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Postaæ Thora w mitologii

pogañskich Skandynawów1

W Troi panowa³ w³adca Munon lub Mennon, który po�lubi³ córkê Priama,
Troan; mieli oni syna o imieniu Tror, który przez nas jest nazywany Thor.
By³ on wychowywany w Tracji przez ksiêcia Loricusa. W wieku 10 lat
otrzyma³ miecz swojego ojca. Kiedy zajmowa³ swe miejsce w�ród innych,
by³ tak piêkny, jak dêbina wy³o¿ona ko�ci¹ s³oniow¹; jego w³osy by³y
�liczniejsze, ni¿ z³oto. W wieku 12 lat osi¹gn¹³ pe³niê si³y i podniós³ na raz
10 futer nied�wiedzich oraz zabi³ swojego wychowawcê Loricusa wraz z
¿on¹ Lori lub Glori, po czym obj¹³ w posiadanie królestwo Tracji � my je
nazywamy Thrudheim. Potem podró¿owa³ wzd³u¿ i wszerz przemierzaj¹c
wszystkie regiony �wiata i pokonuj¹c wszystkich berserków, olbrzymów
oraz ogromnego wê¿a, a tak¿e wiele dzikich zwierz¹t. W pó³nocnej czê�ci
�wiata spotka³ on i po�lubi³ wieszczkê Sybillê, któr¹ my nazywamy Sif. Nie
znam genealogii Sif, ale by³a ona bardzo piêkn¹ kobiet¹ o w³osach koloru
z³ota. Loridi, który przypomina³ swego ojca, by³ ich synem. Synem
Loridiego by³ Einridi, ojciec Vingethora, ojca Vingenera, ojca Modiego,
ojca Magiego, ojca Seskefa, ojca Bedviga, ojca Athry, którego nazywamy
Annar, ojca Itrmanna, ojca Heremoda, ojca Skjalduna, którego nazywamy
Skjöld, ojca Biafa, którego nazywamy Bjar, ojca Jata, ojca Gudolfa, ojca
Finna, ojca Friallafa, którego nazywamy Fridleif; ten ostatni mia³ syna
Vodena, którego my zowiemy Odynem; by³ on cz³owiekiem s³yn¹cym z
m¹dro�ci i wszelkiego rodzaju talentów. Jego ¿ona zwa³a siê Frigída, my j¹
nazywamy Frigg [Snorri 1984:25�26]. W ten sposób Snorri Sturluson, naj-
wybitniejszy �redniowieczny uczony i poeta islandzki, obja�nia³ rodowód
Thora i Odyna we wstêpie do swojego g³ównego dzie³a po�wiêconego mito-
logii pó³nocnych Germanów. Rzecz jasna, jest to tylko interpretacja chrze�-
cijanina, który korzystaj¹c ze swojej znajomo�ci historii usi³owa³ wyt³uma-
czyæ, jakie by³o pochodzenie zebranych przez siebie opowie�ci o bogach �
zreszt¹ interpretacja bardzo oryginalna jak na czasy, w których Thor bywa³
zwykle uto¿samiany z Szatanem. Choæ od czasów Snorriego up³ynê³o sporo
czasu, wielu badaczy nadal zajmuje siê interpretowaniem postaci Thora,
wielu poetów po�wiêca mu swoje utwory, a liczni malarze i rze�biarze
                                                  
1 Referat wyg³oszony na proseminarium "Ewolucja magii i religii" wiosn¹ 1997 roku.
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przedstawiaj¹ boga w swoich dzie³ach. Thor jest w pó³nocnej i zachodniej
Europie oraz w pó³nocnej Ameryce bardzo popularnym bohaterem komik-
sów i gier komputerowych, za� jego kult rozkwita we wspó³czesnych
grupach neopogañskich, zw³aszcza Ásatrú [So³tysiak 1999a:247].

Wszystko to jest wynikiem narastaj¹cego od pocz¹tków XIX w.
zainteresowania religi¹ Germanów, której istota i funkcjonowanie by³y
przedmiotem wielu rozpraw i ró¿norodnych teorii. Niektórzy uczeni przyj-
mowali interpretationem Christianam w ujêciu Snorriego lub cytuj¹c
Tacyta twierdzili, ¿e bogowie germañscy to mniej lub bardziej udane na�la-
downictwa cz³onków panteonu ³aciñskiego: Odyn Merkurego, Tyr Marsa, a
Thor Herkulesa [por. Eliade 1994:210]. Najciekawsz¹ propozycjê przed-
stawi³ w latach 40�tych naszego stulecia francuski religioznawca G. Du-
mézil. Stwierdzi³ on, ¿e w religiach wszystkich ludów indoeuropejskich
mo¿na odnale�æ ten sam schemat podzia³u panteonu na trzy funkcjonalne
kategorie bogów odpowiadaj¹ce trzem grupom spo³ecznym wystêpuj¹cym w
spo³eczeñstwie praindoeuropejskim: kap³anom, wojownikom i wytwórcom.
Wed³ug tej koncepcji, zilustrowanej przyk³adami zaczerpniêtymi z religii
wedyjskiej, ³aciñskiej, greckiej i germañskiej, Odyn i Tyr (w Indiach Mitra
i Waruna) to bogowie królów i kap³anów, Thor (Indra) wojowników, za�
grupa Njörd � Frey � Freyja (wedyjscy A�winowie�Nasatjowie) wytwórców
[Dumézil 1941, 1948, 1954, 1959; Polomé 1985; Eliade 1994:107]. Teoria
Dumézila wywo³a³a wielk¹ dyskusjê, w wyniku której religioznawcy podzie-
lili siê na dwa obozy: jedni stwierdzili, ¿e trójpodzia³ jest z³udzeniem wyni-
kaj¹cym z niew³a�ciwego doboru �róde³, inni natomiast przyjêli schemat
Dumézila z entuzjazmem posuwaj¹c siê nawet do stosowania prymitywnej
taksonomii numerycznej dla celów przyporz¹dkowywania postaci mitolo-
gicznych odpowiednim kategoriom. Thor zarówno przez Dumézila, jak i
przez innych religioznawców, zosta³ sklasyfikowany jako bóg atmosfe-
ryczny, wywo³uj¹cy burze i w³adaj¹cy piorunami. Dok³adniejsze okre�lenie
charakteru tego boga wymaga jednak bardziej szczegó³owego siêgniêcia do
�róde³. W dalszej czê�ci niniejszego tekstu zostan¹ wiêc przedstawione i
opatrzone komentarzem przekazy dotycz¹ce Thora zachowane w dwóch
podstawowych pó³nocnogermañskich zbiorach opowie�ci mitologicznych:
Eddzie starszej i Eddzie Snorriego Sturlusona, z której pochodzi fragment
zacytowany na wstêpie. Oba zbiory s¹ do�æ spójne i przedstawiaj¹ tradycjê
religijn¹ z Islandii i Norwegii z okresu tu¿ przed i tu¿ po wprowadzeniu
chrze�cijañstwa. Inne �ród³a, o wiele bardziej ubogie, zostan¹ skrótowo
omówione w ostatnim rozdziale po�wiêconym kultowi Thora; chodzi tu
zw³aszcza o sagi rodowe oraz sporadyczne �ród³a ikonograficzne, a tak¿e
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imiona teoforyczne. Ka¿dy rozdzia³ po�wiêcony jednemu mitowi lub zwartej
grupie mitów sk³ada siê z dwóch czê�ci: obszernego streszczenia tekstu
�ród³owego oraz komentarza. Streszczenia �róde³ s¹ niezbêdne, gdy¿ wiêk-
szo�æ przekazów dotycz¹cych Thora pochodzi z Eddy Snorriego, której je-
dyne polskie czê�ciowe t³umaczenie zosta³o opublikowane przez J. Lelewela
w 1828 roku. Wszystkie cytaty z Eddy starszej zosta³y podane wed³ug
t³umaczenia polskiego A. Za³uskiej�Strömberg, za� z Eddy Snorriego Stur-
lusona wed³ug angielskiego t³umaczenia J.I. Younga.

Thor, syn Odyna
��������������������������������������

Thor, nazywany tak¿e Asa�Thor lub Thor�wo�nica, jest g³ównym z bogów.
Jest on najsilniejszy spo�ród wszystkich bogów i ludzi. W³ada królestwem
nazywanym Thrudvangar, za� jego pa³ac to Bilskirnir ("mocny"); w tym bu-
dynku jest sze�æset czterdzie�ci pod³óg � to najwiêkszy dom, jaki znaj¹
ludzie. Thor posiada dwa koz³y znane jako Tanngniostr ("zêbozgrzyt") i
Tanngrisnir ("zêbo³am"), oraz wóz, który one ci¹gn¹ � z tego powodu
zwany jest Thorem�wo�nic¹. Posiada równie¿ trzy cenne przedmioty.
Pierwszym jest m³ot Mjöllnir, który zmia¿d¿y³ czaszki wielu lodowych i
skalnych olbrzymów. Drugim wielkim skarbem jest pas si³y; kiedy Thor go
zapina, jego boska moc jest podwojona. Posiada on równie¿ trzeci¹ warto�-
ciow¹ rzecz: ¿elazne rêkawice, bez których nie mo¿e siê obej�æ, kiedy
chwyta trzonek m³ota. Nikt jednak nie jest na tyle dobrze poinformowany,
by wyliczyæ wszystkie jego bohaterskie czyny [Snorri 1984:50�51].

Stwierdzenie Snorriego, ¿e Thor to g³ówny z bogów, mo¿e na pierwszy
rzut oka wydaæ siê nieoczekiwane, gdy¿ teoretycznie najwa¿niejszy powi-
nien byæ uraniczny Odyn. Trzeba jednak pamiêtaæ o tym, ¿e pogañscy Ger-
manie tworzyli spo³eczeñstwo o silnej strukturze rodowej, w której w³adza
królewska oraz elita kap³añska dopiero siê formowa³y. W zwi¹zku z tym
najistotniejsze by³y dla nich cechy takie, jak odwaga, mêsko�æ, znajomo�æ
sztuk wojennych, s³awa � wszystkie odnosz¹ce siê do boga�wojownika.
Thor jako niezwyciê¿ony wojownik i obroñca �wiata doskonale odpowiada³
idealnemu obrazowi wikinga potrafi¹cego poradziæ sobie zarówno z
wrogami, jak i z przeciwno�ciami surowej przyrody.
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Thor by³ uwa¿any za syna Odyna i Jörd ("ziemia") zwanej równie¿
Fjörgyn2 lub Hlodyn [Völuspá 56; Hárbardsljód 56]; schemat, wed³ug
którego bóg atmosferyczny rodzi siê ze zwi¹zku nieba i ziemi, znany jest w
wielu religiach. Jego imiê � u pó³nocnych Germanów Þórr, u po³udniowych
Donar (z pragerm *Þunaraz) � oznacza piorun; we wspó³czesnym jêzyku
angielskim zachowa³o siê pod postaci¹ rzeczownika thunder (ze staroang.
þunor), w niemieckim Donner. Byæ mo¿e ma ono zwi¹zek z angielskim
throw "rzucaæ", a na pewno pokrewne jest ³aciñskiemu tono "grzmieæ".
Podobieñstwo fonetyczne z ³aciñskim torris "p³on¹ca g³ownia" mo¿e byæ
przypadkowe, gdy¿ chodzi tu raczej o d�wiêk pioruna � grom � ni¿ o jego
obraz � b³yskawicê. U galijskich Celtów bóg atmosferyczny nosi³ analo-
giczne imiê Taranis, które odpowiada walijskiemu i bretoñskiemu taran
"piorun" i galijskiemu tarann "grom". Nawiasem mówi¹c, Taranis by³
przedstawiany, podobnie jak Thor, jako olbrzymi brodacz lub, odmiennie,
jako orze³. Na koniec, równie¿ imiê s³owiañskiego Peruna oznacza wed³ug
powszechnie przyjêtej etymologii piorun [por. Krupp 1991:106].

Thor nosi ponadto kilka innych imion: Asa�Thor, Hlorridi ("gor¹co"),
Wëur, Wingnir ("skrzydlaty"), Wingthor ("skrzydlaty Thor"). Wielo�ci
imion nie nale¿y jednak ³¹czyæ z wystêpowaniem ró¿nych tradycji, tylko z
aliteracyjnym charakterem poezji skandynawskiej � zreszt¹, w porównaniu
z niemal siedemdziesiêcioma imionami Odyna przekazanymi przez ró¿ne
�ród³a, lista imion Thora wygl¹da bardzo skromnie.

¯ona Thora to z³otow³osa Syw, najpiêkniejsza z kobiet. Mia³a ona syna
Ullra, patrona my�liwych, który nie by³ synem Thora � kiedy Odyn chcia³
zdenerwowaæ swego syna, powiedzia³, ¿e Syw ma kochanka [Hárbardsljód
48]. Loki sugerowa³, ¿e to on zrobi³ z Hlorrida rogacza [Lokasenna
54:3�5], ale to nie musi byæ prawda, choæ � z drugiej strony � nigdzie nie
ma wzmianki o tym, kto rzeczywi�cie sp³odzi³ Ullra. Thor i Syw maj¹
dwójkê dzieci: córkê Thrud i syna Modiego ("�mia³y"); drugiego syna,
Magniego ("silny"), Thor sp³odzi³ z olbrzymk¹ Jarnsax¹ ("¿elazny nó¿"). O
Thrud nie wiadomo nic wiêcej ponad to, ¿e Asowie obiecali oddaæ j¹ za
¿onê kar³owi Alwisowi, o ile ten wykona dla nich zbrojê. Thora nie by³o
wtedy w Asgardzie, kiedy wróci³, zacz¹³ zadawaæ kar³owi coraz trudniejsze
pytania, a¿ nadszed³ �wit i Alwis obróci³ siê w kamieñ [Alvísmál].

Podstawow¹ cech¹ Thora, która odró¿nia go od innych bogów, jest to, ¿e
nigdy nie je�dzi on na grzbiecie konia, podró¿uje wy³¹cznie na piechotê,
albo na wozie [Guerber 1909:62]. Wóz Thora zaprzê¿ony jest w dwa koz³y;
                                                  
2 Kempiñski podaje, ¿e imiê to jest etymologicznie równowa¿ne imieniu Perkunas [Kempiñski
1993:142].
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kiedy porusza siê, "ska³y trzaskaj¹, a ziemia p³omieniem gorze" [Thryms-
kvida 21:3]. Miêso koz³ów mo¿na je�æ [Hárbardsljód 3:4] � st¹d wziê³y siê
ich imiona � odradzaj¹ siê one z ko�ci i skór po dotkniêciu Mjöllnirem.
Jeden z nich jest kulawy. Istniej¹ dwie wersje opowie�ci o tym, jak okula³
kozio³ Thora; jedn¹ z nich podaje Snorri Sturluson [Snorri 1984:69�70],
druga jest streszczona w trzech strofach pie�ni o Hymirze [Hymiskvida 7:3;
38�39]. Wed³ug Snorriego Thor i Loki zatrzymali siê niegdy� na noc u
pewnego biednego ch³opa. Wieczorem Thor zar¿n¹³ swoje koz³y, obdar³ je
ze skóry i upiek³. Skóry z³o¿y³ ostro¿nie z dala od ognia i kiedy wszyscy
zasiedli do wieczerzy, poleci³ gospodarzom, ¿eby rzucali na nie ko�ci. Syn
gospodarza, Thjalfi, dosta³ udo jednego ze zwierz¹t; kiedy skoñczy³
ogryzaæ ko�æ, rozci¹³ j¹ no¿em, by dostaæ siê do szpiku.

Po wieczerzy wszyscy poszli spaæ. Rankiem Thor wsta³, wzi¹³ Mjöllnira
i uniós³ go nad skórami. Wówczas koz³y wsta³y � jeden jednak mia³ kulaw¹
nogê. Thor zauwa¿y³ to i zrozumia³, ¿e ch³op lub jego ¿ona zrobili co� z
ko�ci¹. Zmarszczy³ brwi i �cisn¹³ m³ot tak mocno, ¿e a¿ mu stawy zbiela³y.
Wtedy ch³op i jego ¿ona zaczêli b³agaæ o lito�æ ofiarowuj¹c jako re-
kompensatê wszystko, co posiadaj¹. Kiedy Thor ujrza³ ich strach, uspokoi³
siê i za¿¹da³ dzieci rolnika: syna Thjalfiego i córkê Röskvê. Thjalfi zosta³
towarzyszem boga w wyprawach przeciw olbrzymom i zas³yn¹³ jako dobry
biegacz. W pie�ni o Hymirze Thorowi nie towarzyszy Loki, lecz Tyr, za�
rolê gospodarza pe³ni olbrzym Egill. Loki jest w innym miejscu wymie-
niony jako sprawca nieszczê�cia, co wskazuje na to, ¿e mog³a istnieæ jeszcze
inna wersja opowie�ci. W wersji Snorriego wypadek nast¹pi³ przed spot-
kaniem Thora ze Skrymirem, za� w pie�ni o Hymirze przed wypraw¹ boga
po warnik dla Ägira.

Kraina Thora, Thrudheim, jest wymieniana jako pierwsza spo�ród ziem
bogów [Grimnismál 4:3�4]. Jej nazwa ma najprawdopodobniej zwi¹zek z
imieniem córki Thora, choæ trzeba tu wspomnieæ równie¿ o walkirii Thrud
[Grimnismál 36:3], sze�ciog³owym olbrzymie Thrudgelmirze M¹drym zro-
dzonym z dwóch nóg Ymira [Vafthrúdnísmál 29:3, 33] oraz o jednym z
imion Odyna � Thudr [Grimnismál 46:3]. Siedzib¹ Thora jest warownia
Bilskirnir o 540 (=5*100+40) lub 640 (=5*120+40) komnatach, najwiêksza
spo�ród siedzib Asów [Grimnismál 24]. Thor gromadzi w niej thralli,
podobnie, jak Odyn wojowników w Valhalli [Guerber 1909:59�60]: w
pie�ni o Harbardzie ten ostatni stwierdzi³, ¿e "Odyn ma jarlów, co w walce
legli, za� Thor ma tylko niewolników ród" [Hárbardsljód 24:3�4]. W tym
miejscu pojawia siê kolejny istotny element wizerunku Thora jako boga
powszechnego: o ile Ygg opiekuje siê wy³¹cznie mo¿nymi, to Wëur dba o
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wszystkich ludzi bez wzglêdu na ich pozycjê i bogactwo, pod warunkiem, ¿e
dobrze wype³niaj¹ swoje przeznaczenie.

Sam Thor jest bardzo aktywny: jako jedyny spo�ród bogów wci¹¿ wyru-
sza na wyprawy przeciwko zagra¿aj¹cym krainom bogów i ludzi olbrzy-
mom. Ci ostatni wielokrotnie potwierdzaj¹, ¿e boj¹ siê tylko jego. Nazy-
wany jest przeciwnikiem Hroda (to znaczy wilka Fenrira) i przyjacielem
ludzko�ci [Hymiskvida 11:3�4]. Snorri napisa³, ¿e moc i si³a charakteryzuj¹
Thora i dlatego panuje on nad wszystkimi ¿ywymi istotami [Snorri
1984:37]. Kiedy Asowie zarzucili sieæ, by schwytaæ Lokiego ukrywaj¹cego
siê pod postaci¹ ³ososia, Thor trzyma³ jeden jej koniec, a wszyscy pozostali
bogowie drugi; to w³a�nie Thor schwyta³ uciekiniera za ogon i umo¿liwi³
uwiêzienie go w jaskini [Snorri 1984:85].

Jednak � z drugiej strony � jest on niezbyt wymowny, du¿o je i pije,
³atwo wpada w gniew i ma zwyczaj pos³ugiwania siê w dyskusji argu-
mentem m³ota. Pie�ñ o Harbardzie opowiada, jak Thor powracaj¹c z wypra-
wy przeciw olbrzymom musia³ pokonaæ fjord, nad którym siedzia³ Odyn
udaj¹cy przewo�nika Harbarda. Harbard nie chcia³ przeprawiæ Thora i
rozpoczê³a siê k³ótnia, podczas której bogowie przechwalali siê ró¿nymi
dokonaniami i dogryzali sobie wzajemnie. Recz jasna, Thor nie móg³
dorównaæ Odynowi i w�ciek³y musia³ obej�æ zatokê dooko³a gro¿¹c
przewo�nikowi: "Przera�liwiej, ni¿ wilk zawyjesz, gdy w ³eb we�miesz
m³otem" [Hárbardsljód 47:3�4]. Kiedy Loki wszcz¹³ k³ótniê, która tak �le
siê dla niego skoñczy³a, Thor w³a�nie powraca³ z kolejnej wyprawy na
wschód [Lokasenna, wstêp]. Przyby³ na sam koniec zapowiadany przez
trzêsienie ziemi; bogowie widz¹c go poczuli ulgê, gdy¿ wiedzieli, ¿e tylko
on mo¿e poradziæ sobie z k³ótnikiem. Oczywi�cie nie przeliczyli siê � Thor
natychmiast zagrozi³ Lokiemu: "Milcz, ty bezwstydniku! Tobie m³ot mój
potê¿ny, Mjöllnir, mowê odbierze! Kamyczek, co masz na ³opatkach, str¹cê
ci z szyi, i wtedy koniec bêdzie twemu bytowaniu!" [Lokasenna 57, 59].
Loki próbowa³ naigrywaæ siê z Thora twierdz¹c, ¿e podczas rozstrzygaj¹cej
bitwy przestraszy siê on Fenrira i pozwoli wilkowi po¿reæ Odyna
[Lokasenna 58], jednak ju¿ po chwili umkn¹³ potwierdzaj¹c jego szczególn¹
pozycjê w�ród Asów: "Ze wzglêdu na ciebie jednego wychodzê, bo wiem, ¿e
zabijasz" [Lokasenna 64:3�4].

Kiedy Asowie udawali siê na naradê, Thor z powodu gwa³townych
zjawisk przyrodniczych towarzysz¹cych jego krokom nie móg³ przechodziæ
przez têczowy most Bilrost ³¹cz¹cy Asgard i Midgard: "Körmt i Örmt i
Kerlaugi dwie, przez nie Thor brodziæ musi co dzieñ, gdy s¹dziæ idzie przy
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jesionie Yggdrasill; gdy¿ most Asów sp³on¹³by pe³nym p³omieniem, �wiête
by rzeki zgorza³y" [Grimnismál 29].

Ostatnim istotnym elementem, którego nie sposób pomin¹æ podczas wy-
liczania rozmaitych atrybutów i cech nadawanych Thorowi, jest jego
wyposa¿enie bojowe: pas si³y Megingiörd, rêkawice Iarngreiper [Guerber
1909:61], a przede wszystkim m³ot Mjöllnir zwany równie¿, o czym bêdzie
mowa dalej, zabójc¹ Hrungnira. Orê¿ ten, jak ju¿ wspomniano, by³ najbar-
dziej ulubionym argumentem Thora; podczas uspokajania Lokiego wy-
starczy³o trzykrotne zasugerowanie jego u¿ycia, by k³ótnik uwolni³ Asów od
swojego towarzystwa: "Mjöllnir mowê ci odbierze, Hrungnira zabójca do
Hel ciê zawiedzie" [Lokasenna 63], "Mjöllnir rzuci ciê daleko na Wschód,
potem ciê ju¿ nikt nie ujrzy" [Lokasenna 59], oraz bardziej kon-
kretnie:"prawic¹ ciê trzasnê, Hrungnira zabójc¹, wszystkie ci ko�ci
po³amiê" [Lokasenna 61:3�4].

Mjöllnir
��������������������������������������

Imiê m³ota Thora wed³ug wielu autorów prac po�wiêconych religii pó³noc-
nych Germanów znaczy "mia¿d¿yciel" [Guerber 1909:61; Eliade 1994:111;
Krupp 1991:108]. Tak naprawdê jednak jego etymologia wi¹¿e siê z prain-
doeuropejskim (lub przynajmniej pó³nocnoindoeuropejskim) wyrazem
oznaczaj¹cym b³yskawicê, który jest po�wiadczony miêdzy innymi przez
takie zapisy, jak walijskie mellt, pruskie mealde, starocerkiewne múlni i
wywodz¹ce siê z niego rosyjskie ìóëíèÿ. Je�li chodzi o zwi¹zek b³yskawicy
z m³otem, pewnego tropu dostarcza ³aciñski wyraz malleus "m³ot, pa³ka,
topór", zdrobniale malleolus "sadzonka, pocisk zapalaj¹cy", który zdaje siê
przynale¿eæ do tej samej grupy etymologicznej, prawdopodobnie opartej o
pie. rdzeñ *mel� (por. pol. mieliæ). Warto tutaj dorzuciæ, ¿e grecka nazwa
jesionu brzmia³a µελíη; wed³ug Hezjoda nimfy jesionu, Meliady, zosta³y
zrodzone z krwi wykastrowanego Uranosa [Teogonia 176]. Krew pojawia
siê równie¿ w opowie�ci o narodzinach Mjöllnira, za� jesion Yggdrasill jest
drzewem podtrzymuj¹cym �wiat w kosmologii skandynawskiej.

Mjöllnir, jak wiele innych cennych przedmiotów nale¿¹cych do Asów,
powsta³ dziêki sk³onno�ci Lokiego do robienia bogom z³o�liwych ¿artów.
Pewnego razu Loki obci¹³ Sif wszystkie w³osy. Kiedy Thor dowiedzia³ siê o
tym, z³apa³ go i obieca³, ¿e po³amie mu wszystkie ko�ci, je�li ten nie
przekona kar³ów, by zrobi³y dla Sif takie w³osy ze z³ota, których nie bêdzie
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mo¿na odró¿niæ od naturalnych. Loki przestraszy³ siê i poszed³ do kar³ów
nazywanych synami Ivaldiego, którzy wykonali w³osy, a tak¿e okrêt
Skidbladmir oraz w³óczniê Gungnir. Dzie³a te spodoba³y siê Lokiemu i
za³o¿y³ siê on o swoj¹ g³owê z kar³em zwanym Brokk i z jego bratem
Eitrim, ¿e ci nie zdo³aj¹ zrobiæ trzech innych rzeczy równie doskona³ych.

Bracia przyjêli zak³ad i poszli do ku�ni. Eitri w³o¿y³ do pieca �wiñsk¹
skórê i poleci³ Brokkowi bez ustanku poruszaæ miechami, dopóki nie wróci.
Wkrótce po tym, jak wyszed³ z ku�ni, Loki pod postaci¹ muchy usiad³ na
rêku Brokka i u¿¹dli³ go. Ten jednak nie przestawa³ pracowaæ a¿ do po-
wrotu brata, który wyj¹³ z pieca gotowe dzie³o � a by³ to Gullinbörst, dzik
ze z³ot¹ szczecin¹. Nastêpnie Eitri w³o¿y³ do pieca z³oto i ponownie poleci³
bratu pracowaæ bez przerwy miechami. Wyszed³, a wtedy mucha przylecia-
³a i usiad³a na karku Brokka ¿¹dl¹c go dwa razy tak mocno, jak przedtem.
On jednak d¹³, dopóki kowal nie wyj¹³ z pieca z³otego pier�cienia nazywa-
nego Draupnir. Nastêpnie Eitri w³o¿y³ ¿elazo do pieca i poleci³ Brokkowi
dmuchaæ, przestrzegaj¹c, ¿e nic nie wyjdzie, je�li miech przestanie praco-
waæ. Tym razem mucha usiad³a pomiêdzy oczami kar³a i u¿¹dli³a go w po-
wieki tak mocno, ¿e krew zupe³nie zala³a oczy i o�lepi³a Brokka. Ten za-
trzyma³ miech i najszybciej, jak to by³o mo¿liwe, zmiót³ jedn¹ rêk¹ owada.
W tym momencie wszed³ kowal i powiedzia³, ¿e zawarto�æ pieca by³o o w³os
od zniszczenia, po czym wyj¹³ z ognia m³ot i da³ wszystkie trzy przedmioty
Brokkowi polecaj¹c mu zanie�æ je do Asgardu i rozstrzygn¹æ zak³ad.

Brokk i Loki przynie�li swoje skarby, za� trzej Asowie, Odyn, Thor i
Frey zasiedli na swoich tronach, by wydaæ werdykt. Loki da³ Odynowi
w³óczniê, Thorowi w³osy dla Sif, za� Freyowi okrêt, po czym obja�ni³, jakie
s¹ ich w³a�ciwo�ci: w³ócznia nigdy nie chybia celu, w³osy bêd¹ wyrastaæ ze
skóry, kiedy tylko znajd¹ siê na g³owie Sif, za� Skídbladmir znajdzie siê u
celu podró¿y ju¿ w tej chwili, kiedy zostanie podniesiony ¿agiel, a ponadto
mo¿e byæ sk³adany tak, jak odzie¿ i przenoszony w sakwie, je�li tylko jest
taka potrzeba. Nastêpnie Brokk pokaza³ swoje skarby. Da³ Odynowi
pier�cieñ mówi¹c, ¿e co dziewiêæ nocy bêdzie z niego kapaæ osiem innych
równie ciê¿kich, jak on sam. Freyowi da³ dzika, który mo¿e przemierzaæ
powietrze i morze w dzieñ i w nocy szybciej, ni¿ jakikolwiek koñ i niewa¿ne,
jak mroczna jest noc, gdy¿ zawsze �wieci on podczas podró¿y jaskrawym
�wiat³em; równie¿ jego szczecina b³yszczy. W koñcu da³ Thorowi m³ot i
powiedzia³, ¿e mo¿e on uderzyæ wszystko, co jest na jego drodze, a co jest
tak twarde, ¿e zwyk³a broñ nigdy tego nie skruszy; i w cokolwiek go rzuci,
m³ot nigdy siê nie zgubi � choæby polecia³ bardzo daleko, zawsze wróci do
rêki swego w³a�ciciela; równie¿, je�li ten zechce, m³ot mo¿e staæ siê tak
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ma³y, ¿e zmie�ci siê w jego koszuli. Ma jednak jedn¹ wadê � jego trzonek
jest raczej zbyt krótki. Bogowie zadecydowali, ¿e m³ot jest najcenniejszym
przedmiotem, gdy¿ bêdzie stanowi³ skuteczn¹ obronê przed Hrimthursami,
lodowymi olbrzymami � zak³ad wygra³ wiêc karze³. Wówczas Loki
zaproponowa³, ¿e wykupi swoj¹ g³owê, ale karze³ nie zgodzi³ siê na to. Loki
wiêc uciek³, a poniewa¿ mia³ buty, dziêki którym móg³ biec w powietrzu i
ponad morzem, Brokk nie zdo³a³ go schwytaæ. Karze³ jednak poprosi³ o
pomoc Thora, który z³apa³ uciekiniera i odda³ go kar³om. Brokk i Eitri
zabrali siê za obcinanie g³owy Lokiego, ten jednak stwierdzi³, ¿e za³o¿y³ siê
o g³owê, ale nie o kark � kar³y przedziurawi³y wiêc tylko szyd³em jego
wargi i zaszy³y je rzemieniem zwanym Vartari. Jednak i to nie na wiele siê
zda³o, gdy¿ wkrótce Loki rozerwa³ rzemieñ [Snorri 1984:108�110].

Warto zwróciæ uwagê na to, ¿e w opowie�ci o Brokku i Eitrim pojawia
siê postulowany przez Dumézila trójpodzia³ panteonu: rolê sêdziów pe³nili
uraniczny Odyn, atmosferyczny Thor i chtoniczny Frey, przy czym ka¿dy z
nich otrzyma³ przedmioty zgodne ze swoj¹ funkcj¹, pomijaj¹c oczywi�cie
z³ote w³osy Sif. Trójcê Odyn � Thor � Frey czczono w �wi¹tyni w Starej
Uppsali, w najwa¿niejszym sanktuarium pogañskiej Szwecji; z rozmaitych
tekstów wynika, ¿e triada ta by³a do�æ dobrze wyodrêbniona i traktowana
jako podstawowa reprezentacja Asów.

Powracaj¹c do m³ota Thora, zarówno z etymologii jego imienia, jak i z
tekstów wynika, ¿e jest on to¿samy z b³yskawic¹, podobnie jak zaprzêg
Thora stanowi upostaciowienie grzmotu � sam wiêc Thor powinien byæ
bogiem gromow³adnym. Jednak w mitach nie ma ¿adnej wzmianki o bezpo-
�rednim zwi¹zku Thora z piorunami, chyba, ¿e w opisach walki z olbrzy-
mami. Mo¿na wiêc za³o¿yæ, ¿e pioruny i � bardziej ogólnie � burze by³y
traktowane nie jako atrybut Thora, lecz jako efekt jego dzia³alno�ci
militarnej. Za³o¿enie to jest o tyle uprawomocnione, ¿e w pie�niach boha-
terskich Eddy bitwom towarzysz¹ b³yskawice ("Wtedy rozjarzy³ siê ogieñ
nad Logafjällem, a z ³uny tej lecia³y b³yskawice" [Helga kvida Hundings-
bana I 15]), za� wojownik nazywany jest mê¿em burzy bitewnej [Grípis Spá
23:4]. W innym miejscu gwa³towna burza i b³yskawice zwiastuj¹ przylot
walkirii, za� kiedy te znajduj¹ siê ju¿ na polu bitwy, burza cichnie [Helga
kvida Hundingsbana II 16+]. Równie¿ nazwy rzek, które wyp³ywaj¹ z
Niflhelu, ³¹cz¹ znaczenia militarne i atmosferyczne: Gunnthra "prowoku-
j¹ca bitwy", Slid "straszliwa", Hrid "wzburzona", Leipt "szybka jak b³ys-
kawica", Gjöll "ogieñ" [Snorri 1984:32].

W pie�niach i opowie�ciach Eddy niewiele jest innych wzmianek o
piorunach. W pie�ni o Hamdirze Gudrun w ten sposób przedstawia swój
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smutek po stracie braci i córki: "Rado�æ ¿ycia znik³a jak listowie z drzewa,
gdy piorun uderzy³ w dniu gor¹cym" [Hamdismál 4:3�4]. Piorun oznacza tu
zupe³nie niespodziewan¹ i bolesn¹ wiadomo�æ. Wed³ug spisów zaklêæ,
burzê mo¿na uspokoiæ dziewi¹t¹ run¹ [Hávamál 154; Reginsmál 44:4;
Gróugaldr 11]. Natomiast na Grenlandii wierzono, ¿e pojawienie siê
bia³ego nied�wiedzia oznacza nadej�cie burzy od wschodu [Atlamál en
Grönlenzku 17]. Kierunek ten mo¿e mieæ zwi¹zek z po³o¿eniem krainy
olbrzymów, przeciw którym Thor odbywa³ wyprawy.

Prawdopodobnie drzewem zwi¹zanym z piorunem by³ ja³owiec
Mimameid; zostanie on zniszczony przez to, co jest najmniej spodziewane,
gdy¿ nie ima siê go ani ogieñ, ani ¿elazo. Ja³owiec ów rozk³ada swe ga³êzie
we wszystkich krajach i nikt nie wie, gdzie s¹ jego korzenie � jest wiêc
odpowiednikiem jesionu Yggdrasill. Na jego najwy¿szej ga³êzi siedzi kogut
Widofnir b³yszcz¹cy jak b³yskawica; jest on powodem zmartwienia dla
Surta i Sinmary, a mo¿e go zabiæ tylko jedna strza³a, Rózga Z³ego sporz¹-
dzona przez Lokiego za pomoc¹ czarów. Rózga Z³ego jest schowana w
¿elaznej skrzyni Sinmary zamkniêtej na dziewiêæ zasuw i mo¿na j¹ dostaæ
tylko w zamian za jasn¹ kosê, któr¹ kogut nosi u ogona [Fjölsvinnmál
13�14, 18, 25�26, 30].

Thor i Thrym
��������������������������������������

Pewnego poranka Thor przebudzi³ siê i z w�ciek³o�ci¹ stwierdzi³, ¿e nie ma
przy nim Mjöllnira. Natychmiast poprosi³ o radê Lokiego, który by³
niezast¹piony w takich sytuacjach. Loki po¿yczy³ od Freyji szatê z piór
sokolich i polecia³ do kraju olbrzymów. Tam spotka³ Thryma, który
powiedzia³: "Jam to Hlorrida m³ot schowa³ g³êboko osiem mil pod ziemi¹;
lecz nikt go stamt¹d nie wydobêdzie, póki mi Freyji za ¿onê nie dacie"
[Thrymskvida 7]. Loki wróci³ do Asgardu i wraz z Thorem poszed³ do
Freyji, by j¹ przekonaæ do ma³¿eñstwa z olbrzymem. Bogini jednak, gdy
us³ysza³a ich propozycjê, "gniewem zawrza³a, w�ciek³o�ci¹ zia³a, a¿ gród
Asów zadr¿a³ w posadach" [Thrymskvida 12:1�2]. Asowie zebrali siê wiêc
na thingu, by zastanowiæ siê, jak w inny sposób odzyskaæ broñ Thora.
Heimdall zaproponowa³, by Thor przebra³ siê za Freyjê; ten pocz¹tkowo
odmawia³, gdy¿ ba³ siê, ¿e bogowie uznaj¹ go za wszetecznika, jednak Loki
przekona³ go, ¿e je�li nie odzyska m³ota, wtedy olbrzymy ³atwo pokonaj¹
Asów. Thor przywdzia³ wiêc w weselny welon, za� Loki przebra³ siê za
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s³u¿ebnicê � i obaj bogowie wyruszyli do siedziby Thryma. Olbrzym
przygotowa³ wspania³¹ ucztê weseln¹, na której Thor sam zjad³ ca³ego
pieczonego byka, osiem ³ososi, wszystkie s³odycze i popi³ to wszystko
trzema beczkami miodu. Thryma zdziwi³ apetyt panny m³odej, jednak Loki
wyja�ni³, ¿e "nie jad³a Freyja osiem dni i nocy, tak jej by³o têskno do ³o¿a
Jötuna" [Thrymskvida 26:3�4]. Wtedy olbrzym podniós³ welon, ¿eby
poca³owaæ wybrankê, jednak odskoczy³ na d³ugo�æ sali, gdy ujrza³ oczy
Thora, z których, jak mu siê zda³o, bucha³ ogieñ. Jednak i to Loki potrafi³
wyt³umaczyæ o�miodniow¹ bezsenno�ci¹ Freyji. Nastêpnie siostra olbrzyma
za¿¹da³a posagu panny m³odej, za� Thrym poleci³ przynie�æ m³ot, by
dokonaæ za jego pomoc¹ aktu za�lubin: "Z³ó¿cie Mjöllnira na ³onie
dziewicy, dajcie nam prawy �lub w imiê Wary" [Thrymskvida 30]. W ten
sposób Thor odzyska³ swoj¹ broñ i natychmiast "Thryma zabi³, Thursów
króla, potem olbrzymów ca³y ród zmia¿d¿y³. Zabi³ tê star¹ siostrê olbrzy-
ma, co siê wa¿y³a ¿¹daæ posagu, brz¹kn¹³ ko³o ucha � miast brzêcz¹cych
szylingów, m³otem w ³eb � miast naramienników" [Thrymskvida 31�32].

Pie�ñ o Thrymie ("burza"), w³adcy Thursów � lodowych olbrzymów, A.
Za³uska�Strömberg uzna³a za przepe³nion¹ ludowym humorem opowie�æ
wyja�niaj¹c¹ brak burz zim¹ [1986:125]. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e zim¹
raczej trudno prowadzi siê dzia³ania wojenne, wiêc nie potrzeba innego
wyja�nienia, dlaczego Thor wyrusza³ przeciwko olbrzymom wiosn¹ i po-
wraca³ do Asgardu jesieni¹. Niektórzy autorzy s¹dz¹, ¿e mo¿na ten w¹tek
zinterpretowaæ równie¿ jako zapis cyklu wegetacyjnego � Thor w takim
ujêciu by³by bogiem urodzaju zsy³aj¹cym ¿yciodajny deszcz [Eliade
1994:111; Krupp 1991:108]. Jednak jest to hipoteza bardzo s³abo udoku-
mentowana, gdy¿ Thor, choæ bóg atmosferyczny, nie ma jednak nic
wspólnego z wod¹ spadaj¹c¹ z chmur.

Oczy Thjaziego
��������������������������������������

Pewnego razu trzej Asowie, Odyn, Loki i Hönir, wybrali siê w góry i na
pustyniê bez zapasu ¿ywno�ci. Zeszli wiêc do doliny, gdzie ujrzeli stado
byd³a; zabili i zaczêli piec w ognisku jednego byka. Kiedy uznali, ¿e jest
gotów, rozgarnêli ¿ar � okaza³o siê jednak, ¿e miêso nadal jest surowe.
Zaczêli siê wiêc zastanawiaæ, jaka mo¿e byæ tego przyczyna. Wtedy
us³yszeli g³os z dêbu ponad nimi, który oznajmi³, ¿e to on nie pozwala ich
miêsu upiec siê. Podnie�li wzrok i ujrzeli wielkiego or³a, który doda³, ¿e
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miêso upiecze siê, je�li oddadz¹ mu czê�æ byka. Asowie zgodzili siê na to;
orze³ natychmiast sfrun¹³ i usiad³ na miêsie porywaj¹c bez zaproszenia
wszystkie ud�ce. Widz¹c to Loki zdenerwowa³ siê, chwyci³ wielk¹ pa³kê i
próbowa³ odgoniæ intruza. Orze³ odskoczy³ i wzbi³ siê w powietrze z jednym
koñcem kija wbitym w grzbiet i z Lokim wci¹¿ trzymaj¹cym drugi koniec.
Ptak lecia³ do�æ nisko i nogi Lokiego wlok³y siê po kamieniach i krzakach
tak, ¿e rêce Asa niemal zosta³y wyrwane ze stawów. Loki poprosi³ or³a o
lito�æ, ale ten odpowiedzia³, ¿e go nie pu�ci, dopóki nie z³o¿y przysiêgi na
d¹b, ¿e przyprowadzi Idun wraz z jej z³otymi jab³kami. Loki przysi¹g³ i
powróci³ do swych towarzyszy; dalsza historia ich wyprawy nie jest istotna.

Po powrocie Loki wywabi³ Idun z Asgardu twierdz¹c, ¿e znalaz³ jab³ka i
chcia³by j¹ poprosiæ o przyniesienie jej w³asnych w celu porównania.
Kiedy opu�cili warowniê, Thjazi przyby³ pod postaci¹ or³a i porwawszy
Idun odlecia³ z ni¹ do Thrymheimu.

Asowie bardzo przerazili siê z powodu znikniêcia Idun, gdy¿ bardzo
szybko stawali siê starzy i siwow³osi. Zebrali siê na naradê i zapytywali
jeden drugiego, kto ostatni s³ysza³ o Idun. Prêdko doszli do wniosku, ¿e
ostatnio przebywa³ z ni¹ Loki. Z³apali winnego i zagrozili mu �mierci¹ lub
torturami. Ten bardzo siê przestraszy³ i obieca³, ¿e pójdzie po Idun do kra-
ju olbrzymów, je�li Freyja po¿yczy mu sw¹ sokol¹ szatê. Kiedy przyby³ do
siedziby Thjaziego, olbrzyma nie by³o w domu, gdy¿ wybra³ siê by³ na po-
³ów. Idun siedzia³a w chacie sama. Loki zamieni³ j¹ w orzech i trzymaj¹c
go w szponach odlecia³ w po�piechu. Kiedy Thjazi powróci³ do domu i zo-
baczy³, ¿e nie ma Idun, przyj¹³ postaæ or³a i pofrun¹³ za Lokim powoduj¹c
po drodze straszliwy pêd powietrza. Asowie widz¹c soko³a i goni¹cego go
or³a wyszli na wa³y Asgardu z plikami p³askich wiórów. Gdy sokó³ skry³ siê
wewn¹trz warowni, podpalili wióry i zatrzymali or³a, który ba³ siê spaliæ
swoje pióra. Bogowie z okrucieñstwiem zabili olbrzyma Thjaziego w bramie
swej siedziby [Snorri 1984:97�100]. Loki stwierdzi³, ¿e to on zada³ �mier-
telny cios [Lokasenna 50:3�4], jednak równie¿ Thor chwali³ siê: "Zabi³em
Thjaza, znamienitego olbrzyma, oczy Alwaldowego syna rzuci³em wysoko w
niebo jasne, one s¹ dzie³ mych najwiêkszym pomnikiem, przez wszystkie
czasy ludzko�æ ogl¹daæ je bêdzie" [Hárbardsljód 19:1�5]. Z kolei Snorri,
który w opowie�ci o Thjazim nie wymienia ani razu imienia Thora, podaje,
¿e to Odyn zamieni³ oczy olbrzyma w gwiazdy chc¹c udobruchaæ córkê
Thjaziego, Skadi [Snorri 1984:99]. Ponadto Asowie pozwolili jej wybraæ
mê¿a spo�ród siebie; wybra³a tego, który mia³ najpiêkniejsze stopy, gdy¿
my�la³a, ¿e to Baldr � by³ to jednak Njörd [Kempiñski 1993:418]. Skadi i
Njörd byli rodzicami Freya i Freyji [Grimnismál 11; Snorri 1984:52].



117
��������������������������������������

Siedziba Thjaziego to Thrymheim ("dom burzy"); poniewa¿ zarówno
Thrym, jak i Thjazi byli olbrzymami zwi¹zanymi z burz¹, mo¿na przypusz-
czaæ, ¿e obaj wywodzili siê od jednej postaci, która z czasem uleg³a dyferen-
cjacji. Wed³ug tradycji przekazanej zarówno przez autora pie�ni o Waf-
thrudnirze [Vafthrúdnísmál 37], jak i przez Snorriego [1984:47], na pó³noc-
nym skraju nieba siedzi olbrzym o imieniu Hræsvelg przybieraj¹cy postaæ
or³a; kiedy macha on skrzyd³ami zrywaj¹c siê do lotu, wówczas powstaje
wiatr. Równie¿ on zdaje siê byæ odmian¹ postaci olbrzyma wywo³uj¹cego
burze, g³ównego przeciwnika Thora. W jednej z pie�ni Eddy poetyckiej
wyra�nie stwierdzono, ¿e Thjazi by³ najsilniejszym spo�ród olbrzymów,
mocniejszym nawet od Hrungnira [Grottasöngr 9:1�2], który by³ zwi¹zany
ze ska³ami. Olbrzym pod postaci¹ olbrzymiego ptaka wystêpuje tak¿e w
opowie�ci o Helgim synu Hjörwarda � w rozmowie z Atlim domaga siê w
zamian za pomoc licznych ofiar i �wi¹tyñ; nieco dalej jarl Franmar,
wychowawca kobiety, któr¹ Atli chcia³ zdobyæ, sam zamienia siê w or³a
[Helga kvida Hjörwardssonar I].

Thor i Olbrzym�Budowniczy
��������������������������������������

Pewien olbrzym zaproponowa³ bogom, ¿e w ci¹gu osiemnastu miesiêcy
zbuduje im potê¿n¹ kamienn¹ twierdzê w zamian za ksiê¿yc, s³oñce i
boginiê Freyjê. Bogowie przystali na to zastrzegaj¹c jednak, ¿e zap³ac¹
tylko w takim wypadku, je�li budowa zostanie ukoñczona przed pierwszym
dniem lata (to znaczy w sze�æ miesiêcy), za� olbrzym ca³¹ pracê wykona
sam. Jednak ze wzglêdu na skrócenie terminu pozwolili olbrzymowi, za
namow¹ Lokiego, u¿ywaæ konia Svadilfariego. Ponadto, poniewa¿ Thor
walczy³ wówczas na wschodzie z trollami, z³o¿yli przysiêgê, ¿e po powrocie
do Asgardu nie zabije on olbrzyma.

Olbrzym rozpocz¹³ budowê pierwszego dnia zimy i w ci¹gu sze�ciu
miesiêcy �ci¹gaj¹c przy pomocy konia wielkie kamienie niemal ukoñczy³
budowlê. Kiedy do wyznaczonego terminu pozosta³y ju¿ tylko trzy dni,
bogowie zrozumieli, ¿e olbrzym wywi¹¿e siê z umowy. Wówczas zaczêli siê
naradzaæ, co w tej sytuacji pocz¹æ. Wnet doszli do wniosku, ¿e g³ówn¹ winê
ponosi Loki, który namawia³ ich do przyjêcia propozycji olbrzyma � teraz
wiêc on powinien rozwi¹zaæ problem. Loki przestraszony gro�bami Asów
zamieni³ siê w klacz i odci¹gn¹³ Svadilfariego od pracy; z ich zwi¹zku
narodzi³ siê Sleipnir, o�mionogi wierzchowiec Odyna.
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Olbrzym bez pomocy swego konia nie zdo³a³ zakoñczyæ budowy twier-
dzy; po up³ywie wyznaczonego terminu bogowie wezwali Thora, który bez
namys³u uderzy³ m³otem w g³owê budowniczego tak mocno, ¿e jego czaszka
rozpad³a siê na kawa³ki i spad³a poni¿ej Helu [Snorri 1984:66�68]. By³o to
jednak z³amanie przysiêgi, co zosta³o podkre�lone w Wieszczbie Wölwy:
"Thor gniewem wzburzon samow³adnie m³ot wzniós³ � rzadko spokojny w
podobnych sprawach: z³amane s³owa, przysiêgi i �luby" [Völuspá 26].

�wiaty bogów i ludzi graniczy³y od wschodu z krainami lodowych i
skalnych olbrzymów; oddziela³ je od siebie tylko ¿elazny las [Snorri
1984:39]. Jedynie Thor by³ w stanie powstrzymaæ olbrzymy przed wtargniê-
ciem do Asgardu i Midgardu przez pó³ roku bezlito�nie pacyfikuj¹c ich
krainy i strzeg¹c granic � dlatego gdy powróci³ do domu i nieoczekiwanie
ujrza³ tam przedstawiciela wrogiego plemienia, bez zastanowienia zabi³ go
nie czekaj¹c na wyja�nienia Asów. Równie¿ w innych opowie�ciach Thor
wystêpuje jako bezwzglêdny têpiciel olbrzymów; sam chwali siê w
rozmowie z Harbardem, ¿e wymordowa³ olbrzymki powracaj¹ce w góry,
gdy¿ w przeciwnym wypadku ich ród móg³by zbytnio siê rozpleniæ i
wyprzeæ ludzi z ich ziemi [Hárbardsljód 23:1�4]. Gdyby nie interwencja
innych bogów, by³by roztrzaska³ czaszkê olbrzymce Hyrrokkin [Snorri
1984:82]. Usuwa³ on równie¿ inne zagro¿enia, trolle, potwory, a tak¿e
kobiety berserków zamieszkuj¹ce wyspê olbrzyma Ägira, Hlesey: "Wilczyce
to by³y, a nie niewiasty, strzaska³y mi okrêt, com go przycumowa³, pa³¹ z
¿elaza grozi³y, wygna³y mi Thjalfa" [Hárbardsljód 37, 39].

Thor i Hrungnir
��������������������������������������

Opowie�æ o pojedynku Thora z Hrungnirem zosta³a przekazana jedynie
przez Snorriego Sturlusona, który z kolei powo³uje siê na poemat Thjodolfa
z Hvin zatytu³owany "Haustlöng".

Pewnego razu, kiedy Thor wyprawi³ siê na wschód, aby zabijaæ trolle,
Odyn dosiadaj¹c Sleipnira wybra³ siê do kraju olbrzymów. Tam spotka³
olbrzyma Hrungnira, który stwierdzi³, ¿e koñ boga jest niezwykle r¹czy. Na
to Odyn odpar³, ¿e gotów jest za³o¿yæ siê o swoj¹ g³owê, ¿e równego jemu
nie znajdzie w ca³ej krainie olbrzymów. Hrungnir jednak stwierdzi³, ¿e jego
koñ Gulfaxi ("Z³otogrzywy") prze�cignie Sleipnira. S³ysz¹c to Odyn zapro-
ponowa³ wy�cig i bez chwili namys³u zawróciwszy konia zacz¹³ oddalaæ siê
od olbrzyma tak szybko, ¿e natychmiast znalaz³ siê po drugiej stronie
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wzgórza widocznego na horyzoncie. Hrungnir dosiad³ swojego wierzchow-
ca i pogalopowa³ za bogiem trzymaj¹c siê w równej odleg³o�ci od niego.

Zanim olbrzym zd¹¿y³ siê zorientowaæ, dok¹d zmierza, ju¿ znalaz³ siê w
Asgardzie. Kiedy zatrzyma³ siê przed drzwiami hallu, Asowie stwierdzili, ¿e
skoro ju¿ przyby³, to powinnien siê z nimi napiæ. Olbrzym chêtnie
skorzysta³ z zaproszenia i wnet upi³ siê opró¿niaj¹c za jednym razem oba
puchary Thora. Pijany zacz¹³ obra¿aæ Asów twierdz¹c, ¿e zaniesie Valhallê
do kraju olbrzymów, zatopi Asgard w morzu i zabije wszystkich bogów
oprócz Freyji i Sif, które zabierze do swego domu. Freyja, aby uspokoiæ
Hrungnira, podesz³a i dola³a mu piwa, wtedy jednak olbrzym zacz¹³
przechwalaæ siê, ¿e wypije wszystko z zapasów Asów. S³ysz¹c to bogowie
stracili cierpliwo�æ i wezwali Thora.

Thor wbieg³ do hallu i wywijaj¹c m³otem zapyta³, jakim prawem ol-
brzym siedzi w Valhalli i pije piwo z rogu podawanego przez Freyjê. Na to
Hrungnir odrzek³, ¿e zaprosi³ go Odyn. Thor stwierdzi³, ¿e to zaproszenie
nie wyjdzie olbrzymowi na zdrowie i nie opu�ci on Asgardu ¿ywy, jednak
Hrungnir zamiast nie przynosz¹cego s³awy zabójstwa bezbronnego i pija-
nego przeciwnika zaproponowa³ Asowi stoczenie pojedynku. Thor przyj¹³
wyzwanie i ustalili, ¿e spotkaj¹ siê ponownie za trzy dni w Grjotunagardar
("Dom kamiennego p³otu") na granicy krainy bogów i olbrzymów.

Hrungnir powróci³ do domu, by zabraæ swoj¹ tarczê i broñ oraz przygo-
towaæ siê do walki. Zyska³ on przez swoj¹ wyprawê wielki mir u olbrzymów,
którzy wiedzieli, ¿e jest on najsilniejszym z nich i je�li Thor go pokona,
bêd¹ mogli spodziewaæ siê wszystkiego, co najgorsze. Towarzysze Hrung-
nira, pragn¹c mu pomóc, ulepili z gliny postaæ ludzk¹ wysok¹ na dziewiêæ
mil i szerok¹ na trzy, nie mogli jednak znale�æ odpowiednio du¿ego serca,
by j¹ o¿ywiæ. W koñcu umie�cili w niej serce kobyle, które jednak i tak
okaza³o siê za ma³e; gliniany tchórzliwy potwór zwany Mokerkjalfi
("Mgielne cielê") zosta³ pó�niej bez trudu pokonany przez Thjalfiego.

Hrungnir uda³ siê na pole bitwy wyposa¿ony w ogromn¹ kamienn¹
tarczê i ostry krzemieñ, który nosi³ na ramieniu. Jego g³owa [Hárbardsljód
15], ramiona i serce by³y kamienne, to ostatnie ostre i trójk¹tne przypo-
mina³o kszta³tem znak 9 znany jako "serce Hrungnira".

Zanim Thor przyby³ na miejsce pojedynku, Thjalfi podbieg³ do
olbrzyma i ostrzeg³ go, ¿e Thor zobaczy³ jego tarczê i postanowi³ zaata-
kowaæ spod ziemi, gdy¿ od tej strony przeciwnik nie by³ zabezpieczony.
Hrungnir natychmiast po³o¿y³ tarczê na ziemi i stan¹³ na niej chwytaj¹c
obur¹cz krzemieñ. Nagle ujrza³ �wiat³o b³yskawicy i us³ysza³ huk gromu:
Thor wykorzysta³ podstêp swego s³ugi, pojawi³ siê nieoczekiwanie przed



120
��������������������������������������

olbrzymem i natychmiast rzuci³ m³otem, by ugodziæ Hrungnira w nieos-
³oniêty tu³ów. Olbrzym podniós³ krzemieñ i cisn¹³ go w kierunku lec¹cej
broni, jednak jego orê¿ rozpad³ siê na kawa³ki podczas zderzenia.
Wiêkszo�æ od³amków upad³a na ziemiê i od nich pochodz¹ wszystkie z³o¿a
krzemienia, jeden jednak wbi³ siê g³êboko w g³owê Thora, który zachwia³
siê i upad³. Tymczasem Mjöllnir rozbi³ czaszkê olbrzyma, którego cia³o
zwali³o siê przygniataj¹c jedn¹ nog¹ kark Thora.

Thjalfi, który zd¹¿y³ w tym czasie pokonaæ glinianego potwora, nie da³
rady nawet poruszyæ koñczyny Hrungnira. Równie¿ Asowie, którzy zbiegli
siê na wie�æ o wypadku Thora, nie mogli nic zrobiæ. Wówczas przyszed³
Magni, syn Thora i olbrzymki Jarnsaxy � w tym czasie trzyletnie (lub trzy-
dniowe [Kempiñski 1993:267]) dziecko � i odrzuci³ na bok nogê Hrungnira
wyra¿aj¹c ¿al, ¿e nie przyby³ wcze�niej, gdy¿ móg³by wspomóc ojca zabija-
j¹c olbrzyma nagimi piê�ciami. Wówczas Thor podniós³ siê i przepowie-
dzia³, ¿e jego syn wyro�nie na silnego wojownika, po czym podarowa³ mu
Gulfaxiego, ogiera Hrungnira. Na to Odyn oburzy³ siê, ¿e Thor podarowa³
takiego wspania³ego konia synowi olbrzymki, zamiast rodzonemu ojcu.

Thor wróci³ do Thrudvangar z kawa³kiem krzemienia w g³owie. Dowie-
dzia³a siê o tym wieszczka Groa, ¿ona Aurvandila Dzielnego � przyby³a do
boga i zaczê³a wypowiadaæ nad nim zaklêcia, a¿ krzemieñ poluzowa³ siê.
Kiedy Thor poczu³, ¿e mo¿e pozbyæ siê uci¹¿liwego od³amka, zapragn¹³
odwdziêczyæ siê czarownicy za uzdrowienie. Zdradzi³ jej wiêc, ¿e przeby³
rzekê Elivag nios¹c jej mê¿a z kraju olbrzymów na pó³noc w koszu na
plecach, i na dowód pokaza³ jeden z jego palców, który wystawa³ z koszyka,
zamarz³ i Thor u³amawszy go rzuci³ na niebo, gdzie zamieni³ siê w gwiazdê
zwan¹ Palcem Aurvandila [por. Kempiñski 1993:159�160]. Wkrótce Aur-
vandil powinien powróciæ wiêc do domu. Groa tak siê ucieszy³a z powodu
tej wiadomo�ci, ¿e zapomnia³a zaklêcia i od³amek ju¿ bardziej siê nie
poluzowa³. Tkwi on ci¹gle w g³owie Thora i porusza siê za ka¿dym razem,
kiedy kto� rzuci krzemieñ na pod³ogê [Snorri 1984:103�106].

Thor i Geirröd
��������������������������������������

Pewnego razu Thor musia³ wyprawiæ siê do Geirrödargardar bez Mjöll-
nira, pasa si³y i rêkawic. Winny temu by³ Loki, który mu towarzyszy³. Zda-
rzy³o siê bowiem wcze�niej, ¿e Loki fruwaj¹c sobie dla zabawy w sokolim
stroju Frigg wlecia³ na terytorium olbrzyma Geirröda. Zobaczy³ tam wielk¹
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halê, usiad³ na framudze okna i zajrza³ do �rodka. Olbrzym jednak go
ujrza³ i poleci³ s³ugom schwytaæ i przynie�æ. Pos³aniec mia³ trudno�ci z
wdrapaniem siê na �cianê hali, gdy¿ wznosi³a siê ona wysoko. Loki by³
rozbawiony obserwuj¹c wysi³ki wspinaj¹cego siê w jego kierunku cz³owieka
i nie mia³ zamiaru odlatywaæ, dopóki tamten nie dotrze zbyt blisko. Kiedy
pos³aniec znalaz³ siê tu¿ obok, Loki rozpostar³ skrzyd³a i poderwa³ nogi,
ale okaza³ siê zbyt wolny: zosta³ schwytany i przyniesiony do Geirröda,
który ujrzawszy jego oczy zrozumia³, ¿e mo¿e mieæ do czynienia z cz³owie-
kiem. Kaza³ Lokiemu przemówiæ, lecz ten uparcie milcza³. Wówczas zam-
kn¹³ go w skrzyni i g³odzi³ przez trzy miesi¹ce. Kiedy ponownie kaza³
Lokiemu mówiæ, ten zdradzi³, kim jest, i obieca³, ¿e przyprowadzi Thora do
warowni Geirröda albo bez m³ota, albo bez pasa si³y.

Thor podczas drogi do olbrzyma zatrzyma³ siê u olbrzymki Grid, matki
Vidara Milcz¹cego. Powiedzia³a mu ona, ¿e Geirröd to sprytny i niebez-
pieczny wróg, a tak¿e po¿yczy³a swój w³asny pas si³y i rêkawice oraz
ró¿d¿kê zwan¹ lask¹ Gridy. Id¹c dalej Thor zbli¿y³ siê do wielkiej rzeki
Vimur. Za³o¿y³ pas si³y i skierowa³ przeciwko falom laskê Gridy, a tymcza-
sem Loki przypi¹³ siê do pasa. Kiedy Thor przeby³ ju¿ g³ówny nurt, woda
podnios³a siê i za³ama³a nad jego ramionami. Okaza³o siê, ¿e w górze
rzeki, w skalistym w¹wozie stoi okrakiem córka Geirröda, Gjalp, i to ona
powoduje wezbranie. Thor podniós³ z dna otoczak i rzuci³ go w olbrzymkê
mówi¹c, ¿e rzeka powinna byæ spiêtrzona tu¿ przy �ródle. W tym momencie
zosta³ wyrzucony na brzeg i chwytaj¹c ga³¹� jarzêbiny wygramoli³ siê z
doliny. Z tego powodu jarzêbina jest nazywana ratunkiem Thora.

Kiedy Thor przyby³ do Geirröda, zosta³ wraz z towarzyszami zapro-
wadzony do szopy, w której trzymano koz³y i gdzie by³o tylko jedno krzes³o.
Zaj¹³ je Thor, który wkrótce stwierdzi³, ¿e unosi siê w kierunku dachu;
napar³ wiêc mocno na krzes³o, skierowa³ laskê Gridy ku górze i po chwili
upad³ s³ysz¹c g³o�ny krzyk. Okaza³o siê, ¿e pod krzes³em by³y dwie córki
Geirröda, Gjalp i Greip, którym Thor w³a�nie po³ama³ plecy.

Nastêpnie Geirröd wezwa³ Thora do hali, by zmierzyæ siê z nim w grach
zrêczno�ciowych. Ca³a hala by³a wype³niona wielkimi p³omieniami. Kiedy
Thor stan¹³ twarz¹ w twarz z olbrzymem, ten chwyci³ szczypcami rozgrzan¹
do czerwono�ci ¿elazn¹ strza³ê i rzuci³ j¹ w Asa. Jednak Thor chwyci³
pocisk w locie ¿elazn¹ rêkawic¹; Geirröd widz¹c to na wszelki wypadek
skry³ siê za ¿elaznym s³upem. Thor rzuci³ strza³ê, która przebi³a s³up,
Geirröda, mur i utkwi³a g³êboko w ziemi [Snorri 1984:106�108].
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Thor i Skrymir � Utgard�Loki
��������������������������������������

Thor, Loki, Thjalfi i Röskva wyruszyli poprzez g³êboki ocean do kraju
olbrzymów. Po przybiciu do brzegu weszli w wielki las, przez który szli a¿
do zmroku. Kiedy zapad³a noc, zaczêli szukaæ miejsca, gdzie mogliby siê
zatrzymaæ. Znale�li wielk¹ halê z drzwiami otwartymi na ca³¹ szeroko�æ;
weszli do niej i u³o¿yli siê do snu. O pó³nocy jednak nast¹pi³o wielkie
trzêsienie ziemi; ziemia zaczê³a siê ko³ysaæ pod nimi, a budynek trz¹�æ.
Thor poderwa³ siê i zebra³ towarzyszy; znale�li w �rodku hali po prawej
stronie boczne pomieszczenie i schronili siê w nim. Thor usiad³ przy
drzwiach, a inni naprzeciw niego; byli przera¿eni, lecz Thor �cisn¹³ trzonek
m³ota i by³ zdecydowany broniæ siê. Przez ca³¹ noc a¿ do �witu s³yszeli na
zewn¹trz okropny ryk. Rankiem Thor wyszed³ na zewn¹trz i zobaczy³
le¿¹cego na skraju lasu mê¿a, który, jak twierdzi Snorri Sturluson, wcale
nie by³ karze³kiem. Spa³ on i g³o�no chrapa³ � w³a�nie to chrapanie tak
przerazi³o w nocy Thora i jego towarzyszy.

Thor za³o¿y³ pas si³y, lecz zanim zd¹¿y³ zrobiæ cokolwiek innego, �pi¹cy
obudzi³ siê i podniós³. Thor by³ zbyt zaskoczony, by uderzyæ go m³otem,
wiêc zamiast tego zapyta³, jak tamten siê nazywa. Ów odpowiedzia³, ¿e ma
na imiê Skrymir ("Wielki towarzysz") i nie musi pytaæ Thora o jego imiê,
gdy¿ poznaje go. Nastêpnie wyci¹gn¹³ rêkê i chwyci³ swoj¹ rêkawicê, któr¹
Thor i jego towarzysze wziêli poprzedniego dnia za halê i w której kciuku
spêdzili noc [Hárbardsljód 26:1�5]. Pó�niej Loki naigrywa³ siê, ¿e "Thor
ma si³ê du¿¹, lecz odwagê ma³¹: strach mia³e�, gdy skryli ciê w rêkawicê,
nie przyzna³e� siê wtedy, ¿e� Thorem, nie odwa¿y³e� siê z trwogi strasznej
ni piardn¹æ ni kichn¹æ, by ciê Fjalar nie s³ysza³" [Lokasenna 60:3�4].

Skrymir zapyta³ Thora, czy zechcia³by mu towarzyszyæ, na co ów
odpar³, ¿e owszem. Wówczas olbrzym rozwi¹za³ swój worek z jedzeniem i
by³ gotów do �niadania; równie¿ Thor i towarzysze poszli po swoje zapasy.
Kiedy zjedli, Skrymir zaproponowa³, ¿eby z³o¿yli swoj¹ ¿ywno�æ w jednym
miejscu. Thor zgodzi³ siê i olbrzym zebra³ wszystkie zapasy w jednym
worku, który zarzuci³ sobie na plecy.

Przez ca³y dzieñ Skrymir prowadzi³ id¹c ogromnymi krokami; dopiero
pó�nym wieczorem zatrzymali siê pod wielkim dêbem na nocleg. Skrymir
powiedzi³, ¿e jest zmêczony i od razu po³o¿y siê spaæ, natomiast Thor mo¿e
zje�æ wraz ze swoimi towarzyszami kolacjê. W chwilê pó�niej by³o znów
s³ychaæ g³o�ne chrapanie olbrzyma. Thor podniós³ wór z ¿ywno�ci¹, aby go
otworzyæ, jednak nie móg³ dobrze chwyciæ sznura i szarpi¹c wêze³ zaciska³
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go coraz mocniej. Loki pó�niej szydzi³ z boga: "Mocne zda³y ci siê
powrózki Skrymira, gdy� nie móg³ rozwi¹zaæ worka z ¿ywno�ci¹, choæ
zdrów, bliski� by³ �mierci g³odowej" [Lokasenna 62:3�5].

Kiedy Thor spostrzeg³, ¿e jego wysi³ek na nic siê nie zdaje, wpad³ we
w�ciek³o�æ, chwyci³ m³ot w obie d³onie i uderzy³ Skrymira w g³owê.
Olbrzym obudzi³ siê i zapyta³, co to za li�æ spad³ mu na g³owê i czy Thor i
jego towarzysze zjedli ju¿ i s¹ gotowi do snu. Thor odrzek³, ¿e w³a�nie id¹
po³o¿yæ siê pod inny d¹b. Jednak byli zbyt przestraszeni, by zasn¹æ. O
pó³nocy chrapanie Skrymira sta³o siê tak g³o�ne, ¿e las odbija³ d�wiêk.
Wtedy Thor podszed³ do olbrzyma, gwa³townie podniós³ m³ot i uderzy³ w
sam �rodek sklepienia czaszki; broñ zag³êbi³a siê w g³owie a¿ po trzonek.
Skrymir natychmiast obudzi³ siê i zapyta³, czy ¿o³¹d� upad³ na jego g³owê i
dlaczego Thor jeszcze nie �pi. Ten po�piesznie siê wycofa³ mówi¹c, ¿e
w³a�nie siê obudzi³, ale jest �rodek nocy i powinni jeszcze spaæ. Pomy�la³
jednak, ¿e je�li nadarzy siê trzecia sposobno�æ, to tego ciosu Skrymir ju¿
nie prze¿yje; po³o¿y³ siê i czeka³, a¿ olbrzym znów za�nie.

Tu¿ po wschodzie s³oñca pozna³ po g³osie, ¿e Skrymir obróci³ siê.
Wsta³, podszed³ do niego, podniós³ m³ot i z ca³ej si³y uderzy³ w ods³oniêt¹
skroñ olbrzyma; tym razem m³ot pogr¹¿y³ siê a¿ po rêkoje�æ. Skrymir
usiad³ pocieraj¹c policzek i zapyta³, czy aby jaki� ptak nie siedzi na ga³êzi
nad nim, gdy¿ ma wra¿enie, ¿e ptasie ³ajno upad³o mu na g³owê. Nastêpnie
zauwa¿y³, ¿e ju¿ czas wstaæ i i�æ dalej do pobliskiej twierdzy, która nazywa
siê Utgard. Nastêpnie ostrzeg³ Thora i jego towarzyszy, ¿e o ile jego uwa-
¿aj¹ za giganta, to mieszkañcy Utgardu s¹ jeszcze wiêksi. Doda³ równie¿
radê, ¿eby nie zachowywali siê arogancko, gdy¿ domownicy Utgard�Lo-
kiego nie lubi¹ samochwa³ów. Zauwa¿y³ ponadto, ¿e na ich miejscu by³by
zawróci³, je�li jednak pójd¹ dalej, powinni kierowaæ siê na wschód. On sam
za� pod¹¿y na pó³noc ku górom, które s¹ widoczne na horyzoncie.
Nastêpnie wzi¹³ wór z ¿ywno�ci¹ i zarzuciwszy go sobie na plecy odszed³ w
kierunku lasu. Jak zauwa¿y³ Snorri, nie ma nigdzie wzmianki o tym, by
Asowie kiedykolwiek wyrazili chêæ ponownego spotkania z nim.

Thor i jego towarzysze wyruszyli w drogê i szli a¿ do po³udnia, kiedy to
ujrzeli warowniê po³o¿on¹ na równinie. Kiedy dotarli do niej, okaza³o siê,
¿e brama jest zamkniêta. Thor wszed³ na ni¹, ale nie móg³ jej otworzyæ.
Weszli wiêc przeciskaj¹c siê przez szparê pomiêdzy ryglami.

Za bram¹ znajdowa³a siê wielka hala; weszli do niej przez otwarte
szeroko drzwi. Wewn¹trz ujrzeli wielk¹ liczbê olbrzymów siedz¹cych na
dwóch ³awach. Podeszli do w³adcy Utgard�Lokiego i pozdrowili go, ale
du¿o czasu minê³o, zanim ten ich zauwa¿y³. W koñcu jednak olbrzym
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u�miechn¹³ siê widz¹c Thora i rzek³: "Nowiny z odleg³ych krain wolno tu
docieraj¹, lecz nie mylê siê chyba s¹dz¹c, ¿e ty, karze³ku, jeste�
Thor�wo�nica? Musisz byæ silniejszy, ni¿ wskazuje na to twój wygl¹d.
Powiedz mi, w jakich umiejêtno�ciach ty i twoi towarzysze jeste�cie
niedo�cignieni wed³ug w³asnego uznania? My bowiem nie zwykli�my go�ciæ
nikogo, kto nie jest mistrzem w jakiej� sztuce lub sprawno�ci".

S³ysz¹c to wyst¹pi³ zza pleców Thora Loki i pochwali³ siê, ¿e nikt nie
mo¿e siê z nim równaæ pod wzglêdem szybko�ci jedzenia. Na to
Utgard�Loki zawo³a³ siedz¹cego na koñcu ³awy mê¿a imieniem Logi, który
zaj¹³ miejsce obok Lokiego. S³udzy wnie�li do hali wielk¹ drewnian¹ deskê,
na której po³o¿yli górê pieczonego miêsa. Loki usiad³ na jednym koñcu, a
Logi na drugim i obaj zaczêli je�æ tak szybko, jak tylko potrafi¹. Spotkali
siê dok³adnie po�rodku deski, ale tam okaza³o siê, ¿e co prawda Loki
pozostawi³ tylko ogryzione ko�ci, ale Logi zjad³ nie tylko miêso i ko�ci, lecz
tak¿e deskê; wszyscy wiêc uznali, ¿e Loki przegra³ pojedynek.

Nastêpnie Utgard�Loki zapyta³ Thjalfiego, w czym jest najlepszy. Ten
odpar³, ¿e jest doskona³ym biegaczem i z pewno�ci¹ prze�cignie tego, kogo
olbrzym wybierze. Utgard�Loki stwierdzi³, ¿e musi byæ rzeczywi�cie szybki,
je�li chce tego dokonaæ; wszyscy zebrani wyszli przed halê, gdzie
znajdowa³ siê wyrównany plac. Utgard�Loki przywo³a³ m³odzieñca o
imieniu Hugi i poleci³ mu wspó³zawodniczyæ z Thjalfim. Obaj biegacze
wystartowali jednocze�nie, ale Hugi oddali³ siê tak bardzo, ¿e powróciwszy
spotka³ Thjalfiego tu¿ w pobli¿u pocz¹tku bie¿ni. Wówczas Utgard�Loki
stwierdzi³, ¿e Thjalfi powinien bardziej siê przy³o¿yæ, je�li chce zwyciê¿yæ.
Wspó³zawodnicy pobiegli po raz drugi; tym razem, gdy Hugi dobieg³ do
koñca i odwróci³ siê, Thjalfi by³ za nim daleko na strza³ z kuszy. Widz¹c to
Utgard�Loki powiedzia³, ¿e ju¿ nie wierzy, by Thjalfi móg³ wygraæ
pojedynek, ale mo¿e spróbowaæ po raz trzeci. Tym razem kiedy Hugi
skoñczy³ bieg i odwróci³ siê, Thjalfi by³ w po³owie drogi � wszyscy zgodnie
orzekli, ¿e nie warto dalej próbowaæ.

Nastêpnie Utgard�Loki zapyta³ Thora, czym on móg³by siê pochwaliæ,
gdy¿ s³ysza³ wiele opowie�ci o jego wielkich czynach. Thor odpowiedzia³,
¿e najchêtniej by siê napi³. Utgard�Loki odpar³, ¿e to dobry pomys³ i kiedy
wszyscy powrócili do hali, wezwa³ podczaszego, aby nape³ni³ róg, z którego
zwykli piæ domownicy. Podczaszy wnet wróci³ i w³o¿y³ róg w rêce Thora.
Utgard�Loki doda³, ¿e dobrze jest opró¿niæ to naczynie jednym ³ykiem,
niektórzy potrzebuj¹ a¿ dwóch, ale nie ma nikogo, kto nie zdo³a³by wypiæ
wszystkiego trzema.
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Thor spojrza³ na róg, który nie zrobi³ na nim wra¿enia, gdy¿ by³ krótki,
a on odczuwa³ wielkie pragnienie. Zacz¹³ piæ wielkimi ³ykami i by³ pewien,
¿e nie bêdzie musia³ przechylaæ naczynia dwa razy. Kiedy jednak zabrak³o
mu oddechu i podniós³ g³owê, by zobaczyæ, ile jeszcze zosta³o, ze zdumie-
niem stwierdzi³, ¿e napoju by³o tylko odrobinê mniej, ni¿ na pocz¹tku.

Utgard�Loki zacz¹³ z niego szydziæ twierdz¹c, ¿e nigdy by nie przy-
puszcza³, gdyby kto� mu powiedzia³, ¿e Asa�Thor nie mo¿e opró¿niæ nieco
wiêkszego rogu. Doda³ jednak, ¿e pewnie uda mu siê za drugim razem.
Thor nie odpowiedzia³, tylko przytkn¹³ róg do ust z zamiarem wypicia tego,
co pozosta³o � jednak i tym razem straci³ dech. Teraz poziom napoju
obni¿y³ siê o tyle, ¿e naczynie mo¿na by³o utrzymaæ nie roni¹c zawarto�ci.
Wówczas olbrzym stwierdzi³, ¿e trzeci ³yk musi byæ bardzo du¿y, je�li Thor
chce opró¿niæ róg i ¿e nie mo¿e on byæ uwa¿any przez niego za takiego
bohatera, za jakiego maj¹ go Asowie, je�li nie wyka¿e siê w innych
próbach. Thor s³ysz¹c to zawrza³ gniewem, przytkn¹³ po raz trzeci naczynie
do ust i wzi¹³ taki d³ugi ³yk, jaki tylko móg³. Równie¿ jednak tym razem
ró¿nica poziomów by³a nieznaczna, odda³ wiêc róg i nie chcia³ wiêcej piæ.

Utgard�Loki orzek³, ¿e jego si³a nie jest tak wielka, jak to sobie wyob-
ra¿a³ i ¿e nie popisa³ siê. Ale je�li chce, mo¿e sprawdziæ siê w innej
umiejêtno�ci, w której celuj¹ tutejsze dzieci, a polegaj¹cej na podnoszeniu
kota z ziemi. Thor przyj¹³ wyzwanie i podszed³ do sporego szarego kota,
który w³a�nie zeskoczy³ na pod³ogê hali, splót³ rêce pod jego brzuchem i
zacz¹³ podnosiæ. Jednak kot wygina³ grzbiet w miarê, gdy Thor wznosi³
rêce. Dopiero, kiedy ten trzyma³ je tak wysoko, jak tylko móg³, zwierzê
musia³o unie�æ jedn¹ ³apê ponad pod³ogê. Niczego wiêcej nie uda³o siê
Asowi dokonaæ.

Utgard�Loki stwierdzi³, ¿e spodziewa³ siê tego, gdy¿ jest to do�æ du¿y
kot, a Thor wygl¹da raczej na malutkiego w porównaniu z olbrzymami.
Wówczas Thor zdenerwowa³ siê i rzek³: "nazywaj mnie karze³kiem, je�li
chcesz, ale pozwól mi zmierzyæ siê z kim� w zapasach, gdy¿ jestem
w�ciek³y!" Utgard�Loki spojrza³ na ³awy, ale nie znalaz³ nikogo tak
ma³ego, by by³ odpowiednim przeciwnikem dla Thora. Wezwa³ wiêc swoj¹
piastunkê, staruszkê Elli, która, jak stwierdzi³, zwyciê¿a³a ju¿ bardziej
krzepkich mê¿czyzn, ni¿ Thor.

Zapasy skoñczy³y siê bardzo szybko: Thor straci³ równowagê i upad³ na
kolano, a Utgard�Loki stwierdzi³, ¿e nie ma potrzeby, by Thor zmaga³ siê z
kim� jeszcze. By³ ju¿ pó�ny wieczór, wiêc w³adca olbrzymów pokaza³
Thorowi i jego towarzyszom, gdzie maj¹ usi¹�æ, i otoczy³ ich wielk¹ go�-
cinno�ci¹.
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Nazajutrz o �wicie Asowie ubrali siê i byli gotowi do odej�cia. Po �nia-
daniu Utgard�Loki odprowadzi³ ich a¿ do rozstajów. Kiedy siê ¿egnali, za-
pyta³ Thora, czy uwa¿a swoj¹ wyprawê za udan¹ i czy spotka³ kiedy� kogo-
kolwiek potê¿niejszego od niego. Thor odpowiedzia³, ¿e czuje siê zawsty-
dzony i wie, ¿e olbrzym bêdzie go mia³ za byle kogo, a on tego nie  lubi.

Wtedy Utgard�Loki powiedzia³: "Poniewa¿ odchodzisz z warowni i
nigdy ju¿ do niej nie powrócisz, teraz poznasz prawdê. Wiedzia³em, ¿e
jeste� potê¿ny i twoje przybycie by³oby dla mnie nieszczê�ciem. Dlatego
oszuka³em ciê czarami. Na pocz¹tku, kiedy do³¹czy³em do ciebie w lesie,
zawi¹za³em worek z ¿ywno�ci¹ ¿elaznym drutem � dlatego nie uda³o ci siê
go otworzyæ. Nastêpnie uderzy³e� mnie trzykrotnie m³otem. Pierwszy cios
by³ najl¿ejszy, ale ju¿ ten móg³ spowodowaæ moj¹ �mieræ. Kiedy ujrza³e�
siod³owate wzgórza w pobli¿u mojej siedziby i w�ród nich trzy kwadratowe
doliny, w tym jedn¹ bardzo g³êbok¹ � to by³y znaki pozostawione przez twój
m³ot. Umie�ci³em wzgórza na linii ciosu, ale ty tego nie zauwa¿y³e�.
Podobnie by³o, kiedy wspó³zawodniczyli�cie z moimi domownikami. Loki
by³ bardzo g³odny i jad³ szybko, ale Logi to dziki ogieñ, który spala deskê
równie szybko, jak miêso. Hugi, z którym �ciga³ siê Thjalfi, by³ moj¹ my�l¹
i dlatego twój towarzysz nie móg³ byæ szybszy. Za� kiedy pi³e� z rogu i
wydawa³o ci siê, ¿e robisz to bardzo wolno, ja dziwi³em siê, jak w ogóle jest
to mo¿liwe � koniec rogu by³ w oceanie i kiedy dotrzesz na brzeg sam
zobaczysz, jak bardzo zmniejszy³e� poziom wody. My�lê, ¿e nie mniej
zdumiewaj¹ce by³o, kiedy unios³e� kota, gdy¿ prawdê mówi¹c wszyscy byli
przera¿eni, gdy uda³o ci siê podnie�æ jedn¹ z jego nóg. Nie by³ to bowiem
zwyk³y kot, tylko Midgardsorm, który le¿y zwiniêty i jest tak d³ugi, ¿e
otacza �wiat. Podnios³e� go tak wysoko, ¿e niemal dosiêgn¹³ nieba. Równie
wielkiego wyczynu dokona³e� tak d³ugo opieraj¹c siê w walce z Elli i
upadaj¹c w koñcu tylko na jedno kolano, poniewa¿ nigdy nie by³o ani nie
bêdzie nikogo, kto by nie zosta³ w koñcu pokonany przez staro�æ. Teraz
po¿egnamy siê i bêdzie lepiej dla nas obu, je�li nie przybêdziesz do mnie
ponownie, bêdê bowiem chroni³ moj¹ siedzibê przy pomocy takiej lub innej
magii i nie uda ci siê mnie pokonaæ".

Kiedy Thor us³ysza³ s³owa olbrzyma, podniós³ m³ot, ale w momencie,
kiedy zadawa³ cios, Utgard�Loki znikn¹³. Wtedy powróci³ do twierdzy, by
j¹ zniszczyæ, ale nie znalaz³ niczego poza piêkn¹ i obszern¹ równin¹.
Powróci³ wiêc do Thrudvangar, sk¹d wkrótce wyruszy³ do Hymira [Snorri
1984:71�78]. Bior¹c pod uwagê strukturê opowie�ci o spotkaniu Thora z
Utgard�Lokim mo¿na j¹ uznaæ za mit obrazuj¹cy schemat inicjacji wojow-
nika, który móg³ byæ stosowany przez pó³nocnych Germanów. Trzeba tutaj
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podkre�liæ kilka istotnych elementów potwierdzaj¹cych tak¹ interpretacjê.
Przede wszystkim akcja toczy siê w Utgardzie, zewnêtrznej czê�ci wszech-
�wiata zamieszka³ej przez olbrzymy. Na wstêpie pojawia siê postaæ
wzbudzaj¹cego strach przewodnika, który prowadzi Thora do miejsca
inicjacji � twierdzy Utgard�Lokiego. Nastêpnie Thor poddawany jest trzem
próbom, które odpowiadaj¹ trzem w³a�ciwo�ciom wojownika; inicjowany
dopiero po pewnym czasie jest informowany o ich wyniku [por. Dziêcio-
³owska 1999:61�62].

Thor i Midgardsorm
��������������������������������������

Pewnego dnia bogowie powrócili z ³owów i zachcia³o im siê piæ. Za
pomoc¹ wró¿b dowiedzieli siê, ¿e olbrzymowi Ägirowi dobrze siê powodzi,
wiêc pos³ali Thora, by nakaza³ mu przygotowaæ ucztê. Olbrzym nie mia³
jednak ochoty go�ciæ bogów i odrzek³, ¿e nie ma kot³a do warzenia piwa
tak wielkiego, by wystarczy³o napoju dla wszystkich. Bogowie zaczêli szu-
kaæ odpowiedniego naczynia, ale nigdzie nie mogli znale�æ. Wówczas Tyr
zwierzy³ siê Thorowi, ¿e "na wschód od Eliwagu, na skraju nieba mieszka
Hymir, olbrzym � jak pies m¹dry � on, mój rodzic, dzier¿y kocio³ dzielny,
pojemny, jak rzadko, na milê g³êboki" [Hymiskvida 5]. Obaj bogowie
pojechali wiêc najpierw do Egilla, gdzie okula³ jeden z koz³ów Thora, a
nastêpnie skierowali siê do siedziby Hymira. Kiedy dotarli na miejsce,
gospodarza nie by³o w domu; przyjê³a ich babka Tyra o dziewiêciuset
g³owach i jego bia³obrewa matka, która poleci³a bogom ukryæ siê, gdy¿
Hymir "jest bardzo czêsto sk¹py dla go�ci, a skory do gwa³tu" [Hymiskvida
9:3�4]. Olbrzym wróci³ wieczorem z ³owów i dowiedziawszy siê, ¿e jego syn
i Thor ukrywaj¹ siê pod szczytow¹ �cian¹ domu, spojrza³ tam i wzrokiem
roztrzaska³ s³up; z belki pu³apu nad g³owami bogów spad³o i rozbi³o siê
osiem kot³ów, tylko jeden pozosta³ nienaruszony. Hymir by³ niezadowolony
z przybycia syna i Thora, ale ugo�ci³ ich pieczeni¹ z trzech byków, z
których dwa zjad³ sam Thor. Olbrzym widz¹c to orzek³, ¿e nie ma wiêcej
¿ywno�ci i nazajutrz bêd¹ musieli zadowoliæ siê tym, co z³owi¹. Za przynêtê
mia³ pos³u¿yæ wó³ ze stad Hymira; Thor "pomkn¹³ do lasu, gdzie byk pas³
siê, ca³y czarny" i "z³ama³ mu nasadê rogów" [Hymiskvida 19:1�2,4].

Nazajutrz Thor i Hymir wyp³ynêli w morze, Thor proponowa³, ¿eby
p³yn¹æ dalej, jednak Hymir nie mia³ na to ochoty. Zaczêli po³ów. Hymir
z³owi³ za jednym zamachem dwa wieloryby, za� Thor usadowi³ siê na tylnej
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stewie i "obroñca ludu � w przysz³o�ci wê¿a zgniecie sam � na wêdkê
wo³owy ³eb zahaczy³; po³kn¹³ przynêtê wróg bogów zajad³y, co w kr¹g
opasuje ziemie wszystkie. Bez trwogi wyci¹gn¹³ mêstwem s³awny Thor
jadowitego wê¿a za burtê, m³otem wali³ ³ba wierzcho³ek wysoki, r¹ba³
wilczego brata srogiego." [Hymiskvida 23�24]. W tym momencie nast¹pi³o
zak³ócenie równowagi �wiata: "przepa�ci ryknê³y, rafy echem zawy³y,
ziemia siê stara zatrzês³a" [Hymiskvida 25:1�2].

W tym miejscu w Pie�ni Hymira brakuje kilka linii, Snorri Sturluson
podaje, ¿e Hymir przeci¹³ linê wêdki i Midgardsorm zanurzy³ siê na powrót
w morzu. Olbrzym i bóg powrócili na wybrze¿e; Thor, ¿eby udowodniæ, ¿e
bêdzie w stanie zabraæ kocio³, przeniós³ okrêt i po³ów do dworu. Hymir
jednak nie mia³ ochoty oddawaæ warnika, wiêc podda³ Asa nastêpnej
próbie: poleci³ mu roztrzaskaæ kryszta³owy puchar. Thor uderzy³ naczy-
niem o granitowy s³up, który rozkruszy³ siê, a pomimo to puchar pozosta³
ca³y. Wtedy matka Tyra poradzi³ mu, ¿eby uderzy³ o g³owê Hymira, która
jest twardsza od kamienia. W ten sposób Thor skruszy³ kielich i olbrzym
zgodzi³ siê oddaæ kocio³, je�li tylko bogowie potrafi¹ go unie�æ. Tyr dwa
razy próbowa³, ale nie uda³o mu siê nawet poruszyæ warnika. Natomiast
Thor bez trudu zarzuci³ na siebie naczynie, które zakry³o go zupe³nie
[Hymiskvida 35]. Po pewnym czasie Hymir rozmy�li³ siê i wraz z gromad¹
wielog³owych olbrzymów zacz¹³ �cigaæ Asów. Wtedy Thor zatrzyma³ siê,
rzuci³ m³otem i pozabija³ wszystkich. Jednak na tym nie skoñczy³y siê
k³opoty; wkrótce po tym przewróci³ siê jeden z koz³ów, ten, który okula³
podczas pobytu bogów u Egilla. Mimo to Thor "zwyciêski przyby³ na bogów
ting i przyniós³ kocio³, ten, co Hymir mia³, a ka¿dej zimy bogowie piæ bêd¹
piwo u Ägira" [Hymiskvida 40].

Wed³ug Snorriego [1984:79�80] Thor opu�ci³ Asgard przebrany za
m³odzieñca i wieczorem przyby³ do olbrzyma Hymira. Zosta³ u niego na
noc, za� rankiem wyruszyli na ryby; z pocz¹tku Hymir nie chcia³ go wzi¹æ
twierdz¹c, ¿e tak m³ody cz³owiek nie mo¿e byæ pomocny, gdy¿ przeziêbi siê,
je�li wyp³yn¹ tak daleko, jak zwykle Hymir wyp³ywa. Thór odrzek³, ¿e jest
gotów do ³owienia ryb, i je�li olbrzym bêdzie go denerwowa³, bo oberwie
m³otem. Zapyta³ Hymira, gdzie jest przynêta, a olbrzym powiedzia³, ¿eby
sobie wzi¹³, jak¹ chce. Wtedy Thór poszed³ tam, gdzie widzia³ stado byd³a
nale¿¹ce do Hymira, wybra³ najwiêkszego byka, nazywanego Himinhrjod
("niszczyciel nieba"), odci¹³ mu g³owê i z ni¹ przyszed³ nad morze. Hymir
przygotowa³ okrêt i wyp³ynêli. Thor usiad³ na rufie, wzi¹³ dwa wios³a i
zacz¹³ bardzo szybko wios³owa³.
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Kiedy dop³ynêli do miejsca, w którym zwykle Hymir ³owi³ p³aszczki,
Thor orzek³, ¿e chce wios³owaæ dalej. Hymir ostrzeg³ go, ¿e odp³ynêli
bardzo daleko i po³ów tu mo¿e byæ niebezpieczny z uwagi na Midgards-
orma. Thor jednak powios³owa³ dalej, z czego olbrzym nie by³ zadowolony.

Kiedy Thor wreszcie zatrzyma³ siê, wyci¹gn¹³ wios³a, przygotowa³
bardzo mocn¹ linê i ogromny hak, nadzia³ na niego g³owê byka i rzuci³ za
burtê. Przynêta zatonê³a i to prawda, ¿e przy tej okazji Thor wystrychn¹³
Midgardsorma na dudka zupe³nie tak samo, jak Utgard�Loki Thora, kiedy
ten próbowa³ podnie�æ wê¿a. Midgardsorm chwyci³ przynêtê, ale hak
szybko wbi³ siê w jego podniebienie. Kiedy w¹¿ to zauwa¿y³, szarpn¹³ do
ty³u tak mocno, ¿e obie piê�ci Thora zastuka³y o okrê¿nicê. Wtedy Thor
zdenerwowa³ siê i wytê¿aj¹c ca³¹ swoj¹ si³ê wystawi³ obie nogi za okrêt
zapieraj¹c siê piêtami o powierzchniê morza. Wyci¹gn¹³ wê¿a na okrêt i
trzeba powiedzieæ, ¿e nie zna prawdziwego strachu ten, kto nie widzia³, jak
Thor utkwi³ wzrok w wê¿u i jak w¹¿ przeszywa³ go w�ciek³ym spojrzeniem
miotaj¹c truciznê.

Olbrzym Hymir straci³ zupe³nie kolor i sta³ siê blady ze strachu, kiedy
zobaczy³ wê¿a i morze przewalaj¹ce siê tu i tam. W tym momencie Thor
wzniós³ swój m³ot i opu�ci³ go, jednak olbrzym wyci¹gn¹³ swój nó¿ i obci¹³
linê Asa tu¿ przy okrê¿nicy, dziêki czemu w¹¿ zanurzy³ siê na powrót w
morzu. Thor rzuci³ swój m³ot za nim i ludzie powiadaj¹, ¿e odr¹ba³ mu
g³owê; Snorri jednak jest pewien, ¿e Midgardsorm wci¹¿ ¿yje i le¿y w
oceanie. Thor zacisn¹³ piê�ci i da³ Hymirowi po uszach tak mocno, ¿e ten
poczu³, jak g³owa leci mu za burtê.

W opowie�ci o walce Thora z Midgardsormem mo¿na doszukiwaæ siê
prawdopodobnej symboliki astralnej. Bjorn Jonsson zidentyfikowa³ mit jako
alegoriê ruchu Jowisza na tle konstelacji Oriona i Wieloryba, które skoja-
rzy³ z Hymirem i Midgardsormem [1994:108�117], jednak koncepcja ta
oparta jest wy³¹cznie na wyobra�ni autora, a nie na analizie �róde³. Nie-
mniej w tek�cie zarówno Snorriego, jak i autora pie�ni o Hymirze znajduje
siê kilka elementów wskazuj¹cych na to, ¿e Midgardsorm móg³ byæ skoja-
rzony z konstelacj¹ Hydry, a sam Thor z Orionem � s¹ to dwa gwiazdo-
zbiory najlepiej widoczne zim¹ i po³o¿one w pobli¿u Drogi Mlecznej.

Pierwszym elementem jest rzeka Eliwag oddzielaj¹ca kraj bogów i
olbrzymów. Za ni¹ znajduje siê skraj nieba i mieszkanie Hymira. Rzeka ta
wyp³ywa ze �ród³a Hvergelmir i wpada w przepa�æ Ginnungagap; z jej
zamro¿onej wody powsta³ olbrzym Ymir. Snorri w dwóch miejscach podaje,
¿e jest to jedna rzeka, w innym wymienia nazwy jedenastu rzek. Nazwa
Eliwag prawdopodobnie znaczy "burzliwe morze", a zatem rzeka ta mo-
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g³aby byæ uznana za morze otaczaj¹ce �wiat, w którym ¿yje Midgardsorm.
W pie�ni o Wafthrudnirze rzeka oddzielaj¹ca krainy bogów i olbrzymów
nosi nazwê Ifing [Vafthrúdnísmál 16] � jej nazwa z kolei znaczy "gwa³-
towno�æ". Rzeka ta nigdy nie zamarza i dziêki temu olbrzymy nie mog¹
dostaæ siê do �wiata bogów.

Istotna jest nie tylko sama rzeka, lecz równie¿ kierunek wschodni � na
wschodzie bowiem wed³ug tradycji mieszkaj¹ olbrzymy i tam udaje siê
Thor, by z nimi walczyæ. Rzeki wp³ywaj¹ do morza na wschodzie [Loka-
senna 34�35], za� ze wschodu p³ynie rzeka Slid wype³niona mieczami
[Völuspá 36, 1�2]. Równie¿ na wschodzie lokalizowany jest ¿elazny las, w
którym rodz¹ siê dzieci Lokiego, potwory zagra¿aj¹ce ludziom � w tym
Fenrir i pewnie te¿ Midgardsorm [Völuspá 40]. Je�li chodzi o skojarzenie
rzeki i Fenrira, to w pie�ni Grimnira znajduje siê do�æ niejasny fragment:
"w rzece Thjodwitnira [=Fenrira] ryba p³ywa; pr¹d rzeki zdaje siê zbyt
wartki poleg³ym wojom, by przebyæ j¹ w bród" [Grimnismál 21]. Wed³ug
jednej z interpretacji podanej przez A. Za³uskê�Strömberg mo¿e to byæ
rzeka Wan sp³ywaj¹ca z ust Fenrira, w której móg³by p³ywaæ Midgardsorm.

Thor w wielu miejscach jest przedstawiany w zwi¹zku z rzekami,
najczê�ciej jako ten, który je przekracza. Pamiêtaæ trzeba, ¿e bóg ten jako
jedyny nie móg³ korzystaæ z mostu, kiedy udawa³ siê na radê, lecz musia³
przebywaæ w bród strumienie "Körmt i Örmt i Kerlaugi dwie". W innym
miejscu bóg pe³ni stra¿ nad rzek¹ oddzielaj¹c¹ krainy bogów i olbrzymów
[Hárbardsljód 29]. Synowie Swaranga obrzucali go tam kamieniami, lecz
nie mogli mu nic zrobiæ. Inni bogowie skandynawscy nie s¹ nigdy przed-
stawiani w taki sposób.

Znanych jest kilka przedstawieñ Thora ³owi¹cego Midgardsorma, co
�wiadczy o tym, ¿e opowie�æ ta by³a do�æ rozpowszechniona na terenie
Skandynawii � w sposób schematyczny scena zosta³a ukazana na kamie-
niach runicznych z Altuny w Upplandzie i z Hordrum w Danii [Piekarczyk
1979:181, il. 4�5], natomiast kodeks AM 738 4° zawiera ilustracjê poka-
zuj¹c¹ szczegó³owo postaæ wê¿a [por. S³upecki 1998, ok³adka]. Jest ona
bardzo charakterystyczna: d³ugie, zwiniête cia³o, otwarty pysk ze zwisaj¹c¹
brod¹, róg na g³owie i przednie ³apy. Kszta³t pyska i wyposa¿enie wê¿a w
³apy sugeruj¹, ¿e mo¿e to byæ przedstawienie konstelacji Hydry, ³atwo roz-
poznawalnej jako postaæ wij¹cego siê wê¿a z pod³u¿n¹ g³ow¹ sk³adaj¹c¹ siê
z sze�ciu gwiazd 3�4 wielko�ci, wysuniêt¹ w przód ³ap¹ (gwiazda na pó³noc
od Kompasu) oraz ewentualnie rogiem (β Raka). Taki schemat ikono-
graficzny znany jest równie¿ w innych tradycyjnych kulturach i nie
powinien dziwiæ, gdy¿ uk³ad gwiazd w przypadku tej akurat konstelacji jest
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bardzo charakterystyczny i skojarzenie jej z wê¿em samo siê narzuca [por.
So³tysiak 1999b:43]. Na ilustracji z kodeksu przedstawiona jest rownie¿
g³owa byka, któr¹ Midgradsorm w³a�nie ma zamiar po³kn¹æ. Konstelacja
Byka po³o¿ona jest po drugiej stronie Drogi Mlecznej, na pólnoc od Oriona.
Nie jest ona tak charakterystyczna, jak Hydra, choæ grupa gwiazd na pó³noc
i wschód od Aldebarana tworzy wyra�ny trójk¹t kojarz¹cy siê z rogami
byka. Niemniej nale¿y pamiêtaæ, ¿e byk schwytany przez Thora w tek�cie
Snorriego zosta³ wprost skojarzony z niebem.

Oczywi�cie wszystko to s¹ tylko przes³anki, które jednak uk³adaj¹ siê w
do�æ logiczn¹ ca³o�æ przy za³o¿eniu, ¿e Thor by³by tutaj skojarzony z Orio-
nem (Betelgeza i Bellatrix jako podniesione rêce, w których Thor trzyma
wêdkê i zarzuca przynêtê z g³ow¹ byka), rzeka Eliwag z Drog¹ Mleczn¹,
za� Fenrir z równie¿ do�æ charakterystyczn¹ konstelacj¹ Lwa, która mo¿e
byæ zinterpretowana jako le¿¹cy wilk3. Warto w tym miejscu przypomnieæ,
¿e równie¿ w mitologii greckiej lew nemejski i Hydra lernejska, stanowi¹ce
prototypy wymienionych tu konstelacji, by³y uznawane za rodzeñstwo
pokonane przez Heraklesa. Nie �wiadczy to oczywi�cie o istnieniu jakiej�
powszechnej pra�mitologii indoeuropejskiej, a jedynie o mo¿liwych
analogiach w interpretowaniu kszta³tu i po³o¿enia niektórych, najbardziej
charakterystycznych gwiazdozbiorów. Warto w tym miejscu dorzuciæ, ¿e w
opowie�ci o Olbrzymie Budowniczym Thor powróci³ z wyprawy przeciw
olbrzymom pierwszego dnia lata � jest to równie¿ okres, w którym
nastêpuje heliakalny wschód Oriona. Zimowe i wiosenne wyprawy Thora
przeciw olbrzymom mog³yby wiêc byæ interpretowane zarówno jako przy-
czyna sprawcza burz, jak i w kontek�cie rocznego pozornego ruchu konste-
lacji Oriona na niebie. Najkrótsza noc w roku, podczas której rozpoczyna³o
siê �wiêto Jul, by³a po�wiêcona Thorowi i Freyowi [Guerber 1909:124] �
jest to jednocze�nie ta pora roku, podczas której Orion pozostaje widoczny
niemal przez ca³¹ noc od zachodu do wschodu s³oñca.

�mieræ Thora
��������������������������������������

Najpe³niejszy opis kosmologii skandynawskiej i dziejów wszech�wiata jest
zawarty w pochodz¹cej z prze³omu X i XI w. wieszczbie Wölwy.
Dwadzie�cia ostatnich strof ukazuje bardzo wstrz¹saj¹c¹ wizjê koñca �wiata
                                                  
3 Zag³ada �wiata nast¹pi wówczas, gdy Fenrir po¿re Odyna i sam zostanie zabity przez jego syna
Widara, a Thor zabije Midgardsorma i wkrótce potem padnie zatruty jego jadem (por. poni¿ej).
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[Völuspá 50�56]. Nastêpuje upadek moralny ludzko�ci, olbrzymy i
mityczne potwory zewsz¹d atakuj¹ Midgard i Asgard: "Hrym jedzie od
wschodu, tarczê dzier¿y, wije siê w¹¿ �wiata, straszny w swej w�ciek³o�ci,
bije morskie ba³wany, a orze³ skrzeczy szarpi¹c zw³oki; Naglfar nadp³ywa".

Nastêpuje ostateczna bitwa na równinie Vigrid, podczas której bogowie
�cieraj¹ siê ze swoimi przeciwnikami: Odyn zostaje zabity przez Fenrira,
za� Fenrir przez Valego. Thor nie bêdzie móg³ pomóc ojcu, gdy¿ bêdzie
zajêty walk¹ z wê¿em, który wychodz¹c na brzeg zatopi wiêksz¹ czê�æ ziemi
i zbryzga trucizn¹ ca³e niebo i morze [Snorri 1984:86�88]. �mieræ Thora
Wölwa opisuje w sposób nastêpuj¹cy: "Spieszy s³awny syn Hlodyny: w
górze wysoko w¹¿ l�ni¹cy zieje, smokowi na spotkanie syn Odina idzie. Z
w�ciek³o�ci¹ go wali obroñca Midgardu; dziewiêæ kroków wstecz cofn¹³ siê
syn Fjörgyny, zlany jadem gada, �mierci¹ naznaczon � i s³aw¹". Bitwê
koñczy ogieñ, który poch³ania zapadaj¹c¹ siê ziemiê.

W opowie�ci o �mierci Thora trzeba zwróciæ uwagê na symboliczne
znaczenie dziewi¹tki, podstawowej liczby w kosmologii nordyckiej. W �ród-
³ach pojawia siê ona bardzo czêsto. Wszech�wiat sk³ada siê z dziewiêciu
�wiatów odpowiadaj¹cych dziewiêciu korzeniom jesionu Yggdrasill [Völu-
spá 2, 3�4]4. Ygg dziewiêæ dni wisia³ na jesionie, zanim osi¹gn¹³ znajo-
mo�æ magii [Hávamál 137�138]; pozna³ równie¿ dziewiêæ pie�ni [Hávamál
142] oraz osiemna�cie zaklêæ, które dzieli tylko z Frigg [Hávamál 146;
164]. Co dziewiêæ nocy naramiennik Draupnir rodzi osiem podobnych
sobie [Skirnismál 21�22]. Podobne przyk³ady mo¿na wyliczaæ do znudz-
enia: dziewiêæ dni czeka³ Frey na spotkanie z Gerd¹ [Skirnismál 40�42],
Heimdall zosta³ zrodzony przez dziewiêæ fal [Völuspá en skamma 37�38],
Groa zna dziewiêæ zaklêæ [Gróugaldr 6�14], skrzynia Sinmara zamkniêta
jest na dziewiêæ zasuw [Fjölsvinnsmál 26, 4], Fenja i Menja przez dziewiêæ
lat ¿y³y pod ziemi¹ [Grottasöngr 11], walkirie mieszka³y ze Slagfinnem,
Egillem i Wolundem dziewiêæ lat [Völundarkvida 4, 1�3], Helgi sta³ siê
bohaterem za spraw¹ dziewiêciu walkirii [Helga kvida Hjörvardssonar II i
6], wed³ug Atlego olbrzymka Hrimgerd powinna znajdowaæ siê dziewiêæ
mil pod ziemi¹ [16, 3], floty Helgiego strzeg³y trzy dziewi¹tki walkirii [28,
1], Synfjötli sp³odzi³ dziewiêæ wilków [41, 2�3], Sygrun nale¿y do grupy
dziewiêciu walkirii [Helga kvida Hundingsbana II 16f], wieszczka
Thorbiörga mia³a dziewiêæ sióstr [Saga o Eryku Rudym; Mowat 1995:140].
                                                  
4 Natomiast w pie�ni Grimnira [4�17] wymienionych zosta³o 12 siedzib Asów, co mo¿e byæ
uznane za skojarzenie z dwunastoma miesi¹cami roku i dwunastoma konstelacjami zodiakalnymi.
W�ród nich na pierwszym miejscu znajduje siê Thrudheim Thora, na szóstym za� Thrymheim
olbrzyma Thjaziego.
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Dziewiêæ dni trwa³y �wiêta w Uppsali i Lejre, a ka¿dego dnia sk³adano
dziewiêæ ofiar. Znaczenie dziewi¹tki nie zosta³o nigdzie obja�nione wprost
lub nawet zasugerowane, lecz mo¿na przypuszczaæ, ¿e chodzi tu o naturalne
skojarzenie z dziewiêcioma miesi¹cami ci¹¿y, a wiêc z cyklem syno-
dycznym ksiê¿yca i z cyklem narodzin.

�wiat po zag³adzie bogów i zagra¿aj¹cych im potworów i olbrzymów
zostanie odrodzony, za� poleg³ych bogów zast¹pi¹ pary ich synów: Widar i
Wali Odyna, Modi i Magni Thora, Baldr i Höd zapewne Freya. Modi i
Magni odziedzicz¹ Mjöllnira, gdy Wingnir zmêczon walk¹ bêdzie
[Vafthrúdnísmál 51:3�4; Snorri 1984:91]. W wieszczbie Wölwy napisano,
¿e nowi bogowie bêd¹ radziæ o Midgardsormie i Fenrirze, jednak nie
wiadomo dok³adnie, o co tutaj chodzi. Odrodzenie �wiata i bogów zgodne
jest ze skandynawsk¹ wiar¹ w reinkarnacjê, przekazan¹ zw³aszcza w cyklu
opowie�ci o Helgim trzykroæ odrodzonym i Swawie�Sygrun�Korze.

Kult Thora
��������������������������������������

Thor to najbardziej czczony bóg z panteonu skandynawskiego, o czym
�wiadczy chocia¿by liczba po�wiêconych mu opowie�ci zarówno w Eddzie
Starszej, jak i w zbiorze Snorriego Snurlusona [Guerber 1909:60]. Adam z
Bremy poda³, ¿e w �wi¹tyni w Starej Uppsali ofiary sk³adano Thorowi,
Odynowi i Freyowi � pierwszemu w przypadku zarazy, drugiemu podczas
wojny i trzeciemu wtedy, gdy urz¹dzano wesele. Nieco dalej znajduje siê
informacja o tym, ¿e Thor jest bogiem w³adaj¹cym powietrzem, gromami i
rzekami, wiatrami i ulewami, pogod¹ i p³odami ziemi, a tak¿e o pos¹gu
Thora znajduj¹cym siê na placu wiecowym i wyklêtym przez biskupa
Wolfreda [Piekarczyk 1979:175�177]. Król Olaf Trygvasson zniszczy³ w
Norwegii wiele drewnianych pos¹gów Thora [Guerber 1909:84], bóg bywa³
równie¿ przedstawiany na tarczach wojowników. Na ró¿nych stanowiskach
w Szwecji i Norwegii znaleziono ma³e amulety w kszta³cie m³ota Thora,
które zapewne rozpowszechni³y siê ju¿ w okresie chrze�cijañskim jako
najlepiej rozpoznawalny symbol pogañstwa. Sam m³ot u¿ywany by³ podczas
ró¿nych rytua³ów. Snorri podaje, ¿e Thor po�wiêci³ stos pogrzebowy Baldra
swoim Mjöllnirem � wówczas podbieg³ do niego karze³ Lit, bóg kopn¹³ go
w ogieñ i tamten sp³on¹³ [Snorri 1984:82]. W pó�nym okresie nadaj¹c imiê
dziecku kre�lono im na g³owie znak m³ota [Guerber 1909:62], co prakty-
kuj¹ równie¿ niektóre wspó³czesne grupy neopogañskie. M³ot wyobra¿any
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by³ na s³upach granicznych, s³u¿y³ równie¿ do po�wiêcania progu nowego
domu i zawierania ma³¿eñstwa [Guerber 1909:208]. W Szwecji Thor,
podobnie jak Odyn, przedstawiany by³ w kapeluszu z szerok¹ kres¹ i st¹d
chmury burzowe nazywano kapeluszami Thora � jest to równie¿ nazwa
jednego ze szczytów w Norwegii. Istniej¹ ponadto informacje na temat ofiar
sk³adanych Thorowi; w jednej z pie�ni Eddy Starszej Freya prosz¹c o
pomoc olbrzymkê Hyndlê obiecuje jej, ¿e "Thorowi z³o¿y ofiary i prosiæ go
bêdzie, by zawsze by³ jej przychylny, choæ on nie lubi olbrzymich panien"
[Hyndluljód 4]. Wiadomo równie¿, ¿e Thorólf Mostrarskegg po�wiêci³
Thorowi zajêt¹ przez siebie ziemiê na Islandii [Piekarczyk 1979:187]. W
sagach zachowa³o siê tak¿e nieco informacji o zmaganiach chrze�cijan z
Thorem, który domaga³ siê ofiar i drêczy³ niechêtnych mu ludzi tak samo
niemal, jak Posejdon Odysa.

Thorgils, który dopiero co przyj¹³ religiê chrze�cijañsk¹, podj¹³ wypra-
wê do Grenlandii na zaproszenie swego przyjaciela Eryka Rudego. Na po-
cz¹tku podró¿y ukaza³ mu siê we �nie olbrzymi mê¿czyzna z rud¹ brod¹,
który zagrozi³, ¿e czeka go ciê¿ki rejs, je�li nie zacznie z powrotem czciæ
Thora. Na to Thorgils krzykn¹³: "Id� precz, ohydny szatanie!". Kiedy obu-
dzi³ siê, opowiedzia³ o tym ¿onie Thorei, która odrzek³a, ¿e m¹drze czyni
nie zadaj¹c siê z Thorem. Po tym wydarzeniu nadci¹gn¹³ niepomy�lny
wiatr i statek Thorgilsa a¿ do koñca lata b³¹dzi³ po oceanie. Thor czêsto
ukazywa³ siê Thorgilsowi we �nie obiecuj¹c, ¿e doprowadzi go w ci¹gu
siedmiu dni do przystani, je�li Thorgils odda mu cze�æ; ten jednak nie-
zmiennie odmawia³, a nawet grozi³, ¿e je�li Thor bêdzie nadal go drêczy³,
to on postara siê z ca³ych si³ mu szkodziæ. Niektórzy cz³onkowie za³ogi pro-
ponowali, ¿eby przeb³agaæ boga, lecz Thorgils odpowiada³: "Je�li siê do-
wiem, ¿e ktokolwiek z³o¿y³ ofiarê Thorowi i sta³ siê odstêpc¹, to ja mu
poka¿ê!" Pewnej nocy Thor zaproponowa³, ¿eby Thorgils odda³ mu
przynajmniej jego w³asno�æ. Po przebudzeniu Thorgils przypomnia³ sobie,
¿e ofiarowa³ kiedy� bogu cielê, które tymczasem zd¹¿y³o wyrosn¹æ na
starego wo³u; orzek³, ¿e nic, co jest w³asno�ci¹ Thora, nie mo¿e pozosta-
waæ na pok³adzie jego okrêtu i wyrzuci³ zwierzê za burtê. Po tym
wydarzeniu jeszcze przez trzy miesi¹ce statek Thorgilsa b³¹dzi³ po oceanie,
a¿ rozbi³ siê na bezludnych wybrze¿ach Grenlandii. Dwa lata pó�niej przy
¿yciu z trzydziestoosobowej za³ogi pozostali tylko Thorgils, dwaj jego
synowie i dwaj wyzwoleñcy. Próbuj¹c przedostaæ siê do osiedla Eryka
zbudowali ³ód� wios³ow¹; brakowa³o im ¿ywno�ci, a zw³aszcza wody pitnej.
Zdesperowani wyzwoleñcy przygotowali w naczyniu s³on¹ wodê zmieszan¹
z moczem, wówczas Thorgils rzek³ do Thora: "Ty pod³a i tchórzliwa bestio,



135
��������������������������������������

która nam utrudniasz podró¿, nie zmusisz mnie ani ich do wypicia takiego
paskudztwa" � i wyla³ zawarto�æ naczynia. Po kilku godzinach statek
Thorgilsa natkn¹³ siê na krê, z której mo¿na by³o uzyskaæ s³odk¹ wodê, a
latem dotar³ do fiordu Eryka [Saga o Floamanach; Mowat 1995:128�129,
133]. Równie¿ w wierszach skaldów zdarzaj¹ siê wzmianki o okrêtach
wioz¹cych misjonarzy, które Thor zatopi³ [Piekarczyk 1979:195].

Podczas wyprawy Thorfina Karlsefniego na poszukiwanie Winlandii jej
cz³onkowie spêdzili zimê w Epaves Bay. Miejsce to zosta³o wybrane w
ostatniej chwili; nie by³o czasu na polowania i wkrótce zabrak³o ¿ywno�ci.
Czê�æ za³ogi stanowili chrze�cijanie, którzy modlili siê do Boga, aby
pomóg³ im w trudnych chwilach. Natomiast jeden z pogan, Thorhal
My�liwy, znikn¹³ pewnego dnia. Thorfin Karlsefni i Bjarni Grimolfsson
odnale�li go dopiero czwartego dnia na szczycie ska³y, gdzie le¿a³ z
rozszerzonymi oczyma i nozdrzami, z rozdziawionymi ustami, drapa³ siê i
co� mamrota³. Spytali go, dlaczego tu przyszed³, a on odpowiedzia³, ¿e nie
powinno ich to obchodziæ i ¿e jest do�æ doros³y, by sam siê o siebie
zatroszczyæ. Jednak wróci³ do osady.

Wkrótce potem ludzie Thorfina upolowali wieloryba, którego gatunku
nikt nie potrafi³ okre�liæ. Podczas uczty wszyscy pochorowali siê z
przejedzenia. Wtedy Thorhal My�liwy podszed³ do nich i rzek³: "Czy mo¿e
Rudobrody nie okaza³ siê bardziej pomocny, ni¿ wasz Chrystus? Ten
wieloryb jest moj¹ nagrod¹ za wiersze, które po�wiêci³em Thorowi
Godnemu Zaufania. Rzadko siê zdarza, by mnie zawiód³". Gdy ludzie to
us³yszeli, wrzucili miêso do morza b³agaj¹c Boga o zmi³owanie [Saga o
Thorfinie Karlsefnim; Mowat 1995:190, 194�195].

Imiê Thora stanowi sk³adnik nazw wielu miejscowo�ci, zw³aszcza w
Norwegii i na Islandii [Guerber 1909:83; Piekarczyk 1979:168]. W�ród
skandynawskich imion teoforycznych zdecydowana wiêkszo�æ (oko³o 80%
w sagach po�wiêconych zasiedleniu Grenlandii) z³o¿ona jest w³a�nie z
imieniem Thora. Mo¿na tutaj wymieniæ zarówno imiona mêskie (Thorarin,
Thorbjörn, Thorbrand, Thord, Thorer, Thorfin, Thorgeir, Thorgest, Thor-
gils, Thorhal, Thori, Thorkel, Thorleif, Thorod, Thorolf, Thorstan, Thor-
stein, Thorvald, Thorvard), jak i ¿eñskie (Thorbiörga, Thoreja, Thorgerda,
Thorguna, Thorhilda, Thorkatla, Thorny, Thoroda, Thoruna). Wielu z nich
u¿ywa siê do dnia dzisiejszego. Wreszcie o znaczeniu Thora w religii nor-
dyckiej �wiadczy to, ¿e to przede wszystkim ten bóg bywa³ przez skan-
dynawskich chrze�cijan uto¿samiany z Szatanem.

Warszawa, 14 IV � 11 V 1997 � Toruñ, 30�31 XII 2000



136
��������������������������������������

Bibliografia
��������������������������������������

Bjorn Jonsson, Star Myths of the Vikings, Swan River 1994.
G. Dumézil, Jupiter Mars Quirinus, Paris 1941.
G. Dumézil, Loki, Paris 1948.
G. Dumézil, L'idéologie tripartie des Indo�Européens, Paris 1954.
G. Dumézil, Les dieux des Germains, Paris 1959.
J. Dziêcio³owska, �rednioangielski poemat Pan Gawain i Zielony Rycerz

na tle modelu inicjacji szamañskiej prof. A. Wierciñskiego, "Antro-
pologia religii" t. 1, Warszawa 1999, ss. 59�82.

Edda poetycka, Wroc³aw 1986 [t³um. A. Za³uska�Strömberg].
M. Eliade, Historia wierzeñ i idei religijnych, t. II, Warszawa 1994.
H.A. Guerber, Myths of the Norsemen from the Eddas and Sagas, London

1909 (New York 1992).
A.M. Kempiñski, S³ownik mitologii ludów indoeuropejskich, Poznañ 1993.
E.C. Krupp, Beyond the Blue Horizon, New York 1991.
F. Mowat, Wyprawy wikingów, Katowice 1995 [t³um. W. Niepokólczycki].
S. Piekarczyk, Mitologia germañska, Warszawa 1979.
E.C. Polomé, The Study of Religion in the Context of Language and

Culture, "The Mankind Quarterly" 26:1985, ss. 14�45.
R. Simek, Dictionary of Northern Mythology, Woodbridge�Rochester

1993.
L.P. S³upecki, Wyrocznie i wró¿by pogañskich Skandynawów, Warszawa

1998.
Snorri Sturluson, The Prose Edda, Berkeley�Los Angeles�London 1984

[t³um. J.I. Young].
A. So³tysiak, �cie¿ka Ásatrú, "The Peculiarity of Man" 4:1999a, ss.

241�294.
A. So³tysiak, The Tree of Life and the Serpent of Truth. Celestial Location

and Astronomical Significance of the Paradise [w:] Actes de la
Vème Conférence Annuelle de la SEAC, red. A. Le Beuf � M.S.
Zió³kowski, Warszawa�Gdañsk 1999b, ss. 41�67.


