
Marek 'Planetourist' Golonka
Redakcja: Tomasz 'Radnon' Cybulski

Pocztówka z D&D: Elfy Eberron

Eberron jest  na  swój  sposób 
jednym  wielkim  namuzowywaniem – 
świat  ten  oferuje  świeże,  nietypowe 
podejście  do  wielu  klasycznych 
elementów  D&D i  fantastyki  jako  takiej. 
Zmiany nie  ominęły  najsłynniejszych  ras 
fantasy –  w  Eberron elfy  to  nekromanci, 
orki  –  druidzi,  a  niziołki  –  nieustraszeni 
jeźdźcy  dinozaurów.  Jak  na  obiekt 
porządnych  namuzowywań  przystało, 
każda  z  tych  ras  jest  błyskotliwie  i 
nieszablonowo  oparta  na  tych  samych 
założeń, co typowe długouchy czy karły, a 
jednocześnie  skrajnie  od  nich  odmienna. 
Każda  jest  też  szalenie  ciekawa  i  mam 
nadzieję,  że  uda  mi  się  stworzyć 
Pocztówkę o każdej z nich – dziś, z okazji 
Miesiąca Elfiego, chciałbym przybliżyć Ci 
eberrońskie elfy.

Pocztówka z D&D? Co to?

Pocztówki z D&D to seria artykułów 
pokazujących,  jak przenieść najciekawsze 
elementy  Podziemi  i  Smoków w  inne 
realia  bądź  na  inną  mechanikę.  Tekstem 
pilotażowym do tej serii jest wpis na blogu 
redakcji dnd.polter.pl.

Eberron nie jest tak popularny, jak 
tematy innych Pocztówek, więc ta będzie 
zawierała  więcej  faktów,  niż  pozostałe  – 
chcę  opowiedzieć  Ci  nie  tylko  o  moich 
pomysłach na eberrońskie  elfy,  ale  też  o 
ich oryginalnym, kanonicznym kształcie. 

Od  czasów  Śródziemia  elfy  żyły 
przeszłością.  Piękny  Lud  zazwyczaj  jest 
nieśmiertelny,  przywiązany  do  tradycji  i 
skrajnie niechętny wszelkim zmianom. Ta 
jego cecha jest fundamentalna dla elfów z 
Eberron  – każdy ich szczep jest  na swój 
sposób  związany  z  przeszłością.  Obrazą 
dla tych ludów byłoby jednak twierdzenie, 
że  żyją  nią  –  wprost  przeciwnie,  one 
pozwalają przeszłości żyć w nich.  Elfy z 
Aerenal  nie  pozwalają  odejść  swoim 
mistrzom,  Valenarczycy  chcą  podbić 
Khorvaire  w  imię  bohaterów  antycznej 
wojny,  a  drowy  do  dziś  walczą  o  ruiny 
pierwszego  państwa  elfów.  Tylko  elfy  z 
Khorvaire żyją teraźniejszością – ale one są 
raczej  z  Khorvaire,  niż  elfami.  Dlatego 
zresztą  też  są  nietypowe  i  całkiem 
ciekawe.

Jedynym elfim szczepem,  o  której 
nie  piszę  w  tej  Pocztówce,  są  eladriny. 
Wydaje  mi  się,  że  po  prostu  nie  są  one 
dostatecznie zagnieżdżone w  settingu,  by 
był sens pisać o nich w kontekście Eberron 
– niczym nie różnią się one od eladrinów z 
innych światów, a ich stan po wojnie (ich 
miasta,  feeryczne  iglice  [ang.  feyspires], 
zostały  odcięte  od Feerii)  to za mało,  by 
mogły  się  doczekać  dłuższego  opisu. 
Polecam  za  to  poświęcone  im 
namuzowywania – Zsu-et-am przedstawił 
w  nich  technomagiczną  wizję  tej  rasy 
dobrze pasującą do Eberron.

Chociaż tekst ciągle mówi o elfach, 
nic  nie  stoi  na  przeszkodzie,  by 
wykorzystać  pomysły  z  niego  w 
połączeniu z innymi rasami.

Pocztówki  z  D&D  pochodzą  z  zasobów 
serwisu Poltergeist.

 

http://polter.pl/DnDBlog-Miesiac-Elfi-b10153
http://polter.pl/
http://dnd.polter.pl/Namuzowywania-Eladriny-c22410
http://dnd.polter.pl/DnDBlog,blog.html?10216
http://dndblog.polter.pl/Namuzowywania-notka-pilotazowa-b10154
http://dnd.polter.pl/Eberron-c18641


Elfy z Aerenal 

Elfy  zamieszkujące wyspiarskie 
królestwo  Aerenal  wierzą  przede 
wszystkim w dążenie do doskonałości 
–  i  w  to,  że  elfi  żywot  to  śmiesznie 
krótki  czas na jej  osiągnięcie.  Dlatego 
każdy  elf,  który  odznaczy  się 
mądrością, odwagą, dobrocią lub inną 
cnotą, zostaje po śmierci wskrzeszony 
jako  Wieczny,  nieśmiertelna  istota 
otaczana czcią potomnych i służąca im 
radą.  Elfy twierdzą nawet,  że to owa 
cześć  ożywia  Wiecznych,  odróżniając 
ich  od  plugawych  nieumarłych. 
Najświatlejsi  z  przodków zasiadają w 
Wiecznym  Dworze  –  radzie,  uwiel-
bienie  dla  której  da  się  wytłumaczyć 
innym rasom tylko jako religię.

Czciciele  Wiecznych  nie  cieszą 
się  sympatią  świata,  są  bowiem 
niezwykle  pyszni,  nie  lubią  też 
niespodzianek  i  dystansują  się  od 
nowinek  ze  świata.  W  dodatku, 
centralne  miejsce  śmierci  w  ich 
cywilizacji wpływa na sztukę i modę – 
żywego elfa trudno czasami odróżnić 
od  Wiecznego,  do  którego  chciał  się 
upodobnić.  I  wreszcie,  nie  wszyscy 
mieszkańcy  Aerenal  godzą  się  na  to, 
by  o  ich  wiecznym  życiu  decydował 
sąd społeczności i przodków. Niejeden 
elf  woli  na  własną  rękę  zgłębiać 
nekromancję – mroczną sztukę dającą 
nieśmiertelność  bez  zasług.  Taki 
heretyk rzadko kiedy ryzykuje badania 
na  Aerenal,  więc  szanse  na  to,  że 
spotkany  poza  ojczyzną  elf  para  się 
czarną magią rzeczywiście są duże. 

Kultura  Aerenal  to  bardzo 
ciekawe  podejście  do  kwestii  elfiej 
nieśmiertelności.  Bez  żadnych 
przeróbek  może  pojawić  się  w 
praktycznie  dowolnym  świecie 
-trudno znaleźć uniwersum, w którym 
nie  zmieściłaby  się  ksenofobiczna, 
mająca  nikły  kontakt  z  resztą  świata, 
wyspiarska  kultura.  Można  też 
zainspirować  się  nią,  wymyślając 
własne elfy – nie tylko zresztą elfy.

Ciekawie  można  połączyć  elfie 
przywiązanie do tradycji  z  przekona-
niem, że to pamięć potomnych ożywia 
Wiecznych. Co Ty na to, by elfy swoją 
nieśmiertelność (bądź długowieczność) 
zawdzięczyły posłuszeństwu tradycji – 
każdy,  kto  sprzeniewierzy  się 
dziedzictwu rasy, szybko umrze? Było 
by  to  oryginalne  wyjaśnienie  tego, 
czemu elfy nie potrafią odnaleźć się w 
zmieniającym  się  świecie,  a  odkrycie 
go  mogłoby  stać  się  leitmotivem  całej 
kampanii. Z drugiej strony, elfy mogą 
być  amoralnymi  tradycjonalistami-
martwiakami,  wybierającymi  nieś-
mierć z niechęci do zmian.

Na koniec  luźniejszy  pomysł  – 
makabryczna moda Aerenal wcale nie 
musi wynikać z fascynacji Wiecznymi. 
Może co wredniejsze elfy otaczają się 
symbolami  śmierci,  by  nieustannie 
przypominać  innym  rasom,  że  w 
proch się obrócą – i to o wiele szybciej, 
niż  poobwieszany  czaszkami,  kpiąco 
uśmiechnięty  długouch?  Cała  nacja  z 
takim  podejściem  byłaby  chyba  zbyt 
karykaturalna, ale pojedynczy BN czy 
grupka elfów – czemu by nie?

  



Elfy z Valenar

Obok  kultu  Wiecznych  istnieje 
religia  czcząca  bohaterów  starożytnej 
wojny elfów z olbrzymami z Xen’drik. 
Jej członkowie wierzą, że cześć owym 
herosom można oddać jedynie idąc w 
ich ślady.  

Wokół  tej  właśnie  idei  powstał 
Valenar  -  niewielkie  państwo  w 
Khorvaire, które elfy wykroiły sobie z 
ziem Cyry, powołując się na granice ze 
starych czasów świetności goblińskich 
imperiów. Zamieszkujące Valenar elfy 
są skupione w klanach wojennych, w 
których wielkim szacunkiem cieszą się 
nie tylko najpotężniejsi wojownicy, ale 
i  Strażnicy  Przeszłości  –  kapłani  i 
bardowie  kultywujący  pamięć  o 
antycznych  herosach.  Podobno 
potrafią  oni  rozmawiać  z  duchami 
owych bohaterów i na podstawie tych 
rozmów przydzielają każdemu elfowi 
patrona,  którego  czynom  młody 
wojownik ma dorównać. 

Mieszkańcy  Valenar  nie 
ukrywają pogardy dla innych ras, choć 
potrafią docenić godnego przeciwnika 
i  wielką  miłością  darzą  niezwykle 
rącze  konie,  które  ich  przodkowie 
hodowali  od  czasów  wojen  z 
olbrzymami.  Czczą  pogromców 
gigantów,  ale  sami  wolą  walczyć  z 
ludźmi i  wierzą, że to także przynosi 
chwałę  ich  przodkom.  Ani 
Valenarczycy, ani reszta Khorvaire nie 
wątpi, że elfom nie wystarczy skrawek 
kontynentu  i  wnet  najadą  na 
grzbietach swych imponujących wierz-
chowców ziemie innych narodów.

Valenarczyków  warto 
wprowadzić  do dowolnej  kampanii  z 
prostego  powodu  –  do  wielu  graczy 
bardzo  przemawia  wizja 
charakternego, wrogiego ludziom elfa. 
Kojarzy się ona i ze Scoia'tael Sapkow-
skiego,  i  z  leśnymi  elfami  z 
Warhammera  –  już  to  przysparza 
valenarskim  elfom  sporą  rzeszę 
entuzjastów. 

Niektóre pomysły aż się proszą 
o  wykorzystanie  w  oderwaniu  od 
elfów. Państwo czy plemię, w którym 
każdy  ma  patrona,  któremu  ma 
dorównać,  mogłoby  być  bardzo 
ciekawe  jako  sceneria  przygód  albo 
ojczyzna  niektórych  postaci.  Może  to 
też  być  fajny  sposób  na  nagrodzenie 
graczy  po  długiej  kampanii  –  ich 
bohaterowie mogą dołączyć do plejady 
herosów i zostać patronami członków 
kolejnej  drużyny.  Jako,  że  czyny 
opiekuna należy powtarzać, okazji do 
nawiązania  do  poprzednich  przygód 
byłoby co niemiara.

Z  kolei  śniący  się 
Valenarczykom  podbój  świata  to 
kompletnie oklepany motyw, ale armia 
chcąca  dokonać  go  w  imię  chwały 
przodków  mogłaby  go  co  nieco 
odświeżyć. Wydaje mi się,  że wzięcie 
w  nim  udziału  mogło  by  być  nawet 
ciekawsze, niż odparcie go – i jeszcze 
świeższe,  bo  gracze  zwykle  stoją  po 
stronie podbijanych.



Drowy z Xen’drik: 

w zrujnowanym Xen’drik wciąż 
żyją elfy – ciemnoskóre, niebezpieczne 
istoty  zwane  drowami.  Z  trudem 
walczą  o  przetrwanie  na 
nieprzyjaznym  kontynencie,  nie 
zatraciły  jednak  elfiej  dumy.  Więcej 
nawet  –  według  nich  żaden  inny 
szczep  elfów  nie  służy  godnie 
bohaterom z przeszłości. Przecież tylko 
one  nie  opuściły  Xen'drik  i  do  dziś 
walczą z gigantami o ziemie i artefakty 
przodków.

Przetrwanie i ochrona pamiątek 
po świetności rasy to aż za dużo, jak na 
niewielkie plemiona drowów i dlatego 
nie dbają one o nic innego. różne klany 
drowów  unikają  się,  by  nie  musieć 
rywalizować o pożywienie i  tereny, a 
cudzoziemcy  są  dla  nich  warci  tylko 
tyle,  ile  można  ugrać  dla  siebie  w 
kontaktach  z  nimi.  Sprawia  to,  że 
mroczne  elfy  mają  reputację  istot 
złowrogich  i  podstępnych  –  podob-
nych  skorpionom,  które  czczą  jako 
wysłanników  tajemniczego  boga 
Vuulkora.  Obce  są  im natomiast  kult 
Lolth1 i uwielbienie dla pająków.

Na  osobną  uwagę  zasługują 
Sulatarowie  –  grupa  drowów  silnie 
związana z  magią  ognia,  która  nigdy 
nie  wystąpiła  przeciw  gigantom.  Do 
dziś  kryją  się  one  w  opuszczonych 
salach  swoich  panów  i  wierzą,  że 
posłuszeństwo  nakazom  olbrzymów 
może  wprowadzić  ich  do  ognistego 
raju. To, jakie właściwie są te nakazy i 
jak  liczni  są  Sulatarowie  pozostaje 
tajemnicą.

1 Choć Lolth jest prawdopodobnie jednym z 
czarcich Suwerenów uwięzionych w Khyberze na 
końcu Ery Demonów.

Co  Ty  na  to,  żeby  taka  była 
prawda o drowach z innych światów 
D&D?  Brzmi  to  jak  herezja,  ale 
pomyśl,  jakie  możliwości  daje  takie 
założenie. Drowy z  Eberron walczą z 
najeźdźcami o antyczne elfie ziemie – 
dałoby  to  ciekawe  możliwości  w 
świecie, w którym to ludzie są nowymi 
mieszkańcami  upadłych  elfich 
królestw.  Być  może  drowy  zostały 
wyparte  do  Podmroku,  gdyż  nie 
chciały  wycofać  się  z  ziem 
zagarnianych  przez  wiecznie  głodną 
podbojów  ludzkość  i  stały  się  złą, 
bezwzględną  rasą  w  odpowiedzi  na 
terror przeciwnika?  Być może zdradą 
Lolth  nie  była  próba  zabójstwa 
Corellona,  lecz  sięgnięcie  w  walce  z 
ludzkością  po  demoniczną  magię, 
którą  brzydzi  się  jej  małżonek?  Być 
może  wielka  nienawiść  drowów  do 
innych elfów to nic więcej, niż kłótnia 
o  metody  walki  o  świat  –  ludziom 
przedstawia  się  ją  jako  odwieczny 
konflikt, by nie zauważyli, że to oni są 
prawdziwymi  wrogami  wszystkich 
długouchów?  A  może  wręcz  przeci-
wnie – elfy zaciekle walczą z drowami, 
by uchronić ludzkość przed chorymi z 
nienawiści do niej kuzynami?

Poza  tym,  pomysł  zdegenero-
wanych  elfów  rozpaczliwie  walczą-
cych  o  pamiątki  z  przeszłości  jest 
ciekawy  i  to  wcale  nie  muszą  być 
drowy.  Być  może  to  właśnie  tym  są 
harpie,  orki  (przypomnij  sobie  ich 
tolkienowską historię) albo  wampiry. 
Możesz  też  wymyślić  swoją  własną 
rasę i kulturę i umieścić ją w świecie w 
roli elfich wyrzutków.



Elfy z Khorvaire

 Państwa  Khorvaire  potrafią 
każdego przerobić na własną modłę – 
elfy  nie  są  tu  wyjątkiem.  Zamiesz-
kujące  ten  kontynent  długouchy 
zwykle  uważają  się  w  pierwszej 
kolejności  za  Brelandczyków  czy 
Aundarian,  a  dopiero potem za elfy2. 
Tym, co je łączy, jest przede wszystkim 
rasowy  wdzięk  i  estetyczna  wraż-
liwość. Elfi dyplomaci czarują swoimi 
oracjami  i  wdzięcznie  wodzą  tańce 
podczas  balów,  kowale  tworzą  klingi 
będące  istnymi  dziełami  sztuki,  a 
podróżnicy  znają  wiele  pięknych 
historii  i  potrafią  wróżyć  z  gwiazd – 
czym  by  się  nie  parały,  elfy  wnoszą 
piękno i poezję w życie Khorvaire. 

Nie  każdy  elf  jest  jednak 
bezinteresownym szafarzem cudów – 
nie  brak  wśród  nich  szarlatanów, 
donżuanów  czy  zwykłych  darmo-
zjadów.  Największy  z  elfich 
przekrętów  wyrósł  z  jedynego 
występującego wśród elfów smoczego 
znamienia   –  działający  pod  przyk-
rywką  Gildii  Sztuki  i  Rozrywki  dom 
Phiarlan  (noszący  Znamię  Cienia)  to 
największa  w  Khorvaire  organizacja 
szpiegowska.  Jego rozłamowa frakcja, 
Dom  Thuranni,  posuwa  się  jeszcze 
dalej  –  w swojej  ofercie  ma  zarówno 
informacje, jak i skrytobójstwa.

2 Z  jednym  wyjątkiem  -  Valenar  też 
stanowi część Khorvaire. 

Khorvairskie  elfy  mogą 
podsunąć  Ci  pomysły  na  to,  jakie  są 
'miejskie'  długouchy.  Zarówno  ich 
piękno,  jak  i  podstępy  pasują  do 
obrazu elfów żyjących wśród ludzi  – 
na  tyle,  że  wszystkie  te  motywy 
pewnie  już  się  gdzieś  pojawiły. 
Dlatego  mam  dla  Ciebie  śmielszą 
propozycję – połącz elfy z Khorvaire z 
pomysłem na drowy!

Wyobraź  sobie,  że  miejskie 
długouchy żyją  wśród ludzi  tylko po 
to,  by  nieustannie  nękać  wrogów ich 
rasy.  Udają  artystyczne,  przyjazne 
dusze, ale ciągle czekają na okazję, by 
zaszkodzić znienawidzonym ludziom. 
Podobne  Domowi  Phiarlan  siatki 
szpiegowskie  istnieją  tylko  po  to,  by 
dezinformować, pociągać za sznurki i 
szczuć  na  siebie  nawzajem  ludzkie 
państewka. Elfi zmysł estetyczny służy 
im  przede  wszystkim  do  tego,  by 
ciałem  i  sztuką  uwodzić  najzdol-
niejszych ludzi i odciągać ich od pracy 
na rzecz wspólnego dobra.  Być może 
istoty, które wymieniłem stronę wyżej 
rzeczywiście  są  zdeformowanymi 
elfami i brutalnymi sprzymierzeńcami 
miejskich  długouchów,  gotowymi 
uderzyć,  gdy  intrygi  okażą  się 
niewystarczające?

Jeżeli  nie  masz  nic  przeciwko 
poważniejszym  tematom,  sięgając  po 
ten pomysł mógłbyś nawiązać do teorii 
spiskowych  o  intrygach  żydowskich 
czy masońskich.


