytetu Islandzkiego, oraz
pracy licencjackiej pt. Hvaµ er meµ álfum?, Háskóli Íslands, Rey-
kjavík 2004, pod kierunkiem prof. Gunnella oraz prof. Dagn± Kri-
stjánsdóttir. Chcia∏abym równie˝ podzi´kowaç mgr Joannie Mo-
czyƒskiej za t∏umaczenie g∏ównej cz´Êci tego tekstu oraz wszystkich
cytatów z niepublikowanych wczeÊniej w j´zyku polskim tekstów
êród∏owych. 
1. Wygodnym wyznacznikiem tego, z jakimi stworzeniami mamy
tutaj do czynienia, jest porównanie elfów islandzkich z elfami pocho-
dzàcymi z mitologii stworzonej przez J.R.R. Tolkiena w Silmarillio-
nie. Tolkien Êwiadomie odrzuci∏ obraz el˝bietaƒskich elfów (znanych
jako elves lub fairies) pojawiajàcych si´ na przyk∏ad w utworach
Draytona i Szekspira i si´gnà∏ m.in. do mitologii nordyckiej, skàd po-
czynajàc od samej nazwy elf wywodzàcej si´ od staronordyckiego álfr
poprzez rozmaite nawiàzania do Eddy poetyckiej uda∏o mu si´ przy-
wróciç mitologicznà postaç elfów-bogów niemajàcych nic wspólnego
z uskrzydlonymi stworzeniami kicajàcymi radoÊnie po kwiatkach.
Por.: J.R.R. Tolkien, O baÊniach, [w:] Potwory i krytycy i inne eseje,
red. Christopher Tolkien, prze∏. Tadeusz A. Olszaƒski, Wydawnictwo
Zysk i S-ka, Poznaƒ 2000, s. 146–213. Na temat Tolkiena i nawiàzaƒ
do mitologii nordyckiej por. np.: Tom Shippey, J.R.R. Tolkien: Author
of the Century, Houghton Mifflin, Boston 2001; ten˝e, The Road to
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logii nordyckiej, niezliczonych legendach i podaniach lu-
dowych, trafiajà równie˝ na pierwsze strony gazet,
a w ostatnich czasach odgrywajà nawet pewnà rol´ w prze-
myÊle turystycznym2. Mo˝na zaryzykowaç stwierdzenie, ˝e
wywodzàce si´ z pradawnego Êwiata mitologii elfy nie tyl-

Middle Earth, Grafton, London 1992, oraz Ármann Jakobsson, Tol-
kien og hringurinn, Forlagiµ, Reykjavík 2003. Powiàzania elfów Tol-
kiena z elfami z mitologii nordyckiej by∏y równie˝ jednym z tematów
konferencji „Hringadróttins sögu Tolkiens” (Reykjavík, 13 wrzeÊnia
2002), przede wszystkim dwóch nieopublikowanych wyk∏adów: Toma
Shippeya „Tolkien and Iceland: The Philology of Envy” oraz Ter-
ry’ego Gunnella „Tívar in a Timeless Land: Tolkien’s Elves”. Je˝eli
przyjmiemy teori´ Shippeya o pramitologii (ur-mythology, Tom Ship-
pey, The Road to Middle Earth, s. 57, 69–70, 84 i 211), to mo˝na wte-
dy spojrzeç na mitologi´ elfów Tolkiena jako prób´ stworzenia lub ra-
czej odtworzenia wyraênie brakujàcej w Eddzie mitologii elfów (por.:
Olga Ho∏ownia, Hvaµ er meµ álfum?).
2. Wspomniane pojawienie si´ elfów na pierwszych stronach gazet
nawiàzuje do cytowanych cz´sto incydentów, które mia∏y miejsce pod-
czas budowy dróg w Islandii. Je˝eli na trasie budowanej drogi sta∏
wielki g∏az, którego nie da∏o si´ w ˝aden sposób usunàç, a podczas ta-
kich prób przytrafia∏y si´ ró˝nego rodzaju wypadki, mówiono wów-
czas o mieszkajàcych w kamieniu elfach, które nie chcia∏y si´ wypro-
wadziç. Na miejsce wzywano osob´-medium, która negocjowa∏a z el-
fami, jednak najcz´Êciej koƒczy∏o si´ tym, ˝e droga musia∏a byç popro-
wadzona tak, aby ominàç zamieszkany kamieƒ. Tematem wp∏ywu el-
fów na budow´ dróg w Islandii zajmuje si´ m.in. Valdimar Tr. Hafste-
in (por.: Valdimar Tr. Hafstein, Hjólaskóflur & huldufólk: rannsókn á
vegagerµ viµ álagabletti á síµari hluta 20. aldar (praca licencjacka,
Háskóli Íslands, Reykjavík 1995). Na temat obecnoÊci i wizerunku el-
fów oraz wiary w elfy we wspó∏czesnej kulturze islandzkiej por. rów-
nie˝: Valdimar Tr. Hafstein, Hjólaskóflur & huldufólk: íslensk sjálfs-
mynd og álfahefµ samtímans, [w:] Jón Yngvi Jóhannsson, Kolbeinn Ót-
tarsson Proppé, Sverrir Jakobsson (oprac.), ≤jóµerni í ≥úsund ár?,
Háskólaútgáfan, Reykjavík 2003, s. 197-213 i The Elves’ Point of View:
Cultural Identity in Contemporary Icelandic Elf-Tradition, „ Fabula”
2000, nr 41, s. 87–104; Erlendur Haraldsson, ≤essa heims og annars:
könnun á dulrænni reynslu Íslendinga, trúarviµhorfum og ≥jóµtrú, Sa-
ga, Reykjavík 1978; Árni Björnsson, Hvaµ merkir ≥jóµtrú?, „Skírnir”,



ko przetrwa∏y przyj´cie chrzeÊcijaƒstwa, zadomowi∏y si´ na
dobre w kulturze ludowej, literaturze oraz ÊwiadomoÊci
i prawdopodobnie równie˝ podÊwiadomoÊci Islandczyków,
ale dotrwa∏y równie˝ do wspó∏czesnoÊci i stanowià tym sa-
mym niezmiernie istotnà cz´Êç wielowiekowej tradycji
mieszkaƒców Islandii. Niniejszy artyku∏ ma charakter
wprowadzenia do problematyki islandzkiej wyobraêni mi-
tologicznej; skupia si´ g∏ównie na sposobie przedstawiania
elfów w trzech podstawowych êród∏ach, czyli wspomnianej
ju˝ mitologii, sagach oraz podaniach ludowych. Dzi´ki ana-
lizie tych trzech êróde∏ mo˝na przeÊledziç proces stopnio-
wej degradacji elfów-bogów, które po schrystianizowaniu
przechodzà z nordyckiego panteonu w ukryty wymiar kra-
jobrazu Islandii.

Zanim jednak przeniesiemy si´ do mitologicznych
Êwiatów umieszczonych wÊród konarów i korzeni jesionu
Yggdrasilla, nale˝y wyjaÊniç podstawowy problem zwiàza-
ny z terminologià. S∏owo „elfy” w wi´kszoÊci obcoj´zycz-
nych opracowaƒ jest u˝ywane do okreÊlania zarówno is-
landzkich álfar, jak i huldufólk. W mitologii nordyckiej oraz
sagach znajdziemy przede wszystkim okreÊlenie álfar (álfur,
l. poj., staroisl. álfr), którego polski odpowiednik w przek∏a-
dach Eddy poetyckiej oraz Eddy prozaicznej brzmi Alfy3.
Álf pojawia si´ równie˝ w z∏o˝eniach, takich jak álfröµull
(Edda poetycka) oraz w powracajàcym w sagach álfablót
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wiosna 1996, s. 79-104, oraz Trú og efi, „Skírnir”, wiosna 1998, s.165-
-172. Por. równie˝: David Wallis, Gnome Is Where the Heart Is: What
Little Elves Tell Icelanders, „New York Times”, 19 wrzeÊnia 1999.
3. Mowa tu o dwóch polskich przek∏adach, z których, o ile nie za-
znaczono inaczej, pochodzà wszystkie umieszczone w tekÊcie cytaty:
Edda poetycka, prze∏. i oprac. Apolonia Za∏uska-Strömberg, Zak∏ad
Narodowy im. Ossoliƒskich, Wroc∏aw–Kraków [etc.] 1986, i Nowa Ed-
da, czyli Edda m∏odsza albo prozaiczna, prze∏. Joachim Lelewel, Wy-
dawnictwo Armoryka, Sandomierz 2006. Pierwsze wydanie przek∏a-
du Lelewela pt. Edda, czyli Ksi´ga religii dawnych Skandynawii
mieszkaƒców ukaza∏o si´ w Wilnie w 1807 roku, drugie w 1828 roku. 
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(„ofiara dla elfów”), jak równie˝ w imionach, na przyk∏ad
Álfr, Álfr, Álfgeirr, Álfhildr (Flateyjarbók) czy Vindálfr,
Gandálfr (Dvergatal w „Wieszczbie Wölwy”). Natomiast
w podaniach ludowych zebranych przez Jóna Árnasona
w po∏owie XIX wieku spotykamy zarówno álfar, z∏o˝enia
z álf-, takie jak álfafólk, álfakyn, álfatrú, álfkona, jak i hul-
dufólk (ukryci ludzie), huldumaµur (ukryty m´˝czyzna),
huldukona (ukryta kobieta), a czasami te˝ ljúflingur (ko-
chany, mi∏y)4. W∏aÊciwie mo˝na by traktowaç okreÊlenia
huldufólk i álfar jako synonimy, przynajmniej gdy mówimy
o elfach poza kontekstem mitologicznym. Árnason we wst´-
pie do podaƒ ludowych traktujàcych o elfach cytuje pewnà
huldukon´, która stanowczo stwierdza: „Viµ huldufólk
erum ekki meiri álfar en ≥iµ mennirnir” (My, ukryci ludzie,
nie mamy wi´cej wspólnego z álfar ni˝ wy, ludzie)5, po czym
podaje w przypisie, ˝e i we wst´pie, i zebranych przez nie-
go podaniach oba okreÊlenia stosowane sà wymiennie6. 

Islandzkie s∏owniki i encyklopedia nie sà szczególnie
pomocne przy rozwiàzaniu problemu nazewnictwa, gdy˝
w zamieszczonych tam definicjach nie znajdziemy jedno-
znacznego rozgraniczenia mi´dzy álfar i huldufólk7, aczkol-
wiek pojawia si´ cz´Êciowo pomocne przypisanie tych

4. Jón Árnason, Íslenzkar ≥jóµsögur og ævint±ri, oprac. Árni Böµ-
varsson i Bjarni Vilhjálmsson, tom 1 i 3, ≤jóµsaga, Reykjavík 1993,
pierwsze wydanie islandzkiego zbioru podaƒ ludowych ukaza∏o si´
w latach 1862–1864 w Lipsku. 
5. Jón Árnason, Íslenzkar ≥jóµsögur og ævint±ri, tom 1, s. 3.
6. Íslenzkar ≥jóµsögur og ævint±ri, s. 3. Por.: Jacob Grimm, Wights
and Elves, [w:] Jacob Grimm, Teutonic Mythology, G. Bell & Sons,
London 1882–1888.
7. Por. np.: Íslensk Orµabók, wydanie trzecie, red. Mörµur Árnason,
Edda, Reykjavík 2003, tom 1. Z kolei definicje z encyklopedii (Íslen-
ska alfræµiorµabókin, Örn og Örlygur, Reykjavík 1990), które poczàt-
kowo wydajà si´ jasno rozgraniczaç oba poj´cia poprzez przypisanie
álfar do mitologii, a huldufólk do podaƒ ludowych, równie˝ wprowa-
dzajà pewnà niejasnoÊç, okreÊlajàc huldufólk jako álfar bez jakiego-
kolwiek nawiàzania do mitologicznych stworzeƒ. 



pierwszych do Êwiata mitologicznego, a drugich – do podaƒ
ludowych. Problem najwyraêniej dr´czy∏ wielu autorów,
którzy cz´sto cytujàc ura˝onà hudukon´, próbowali wpro-
wadziç bardziej precyzyjny podzia∏. William A. Craigie na
przyk∏ad uznaje huldufólk za okreÊlenie ∏agodniejsze ni˝
álfar8. Natomiast Ólína ≤orvarµardóttir, która przyznaje, ˝e
oba okreÊlenia by∏y równowa˝ne od niepami´tnych cza-
sów9, przedstawia jednak pewne rozró˝nienie, sugerujàc, ˝e
huldufólk sprawiajà wra˝enie bardziej „ziemskich” i przy-
pominajàcych ludzi swoim wyglàdem i stylem ˝ycia, pod-
czas gdy álfar sà „bli˝sze poezji”, odziane we wspania∏e
i kolorowe szaty oraz prowadzà pe∏en przepychu styl ˝ycia.
Ponadto álfar wydajà si´ z natury dobre, podczas gdy cha-
rakter huldufólk zale˝y od okolicznoÊci10. W tym szkicu
okreÊlenie „elfy” u˝ywane jest zgodnie z regu∏à przyj´tà
w literaturze przedmiotu, jednakowo wobec álfar (elfów
mitologicznych) i huldufólk (ukrytych ludzi). Niespolszczo-
ne álfar stosuje si´ jedynie do elfów z mitologii lub sag, hul-
dufólk zaÊ (równie˝ w formie „ukryci ludzie”) – do wierzeƒ
i podaƒ ludowych. W odniesieniu do krainy zamieszkanej
przez elfy jest u˝yte islandzkie okreÊlenie Álfheim (kraina
elfów), które oznacza zarówno siedzib´ elfów, jak i ukryty
Êwiat11. 
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8. William A. Craigie, Scandinavian Folk-Lore, Alexander Gard-
ner, London 1896, s. 10, 430.
9. Ólína ≤orvarµardóttir, Álfar og tröll: íslenskar ≥jóµsögur, Bóka-
og blaµaútgáfan, Reykjavík 1995, s. 10. Einar Ólafur Sveinsson nato-
miast uwa˝a, ˝e w XVII wieku najbardziej rozpowszechnionym okre-
Êleniem by∏y jednak álfar (Einar Ólafur Sveinsson, Íslenzkar bókmen-
ntir í fornöld, Almenna bókafélagiµ, Reykjavík 1962, s. 151).
10. Ólína ≤orvarµardóttir, Álfar og tröll: íslenskar ≥jóµsögur, s. 10.
Kirsten Hastrup natomiast, sugerujàc sposób na odró˝nienie huldu-
fólk od álfar, okreÊla te pierwsze jako „rodzaj elfa, który jako taki ma
wiele cech wspólnych z elfami znanymi z innych obszarów Europy”
(Kirsten Hastrup, Nature and Policy in Iceland 1400–1800. An Anth-
ropological Analysis of History and Mentality, Clarendon Press,
Oxford 1990, s. 262).



OLGA HO¸OWNIA64

Álfheim i kurhany, czyli elfy 
w mitologii nordyckiej i sagach 

O mitologicznych krainach zamieszka∏ych przez álfar
i o samych mieszkaƒcach tych miejsc wiadomo bardzo nie-
wiele, zw∏aszcza gdy porównamy porozrzucane w obu Ed-
dach strz´pki informacji z obszernie opisanymi w poda-
niach ludowych huldufólk. Najcz´Êciej cytowanym w tym
kontekÊcie êród∏em jest wspomniana ju˝ Edda prozaiczna,
w której Snorri Sturluson wprowadza bardzo wygodny, jed-
nak cz´sto kwestionowany podzia∏ na Ljósálfar (elfy jasne,
Êwietliste) zamieszkujàce wspania∏y Álfheim i Svartálfar
(elfy czarne) ze swojà siedzibà w krainie podziemnej. Po-
dobnego podzia∏u nie znajdziemy w Eddzie poetyckiej, cho-
cia˝ na podstawie niektórych z dalej omawianych cytatów
mo˝na przyjàç wersj´ Snorriego. Brak wi´kszych fragmen-
tów lub wr´cz ca∏ych pieÊni poÊwi´conych álfar jest zasta-
nawiajàcy, jeÊli wziàç pod uwag´ mnogoÊç rozsianych w ca-
∏ej Eddzie poetyckiej nawiàzaƒ, sygnalizujàcà nie tylko
obecnoÊç elfów w mitologii, lecz przede wszystkim plasujà-
cà je pomi´dzy dwiema g∏ównymi rasami bogów. Otwiera to
nie tylko rozmaite mo˝liwoÊci interpretowania tych cyta-
tów, ale sk∏ania równie˝ do dopowiedzeƒ, które pozwoli∏y-
by odtworzyç Êwiat álfar, tak jak jest to mo˝liwe w przy-
padku innych stworzeƒ mitologicznych. Na poczàtku warto
jednak przyjrzeç si´ wspomnianym cytatom, na których
podstawie mo˝na stwierdziç, ˝e elfy by∏y traktowane na
równi z mitologicznymi bogami, czyli Asami (Æsir) albo
rzàdzàcymi si∏ami przyrody Wanami (Vanir). 

W jednej z pieÊni Eddy poetyckiej znajdujemy informa-
cj´ sugerujàcà, ˝e Álfheim nale˝a∏ do boga p∏odnoÊci Freya,
który „od bogów Alfheim dosta∏, / Gdy pierwszy zàbek mu
wyrós∏”12. W tej samej pieÊni, pada równie˝ nast´pujàce
stwierdzenie: „Âwi´ta jest ziemia, co nale˝y / Do Asów i Al-

11. Por.: Íslensk Orµabók.
12. Edda poetycka, „Grimnira pieÊƒ”, strofa 4, s. 67.



fów”13. Kolejnym dowodem na to, ˝e w panteonie nordyc-
kim álfar zdajà si´ mieç status bogów, jest ich obecnoÊç
w takich w∏aÊnie formu∏ach przywo∏ujàcych Asów, które
pojawiajà si´ w ró˝nych pieÊniach. I tak na przyk∏ad
w „Wieszczbie Wölwy” (Völuspá) álfar wymieniane sà zaraz
po Asach („Jak jest z Asami? Jak jest z Alfami?”)14. Podob-
ne pytanie pada z ust Thryma: „Co s∏ychaç u Asów? Co s∏y-
chaç u Alfów?”15, w „PieÊni o Sygrdrifie” (Sigurdrífumál)
zaÊ, gdy mowa jest o posiadaczach runów álfar, pojawiajà
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Alfakirkja – „KoÊció∏ Elfów” (fot. Olga Ho∏ownia)

13. Tam˝e, strofa 5.
14. Edda poetycka, „Wieszczba Wölwy”, strofa 48, s. 15.
15. Edda poetycka, „PieÊni Thryma”, strofa 6, s. 126.
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si´ w towarzystwie i Asów, i Wanów: „Wszystkie zeskroba-
ne, co zosta∏y wyryte, / I wrzucone do Êwi´tego miodu, /
I wys∏ane na wszystkie strony; / U Asów sà one, u Alfów sà
one, / Cz´Êç jest u Wanów màdrych, / Cz´Êç jest poÊród lu-
dzi”16. W „PieÊni Najwy˝szego” (Hávamál) Odyn opisujàcy
pieÊni, których si´ nauczy∏, przywo∏uje ponownie obie gru-
py bóstw:

Czternastà znam, umiem ludziom
Wyliczyç rozmaitych bogów,
Wiem wszystko o Asach i Alfach,
Ma∏o kto poÊród màdrych to wie.

Pi´tnastà pieÊƒ znam, którà Thjodrörir karze∏
Âpiewa∏ przed drzwiami Dellinga:
Si∏´ przepowiada∏ Asom, powodzenie Alfom,
Jasny umys∏ Hroptatyrowi17.

Niestety Odyn nie dzieli si´ swojà wiedzà w ˝adnej
z pieÊni Eddy. Mo˝na przypuszczaç, ˝e álfar sà obecne na
przyj´ciu bogów, opisanym w „K∏ótni Lokiego” (Lokasen-
na). Tam Loki, który obra˝a bogini´ Frey´, zalicza álfar do
grona „gachów” pi´knej bogini Wanów18. Natomiast
w „Wyprawie Skirnira” (Skírnismál) presti˝ elfów potwier-
dza sam Frey, kiedy rozwa˝ajàc zwiàzek z olbrzymkà Ger-
dà, wyra˝a obaw´, i˝ jego pobratymcy (Asowie i w∏aÊnie 
elfy) tego nie zaakceptujà: „Kocham to dziewcz´, jak nikt
dotychczas / Nigdy nie kocha∏; / Lecz nikt z Asów ni z Al-
fów nie chce / AbyÊmy si´ pobrali”19. W tej samej pieÊni
Gerda zwraca si´ do Skirnira s∏owami: „Nie jesteÊ chyba ni
Alfem, ni synem Asów, / Ni wiedzy pe∏nych Wanów”20. 

16. Edda poetycka, „PieÊƒ o Sygdrifie”, strofa 18, s. 276.
17. Edda poetycka, „PieÊni Najwy˝szego”, strofy 159–160, s. 51.
18. „Asy i Alfy, co tutaj sà w Sali, / Z nich ka˝dy by∏ Twoim ga-
chem” („K∏ótnia Lokiego”, strofa 30, s. 116).
19. Edda poetycka, „Wyprawa Skirnira”, strofa 7, s. 79–80.
20. Tam˝e, strofa 17, s. 82.



Mo˝na równie˝ wspomnieç obecnoÊç álfar w rzadko cy-
towanej pieÊni Hrafnagaldr Óµins („PieÊni kruków Ody-
na”), której pierwsza zwrotka przypisuje okreÊlone cechy
poszczególnym postaciom mitycznym. Zastanawiajàce jest,
˝e álfar, które „rozpoznajà” (skynja), wymieniane sà znowu
przed Wanami, które posiadajà „wiedz´” (vitu)21. Ponadto
ten sam tekst podaje, ˝e Idunn, bogini wiecznej m∏odoÊci,
pochodzi z „rodu Alfów”22, co ponownie wskazywa∏oby na
bliskie pokrewieƒstwo pomi´dzy elfami a Wanami. Podà˝a-
jàc tym tropem, moglibyÊmy wysnuç wniosek o nieÊmiertel-
noÊci elfów. Niestety, mimo i˝ powy˝sze wzmianki wydajà
si´ wskazywaç na wysokà pozycj´ elfów w panteonie nor-
dyckim i mo˝liwe pokrewieƒstwo z Wanami, nie sposób na
ich podstawie zbudowaç spójnego obrazu álfar, zw∏aszcza
˝e kwestionowane mogà byç informacje pochodzàce z Hraf-
nagaldr Óµins, wy∏àczanego przez wielu badaczy z g∏ówne-
go kanonu pieÊni Eddy poetyckiej. 

Te skromne wiadomoÊci mo˝emy jednak˝e urozmaiciç
wyjaÊnieniem tego, jakà kosmologi´ wyznawa∏y elfy. Oto
w „PieÊni Alwisa Wszechwiedzàcego” (Álvissmál) karze∏
Alwis odpowiada Thorowi na podchwytliwe pytania do-
tyczàce nazewnictwa podstawowych poj´ç wÊród Asów,
Wanów, olbrzymów, elfów i kar∏ów. J´zyk u˝ywany przez
Alwisa przy opisywaniu poj´ç wÊród poszczególnych ras
mitologicznych Êwiadczy w pewnym sensie o ich naturze.
W oczach elfów wszechÊwiat przedstawia si´ nast´pujà-
co: nazywajà ziemi´ – „zieleniejàcà”, niebo – „pi´knym 
domem”, ksi´˝yc – „lat licznikiem”, s∏oƒce – „pi´knym 
ko∏em”, chmury – „mocà powietrza”, wiatr – „tym, co 
z hukiem p´dzi”, cisz´ – „uÊpieniem dnia”, morze – „wód 
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21. „Alföµur orkar, / álfar skilja, / vanir vitu, / vísa nornir, / elur
íviµja, / aldir bera, / ≥reyja ≥ursar, / ≥rá valkyrjur” (Hrafnagaldur
Óµins, strofa 1).
22. „Dvelur í dölum / dís forvitin, dís, / Yggdrasils frá / aski hnigin;
/ álfa ættar / Iµunni hétu, / Ívalds eldri / yngsta barna” (Hrafnagal-
dur Óµins, strofa 6).
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ciemnià”, ogieƒ – „po˝arem”, bór – „pi´knoÊcià konarów”,
noc – „snu rozkoszà”, siew – „kie∏kiem”23. W j´zyku elfów
brakuje jedynie okreÊlenia na „piwo”, a nazwy sà subtelne
i poetyckie, zw∏aszcza gdy zestawimy je z terminologià u˝y-
wanà przez Êmiertelników.

Wróçmy jednak do wàtku krainy elfów. Jak ju˝ wspo-
mniano, Edda poetycka zalicza elfy do jednej kategorii
wraz z Asami i Wanami, z czego mo˝na wywnioskowaç, ˝e
kraina álfar graniczy∏a z miejscami zamieszkanymi przez
bogów. Co wi´cej, Edda co najmniej dwa razy nawiàzuje
poÊrednio do krainy lub krain zamieszkanych przez elfy. Sà
to jednak znowu informacje wprowadzajàce niejasnoÊç.
I tak, mimo ˝e, jak dowiadujemy si´ z „Grimnira pieÊni”
(Grímnismál), w∏adz´ nad Álfheim sprawuje Frey, w „Pie-
Êni o Wölundzie” (Völundarkviµa) to do Wölunda w∏aÊnie
Nidud zwraca si´ „Alfów dziedzicu” i „Alfów ksià˝´”24.
Wprawny w tworzeniu „misternych dzie∏”25 przy pomocy
m∏ota, Wölund potrafi∏ wyczarowaç „kamienie drogocen-
ne” z oczu wrogów, a „sprzàczki” z ich z´bów26. Potrafi∏
równie˝ wymknàç si´ nieprzyjacielowi, przybierajàc
kszta∏t ptaka. Bieg∏oÊç „ksi´cia” w sztuce kowalskiej i ju-
bilerskiej pozwala nam przypuszczaç, o ile przyjmiemy ka-
tegorie Snorriego, ˝e Wölund by∏ w∏adcà czarnych elfów,
os∏awionych twórców cennych ozdób i or´˝a bogów. Taka
interpretacja, odwo∏ujàca si´ jednak w sposób znaczàcy do
koncepcji przedstawionej w Eddzie prozaicznej i dopusz-
czajàca istnienie dwóch odr´bnych krain (do Freya nale-
˝a∏by wówczas Álfheim, mieszczàcy si´ gdzieÊ niedaleko
Asgard, krainy Asów), znajduje cz´Êciowe potwierdzenie
we wspomnianym wczeÊniej Hrafnagaldr Óµins, w którym

23. Edda poetycka, „PieÊƒ Alwisa Wszechwiedzàcego”, strofy kolej-
no: 10, s. 134; 12 i 14, s. 135; 16 i 18, s. 136; 20, 22 i 24, s. 137; 26 i 28,
s. 138; 30 i 32, s. 139.
24. Edda poetycka, „PieÊƒ o Wölundzie”, strofy 12, 14, 34, s. 190.
25. Tam˝e, strofa 20, s. 105.
26. Tam˝e, strofy 24–25, s. 106.



dökkálfar („mroczne Alfy”) mieszkajà pod „najdalszym
korzeniem Yggdrasilla”27 obok G±giar, Thursar, widm
i kar∏ów.

Teraz nale˝a∏oby powróciç do wspomnianego ju˝ po-
dzia∏u na dwa typy elfów, który proponuje Snorri. Wed∏ug
przywo∏ywanej cz´sto odpowiedzi padajàcej w Gylfagin-
ning elfy nie tylko zamieszkujà dwa osobne królestwa, lecz
równie˝ ró˝nià si´ pewnymi cechami:

W niebie jest wiele pi´knych miejsc. [...] Inne mieszkanie jest Al-
fhejmur (Alfów pobyt), w którym przemieszkuje lud Liosalfar
(Êwiat∏a Alfy) nazywany. Czarne Alfy, czyli Dokkalfar (ciemne
Alfy), mieszkajà na ziemi i sà innej postaci i innego umys∏u. Lio-
salfi sà ognistsi od s∏oƒca; Dokkalfi czarniejsi od sadzy28.

Klasyfikacja zaproponowana przez Snorriego s∏usznie
bywa okreÊlana jako zbyt uproszczona29 i ujawniajàca wy-
raêne wp∏ywy chrzeÊcijaƒskie30. Zdaje si´ wprowadzaç
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27. Hrafnagaldur Óµins, strofa 26. 
28. Nowa Edda, czyli Edda m∏odsza albo prozaiczna, s. 24. W tekÊcie
oryginalnym jest wyraênie powiedziane, ˝e mroczne elfy mieszkajà
„w ziemi”: „Margir staµir er ≥ar göfuglegir. Sá er einn staµur ≥ar, er
kallaµur er Álfheimur. ≤ar byggir fólk ≥aµ er ljósálfar heita. En
dökkálfar búa niµri í jörµu, og eru ≥eir ólíkir s±num ok miklu ólíkari
reyndum. Ljósálfar eru fegri en sól s±num, en dökkálfar eru svartari
biki”; Snorri Sturluson, Gylfaginning 37.
29. Istot´ podzia∏u Snorriego zasadniczo kwestionuje na przyk∏ad
Terry Gunnell, który opisujàc elfy, skupia si´ na ich powiàzaniach
z bogami oraz na przyk∏adach pokazujàcych kult bogów p∏odnoÊci,
natomiast czarnobia∏à klasyfikacj´ zostawia na koniec, podkreÊlajàc
euhemerystyczne podejÊcie autora Eddy prozaicznej (How Elvish 
Were The Álfar?, [w:] Constructing Nations, Reconstructing Myths:
Essays in Honour of T.A. Shippey, oprac. Andrew Wawn, Graham
Johnson i John Walter). Ksià˝ka zostanie wydana przez Brepols
w Turnhout (Belgia).
30. Hilda Roderick Ellis Davidson na przyk∏ad twierdzi, ˝e elfy
w istocie by∏y identyczne z Wanami, a póêniejsze rozró˝nienie za-
wdzi´czamy „chrzeÊcijaƒskiej angelologii” (Hilda Roderick, Ellis
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wi´cej pytaƒ, ani˝eli dawaç odpowiedzi. Podzia∏ ten wpro-
wadza kolejne komplikacje. Po pierwsze, pojawiajà si´ nie
tylko dwie, ale nawet trzy odmiany elfów (svartálfar,
dökkálfar i ljósálfar), a po drugie, kraina ciemnych elfów
oraz jej mieszkaƒcy zaczynajà mieszaç si´ z innym mitolo-
gicznym ludem, jakim sà dvergar, czyli kar∏y albo krasno-
ludy, zamieszkujàce podziemne Nídavellir.

Przyjrzyjmy si´ drugiemu problemowi. Przekonanie, ˝e
królestwo elfów jest jednoczeÊnie królestwem kar∏ów, zdaje
si´ znajdowaç potwierdzenie w Gylfaginning, gdy Skirnir
zostaje wys∏any do podziemnego Êwiata czarnych elfów, aby
spotkaç kar∏y i zdobyç Gleipnir, kajdany, w które ma byç
zakuty wilk Fenrir31. W konsekwencji czarne elfy i kar∏y
cz´sto sà traktowane jako jedna i ta sama kategoria mito-
logicznych istot32. Dodatkowe zamieszanie wprowadza
równie˝ pojawienie si´ imion elficznych (mi´dzy innymi
Gandálfur) w liÊcie wyliczajàcej kar∏y w „Wieszczbie

Davidson, Myths and Symbols in Pagan Europe: Early Scandina-
vian and Celtic Religions, Manchester University Press, Manches-
ter 1988, s. 173). Ponadto Davidson identyfikuje Êwietlane elfy 
z olbrzymami przyjaznymi, czarne zaÊ – z wrogimi: „Poniewa˝ elfy
Êwietlane sta∏y si´ ma∏ym, przyjaznym ludem jeszcze przed spisa-
niem tradycji ustnej, trudno stwierdziç, czy identyfikowano je kie-
dyÊ z ognistymi olbrzymami (w odró˝nieniu od z∏ych lodowych 
olbrzymów) prawdopodobnie kojarzonymi z Wanami. JeÊli tak, czar-
ne elfy mo˝na powiàzaç z ich nieprzyjacielami – wrogimi olbrzy-
mami, które dà˝y∏y do unicestwienia s∏oƒca, ksi´˝yca oraz siedzib
bogów i przywrócenia chaosu oraz w∏adzy Êmierci” (Hilda Rode-
rick, Ellis Davidson, Scandinavian Mythology, Hamlyn, London
1982, s. 114).
31. Snorra-Edda, Gylfaginning 34 i 28.
32. „Kar∏y zamieszkiwa∏y jaskinie Nídavellir (Czarnego domu),
podczas gdy Svartalfheim (Kraj czarnych elfów) znajdowa∏ si´ pod
Nídavellir. Nie mo˝na natomiast wprowadziç rozró˝nienia mi´dzy
kar∏ami a czarnymi elfami; nazwy te zdajà si´ wyst´powaç wymien-
nie” (Kevin Crossley-Holland, The Norse Myths, Penguin, Harmond-
sworth 1982, s. xxxii).



Wölwy”33. Próby rozdzielenia dvergar i álfar podj´∏a si´
mi´dzy innymi Lotte Motz34, niemniej jednak nie uda∏o jej
si´ wyodr´bniç ciemnych elfów spoÊród kar∏ów. Wysuwa za
to ciekawe sugestie: mo˝na przypuszczaç, ˝e rasa elfów
przesta∏a w pewnym momencie istnieç, natomiast pozosta-
∏o imi´, które potem stosowano do rozmaitych stworzeƒ
nadprzyrodzonych, mi´dzy innymi kar∏ów35. Jest tak˝e
mo˝liwe, jak uwa˝a Motz, ˝e istnia∏a kiedyÊ pieÊƒ o upadku
elfów, których natura uleg∏a przemianie, ale pieÊƒ ta zagi-
n´∏a36. W tym miejscu mo˝emy wi´c zwróciç si´ ku twór-
czoÊci Tolkiena, zastanawiajàc si´ nad tym, czy nie uda∏o
mu si´ odtworzyç zagubionej pieÊni37.

Powiedzmy, ˝e kar∏y i elfy dajà si´ w jakiÊ sposób za-
szufladkowaç, pozostaje wszak˝e problem dwóch lub nawet
trzech ras elfów. Pomocny jest tu podzia∏ bardziej wyrazisty,
mianowicie na elfy jasne i ciemne. Skojarzenie álfar ze Êwia-
t∏em jest dosyç powszechne, a w Eddzie poetyckiej odnaj-
dziemy przecie˝ wers mówiàcy o álfröµull („Êwiat∏oÊci Al-
fów”)38, która wià˝e si´ z okreÊleniem s∏oƒca. Mo˝na przy-
jàç, ˝e Snorri w elfach mitologicznych upatrzy∏ sobie anio∏y,
przy czym echa anielskich powiàzaƒ odzywajà si´ tak˝e
w jednej z wersji opowieÊci o powstaniu elfów zawartej
w zbiorze Árnasona. Gabriel Turville-Petre pokazuje, ˝e po-
mimo oczywistego uproszczenia podzia∏ ten mo˝na potrak-
towaç jako ilustracj´ „dwóch aspektów natury elfów”39. Ta
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33. Z tej w∏aÊnie listy krasnoludów Tolkien wy∏owi∏ Gandalfa. Por.:
The Letters of J.R.R. Tolkien, oprac. Christopher Tolkien, Harper
Collins, London 1995, s. 21, 31, 175.
34. Lotte Motz, Of Elves and Dwarfs, [w:] Journal of Scandinavian
Folklore „Arv” 1973–1974, nr 29–30: s. 93–127.
35. Tam˝e, s. 119.
36. Tam˝e, s. 118.
37. Por.: Olga Ho∏ownia, Hvaµ er meµ álfum?, s. 26–28.
38. „PieÊƒ Skirnira”, strofa 4 i „PieÊƒ o Wafthrudnirze”, strofa 47.
39. Gabriel Turville-Petre przywo∏uje tu przyk∏ad o ofiarach sk∏a-
danych elfom oraz ich powiàzanie z Wanami: „sà zmar∏ymi, ale jed-
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dwoistoÊç natury jest cechà charakterystycznà nie tylko el-
fów islandzkich40. Jednak zdecydowanie trudniej by∏oby
mówiç o podobnej dwoistoÊci w przypadku po∏àczonych
krain elfów i kar∏ów. Je˝eli bowiem chodzi o zró˝nicowanie
wÊród elfów ciemnych, to wi´kszoÊç opracowaƒ zalicza elfy
czarne i mroczne do tej samej grupy. Jacob Grimm, przywo-
∏ujàc mi´dzy innymi Hrafnagaldr Óµins, zak∏ada wr´cz ist-
nienie trzech rodzajów elfów, traktujàc dökkálfar jako dusze
zmar∏ych, zamieszkujàcych Hel41.

Elfy i zmarli

W Eddach nie znajdziemy nigdzie jednoznacznego
stwierdzenia, ˝e elfy sà zmar∏ymi lub ich stra˝nikami.
Wszelako zasugerowane przez Grimma powiàzanie elfów
z duszami zmar∏ych odnajdziemy w wierzeniach, a ÊciÊlej –
w sagach, w kilku wzmiankach o elfach jako mieszkaƒcach
kurhanów oraz w analogii mi´dzy tradycjà islandzkà i ga-
elickà, Êladach rytua∏ów zwiàzanych z postacià Freya
i przekazach dotyczàcych nordyckich bogiƒ przeznaczenia
zwanych nornami. 

Najwi´cej informacji na ten temat mo˝na znaleêç
w opracowaniach Hildy Ellis Davidson42, która pisze: „Po-
mi´dzy elfami a zmar∏ymi pogrzebanymi w ziemi istnieje

noczeÊnie sprzyjajà p∏odnoÊci; sà zarazem pi´kne i szkaradne”
(Edward Oswald Gabriel Turville-Petre, Myth and Religion of the
North: The Religion of Ancient Scandinavia, Greenwood Press, West-
port 1975, s. 231).
40. Ten aspekt natury elfów pokazuje równie˝ Tolkien. Por. np.: Tom
Shippey: Road to Middle Earth, 54–56.
41. Jacob Grimm, Teutonic Mythology, s. 445. Por. te˝: Thomas Ke-
ightley, The Fairy Mythology, H.G. Bohn, London 1860, s. 62–66.
42. Chodzi tu o nast´pujàce opracowania: Gods and Myths of Nor-
thern Europe, Penguin Books, Harmondsworth 1964; Myths and Sym-
bols in Pagan Europe, 1988; Scandinavian Mythology, 1982 i The Ro-
ad to Hel. A Study of the Conception of the Dead in Old Norse Lite-
rature, Cambridge University Press, Cambridge 1968.



pewien zwiàzek. Wywierajà oni wp∏yw na ˝ycie Êmiertelni-
ków i mogà ponownie przyjÊç na Êwiat w rodzinach swych
potomków”43. Jako przyk∏ad mo˝e tu pos∏u˝yç historia
Olafa Geirstaµaálfra, króla obdarzonego tytu∏em álfar po
Êmierci i z∏o˝eniu do grobu; najprawdopodobniej uzyska∏
taki tytu∏ dzi´ki obcowaniu z pierwotnymi mieszkaƒcami
kurhanu – elfami44. Davidson przytacza równie˝ fakt, ˝e
niektóre rody islandzkie okreÊlano jako te, które „umiera-
∏y w kurhany”45. Jeszcze ciekawsze wnioski mo˝na wy-
snuç, porównujàc mitycznych mieszkaƒców islandzkich
kurhanów z irlandzkimi sidhe, potomkami Tuatha Dé Da-
nann, plemienia bogów, którzy przenieÊli si´ do wn´trz
kurhanów po przegranej walce z synami Mila. Sidhe byli
bezpoÊrednio kojarzeni ze zmar∏ymi. Wierzono, ˝e porywa-
li Êmiertelników i uprowadzali ich w góry, zw∏aszcza m∏o-
de i pi´kne dziewice oraz przystojnych m∏odzieƒców. Ich
aktywnoÊç nasila∏a si´ znacznie w czasie Samain, kiedy
zmarli bez trudu mogli przenikaç do Êwiata ludzi, a grani-
ce krainy elfów ∏atwiej by∏o naruszyç46. Równie˝ tradycja
skandynawska zak∏ada pojawianie si´ zmar∏ych oraz el-
fów w wigili´ Wszystkich Âwi´tych (choç trzeba przy-
znaç, ˝e Wigilia Bo˝ego Narodzenia zdaje si´ pod tym
wzgl´dem bardziej znaczàca). Z tej okazji szykowano je-
dzenie i ogieƒ na powitanie wymagajàcych goÊci: huldufólk
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43. Hilda Roderick Ellis Davidson, Scandinavian Mythology, s. 114.
44. Hilda Roderick Ellis Davidson, The Road to Hel, s. 112.
45. Hilda Roderick Ellis Davidson, Myths and Symbols in Pagan
Europe, s. 115.
46. „Niebezpiecznie jest wychodziç z domu zw∏aszcza w ostatnià
noc listopada, jest to bowiem ostatnia noc hulanek, w których zmarli
mogà taƒcowaç z elfami po szczytach wzgórz. Potem zmuszeni sà
wróciç do swych grobów, by w lodowatej ziemi, bez wina i muzyki,
wyglàdaç kolejnego listopada, kiedy to wyskoczà spod ziemi w Êwie-
tle ksi´˝yca, trzepoczàc ca∏unami i Êmiejàc si´ szaleƒczo” (Francesca
Speranza Wilde, Ancient Legends, Mystic Charms, and Superstitions
of Ireland, Ward & Downey, London 1887, tom 1, s. 178–179).
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oraz zmar∏ych47. Trzeba nadmieniç, ˝e jak metody ugasz-
czania zmar∏ych i huldufólk by∏y bardzo podobne, tak 
nadto niemal identyczne okazywa∏y si´ sposoby ich prze-
p´dzania48.

Mieszkaƒcom kurhanów sk∏adano dwa rodzaje ofiar:
z mleka i krwi. Szwedzka tradycja naci´ç w kszta∏cie kieli-
cha na ska∏ach najprawdopodobniej dotyczy elfów, ponie-
wa˝ to w∏aÊnie im sk∏adano ofiary rozlewajàc mleko lub 
inny napój do pucharów; nie wiadomo jednak, czy rytua∏
odnosi∏ si´ równie˝ do zmar∏ych49. Natomiast w Kormáks
saga („Saga Kormaka”) czytamy o krwawej ofierze: „nale-
˝y przelaç krew byka, a z jego mi´sa przygotowaç uczt´ dla
Álfar”50. Wierzono przy tym, ˝e álfablót ma moc gojenia
ran. Davidson twierdzi, ˝e álfar mo˝e w tym kontekÊcie
oznaczaç dusze zmar∏ych. Podobna ofiara z byka opisana
w innym miejscu ma bezpoÊredni zwiàzek z Freyem, ponad-
to w∏adca Álfheim, b´dàc zarazem bogiem p∏odnoÊci
i Êmierci, mo˝e potwierdzaç zwiàzek elfów ze zmar∏ymi51.

47. „W krajach nordyckich wierzono, ˝e zmarli wracajà na ziemi´ al-
bo w wigili´ Wszystkich Âwi´tych, albo w Bo˝e Narodzenie; zachowa-
∏y si´ przekazy o pozostawianej ˝ywnoÊci oraz ogniu rozpalanym spe-
cjalnie dla nich w Wigili´, zanim ludzie udali si´ na pasterk´. Nast´p-
nego ranka w popiele paleniska mo˝na by∏o zobaczyç Êlady ma∏ych
stóp. Na Islandii elfy nawiedza∏y domy w podobny sposób” (Hilda Ro-
derick Ellis Davidson, Myths and Symbols in Pagan Europe, s. 114).
48. „Przy kontaktach ze zmar∏ymi i ludêmi ukrytymi nale˝a∏o wy-
kazaç du˝à doz´ szacunku i ostro˝noÊci. Zarówno do przejednania
zmar∏ych, jak i ochrony ˝yjàcych przed niechcianymi najÊciami stoso-
wano podobne Êrodki i rytua∏y” (Scandinavian Folk Belief and Le-
gend, opr. Reimund Kvideland i Henning K. Sehmsdorf, University of
Minnesota Press Minneapolis 1991, s. 11).
49. Hilda Roderick Ellis Davidson, The Road to Hel, s. 114.
50. Hilda Roderick Ellis Davidson, Gods and Myths of Northern Eu-
rope, s. 120.
51. „Powiàzanie mi´dzy elfami a zmar∏ymi pogrzebanymi w kurha-
nach jest spójne z innymi elementami naszej wiedzy o Freyu i Wa-
nach” (tam˝e, s. 156).



Terry Gunnell zauwa˝a, ˝e opis ofiary w Kormáks saga wy-
daje si´ pierwszym Êwiadectwem stopniowego przejÊcia od
„czynnej ofiary do wierzeƒ ludowych”. Innymi s∏owy, tego
typu wzmianki sugerujà, ˝e elfy mog∏y byç kiedyÊ trakto-
wane na równi z bogami, zanim ich status uleg∏ przeobra˝e-
niu52. Mamy tu zatem brakujàce ogniwo pomi´dzy álfar
i huldufólk. 

JeÊli chodzi o norny, nordyckie boginie losu, to wedle
s∏ów Fafnira z „PieÊni o Fafnirze” (Fáfnismál) niektóre
z nich „pochodzà od elfów”53. Tymczasem w Hrólfs Saga
Kraka stajà wraz z elfami po stronie wiedêmy Skuld w wal-
ce przeciwko królowi Hrólfr. „Daremny trud Êmiertelników
wobec takiego sojuszu”54. Elfy przedstawione sà tu nie tyle
jako dusze zmar∏ych, ale wr´cz „tkacze” Êmierci zadawanej
ludzkim wojownikom55 – co tylko wskazuje na to, ˝e w wie-
rzeniach skandynawskich pokrewieƒstwo ludzi ukrytych
i zmar∏ych nie mo˝e byç wykazane ponad wszelkà wàtpli-
woÊç, w odró˝nieniu od tradycji irlandzkiej, w której za-
znacza si´ ono bardzo wyraênie. Chocia˝ nie brak pewnych
sugestywnych analogii. Na przyk∏ad: królestwo elfów upo-
dabnia si´ do królestwa zmar∏ych poprzez obecnoÊç kur-
hanów, wed∏ug tej tradycji b´dàcych wejÊciami do obu
Êwiatów. Nie by∏oby zaskoczeniem, gdyby z czasem w wie-
rzeniach ludowych zacz´to myliç elfy z umar∏ymi. Odnie-
sienia do Freya i norn dodatkowo podkreÊlajà zwiàzek el-
fów ze Êmiercià. 
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52. Terry Gunnell, How Elvish Were the Álfar?
53. „PieÊƒ o Fafnirze”, strofa 13, s. 263.
54. Fornaldar Sögur (Hrólfs Saga Kraka, XLVIII) cytowane przez
Davidson w: The Road to Hel, s. 112.
55. Inne wzmianki o álfar, jakie mo˝emy znaleêç w sagach, gdzie
okreÊlane sà one jako potwory (klàtwy w Riddarasaga, Grettissaga)
lub z∏e duchy (≤iµriks saga), wprowadzajà motyw elfów-uwodzicielek
(Fornaldasögur, Riddarasaga) i bazujà na charakterystycznych ce-
chach, takich jak z∏oÊliwoÊç (Samsonar saga, Elís saga) czy dar Êpie-
wu i taƒca (Riddarasaga). Por.: Lotte Motz, Of Elves and Dwarfs.
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Ziemski Álfheim

Stwierdzenie, ˝e huldufólk, przedstawieni we wcze-
snych podaniach ludowych, sà potomkami bóstw, mo˝na
oprzeç na analogii z mitologià irlandzkà, ale równie˝ na
opisanej przez Gunnella przemianie bóstw w opiekuƒcze
duchy – na proces ten odnajdujemy dowody w sagach. Ko-
lejnym êród∏em informacji o elfach jest wiekopomny zbiór
podaƒ ludowych Jóna Árnasona56, który jednak rozpoczyna
si´ nie cytatem z którejÊ pieÊni Eddy, lecz na wskroÊ chrze-
Êcijaƒskimi przedstawieniami historii stworzenia elfów.
Zresztà w samych legendach nie pojawiajà si´ ˝adne istot-
ne nawiàzania do mitologicznego Álfheim, poza u˝yciem
s∏owa álfar. Z nastaniem chrzeÊcijaƒstwa álfar – tak jak
wiele innych postaci i poj´ç mitycznych – nale˝a∏o przede-
finiowaç w zgodzie z dominujàcym oficjalnie Êwiatopoglà-
dem. U Árnasona elfy przedstawiane sà zatem przede
wszystkim jako nieumyte dzieci Adama i Ewy (lub Lilith),
potomstwo Alvör i Álfura lub upad∏e anio∏y. 

Najbardziej rozpowszechniona wersja podania
o stworzeniu elfów, która jednoczeÊnie t∏umaczy okreÊlenie
huldufólk (ukryci ludzi), uznaje je za dzieci Adama i Ewy.
Gdy pewnego razu Bóg odwiedzi∏ Adama i Ew´, zosta∏
przez nich dobrze przyj´ty. Pokazali goÊciowi ca∏y swój do-
bytek oraz dzieci. Na pytanie Boga, czy to ca∏e ich potom-
stwo, Ewa odpowiedzia∏a twierdzàco, nie przyznajàc si´, ˝e
ukry∏a przed Bogiem te ze swych dzieci, które nie zdà˝y∏a

56. Wszystkie omawiane tu podania ludowe pochodzà z 1 i 3 tomu
zbioru Jóna Árnasona, Íslenzkar ≥jóµsögur og ævint±ri, w wydaniu
z 1993 roku. Poniewa˝ opracowania angloj´zyczne sà prawdopodob-
nie ∏atwiej dost´pne dla wi´kszoÊci czytelników, tam, gdzie by∏o to
mo˝liwe, podane sà odnoÊniki do wydania zbioru Árnasona w j´zyku
angielskim: Jón Árnason, Icelandic Legends, prze∏. George E.J. Po-
well i Eiríkur Magnússon, Llanerch, Felinfach 1995. Odtàd wszystkie
odwo∏ania do t∏umaczonego zbioru Jóna Árnasona okreÊlane b´dà li-
terami JÁ, IL, a do Íslenzkar ≥jóµsögur og ævint±ri literami JÁ, Í≤.



umyç przed Jego przybyciem. OczywiÊcie, oszustwo nie mo-
g∏o umknàç Wszechwiedzàcemu, który rzek∏: „Niech
wszystko, co zosta∏o ukryte przede mnà, b´dzie od tej pory
ukryte przed cz∏owiekiem” i pozwoli∏, aby „jedynie elfy de-
cydowa∏y, czy i kiedy cz∏owiek mo˝e je zobaczyç”. W ten
sposób przedstawiona jest zarówno geneza ludzi, którzy sà
potomkami umytych dzieci, jak i elfów, które pochodzà od
ukrytych dzieci Ewy. Wed∏ug tej opowieÊci to Bóg decyduje,
˝e huldufólk b´dà zamieszkiwaç wzgórza, kurhany oraz
ska∏y. Druga wersja historii elfów czyni z nich potomków
Adama i Lilith, zrodzonych jeszcze przed stworzeniem Ewy.
Wed∏ug innego przekazu Alvör równie˝ zosta∏a stworzona
przed Ewà, lecz by∏a nieznoÊna i nieposkromiona, wi´c Bóg
stworzy∏ dla niej m´˝czyzn´, Álfura, i z tego w∏aÊnie zwiàz-
ku pochodzà elfy (álfar) i trolle (tröll)57. W trzeciej wersji
elfy przedstawiane sà jako te spoÊród upad∏ych anio∏ów,
które nie zaj´∏y ˝adnego stanowiska podczas konfliktu mi´-
dzy Szatanem a Bogiem58.

Z omówionych tutaj historii o powstaniu elfów wynika,
˝e huldufólk pochodzà w jakimÊ sensie z nieba (w tym przy-
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57. Pomimo wspólnego pochodzenia elfy ró˝nià zasadniczo si´ od
trolli: „[…] wed∏ug islandzkich wierzeƒ trolle i ludzie ukryci nale˝eli do
tego samego „ukrytego wymiaru”. Nie mo˝na jednak stawiaç mi´dzy
nimi znaku równoÊci. Elfy posiada∏y cechy typowo ludzkie: karmi∏y
swe niemowl´ta mlekiem, pomaga∏y Êmiertelnikom nagradzajàc ich
dobre serce. Trolle by∏y ich ca∏kowitym przeciwieƒstwem: karmi∏y swe
niemowl´ta ludzkim mi´sem i nieustannie szkodzi∏y Êmiertelnikom”
(Kirsten Hastrup, Nature and Policy in Iceland 1400–1800…, s. 261).
58. „Gdy w zamierzch∏ych czasach Szatan wywo∏a∏ wojn´ w niebie,
razem ze swà armià zosta∏ wyparty w zewn´trzny mrok. Ci, którzy
Êledzili wzrokiem jego upadek, równie˝ zostali wygnani z nieba; lecz
ci, którzy nie byli ani z nim, ani przeciwko niemu, zostali zes∏ani na
ziemi´, aby zamieszkiwaç wzgórza. To w∏aÊnie elfy i ludzie ukryci.
Majà tylko swoje towarzystwo. Czynià rzeczy dobre lub z∏e, zgodnie
ze swà wolà, lecz zawsze starannie. Nie majà cia∏ jak Êmiertelnicy, ale
mogà przybraç takà form´, jeÊli tylko chcà byç dostrze˝eni przez lu-
dzi.” (JÁ, Í≤, s. 7).
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padku nieba chrzeÊcijaƒskiego), skàd trafiajà na ziemi´. Tu
zamieszkujà góry, pagórki lub ska∏y – przestrzenie, które
Kirsten Hastrup okreÊla mianem „ukrytego wymiaru krajo-
brazu”59. Na ziemi wiedliby b∏ogie ˝ycie, zupe∏nie poza na-
szà ÊwiadomoÊcià, gdyby nie legendy i podania ludowe, cz´-
sto dosyç szczegó∏owo opisujàce spotkania z huldufólk.
Chocia˝ ich autorzy, Êmiertelnicy obdarzeni darem jasnowi-
dzenia (którzy sà skyggn)60, ukazujà pojedyncze fragmenty
Êwiata elfów, jest on o wiele bardziej skonkretyzowany od
tego posk∏adanego ze wzmianek mitologicznych. Z podaƒ
dowiadujemy si´, jak wyglàdali huldufólk, gdzie i jak
mieszkali i czym si´ zajmowali. Dowiadujemy si´ o okolicz-
noÊciach, rodzajach i skutkach spotkaƒ pomi´dzy Êmiertel-
nikami a ludêmi ukrytymi.

Wyglàd i cechy charakteru

Huldufólk wyglàdem przypominali ludzi61, jednak cz´-
sto opisuje si´ ich jako wy˝szych, niezwykle pi´knych,
zdradliwie pon´tnych, o g∏osie zmi´kczajàcym ludzkie ser-
ca. Huldumaµur lub huldukona na ogó∏ ukazywali si´
odziani w zwyczajne ubrania, choç potrafili te˝ przystroiç
si´ w paradne szaty i drogà bi˝uteri´62. Jednak zdradziec-
kie pi´kno huldukony tylko skrywa∏o jej diabelski charak-
ter. Jedna z legend opowiada o huldukonie, która „magicz-
nymi sztuczkami” zamordowa∏a wielu pasterzy nieczu∏ych

59. Kirsten Hastrup, Nature and Policy in Iceland 1400–1800..., 
s. 255.
60. Por.: Robert Kirk, The Secret Commonwealth of Elves Fauns and
Fairies, London 1893.
61. „W wielu podaniach elfy sà ∏udzàco podobne do ludzi; islandz-
kie álfar (elfy) i huldufólk (ukrytych ludzi) mo˝na odró˝niç od cz∏o-
wieka jedynie na podstawie tak nieznacznych szczegó∏ów, jak brak
przegrody nosowej lub charakterystyczna linia górnej wargi” (Scan-
dinavian Folktales, oprac. i prze∏. Jacqueline Simpson, Penguin, Lon-
don 1988, s. 165).
62. Patrz zw∏aszcza: JÁ, IL, s. 52–57, 83, 90–93.



na jej wdzi´ki63. Opis tej huldukony jest te˝ dobrà ilustra-
cjà dzikiej natury elfów, którà Êmiertelnicy starajà si´ sobie
podporzàdkowaç. Islandzkie elfy sà nieprzewidywalne. Mo-
gà okazaç si´ przyjazne i szczodre lub wrogie i z∏oÊliwe
w najmniej spodziewanych momentach, co wydaje si´ cechà
wspólnà wszystkich elfów, dlatego mo˝emy za∏o˝yç, ˝e na-
st´pujàcy opis stosuje si´ równie˝ do islandzkich huldufólk:
„˝yczliwoÊç elfów (fairies) cz´sto bywa∏a kapryÊna […] ich
poczucie sprawiedliwoÊci nie pozostawia∏o miejsca na li-
toÊç. Mamy do czynienia z ludêmi zmiennymi, na granicy
wygini´cia, których Êmiech jest cz´sto pusty, pi´kno niebez-
pieczne i zimne. Po takich istotach nie mo˝na oczekiwaç
wspó∏czucia64”.

Ogólnie rzecz bioràc, huldufólk sprzyjajà ludziom, któ-
rzy stosujà si´ do ich zaleceƒ, czyli s∏uchajà rad, dotrzymu-
jà obietnic, pomagajà proszàcym o pomoc i przede wszyst-
kim nie narzucajà si´. Oto kilka przyk∏adów. Pewien ch∏op
prosi∏ o po˝ywienie w czasie wielkiego g∏odu i zosta∏ obda-
rowany przez huldufólk olbrzymim wielorybem65. Z kolei
rybakowi, który pomóg∏ swemu ubogiemu sàsiadowi urato-
waç konia wciàganego przez bagno, obiecano, ˝e nigdy ju˝
nie wróci z po∏owu z pustymi r´kami, pod warunkiem jed-
nak, ˝e nie wyruszy w morze, zanim ko∏o jego domu nie
przejdzie ów sàsiad. Pewnego razu rybak nie zastosowa∏ si´
do instrukcji, skuszony sprzyjajàcà pogodà, i powodzenie si´
skoƒczy∏o66. Poza tym wdzi´cznoÊç elfów cz´sto wyra˝ana
jest niezwyk∏ymi lub drogimi podarkami; wiele podaƒ mówi
o prezentach rozdawanych Êmiertelnikom. Mogà to byç na
przyk∏ad zaczarowane narz´dzia, paski, eleganckie ubrania
lub niezwyk∏a bi˝uteria. Taki upominek mo˝na znaleêç nad
ranem pod poduszkà po nocnej wizycie ukrytych ludzi. 

O ISLANDZKICH ELFACH W MITOLOGII, SAGACH I PODANIACH LUDOWYCH 79

63. Tam˝e, s. 71–79.
64. Katharine Briggs, The Vanishing People, Batsford, London 1978,
s. 161.
65. JÁ, IL, s. 33–34.
66. Tam˝e, s. 22–23.



OLGA HO¸OWNIA80

Czasem elfy nagradzajà i karzà jednoczeÊnie, jak
w przypadku dobrych i z∏ych sióstr lub braci. Huldukona
nagradza siostr´ o dobrym sercu, która poi ma∏ego elfa
mlekiem67, a skàpà, która mu odmawia mleka, dotkliwie
karze68. Nagroda dostaje si´ równie˝ màdrej i dobrej 
siostrze, która potrafi odpowiednio zadbaç o huldufólk,
gdy nawiedzajà domy w Wigili´ Bo˝ego Narodzenia; za-
zdroÊnica zaÊ traci zmys∏y69. Inne kary to na przyk∏ad
uschni´cie r´ki na skutek uÊcisku elfa70, nieusuwalny siny
Êlad na twarzy po policzku wymierzonym przez niego71 lub
nawet ca∏kowita zmiana postaci, tak jak ma to miejsce
w opowieÊci o m´˝czyênie-wielorybie. Pewien rybak roz-
z∏oÊci∏ huldukon´, zaprzeczajàc, ˝e jest ojcem dziecka, któ-
re przynios∏a ochrzciç do koÊcio∏a; za tchórzostwo i zapar-
cie si´ ojcostwa rzuci∏a na niego urok. M´˝czyzna oszala∏
i zaczà∏ gnaç przed siebie, a˝ w koƒcu skoczy∏ do morza
i przemieni∏ si´ w odra˝ajàcego wieloryba72. Istniejà legen-
dy, w których wymierzane kary sà jeszcze surowsze. Tún-
gustapi73 to podanie o dwóch braciach, Arnórze i Sveinnie.
Pierwszy z nich zosta∏ przyj´ty to grona ludzi ukrytych
i mia∏ nawet zostaç jednym z ich kap∏anów, drugi zaÊ, 
próbujàc ratowaç brata, wtargnà∏ do Êwiàtyni elfów 
i przeszkodzi∏ w ich rytua∏ach. Arnór zdà˝y∏ jeszcze us∏y-
szeç s∏owa klàtwy: 

Straszliwym zakl´ciem cia∏o
Sparali˝ujmy mu ca∏e, 
Aby s∏oƒce

67. „Podwoi i potroi wszystko, co trafi w jej r´ce” (JÁ, IL, s. 60).
68. „Roztrwoni wszystko, co trafi w jej r´ce, tak rozrzutnie, jak skà-
pe by∏o jej zachowanie wobec ciebie” (tam˝e, s. 59).
69. William A. Craigie, Scandinavian Folk-Lore, s. 159–160.
70. JÁ, IL, s. 34–35; William A. Craigie, Scandinavian Folk-Lore, 
s. 157.
71. William A. Craigie, Scandinavian Folk-Lore, s. 150.
72. JÁ, IL, s. 67–79.
73. Tam˝e, s. 35–41.



Jutro nie
Wita∏o go!74

Po tej zapowiedzi konie elfów pogruchota∏y cia∏o
nieszcz´Ênika, a na Sveinna rzucony zosta∏ urok spro-
wadzajàcy Êmierç. JeÊli wziàç to pod uwag´, nazwanie
elfów „ludem zmiennym” wyda si´ zaledwie niewinnym
eufemizmem.

Siedziby

Huldufólk najcz´Êciej zamieszkujà wn´trza gór, pagór-
ków, ostrych ska∏ wynurzajàcych si´ z morza75 lub wysepki
poÊrodku jeziora76. Czasami napotykamy opisy ich króle-
stwa znajdujàcego si´ pod ziemià. Pewien ch∏op zab∏àdzi∏
raz a˝ do mrocznego myrkheim. Szcz´Êliwie uwolniono go,
ostrzegajàc jednak, ˝e ludziom na ogó∏ nie pozwala si´ po-
wróciç do Êwiata Êmiertelników77. Równie˝ elfy podró˝ujà
mi´dzy ziemià a podziemiem. Una wst´puje na trz´sawi-
sko78, skàd przenosi si´ na zielonà podziemnà ∏àk´. Hildur,
„królowa elfów”, skazana na ˝ycie wÊród ludzi, odwiedza
swe posiad∏oÊci jedynie w Wigili´ Bo˝ego Narodzenia. Zmu-
sza pasterzy, aby zanosili jà na w∏asnych grzbietach na
skraj przepaÊci i skacze w dó∏; w ten sposób dociera na zie-
lonà podziemnà ∏àk´ otaczajàcà jej zamek79. Opisy zamków
nale˝àcych do elfów80 podkreÊlajà wspania∏y, pe∏en przepy-
chu i ociekajàcy z∏otem wystrój wn´trz. Ale zwyk∏e ziem-
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74. Tam˝e, s. 38.
75. Tam˝e, s. 44.
76. Tam˝e, s. 53.
77. „Panowa∏a tam ca∏kowita ciemnoÊç i pracowano przy Êwietle
Êwiec, które pali∏y si´ dniem i nocà.” (JÁ, Í≤, tom 3, s. 197–198). Jest
to zaskakujàcy opis siedziby elfów, której zazwyczaj jawià si´ jako
miejsca pe∏ne Êwiat∏a.
78. JÁ, IL, s. 80.
79. Tam˝e, s. 90.
80. Tam˝e, s. 25, 55, 83, 90.
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skie siedziby huldufólk prezentujà si´ zupe∏nie inaczej. Oto
typowy przyk∏ad: jednego razu pewien pasterz zgubi∏ drog´
w g´stej mgle i dotar∏ do chaty elfów, gdzie zobaczy∏ „wiele
rzeczy, jakich w ˝yciu jeszcze nie widzia∏, choç i wiele
przedmiotów wyglàdajàcych znajomo; ale najbardziej za-
ciekawi∏o go, ˝e wszystko, co ludzie wytwarzajà z ˝elaza,
elfy formujà z gliny”81. Na uwag´ zas∏uguje równie˝ to, ˝e
wszystkie ziemskie domostwa elfów w oczach ludzi wydajà
si´ byç pe∏ne Êwiat∏a, co przywodzi na myÊl mitologicznà
krain´ Ljósálfar w opisie Snorriego. Ilekroç otwierajà si´
tajemne wrota, z wewnàtrz sàczy si´ niezwyk∏e Êwiat∏o, ale
po ich zamkni´ciu nikomu nawet nie przysz∏oby do g∏owy,
jakie cuda skrywajà.

Typowe zaj´cia

Pomimo czasoch∏onnych obowiàzków zwiàzanych z ry-
bo∏ówstwem, rolnictwem czy handlem82 huldufólk poÊwi´-
cajà znacznà cz´Êç dnia i nocy na taƒce, hulanki i swawole.
Âmiertelnicy, którzy dostàpili zaszczytu brania udzia∏u
w takich zabawach, sà najcz´Êciej zadziwieni bogatym wy-
strojem jadalni, wybornoÊcià potraw i wyszukanym bukie-
tem wina83. Specjalne wigilijne przyj´cia elfów odbywajà
si´ w domach wiernych, którzy udali si´ na pasterk´. Inne
zaj´cia huldufólk pokrywajà si´ z rutynowà dzia∏alnoÊcià
elfów: uwodzenie ludzi, uprowadzanie ludzkich dzieci i za-
st´powanie ich odmieƒcami, czy te˝ po prostu dokuczanie
Êmiertelnikom.

Ca∏à naszà wiedz´ o wyglàdzie, charakterze, siedzi-
bach i zaj´ciach huldufólk czerpiemy ze wspomnianych
opowieÊci o zetkni´ciu si´ Êmiertelników z elfami. Warto za-
tem poÊwi´ciç troch´ uwagi na zbadanie natury, okoliczno-

81. William A. Craigie, Scandinavian Folk-Lore, s. 143.
82. OpowieÊç o kupcu-elfie Thórdur of Thrastastadir (JÁ, IL, 
s. 24–27).
83. JÁ, IL, s. 25, 55, 83, 90.



Êci i konsekwencji takich spotkaƒ. Mogà byç one przypad-
kowe, choçby przy przeprowadzkach, gdy ludziom udaje si´
na chwil´ zobaczyç elfa przycupni´tego za odsuwanym ∏ó˝-
kiem, albo zamierzone, gdy elfy same decydujà si´ na na-
wiàzanie kontaktu. Przyjrzymy si´ teraz sytuacjom, w któ-
rych elfy przekraczajà granic´ mi´dzy Êwiatem widzialnym
a niewidzialnym, jak to robià i w jakich celach.

Bo˝e Narodzenie, sny i mg∏y

Ogólnie rzecz bioràc, huldufólk traktujà swoich Êmier-
telnych sàsiadów dosyç instrumentalnie i nawiedzajà ich
zazwyczaj, gdy czegoÊ od nich potrzebujà. Wymieniane
w legendach dni, w których takie wizyty zdarzajà si´ szcze-
gólnie cz´sto, to Wigilia Bo˝ego Narodzenia, Sylwester
oraz pierwszy maja. Huldufólk mo˝na przy∏apaç w Wigili´,
gdy po ca∏onocnych hulankach w domach chrzeÊcijan za-
skoczy je Êwit albo pogrozi si´ im, wzywajàc imi´ Bo˝e84.
Równie op∏acalne, choç niebezpieczne mo˝e byç wigilijne
czyhanie na elfy na „pewnym skrzy˝owaniu dróg [poÊród
wzgórz] skàd widaç cztery koÊcio∏y, po jednym na koƒcu
ka˝dej drogi”85. Wtedy bowiem elfy ob∏adowane przeró˝-
nymi darami przemierzajà ziemskie szlaki i kuszà swymi
wdzi´kami; jeÊli Êmiertelnik jest w stanie opieraç si´ w mil-
czeniu ca∏à noc elficznym zach´tom, aby powitaç Êwit for-
mu∏kà „Niech b´dzie pochwalone imi´ Paƒskie. Jego Êwia-
t∏oÊç wype∏nia niebiosa”86, zdezorientowane elfy ucieknà,
pozostawiajàc za sobà wszystkie prezenty. W Wigili´ mo˝-
liwe jest równie˝ przedostanie si´ do krainy elfów, aby ura-
towaç porwanych przez nich ludzi87. Nale˝y jednak zacho-
waç ostro˝noÊç, poniewa˝ to w∏aÊnie w Wigili´ i sylwestra
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84. Tam˝e, s. 95–98; William A. Craigie, Scandinavian Folk-Lore, 
s. 159.
85. JÁ, IL, s. 99.
86. Tam˝e, s. 100.
87. Tam˝e, s. 78.
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elfy sà szczególnie mÊciwe88. Podobnie sprawy si´ majà
pierwszego maja.

Noc, zmierzch, g´sta mg∏a i gwa∏towne opady deszczu
ze Êniegiem to nieodzowne elementy niesamowitej atmosfe-
ry towarzyszàcej spotkaniom Êmiertelników z ludêmi ukry-
tymi, kiedy to przed b∏àdzàcymi w górach podró˝nikami
nagle otwiera si´ wejÊcie do domu elfów, kuszàc jasnym
Êwiat∏em i b∏ogà muzykà. Jednak ulubionym sposobem na-
wiàzywania kontaktu z ludêmi sà dla elfów sny. Taki sen
mo˝e trwaç bardzo d∏ugo (nawet do czterech dni89), jeÊli
Êpiàcy dostaje zaproszenie do Êwiata elfów, jak mia∏o to
miejsce w przypadku Katli, podejmowanej w ukrytym zam-
ku przez elficznà kobiet´ podczas zaÊlubin. Krótsze sny sà
na ogó∏ wykorzystywane przez elfy do ostrzegania ludzi
przed gro˝àcym niebezpieczeƒstwem90 oraz konsekwencja-
mi ∏amania narzuconych przez nie praw91, dzi´kowania,
przekazywania darów, proszenia o pomoc (zw∏aszcza
w przypadku nag∏ych wypadków, takich jak poród, nakar-
mienie g∏odnych dzieci lub chrzciny). Âmiertelnicy przecho-
wujà dowody wdzi´cznoÊci elfów, a ponadto d∏ugo pami´ta-
jà sny stwarzajàce pozory „niezmiernie znaczàcych”92

i traktujà je bardzo powa˝nie. Nigdy jednak nie jest lu-
dziom dane zapami´taç drogi do siedzib elfów, otulonych
g´stà mg∏à lub przynajmniej skrytych za Êcianà deszczu
i Êniegu. 

Odmieƒcy

Pory dnia i roku oraz pogoda nie majà ˝adnego wp∏y-
wu na inne tradycyjne zaj´cie ukrytych ludzi, jakim jest
podmienianie dziecka i podstawianie odmieƒca. Mieszkaƒ-

88. William A. Craigie, Scandinavian Folk-Lore, s. 153.
89. JÁ, IL, s. 52–58.
90. William A., Scandinavian Folk-Lore, s. 153.
91. JÁ, IL, s. 99.
92. Tam˝e, s. 71.



cy krajów skandynawskich wierzyli, ˝e nieochrzczone
dziecko jest nara˝one na porwanie i uprowadzenie przez el-
fy. Takie wydarzenia relacjonowa∏y mi´dzy innymi islandz-
kie legendy. Matka pozostawiajàca bez opieki „zdrowego,
dorodnego i ˝wawego malca” musia∏a si´ liczyç ze znalezie-
niem w ko∏ysce ha∏aÊliwego i gamoniowatego bachora, któ-
ry w rzeczywistoÊci okazywa∏ si´ skurczonym doros∏ym 
hulduma_ur wciÊni´tym w nowà postaç93. Pewna kobieta
obdarzona darem jasnowidzenia opisa∏a proces tworzenia
odmieƒców: cia∏o jednego z ludzi ukrytych by∏o obijane
i Êciskane przez pozosta∏ych tak d∏ugo, a˝ mieÊci∏o si´
w dziecinnym ∏ó˝eczku94. Odmieƒców poznawa∏o si´ po ich
cherlactwie, wyjàtkowym lenistwie i nienasyconym g∏odzie,
tradycyjnymi zaÊ sposobami na upewnienie si´, czy dziecko
jest odmieƒcem, i konsekwentne pozbycie si´ nieludzkiego
intruza by∏o „bicie, przypalanie, wk∏adanie do goràcego
pieca, wyrzucanie na kup´ gnoju”95. 

Z∏amane serca i skradzione owce, 
czyli mi∏oÊç Êmiertelników do huldufólk

Huldufólk wykazywali zainteresowanie nie tylko pory-
waniem dzieci, potrafili równie˝ zap∏onàç goràcym uczu-
ciem do doros∏ych Êmiertelników. Mi∏oÊç mog∏a po∏àczyç
zarówno huldumaµura i ziemskà pann´, jak m´˝czyzn´
i huldukon´. Huldumenn pos∏ugujà si´ subtelnymi, niemal
dworskimi metodami uwodzenia. Natomiast huldukony nie
wahajà si´ u˝yç najbardziej pokr´tnych Êrodków. Hulduko-
na Valbjörg96 kradnie pewnemu ch∏opu wszystkie owce,
aby szukajàcy ich pasterz oraz syn ch∏opa zaszli w jej pro-
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93. Tam˝e, s. 41–43.
94. William A. Craigie, Scandinavian Folk-Lore, s. 148–150. Inne hi-
storie o odmieƒcach mo˝na znaleêç na przyk∏ad w: Scandinavian Folk
Belief and Legend, s. 208–213.
95. Scandinavian Folktales, s. 170.
96. JÁ, IL, s. 71–79.
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gi. Najbardziej sugestywne przyk∏ady zwiàzków pierwsze-
go typu stanowià opowieÊci o m∏odych mleczarkach z gór-
skich sza∏asów, zakochujàcych si´ w przystojnych i czarujà-
cych elfach; dowodem mi∏oÊci sà dzieci („b´karty ze Êwiata
nadprzyrodzonego”97). Elficzni ojcowie najcz´Êciej znikajà,
zabierajàc ze sobà niemowlaki i pogrà˝ajàc kobiety w nie-
wyobra˝alnej t´sknocie, by powróciç po zawarciu przez nie
wymuszonych ma∏˝eƒstw ze Êmiertelnikami. Kobiety umie-
rajà na skutek spotkaƒ z dawnymi kochankami: „ich serca
p´kajà z bólu i mi∏oÊci”98. Mo˝emy jednak znaleêç równie˝
przyk∏ady kobiet opierajàcych si´ czarowi i bogactwu el-
ficznych ksià˝àt, takich jak wspomniana ju˝ Katla. Wysoko
urodzona, choç zam´˝na, zosta∏a porwana przez matk´
Káriego. Katla kocha∏a swego m´˝a i mimo licznych pokus
odmówi∏a zostania ˝onà Káriego, co doprowadzi∏o do jego
Êmierci – tym razem to „jego serce p´k∏o z nadmiaru bólu
i mi∏oÊci”99.

Jak widaç, w islandzkich legendach spotkania Êmier-
telników i ludzi ukrytych prowadzà najcz´Êciej do wielkie-
go uczucia i narodzin dziecka. W podaniach norweskich
i szwedzkich natomiast próba nawiàzania romansu prawie
zawsze koƒczy si´ niepowodzeniem100. Mo˝emy tylko
przypuszczaç, ˝e tamtejsi Êmiertelnicy (zazwyczaj w´gla-
rze), poczàtkowo oczarowani pi´knym wyglàdem kobiet
huldre, zmieniali zdanie, gdy tylko uda∏o im si´ zobaczyç
ich wydrà˝one plecy101. Islandzkie kobiety-elfy sà w pe∏ni
ukszta∏towane, co z pewnoÊcià pomaga im w uwodzeniu
Êmiertelników. Zwiàzki mieszane sà przewa˝nie podszyte

97. Scandinavian Folktales, s. 200.
98. JÁ, IL, s. 58–64.
99. Tam˝e, s. 52–58.
100. Scandinavian Folk Belief and Legend, s.208.
101. „W tradycji skandynawskiej pi´kna jest tylko przednia cz´Êç
cia∏a ludzi ukrytych; ty∏ zdaje si´ wkl´s∏y lub przypomina pieƒ drze-
wa. Innym cz´sto spotykanym motywem jest krowi ogon lub inne ce-
chy zwierz´ce” (tam˝e, s. 208, 216–217).



obawà. Ziemskie panny i m∏odzieƒców pociàga nadzwy-
czajne pi´kno i dziki temperament huldufólk, lecz nie nale-
˝y zapominaç, ˝e elfy sà nieprzewidywalne. Âmiertelnicy
trzymajà si´ kurczowo nadziei, ˝e kierowani mi∏oÊcià hul-
dufólk przejdà „proces asymilacji istot nadprzyrodzonych
w spo∏ecznoÊci ludzkiej”102 i pozostanà z nimi na zawsze.
Istnieje jednak niebezpieczeƒstwo, ˝e kochanek ze Âwiata
nadprzyrodzonego zniknie równie niespodziewanie, jak si´
pojawi∏.

Âwiat islandzkich huldufólk opisany jest przede
wszystkim w legendach i podaniach ludowych. Przedsta-
wienia ziemskiego Álfheim w êród∏ach folklorystycznych
jawià si´ jako znacznie bardziej pozytywne od przekazów
mitologicznych. Zamieszkujàcy wn´trza ska∏ huldufólk sà
cz´sto sàsiadami Êmiertelników, a ich tryb ˝ycia wydaje si´
bardzo podobny do ludzkiego. Znajdujemy te˝ wzmianki
o zamkach i dworskich obyczajach elfów. Ludzie ukryci
najcz´Êciej ∏àczà si´ w spo∏ecznoÊci lokalne i uwielbiajà
wspólnie Êwi´towaç oraz oddawaç rytua∏om103. Âmiertelni-
cy czasem dost´pujà zaszczytu dopuszczenia do udzia∏u
w zabawach elfów. Natomiast sami huldufólk zbli˝ajà si´ do
ludzkich siedzib g∏ównie wtedy, gdy potrzebujà pomocy,
mleka, miejsca do biesiadowania, dzieci, s∏u˝àcych, po∏o˝-
nych lub kochanków. Âmiertelnicy poddajà si´ zwykle bez
problemu czarom elfów, choç osoby posiadajàce wiedz´ ma-
gicznà (ksi´˝a, czarodzieje, wró˝ki) potrafià je przechytrzyç
i czasem nawet udaje im si´ poskromiç ich dzikà natur´.
Podsumowujàc, stosunek Êmiertelników do huldufólk to po-

O ISLANDZKICH ELFACH W MITOLOGII, SAGACH I PODANIACH LUDOWYCH 87

102. Tam˝e, s. 214.
103. Por.: „Powszechnie wiadomo, ˝e elfy sà bardzo towarzyskie, od-
dane bez reszty radosnemu Êwi´towaniu i niewybrednej weso∏oÊci.
Rzadko zdarza si´, aby – jak wiele innych stworzeƒ – tworzy∏y pary.
Zamiast tego rozbijajà si´ ca∏ymi grupami, z których ka˝da posiada
osobnà siedzib´, z której korzystajà w przerwach mi´dzy hulankami”
(William Grant Stuart, The Popular Superstitions and Festive Amu-
sements of the Highlanders of Scotland, Edinburgh 1823, s. 90).
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∏àczenie szacunku i l´ku. Ka˝de wykroczenie przeciw niepi-
sanym prawom elfów jest karane: elfy rzucajà groêne uroki
na niepoprawnych gburów, ignorantów, chciwców, zazdro-
Êników i agresywnych natr´tów. Gdy tylko Êmiertelnicy sty-
kajà si´ ze Êwiatem nadprzyrodzonym, rzàdzàcym si´ swy-
mi w∏asnymi prawami, pojawia si´ l´k.

Niepochwytne w „sieç s∏ów”

W Êwiecie wierzeƒ islandzkich, co by∏o do okazania
w tym szkicu, elfy okazujà si´ wszechobecne, lecz – jak to
bywa te˝ w innych krajach o bogatej tradycji elficznej –
wszelkie próby wypracowania j´zyka ich opisu w oparciu
o „mgliste, niejednoznaczne poj´cia”104 prowadzà do nie-
zadowalajàcych i cz´sto udziwnionych klasyfikacji. Ludzie
ukryci po prostu nie dajà si´ zaszufladkowaç wed∏ug kryte-
riów zwyk∏ych Êmiertelników.

Mity raczej zdawkowo nawiàzujà do álfar i Álfheim, od
czasu do czasu odwo∏ujàc si´ do ich obecnoÊci czy udzia∏u
w zdarzeniach majàcych miejsce w innym Êwiecie, w rze-
czywistoÊci nordyckiej tradycji. Ten niewystarczajàcy i nie-
jasny obraz przyczynia si´ do pog∏´bienia atmosfery tajem-
niczoÊci otaczajàcej álfar i zach´ca do formu∏owania daleko
posuni´tych domys∏ów i ryzykownych interpretacji. Z kolei
Êwiat huldufólk przedstawiony w podaniach ludowych,
czym w tym tomie zajmuje si´ osobno Anna Pietrzkiewicz,
tylko na pozór zdaje si´ bardziej spójny i zrozumia∏y. Spra-
wia wra˝enie dost´pnego, a cz´sto wr´cz odzwiercie-
dlajàcego Êwiat Êmiertelników, lecz, by zacytowaç Karen
Hastrup: „Huldufólk mo˝na okreÊliç jako ludzi jedynie
w przenoÊni. ˚yjà jak Êmiertelnicy, lecz w innym wymiarze
przestrzeni; tworzà lustrzane odbicie spo∏ecznoÊci ludzkiej,
lecz w Êwiecie nadprzyrodzonym”105.

104. J.R.R. Tolkien, O baÊniach, s. 152–153.
105. Kirsten Hastrup, Nature and Policy in Iceland 1400–1800..., 
s. 265.



Islandzkie podania ludowe opisujàce elfy mo˝na
w pewnym sensie traktowaç jako prób´ oswojenia i równo-
czeÊnie odkrywania ukrytego Êwiata poprzez s∏owa i obra-
zy, które w jakiÊ sposób zakotwiczajà go w Êwiecie ludzi.
O takich próbach John Ronald Reuel Tolkien mówi∏ tak:
„Nie podejmuj´ si´ tu ani zdefiniowania tych ziem, ani na-
wet próby ich opisania. Nie sposób bowiem pochwyciç Kró-
lestwa Czarów w sieç s∏ów; jednà z jego w∏aÊciwoÊci jest to,
˝e nie da si´ go opisaç, choç na pewno mo˝na go doÊwiad-
czyç. Ma ono wiele aspektów, a ich analiza nie musi dopro-
wadziç do odkrycia sekretu ca∏oÊci”106. Tak˝e to, co Tolkien
pisze o samych elfach, koresponduje z zaprezentowanà tu
wiedzà o álfar i huldufólk: „JeÊli bowiem elfy istniejà na-
prawd´ i niezale˝nie od naszych opowieÊci, to prawdà jest
tak˝e to, ˝e elfom nic do nas, ani nam do elfów. Nasze losy
si´ rozdzieli∏y, nasze Êcie˝ki rzadko si´ spotykajà. Nawet na
granicy Królestwa Czarów spotkaç je mo˝na tylko wów-
czas, kiedy przypadkiem wejdà nam w drog´”107. 

Wyjàtkowa nieuchwytnoÊç elfów utrudnia wszelkie
próby szczegó∏owego ich zdefiniowania, scharakteryzowa-
nia czy zaklasyfikowania do konkretnej kategorii postaci
mitologicznych. Obszerne zbiory podaƒ ludowych, legend,
baÊni, przesàdów i rozmaitych relacji opisujàcych spotka-
nia z nimi, nie tylko w tradycji skandynawskiej, lecz rów-
nie˝ irlandzkiej, wcale nie pomagajà nam w skonstruowa-
niu niepodwa˝alnego kanonu wierzeƒ dotyczàcych elfów
oraz dok∏adnego obrazu ukrytego Êwiata. Dlatego te˝ nam,
zwyk∏ym Êmiertelnikom, pozostaje b∏àdzenie we mgle z na-
dziejà odnalezienia tajemniczego wejÊcia w skale lub czeka-
nie na rozstaju dróg na przeprowadzajàce si´ po nowym ro-
ku huldufólk.

Prze∏. Joanna Moczyƒska
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106. J.R.R. Tolkien, O baÊniach, s. 151.
107. Tam˝e.
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