
Arkadiusz So³tysiak
Dziewi¹tka w kulturze Normanów

Wstêp
��������������������������������������

Dziewi¹tka jest liczb¹ symboliczn¹ w wielu kulturach, prawdopodobnie w
du¿ym stopniu ze wzglêdu na najbardziej ogólne skojarzenie z d³ugo�ci¹
trwania ci¹¿y, a tak¿e dlatego, ¿e jest potrojeniem trójki. Obie te naturalne
w³a�ciwo�ci dziewi¹tki powoduj¹, ¿e ³atwiej ni¿ inne liczby mo¿e ona byæ
w³¹czana w symbolikê kosmologiczn¹ (trójdzielno�æ czasu i przestrzeni)
oraz antropologiczn¹ (narodziny i metempsychoza).

W kulturze pogañskich Skandynawów symboliczne znaczenie dziewi¹t-
ki by³o szczególnie bogate i zró¿nicowane. Liczba ta pe³ni³a podobn¹ rolê,
jak siódemka na Bliskim Wschodzie � s³u¿y³a do okre�lania pe³nej wiel-
ko�ci, czasu lub d³ugo�ci, czêsto jako swoisty standard symboliczny, pozba-
wiony ju¿ g³êbszego znaczenia. W �ród³ach skandynawskich mo¿na do�æ
³atwo znale�æ odpowied� na pytanie, dlaczego dziewi¹tka sta³a siê takim
standardem. Po pierwsze ma to zwi¹zek z podzia³em ca³ej rzeczywisto�ci na
dziewiêæ �wiatów, po drugie dziewi¹tka by³a szczególnie skojarzona z Ody-
nem, a przede wszystkim z jego walkiriami i wyznaczanym przez nie bie-
giem ¿ycia ludzkiego. Wielokrotnie pojawiaj¹ca siê w rozwa¿aniach kosmo-
logicznych dziewi¹tka zosta³a utrwalona w kulturze jako liczba wyró¿niona,
oznaczaj¹ca wszelk¹ warto�æ skoñczon¹ i u�wiêcon¹.

Poni¿ej na tle porównawczym przedstawiona zostanie symbolika dzie-
wi¹tki w kulturze pogañskich Skandynawów. Za podstawê �ród³ow¹ pos³u-
¿¹ przede wszystkim obie Eddy, które stanowi¹ najpe³niejszy opis religii
Normanów w czasach tu¿ przed przyjêciem chrze�cijañstwa. Wykorzystane
zostan¹ równie¿ niektóre sagi, zw³aszcza Saga o Wolsungach i Saga o
Ynglingach, które zawieraj¹ najwiêcej informacji o religii, a tak¿e dzie³a
chrze�cijañskich historyków, Adama z Bremy i Saxona Gramatyka. W dal-
szej czê�ci znajdzie siê porównanie symboliki dziewi¹tki w �redniowiecznej
Skandynawii i staro¿ytnej Grecji, a na koñcu bêdzie mowa o przejêciu
czê�ci tej symboliki przez wspó³czesne ruchy neopogañskie i satanistyczne.
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Normanowie i ich literatura
��������������������������������������

We wspó³czesnej kulturze masowej utrwalony jest stereotyp Normana jako
brodatego i agresywnego barbarzyñcy w rogatym he³mie, którego interesuje
tylko gwa³t, rabowanie i ob¿eranie siê. Jest to wizerunek tylko czê�ciowo
zgodny z rzeczywisto�ci¹. Normanowie w stosunku do ofiar swoich ³upie¿-
czych wypraw w istocie nie zachowywali siê zbyt elegancko, ale nie rabunek
by³ ich g³ównym celem, lecz uzyskanie dobrej s³awy, utrwalonej w opowie�-
ciach i pie�niach. Motywacj¹ wielu z tych, którzy opuszczali rodzinne gos-
podarstwa i decydowali siê na ¿ycie wojownika, by³a wola dzia³ania, okazy-
wania odwagi i sprawdzania swego szczê�cia w ró¿nych okoliczno�ciach.
Jednocze�nie bardzo ceniona przez nich by³a wiedza, a ludzie dobrze poin-
formowani i potrafi¹cy siê wys³awiaæ otaczani byli wielkim szacunkiem.

�redniowieczna Islandia, na której powsta³a przyt³aczaj¹ca wiêkszo�æ
�róde³, z których korzystaj¹ wspó³cze�ni badacze kultury Normanów, ró¿-
ni³a siê znacznie od innych czê�ci ówczesnej Europy. A¿ do XIII wieku po-
zostawa³a republik¹, w której rz¹dy sprawowa³ zwo³ywany corocznie al-
thing. Wszelkie spory by³y rozs¹dzane wed³ug regu³ prawa najpierw prze-
chowywanego w pamiêci kolejnych wybieranych lögsögumadrów, a pó�niej
spisanego. Islandczycy, pomimo ¿ycia w trudnych warunkach, byli rozmi³o-
wani w literaturze. Zdecydowana wiêkszo�æ skaldów, których pie�ni zacho-
wa³y siê do naszych czasów, pochodzi³a z Islandii. Tak¿e Islandczykiem by³
Snorri Sturluson, autor podrêcznika pie�niarstwa, w którym oprócz klasy-
fikacji systemów metrycznych znalaz³ siê równie¿ opis jêzyka poetyckiego,
a tak¿e wyk³ad na temat religii pogañskiej. Pie�ni skaldów by³y bowiem
niezwykle skomplikowanymi kompozycjami, pe³nymi metafor i odniesieñ
do opowie�ci o przedchrze�cijañskich bogach, czêsto zupe³nie niezrozumia-
³ymi dla nieprzygotowanego odbiorcy. W³a�nie dzie³o Snorriego, nazwane
przez pó�niejszych komentatorów Edd¹ M³odsz¹, jest jednym z dwóch podsta-
wowych �róde³ wykorzystywanych przez badaczy religii germañskich. Drugie
�ród³o to Edda Starsza � zbiór pie�ni o bogach i bohaterach, skomponowanych
przez nieznanych z imienia skaldów i spisanych w XII�XIII wieku.

Poza Eddami i pie�niami skaldów, na Islandii powsta³o równie¿ wiele
opowie�ci o czynach ludzi wybitnych oraz o dziejach rodów zamieszkuj¹-
cych ró¿ne regiony wyspy. Opowie�ci te nazywa siê sagami. W przeciwieñ-
stwie do pie�ni skaldów, pisane s¹ one prostym i lapidarnym jêzykiem.
W�ród nich osobne miejsce zajmuje Heimskringla, zbiór sag o królach Norwegii
autorstwa Snorriego Sturlusona, a tak¿e Saga o Wölsungach, nawi¹zuj¹ca do
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pie�ni o bohaterach z Eddy Starszej i opowiadaj¹ca o czynach pó³legendarnych
w³adców plemiennych z okresu wêdrówek ludów w Europie.

Islandczycy sprowadzali ksi¹¿ki z Europy kontynentalnej i bardzo czêsto
w ich rodzimej twórczo�ci widaæ wp³yw literatury antycznej � na przyk³ad
Snorri we wstêpie do swej Eddy wywodzi³ Asów od króla Priama, a boginiê
Sif uzna³ za to¿sam¹ z greck¹ Sybill¹. Po przy³¹czeniu Islandii do Norwegii
w XIII w. Islandczycy nie stracili zainteresowania literatur¹, jednak pó�-
niejsze pie�ni i sagi nie maj¹ ju¿ one ¿adnej warto�ci dla badaczy kultury i
religii pogañskiej Skandynawii. Wszystkie informacje o najg³êbszej i pier-
wotnej symbolice dziewi¹tki pochodz¹ z Eddy Starszej i M³odszej; w innych
�ród³ach, przede wszystkim niektórych sagach, mo¿na ju¿ tylko odszukiwaæ
standardowe wykorzystanie tej liczby.

Dziewiêæ �wiatów
��������������������������������������

W tekstach na temat religii germañskiej na ogó³ zawarta jest informacja, ¿e
w kosmologii przekazanej przez Eddy kosmos podzielony jest na dziewiêæ
�wiatów. Jednak jedyna bezpo�rednia wzmianka o dziewiêciu �wiatach
znajduje siê w otwieraj¹cej Eddê Starsz¹ Wieszczbie wölwy, gdzie zbudzona
przez Odyna wied�ma mówi: "I pomnê dziewiêæ �wiatów i dziewiêæ
�wiêtego drzewa korzeni w g³¹b ziemi" [Völuspá 2,3�4]. Nazwy tych
�wiatów nie s¹ tu podane; w pozosta³ych pie�niach Eddy pojawia siê jedynie
siedem z nich: Alfheim (�wiat alfów), Asgard (siedziba Asów), Jötunheim
(siedziba olbrzymów), Midgard (�wiat ludzi), Muspell (�wiat ognia), Nifl-
heim (�wiat podziemny), Wanaheim (siedziba Wanów). Dodatkowo Snorri
wymienia jeszcze krainê Hrimthursów � lodowych olbrzymów, oraz �wiat
kar³ów. Równie¿ informacje na temat wzajemnego po³o¿enia tych �wiatów
s¹ rozproszone. Zgodnie z nazw¹ Midgard (nord. "�rodkowy �wiat") znaj-
duje siê w �rodku, Asgard bywa lokowany powy¿ej Midgardu, a Jötunheim
na wschód od Asgardu, za ¿elaznym lasem. Z kolei Niflheim znajduje siê
najni¿ej, Muspell na po³udnie od Midgardu, a kraina lodowych olbrzymów
na pó³nocy. Kraina kar³ów znajduje siê w g³êbi ziemi lub w górach.

W Pie�ni Grimnira podano z kolei, ¿e jesion Yggdrasill ma nie dziewiêæ
korzeni, lecz trzy, a pod nimi znajduj¹ siê Niflheim, Midgard i kraina
Hrimthursów [Grimnismál 31]. Z tego samego tekstu wynika, ¿e bogowie
mieszkaj¹ w miejscu oddzielonym od jesionu przez rzeki i nale¿y do nich
12 siedzib [Grimnismál 4�17]. Mo¿na by siê spodziewaæ, ¿e ka¿da siedziba
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powinna byæ przypisana jednemu z Asów, jednak okazuje siê, ¿e spo�ród
Asów wymienionych przez Snorriego jedynie Thor, Ull, Frey, Odyn, Heim-
dall, Forseti, Njörd i Widar maj¹ swoje pa³ace [Skaldskaparmál 55]. Bragi,
Wali, Hönir i Loki nie s¹ w Pie�ni Grimnira wymienieni, za� z pozosta³ych
siedzib po jednej dodatkowej maj¹ Odyn (z Sag¹) i Frey, trzecia nale¿y do
Baldra, a czwarta � Thrymheim � do olbrzyma Thjaziego.

Wiadomo od dawna, ¿e obie Eddy przekazuj¹ ró¿ne tradycje, nie zawsze
ze sob¹ zgodne, a zatem brak jednolitej koncepcji kosmologicznej nie jest
dziwny. Mo¿na tu jeszcze dorzuciæ, ¿e w tej samej Pie�ni o Grimnirze poda-
no, ¿e �wiat zosta³ stworzony z siedmiu czê�ci olbrzyma Ymira: ziemia z
cia³a, morze z krwi, góry z ko�ci, lasy z w³osów, niebo z czaszki, Midgard z
rzês, a z mózgu chmury [Grimnismál 40�41]. Trudno stwierdziæ jedno-
znacznie, czy koncepcja dziewiêciu �wiatów by³a powszechna w kulturze
pogañskich Skandynawów, czy te¿ stanowi³a tylko jedn¹ z wielu tradycji.
Oprócz Wieszczby wölwy równie¿ Snorri wspomina o dziewiêciu �wiatach,
nazywaj¹c Hel lub Niflhel najni¿szym z nich wszystkich [Gylfaginning 3].
W innym miejscu podaje, ¿e Odyn wrzuci³ boginiê Hel do Niflheimu i da³
jej w³adzê nad dziewiêcioma �wiatami [Gylfaginning 34]. Nie wiadomo jed-
nak, czy chodzi tutaj o dziewiêæ �wiatów, czy te¿ o dziewiêæ regionów same-
go Podziemia. Na tê ostatni¹ mo¿liwo�æ móg³by wskazywaæ inny ustêp, w
którym mowa o tym, ¿e Niflheim jest krain¹, która istnia³a zanim Midgard
zosta³ stworzony, i znajduje siê w nim �ród³o Hvergelmir, z którego
wyp³ywa jedena�cie rzek: Svol, Gunnthra, Fiorm, Fimbulthul, Slidr i Hrid,
Sylg i Ylg, Vid, Leiptr, Gioll [Gylfaginning 4]. Wydaje siê, ¿e Slidr i Hrid
oraz Sylg i Ylg mog¹ byæ potraktowane ³¹cznie, a zatem rzek tych by³oby
dziewiêæ i ka¿da z nich mog³aby byæ skojarzona z jednym z regionów Pod-
ziemia. Mo¿na tutaj dodaæ, ¿e w spisie mitycznych rzek Snorri umie�ci³ 20
nazw, w tym dwie pary � stanowi to podwojenie w stosunku do poprzedniej
listy [Skaldskaparmál 75]. Nazwy jednak pokrywaj¹ siê tylko w czê�ci, a
zatem trudno wyrokowaæ o jakimkolwiek zwi¹zku pomiêdzy tymi dwiema
listami. Ostatnia z rzek Podziemia, Gjoll (nord. "ha³a�liwa") wymieniona
jest w opowie�ci o wyprawie Hermoda po Baldra. Hermod przez dziewiêæ
dni jecha³ w ca³kowitej ciemno�ci, dopóki nie dotar³ do tej w³a�nie rzeki,
obok której znajduje siê wej�cie do Niflheimu [Gylfaginning 49].

W innym miejscu Snorri wymienia dziewiêæ nieb: Vindblain ("mrocz-
no�wietrzne") nazywane równie¿ Heidthornir ("jasno�chmurne") lub
Hregg�Mimir ("burzowy�Mimir"), Andlang ("poszerzone"), Vidblain
("szeroko�mroczne"), Vidfedmir ("szeroko�obejmuj¹ce"), Hriod ("pokrywa-
j¹ce"), Hlyrnir, Gimir ("ogniste"), Vet�Mimir ("zimowy�Mimir") i wresz-
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cie Skatyrnir ("bogato padaj¹cy"), które jest powy¿ej chmur i poza wszyst-
kimi �wiatami [Skaldskaparmál 75]. Nazwy poszczególnych nieb s¹ raczej
sztucznym tworem Snorriego, natomiast ich liczba z pewno�ci¹ nawi¹zuje do
wcze�niejszej kosmologicznej symboliki dziewi¹tki. Interesuj¹ce jest tutaj
dwukrotne pojawienie siê imienia Mimira, bóstwa m¹dro�ci, któremu Odyn
odda³ jedno oko w zamian za mo¿liwo�æ napicia siê z pilnowanego przez niego
�ród³a wiedzy [Gylfaginning 15]. Mo¿e chodzi tylko o skojarzenie z wod¹, a
mo¿e Snorri w ten sposób chcia³ zaznaczyæ uczono�æ swojej listy.

Jak siê okazuje, dziewi¹tka pojawia siê w ró¿nych schematach kosmolo-
gicznych, pomimo ich zró¿nicowania i czêstych niezgodno�ci. Mo¿na wiêc
za³o¿yæ, ¿e jeszcze przed spisaniem ustnych tradycji w pie�niach Eddy
Starszej i narracjach Eddy M³odszej liczba ta kojarzy³a siê z najbardziej
ogóln¹ struktur¹ �wiata, niezale¿nie od tego, jak konkretnie ta struktura
by³a przedstawiana. Zwi¹zek dziewi¹tki z niebem i Podziemiem mo¿e mieæ
równie¿ uzasadnienie magiczne. Nazwy obu czê�ci �wiata zaczynaj¹ siê od
spó³g³oski h (himinn i hel), za� w starszym futharku skandynawskim ozna-
czaj¹ca tê g³oskê runa Hagalaz zajmowa³a w³a�nie dziewi¹t¹ pozycjê. Nie
ma oczywi�cie bezpo�rednich dowodów na istnienie u Normanów takiego
skojarzenia, ale bior¹c pod uwagê aliteracyjny charakter poezji skaldów
oraz istnienie magii runicznej, nie mo¿e ono byæ wykluczone.

Odyn, walkirie i ofiara Ona
��������������������������������������

Odyn w mitologii Normanów jest bogiem poszukuj¹cym m¹dro�ci, opieku-
nem królów, a tak¿e gospodarzem Walhalli, w której gromadzi czê�æ poleg-
³ych bohaterów, by przygotowywaæ ich do ostatecznej walki z zagra¿aj¹cymi
�wiatu potworami. Niektórzy wspó³cze�ni autorzy doszukuj¹ siê w nim pos-
taci boga�szamana, który sam siebie z³o¿y³ w inicjacyjnej ofierze, by zdobyæ
kontrolê nad wszystkimi �wiatami. W Eddzie Starszej Odyn sam chwali siê,
¿e przez dziewiêæ dni wisia³ na drzewie Yggdrasill i pozna³ dziewiêæ pie�ni
[Hávamál 137�138]. Pó�niej s¹ one dok³adnie opisane, ale w podwójnej
liczbie � ostatnia, osiemnasta, znana jest tylko Odynowi i jego ¿onie Frigg,
natomiast pozosta³e mog¹ s³u¿yæ jako zaklêcia ludziom [Hávamál 146�
165]. Liczba dziewiêæ pojawia siê równie¿ w opisie innego przedsiêwziêcia
Odyna maj¹cego powiêkszyæ jego wiedzê. Gdy bóg chcia³ siê napiæ miodu
poezji pozostaj¹cego w rêkach olbrzyma Suttunga, zaoferowa³ jego bratu
Baugiemu wykonywanie przez pó³ roku pracy dziewiêciu ludzi [Skaldska-
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parmál 58]. Z Odynem i sztuk¹ magii, której bóg ten jest najwiêkszym
znawc¹, skojarzona jest równie¿ trójka: zaklêcia by³y powtarzane trzy razy
[Skirnismál 34�37; por. Völuspá 21], za� Odyn wraz z Hönirem i Lothurem
stworzy³ trzy sk³adniki cz³owieka [Völuspá 18]. Mo¿na jeszcze dodaæ, ¿e do
Walhalli prowadzi 540 bram = 9x60 lub 18x30 [Grimnismál 23; Gylfa-
ginning 40], podwójna liczba d³ugo�ci przybli¿onego trwania ci¹¿y. Wresz-
cie wed³ug genealogii bóstw Snorriego Odyn by³ w 18 pokoleniu potom-
kiem Thora, syna Priama [Prolog 9�10]. Te ostatnie skojarzenia Odyna z
dziewi¹tk¹ i jej wielokrotno�ci¹ nie s¹ tak bardzo wa¿ne, natomiast
dziewiêæ dni spêdzonych na drzewie i dziewiêæ pie�ni wydaje siê
nawi¹zywaæ do kosmologicznej symboliki dziewi¹tki.

Polegli bohaterowie w wierzeniach normañskich s¹ wybierani i kierowa-
ni do Walhalli przez walkirie. Równie¿ walkirie obs³uguj¹ ich przy sto³ach
Odyna. Natura walkirii nie jest jasna, s¹ one z jednej strony skojarzone z
disami lub fylgiami � duchami opiekuñczymi ludzi � z drugiej za� z
Nornami, przedwiecznymi istotami wyznaczaj¹cymi przeznaczenie, które-
mu musz¹ siê podporz¹dkowaæ nawet bogowie. Najpe³niejsza lista podaje
imiona trzynastu walkirii obs³uguj¹cych bohaterów (sze�æ par i jedna dodat-
kowa) oraz trzech wybieraj¹cych, kto ma polec � w�ród tych ostatnich znaj-
duje siê Skuld, najm³odsza Norna [Gylfaginning 35]. Razem jest wiêc sie-
dem par i jeszcze dwie walkirie. Dziewi¹tki walkirii wymienione s¹ expli-
cite w pie�niach o Helgim. Bohater ów by³ za m³odu gnu�ny, a¿ do chwili,
gdy przyby³o do niego dziewiêæ walkirii, a w�ród nich Swawa najpiêkniej-
sza [Helga kvida Hjörvardssonar II i 6]. Pó�niej trzy dziewi¹tki walkirii pod
wodz¹ Swawy ochrania³y flotê Helgiego [Helga kvida Hjörvardssonar 28].
Kiedy Helgi Hjörvardsson odrodzi³ siê jako Helgi Sigmundsson, a Swawa
jako Sygrun, ta ostatnia wraz z o�mioma innymi walkiriami pojawi³a siê
podczas burzy nêkaj¹cej flotê Helgiego i uspokoi³a ¿ywio³ [Helga kvida
Hundingsbana II 16]. Do�æ wa¿ne jest to, ¿e w cyklu pie�ni o Helgim poja-
wia siê jedyna w tekstach skandynawskich wzmianka o metempsychozie:
Helgi odradza siê trzykroæ pod tym samym imieniem, za� Swawa jako
Sygrun i Kora [Helga kvida Hjörvardssonar 43; Helga kvida Hundingsbana
II 4, 50]. Byæ mo¿e ma to jaki� zwi¹zek z trzema niciami przeznaczenia
Helgiego zawieszonymi na wschodzie, zachodzie i pó³nocy [Helga kvida
Hundingsbana I 4]. Opis tymczasowego powrotu Helgiego z za�wiatów i
jego odej�cia na zachód nie daje ¿adnych informacji na temat jego kolej-
nych wcieleñ i ewentualnego udzia³u Odyna w odradzaniu siê bohatera
[Helga kvida Hundingsbana II 39�48]. Wiadomo tylko, ¿e wiêcej szczegó-
³ów mog³a zawieraæ zaginiona Pie�ñ o Korze.
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W Pie�ni o Wölundzie pojawiaj¹ siê trzy walkirie, Olrun, Alvit i Svan-
hvit ("jasny ³abêd�"), które zdejmuj¹ swoje ³abêdzie szaty, by za¿yæ k¹pieli.
Wölund i jego dwaj bracia ukrywaj¹ te szaty i zmuszaj¹ walkirie, by za nich
wysz³y. Walkirie pozostaj¹ z braæmi, ale po dziewiêciu latach udaje im siê
odzyskaæ ³abêdzie szaty i uciec [Völundarkvida 4,1�3; por. Guerber 1909:
175�176; S³upecki 1998:160]. £abêdzie szaty wydaj¹ siê tutaj pe³niæ wa¿n¹
rolê. Para ³abêdzi wed³ug Eddy M³odszej mieszka w pobli¿u studni prze-
znaczenia, przy której Norny ustalaj¹ losy ludzi � od tych ³abêdzi wywodz¹
siê wszystkie ptaki tego rodzaju na ziemi [Gylfaginning 17]. Skojarzenie
dziewi¹tki i ³abêdzi od razy przywodzi na my�l Apollina; bêdzie o tym
jeszcze dalej mowa. Je�li chodzi o Norny, to zwykle wymieniane s¹ trzy:
Urd, Werdandi i Skuld. Jednak Snorri zdaje siê sugerowaæ, ¿e Norn mo¿e
byæ dziewiêæ, po trzy z rodu Asów, alfów i kar³ów [Gylfaginning 8; por.
Fáfnismál 13; S³upecki 1998:177]. A zatem dziewi¹tka mog³aby byæ
skojarzona zarówno z walkiriami, jak i z Nornami.

W sagach walkirie nie wystêpuj¹, natomiast pojawiaj¹ siê niekiedy fyl-
gie � duchy opiekuñcze. Thorstein Sídu�Hallson trzy razy �ni³ o tym, ¿e
przybywaj¹ do niego trzy kobiety i ostrzegaj¹ go, ¿e niewolnik bêdzie chcia³
go zabiæ [S³upecki 1998:24]. Kobiety te by³y w³a�nie fylgiami. Znacznie
ciekawsza jest opowie�æ o innym synu Sídu�Halla, Thidrandim. Podczas
�wiêta Dísarblót Thorhall zorganizowa³ ucztê. Poniewa¿ przeczuwa³ niesz-
czê�cie, zakaza³ go�ciom wychodziæ na zewn¹trz. W nocy trzy razy rozleg³o
siê pukanie do drzwi. M³ody Thidrandi nie wytrzyma³, wzi¹³ miecz do rêki
i wyszed³. Na zewn¹trz ujrza³ dziewiêæ kobiet w czerni nadci¹gaj¹cych od
pó³nocy na koniach z mieczami w rêkach oraz tyle¿ kobiet w bieli jad¹cych
od po³udnia. Chcia³ zawróciæ do �rodka, lecz kobiety w czerni go dopad³y i
�miertelnie rani³y. Rano Thorhall orzek³, ¿e nie by³y to prawdziwe kobiety,
lecz fylgie zebranych; ma nast¹piæ zmiana religii i nowa religia bêdzie
lepsza. Pogañskie fylgie to przeczu³y i zabra³y Thidrandiego jako swój dar
grobowy; te w jasnych szatach chcia³y mu pomóc, lecz nie da³y rady. Ponie-
wa¿ Sídu�Hall by³ stronnikiem chrze�cijañstwa na Islandii, zabójstwo w³a�-
nie jego syna przez pogañskie fylgie by³o zrozumia³e. Warto zwróciæ uwagê
na jeszcze jeden szczegó³: Thidrandi w chwili �mierci mia³ osiemna�cie lat
[S³upecki 1998:159]. Fylgie w tej opowie�ci przypominaj¹ walkirie � przy-
bywaj¹ uzbrojone po zmar³ego i jest ich dziewiêæ. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e trady-
cyjny motyw zosta³ tu wykorzystany do symbolicznego ukazania zmagañ
chrze�cijañstwa z pogañstwem u schy³ku X wieku.

Ostatnie skojarzenie Odyna z dziewi¹tk¹ jest zasugerowane w opowie�ci
o królu Onie, jednym z Ynglingów [Ynglinga saga 29]. W wieku 60 lat On
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uda³ siê do Uppsali i z³o¿y³ w ofierze Odynowi swego syna prosz¹c o
dodatkowe 60 lat ¿ycia. Po 75 latach z³o¿y³ w ofierze drugiego syna znów
prosz¹c o 60 lat, lecz tym razem Odyn odpowiedzia³, ¿e bêdzie ¿y³ tak
d³ugo, jak d³ugo w odstêpach dziesiêcioletnich bêdzie sk³ada³ w ofierze
kolejnych synów i ¿e od ich liczby maj¹ byæ nazwane prowincje jego kraju.
Choæ On by³ coraz s³abszy, z³o¿y³ w ofierze ³¹cznie dziewiêciu synów.
Chcia³ zabiæ tak¿e dziesi¹tego i nazwaæ swe królestwo Dziesiêcioma Zie-
miami, ale Szwedzi nie pozwolili na to. On wreszcie zmar³, a jego ocala³y
syn obj¹³ tron. Inn¹ wersjê tej samej opowie�ci przytacza Snorri w Eddzie.
Wed³ug niej król Halfdan Stary odby³ wielk¹ ofiarê podczas przesilenia
zimowego, by móc ¿yæ 300 lat. Nie ma tutaj jednak mowy o zabijaniu
synów, których Halfdan mia³ 18, z tego dziewiêciu urodzonych jednocze�-
nie: ich imiona s¹ znacz¹ce i kojarz¹ siê z w³adz¹ ksi¹¿êc¹. Pozostali
synowie Halfdana dali pocz¹tek dziewiêciu rodom królewskim, w tym Nibe-
lungom, Ynglingom i Budlungom [Skaldskaparmál 64]. Opowie�æ o ofierze
Ona nawi¹zuje do rzeczywistych ofiar w Uppsali, które wed³ug przekazu
Adama z Bremy odbywa³y siê co dziewiêæ lat podczas wiosennej równonocy
w �wi¹tyni Thora, Odyna i Freya. Przez dziewiêæ dni zabijano po jednym
samcu z dziewiêciu gatunków i cia³a zawieszano w pobli¿u �wi¹tyni.
Sk³adane by³y równie¿ ofiary z ludzi. Thietmar z Merseburga w skrócie
opisuje analogiczne ofiary w Lejre [Simek 1993:233]. Wydaje siê, ¿e mog³y
byæ one symbolicznie skojarzone z samoofiar¹ Odyna.

Dziewi¹tka jako liczba wyró¿niona
��������������������������������������

W wielu miejscach w obu Eddach dziewi¹tka pojawia siê jako liczba szcze-
gólna, jednak bez sprecyzowanego odniesienia do przedstawionej wcze�niej
symboliki. Kolejne ustêpy mo¿na wyliczaæ ad nauseam. Bóg Heimdall to
syn dziewiêciu sióstr, córek Ægira i Ran [Gylfaginning 27; Skaldskaparmál
16, 24, 61; Völuspá en skamma 37�38]. Podczas ostatecznej bitwy Thor na
dziewiêæ kroków odejdzie od cia³a zabitego przez siebie Midgardsorma i
padnie zatruty jego jadem [Völuspá 55�56; Gylfaginning 51]. Skadi i Njörd
spêdzaj¹ po dziewiêæ dni w swych siedzibach Noatun nad morzem i
Thrymheim w górach; gdy wracaj¹, Njörd mawia: "Nienawidzê gór �
nied³ugom tam by³, tylko dziewiêæ nocy: uwa¿am wycie wilków za wstrêtne
w porównaniu z pie�ni¹ ³abêdzi" [Gylfaginning 23]. Naramiennik Draupnir
co dziewiêæ nocy rodzi osiem podobnych sobie; uzyska³ tê w³a�ciwo�æ po
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tym, jak Odyn umie�ci³ go na stosie pogrzebowym Baldra [Gylfaginning
49; Skaldskaparmál 35; Skirnismál 21]. Frey przez dziewiêæ nocy musia³
czekaæ na za�lubiny z Gerd [Skirnismál 40�42; Gylfaginning 37]. Matka
Hymira ma 900 g³ów, a Hymir mia³ dziewiêæ kot³ów, z których tylko jeden
ocala³, gdy Thor go odwiedzi³ [Hymiskvida 8, 13]. Menglod ma dziewiêæ
s³u¿¹cych [Fjölsvinnsmál 35], Groa wypowiada dziewiêæ zaklêæ [Gróugaldr
6�14], skrzynia Sinmara ma dziewiêæ zamkniêæ [Fjölsvinnsmál 26], ol-
brzymki Fenja i Menja przez dziewiêæ lat ¿y³y pod ziemi¹ [Grottasöngr 11;
Skaldskaparmál 43], olbrzymka Hrimgerd ma znajdowaæ siê dziewiêæ mil
pod ziemi¹ [Helga kvida Hundingsbana I 16], Thor zabi³ dziewiêciog³owe-
go olbrzyma Thrivaldiego [Skaldskaparmál 4], za� wystawiony przeciw nie-
mu potwór Mokkurkalfi mia³ dziewiêæ mil wysoko�ci [Skaldskaparmál 17],
w Wieszczbie wölwy olbrzymka dziewiêæ razy powtarza "wiecie¿ teraz, czy
nie?" [por. S³upecki 1998:60].

Kilka razy dziewi¹tka wystêpuje w opowie�ci o Wölsungach. Wölsung
mia³ dziesiêciu synów, a zatem Sigmund dziewiêciu braci. Wszyscy zostali
schwytani przez Siggeira i przez dziewiêæ nocy jednego z nich po¿era³a
stara wilczyca. Kiedy przysz³a kolej na Sigmunda, u¿y³ on podstêpu i zdo³a³
siê uratowaæ [Völsunga saga 5]. Sigmund i jego syn Sinfjötli przez jaki�
czas zamienieni w wilki zabijali ludzi; ten ostatni chwali³ siê, ¿e jest ojcem
dziewiêciu wilków [Völsunga saga 9; Helga kvida Hundingsbana I 41].
Równie¿ skojarzenie dziewi¹tki z wilkami i wilko³actwem wyst¹pi³o w
staro¿ytnej Grecji, o czym bêdzie jeszcze mowa. W opowie�ci o Wölsun-
gach mo¿na ju¿ dostrzec wp³yw chrze�cijañstwa, w którym liczb¹ wyró¿-
nion¹ jest siódemka. Sigmund i Sinfjötli w pojedynkê mogli daæ radê sied-
miu ludziom [Völsunga saga 8]; Gudrun po �mierci Sygurda przez siedem
sezonów przebywa³a w Danii, podró¿owa³a trzy razy po siedem dni [Völ-
sunga saga 34]. Mo¿na tutaj zaobserwowaæ przemieszanie siê dwóch tra-
dycji, przy czym pogañska dziewi¹tka wystêpuje ju¿ tylko w tych miejscach,
które s¹ bezpo�rednim przetworzeniem dawniejszych pie�ni Eddy Starszej.
Siódemka i dwunastka jako liczby wyró¿nione s¹ po�wiadczone tak¿e u
Snorriego Sturlusona [por. Gylfaginning 2, 3].

Dziewi¹tka pojawia siê równie¿ w islandzkim prawodawstwie. Ca³a
wyspa by³a podzielona na cztery okrêgi i 39 podokrêgów. Na pó³nocy tych
podokrêgów by³o 12, za� w pozosta³ych okrêgach po dziewiêæ; godi
ka¿dego z nich wchodzi³ w sk³ad Rady Prawnej. Dodatkowo z trzech
okrêgów poza pó³nocnym dobierano podczas althingu po trzech ludzi tak,
¿e ogólna liczba cz³onków Rady wynosi³a 48 [Grágás, §117, por. s. 7]. Po
dwunastu przedstawicieli trzech prowincji wchodzi³o w sk³ad Rady równie¿
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na norweskim thingu w Gula. Wed³ug prawa islandzkiego by³o dziewiêæ
rodzajów napa�ci: piêæ zagro¿onych trzyletni¹ banicj¹ i cztery zagro¿one
pe³n¹ banicj¹ i konfiskat¹ maj¹tku. S¹ to kolejno: zranienie kogo�,
szturchniêcie, strzelenie, rzucenie czym� lub uderzenie (mniejsze) oraz
powalenie, potrz¹�niêcie, wyrwanie czego� z r¹k, duszenie (wiêksze). Je�li
kto� dokona³ zabójstwa lub innego przestêpstwa, by³ zobowi¹zany natych-
miast poinformowaæ o tym dziewiêciu s¹siadów, którzy pó�niej podczas
rozprawy byli wzywani na �wiadków [Grágás, §89, 109]. Je�li zabójca tego
nie dope³ni³, uznawany by³ za mordercê i wyjmowany spod prawa. W
przypadku mniejszych przestêpstw zagro¿onych tylko kar¹ grzywny
wystarcza³o wezwanie piêciu �wiadków [Grágás, §16]. Dziewiêciu �wiad-
ków musia³o równie¿ asystowaæ przy ekshumacji i przenoszeniu zw³ok w
inne miejsce [Grágás, §3]. Liczne przyk³ady stosowania tego prawa o
�wiadkach zawiera Saga o Njalu [59, 64, 111, 134, 141, 143].

W kilku miejscach zabicie dziewiêciu wrogów w pojedynkê lub we
dwóch jest przedstawiane jako przyk³ad wyj¹tkowej odwagi i bieg³o�ci w
walce [Kormaks saga 19; Egils saga Skallagrímssonar 45]. Wed³ug Saxona
Gramatyka jarl Swarin mia³ siedmiu synów z prawego i dziewiêciu z nie-
prawego ³o¿a. Ci ostatni zostali zabici przez króla Danii Gorma w pojedyn-
czej walce [Saxo 1]. Równie¿ Hakon chwali³ siê zabiciem dziewiêciu kró-
lów [Heimskringla:Olaf Trygvason 56]. Z kolei Helgi i Starkad mieli kon-
flikt z dziewiêcioma synami pewnego ksiêcia na Zelandii [Saxo 6]. Dzie-
wi¹tki zabitych wystêpuj¹ równie¿ w innych �ród³ach, ale s¹ to najczê�ciej
raczej liczby rzeczywiste, ni¿ symboliczne [por. Heimskringla:Hakon Her-
debreid 12; Heitharviga saga 32].

Wed³ug ¯ywota Wilibrorda w³adca Fryzów Radbod przez trzy kolejne
dni po trzy razy ka¿dego dnia stara³ siê uzyskaæ przepowiedniê zguby �wiê-
tego, ale ani razu mu siê nie uda³o [S³upecki 1998:106]. Z kolei duñski król
Gorm mia³ sen, w którym widzia³ trzy bia³e, trzy czerwone i trzy czarne
wo³y wychodz¹ce z morza i pustosz¹ce kraj � zosta³o to zinterpretowane
jako zapowied� g³odu [S³upecki 1998:33]. W obu wypadkach widaæ, ¿e we
wró¿biarstwie dziewi¹tka by³a uznawana za liczbê wyró¿nion¹ jako potroje-
nie trójki. Na Grenlandii mieszka³a wieszczka Thorbjorg, która mia³a dzie-
wiêæ sióstr równie¿ obdarzonych darem przepowiadania przesz³o�ci [Eiríks
saga rauda 4; por. S³upecki 1998:80]. Snorri podaje w Heimskringli, ¿e król
Harald przeszed³ boso po dziewiêciu roz¿arzonych lemieszach, by potwier-
dziæ swoje prawa [Heimskringla:Sigurd 34].

Mo¿na wymieniæ jeszcze kilka innych przyk³adów uznawania dziewi¹tki
za liczbê wyró¿nion¹. Wiek dziewiêciu lat bywa³ uznawany za wystarcza-
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j¹cy, by decydowaæ o sobie [Vatnsdaela saga 19; Heimskringla:Sigurd 41].
Król Olaf Haraldsson stoczy³ dziewiêæ bitew [Heimskringla:Olaf Haralds-
son 14], za� Olaf Trygvason mia³ dziewiêæ lat, gdy przyby³ do Rosji i przez
dziewiêæ lat przebywa³ z królem Waldemarem [Heimskringla:Olaf Trygva-
son 7]. Król Harald wypêdzi³ dziewiêæ ¿on, by po�lubiæ Ragnhild [Heims-
kringla:Harald Harfager 21]. Mo¿na jeszcze dodaæ, ¿e Saxo Gramatyk po-
dzieli³ swe dzieje pogañskiej Danii na dziewiêæ ksi¹g.

Oczywi�cie niektóre z tych dziewi¹tek mog¹ byæ liczbami rzeczywisty-
mi, a nie symbolicznymi. W wielu sagach mowa o dziewiêciu [Ere�dwellers
37, 45], dziewiêædziesiêciu [Heimskringla:Harald Harfager 12; Heitharviga
saga 24; Egils saga Skallagrímssonar 10, 16], a nawet dziewiêciuset [Lax-
daela saga 27] ludziach, a tak¿e o dziewiêciu okrêtach [Heimskringla: Mag-
nus �lepy 10, Hakon Dobry 24]. Otkell da³ Runolfowi dziewiêcioletniego
czarnego wo³u [Njals saga 52], w zgliszczach zagrody Njala znaleziono
szcz¹tki dziewiêciu osób [Njals saga 131], Hardbeen mia³ dziewiêæ ³okci
wysoko�ci [Saxo 7], a Thorstein pozostawa³ dziewiêæ lat w Norwegii [Gret-
tirs saga 90]. Egil mia³ 18 ludzi na swoim okrêcie, gdy ucieka³ przed kró-
lem Erykiem [Egils saga Skallagrímssonar 57�58]. Wszystkie te dziewi¹tki
i ich wielokrotno�ci z pewno�ci¹ nie maj¹ znaczenia symbolicznego, lecz
okre�laj¹ rzeczywiste liczebno�ci. Dziewi¹tka to liczba kolegów wed³ug wyka-
zu liczebno�ci w podrêczniku pie�niarstwa Snorriego [Skaldskaparmal 66].

Wed³ug tego samego podrêcznika w metrum dróttkvaett pierwszy i
trzeci wiersz strofy mo¿e zawieraæ najwy¿ej dziewiêæ sylab, za� drugi i
czwarty najwy¿ej siedem [Hattatal 8]. Nie wiadomo, czy obie te liczby maj¹
tutaj znaczenie symboliczne, czy te¿ praktyczne. W ka¿dym razie w
tekstach Snorriego obie by³y liczbami wyró¿nionymi, przy czym dziewi¹tka
w opisach mitologicznych, za� siódemka w sagach � na przyk³ad w opo-
wie�ci o królu Ingjaldzie, który wzniós³ hallê z siedmioma tronami [Yng-
linga saga 40]. Trzeci¹ liczb¹ wyró¿nion¹ w tradycji skandynawskiej by³a
dwunastka, która jednak pojawia³a siê znacznie rzadziej ni¿ dziewi¹tka.
Snorri wymieni³ dwunastu Asów, a w dru¿ynach w³adców by³o zwyczajowo
dwunastu berserków [Egils saga Skallagrímssonar 9].

Paralele w innych kulturach
��������������������������������������

Dziewi¹tka to liczba wyró¿niona nie tylko w kulturze pogañskich Skandy-
nawów. Do�æ wspomnieæ o ennadzie bogów w staro¿ytnym Egipcie [Niwiñ-
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ski 1992:63] o dziewiêcioletniej s³u¿bie Kumarbiego w hetyckiej opowie�ci
o nastêpstwie bogów [Cinal 1997:87], dziewiêciodniowych zapasach w me-
zopotamskim Uruk ku czci Gilgamesza [Cohen 1993:319�320], dziewiêciu
synach Kingu w asyryjskim rytuale [Cohen 1993:325� 326]. W hinduskich
upaniszadach bardzo wa¿n¹ liczb¹ jest 108 = 9x12 [Kempiñski 1993:256],
w islamie wymienia siê 99 imion Boga, a s³owo amen w gematrii greckiej
ma tak¹ w³a�nie warto�æ liczbow¹ [Forstner 1990:50]. Pseudo�Dionizy Are-
opagita dzieli³ chóry anielskie na trójki trójek. W taki sam sposób roz³o¿o-
na dziewi¹tka jest równie¿ po�wiadczona w europejskiej tradycji magicznej,
chocia¿by w Makbecie Williama Szekspira, gdzie trzy czarownice wyzna-
czaj¹ swój kr¹g trzy razy w jedn¹ stronê, trzy razy w drug¹ i na koniec
jeszcze trzy razy z powrotem [Makbet I 3].

Symbolika trójki i dziewi¹tki analogiczna do skandynawskiej po�wiad-
czona jest równie¿ w nielicznych �ród³ach opisuj¹cych tradycjê pogañskich
S³owian. Wed³ug Adama z Bremy w Radogoszczy by³o dziewiêæ bram, choæ
Thietmar wspomina tylko o trzech [£owmiañski 1986:174]. W Szczecinie
znajdowa³a siê �wi¹tynia Tryg³awa, który wed³ug przekazu Ebona mia³
patrzeæ na trzy królestwa � niebo, ziemiê i piek³o. Równie¿ w Gard�cu w
trzech miejscach by³y czczone trzy bóstwa [£owmiañski 1986:198]. Wed³ug
Herborda w Szczecinie wró¿by odbywa³y siê w ten sposób, ¿e koñ trzy razy
by³ przeprowadzany nad dziewiêcioma w³óczniami i je�li ¿adnej z nich nie
potr¹ci³, znak by³ pomy�lny [S³upecki 1998:147]. A. Kempiñski sugeruje,
¿e w jêzykach indoeuropejskich dziewi¹tka mog³a otwieraæ now¹ grupê
liczb. Mia³aby o tym �wiadczyæ homofonia i mo¿liwe pochodzenie od jed-
nego rdzenia s³ów "nowy" i "dziewiêæ", na przyk³ad w ³aciñskich novus �
novem [Kempiñski 1993:256].

Podobieñstwo symbolicznego wykorzystania dziewi¹tki u Normanów i u
S³owian po³abskich nie jest dziwne, je�li we�mie siê pod uwagê kontakty
pomiêdzy tymi ludami. Z kolei paralele z dalszymi kulturami wynikaj¹
tylko i wy³¹cznie z ogólnych i powszechnie rozpoznawanych w³a�ciwo�ci
dziewi¹tki. Zreszt¹ ani w Egipcie, ani w Mezopotamii, ani w chrze�cijañ-
stwie dziewi¹tka nie jest tak wyró¿niana, jak w �redniowiecznej Skandyna-
wii. Zupe³nie inaczej wygl¹da porównanie tradycji normañskiej ze �wia-
dectwami antycznymi, przede wszystkim greckimi. Tutaj paralele s¹ znacz-
nie g³êbsze. Przede wszystkim w staro¿ytnej Grecji dziewi¹tka jako liczba
symboliczna pojawia siê znacznie czê�ciej, ni¿ na Bliskim Wschodzie [por.
Kopaliñski 1991:237]. Co wiêcej, pojawia siê ona przede wszystkim w kon-
tek�cie Apollina i metempsychozy, u autorów mniej lub bardziej po�rednio
nawi¹zuj¹cych do ezoteryki orfickiej. W jednym ze swoich wierszy Pindar
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stwierdzi³, ¿e "Persefona przywróci znów w dziewi¹tym roku s³oñcu dusze
tych, którzy dali jej zado�æuczynienie za swe dawne winy. Z dusz tych
wychodz¹ s³awni królowie, ludzie potê¿ni dziêki sile lub dziêki m¹dro�ci;
s¹ oni zawsze czczeni przez ludzi jako �wiêci bohaterowie". A zatem po-
wtórne wcielenie nastêpuje po dziewiêciu latach.

Równie¿ czas ¿ycia nimf i demonów wed³ug Plutarcha i Hezjoda (9729
lat) i Kallimacha (9720) jest wielokrotno�ci¹ dziewi¹tki, podobnie jak licz-
ba 729, która wed³ug Platona oddziela na skali sprawiedliwo�ci króla�fi-
lozofa od tyrana [Pañstwo IX 587�588] i która jest sze�cianem dziewi¹tki.
Sam Platon uzasadni³ j¹ numerologicznie, ma to byæ mianowicie liczba dni
i nocy w roku. W dialogu Kritias napisa³ z kolei, ¿e Atlantyda zatonê³a
9000 lat temu. Jak podaje Seneka, Platon zmar³ dok³adnie w wieku 81 lat,
co zosta³o zinterpretowane jako kwadrat dziewi¹tki, �wiêtej liczby Muz. Z
tego powodu przebywaj¹cy w Atenach Magowie mieli mu z³o¿yæ ofiarê jako
herosowi [Listy VI 158]. Wszystkie dzie³a Platona zosta³y podzielone
jeszcze w staro¿ytno�ci na dziewiêæ tetralogii.

Symboliczna dziewi¹tka pojawia siê równie¿ w naukach pitagorej-
czyków. Wed³ug nich cz³owiek jest akordem sk³adaj¹cym siê z o�miu
d�wiêków, do których jako dziewi¹ty dodane jest bóstwo. Orfickie i
pitagorejskie nauki na temat duszy i metempsychozy Empedokles przed-
stawi³ w postaci dziewiêciu twierdzeñ. Dziewi¹tka to równie¿ �wiêta liczba
Apollina, którego atrybutem zwierzêcym by³ ³abêd�, nota bene przez
Greków kojarzony z Hyperborej¹. Pitagorasa niektórzy uczniowie uwa¿ali
za uciele�nienie Apollina, za� Platon wed³ug legendy ukaza³ siê we �nie
Sokratesowi pod postaci¹ ³abêdzia. Latona rodzi³a Apollina 9 dni i nocy,
gdy¿ zazdrosna Hera wstrzyma³a boginiê po³ogu i da³a siê przekupiæ
dopiero naszyjnikiem o grubo�ci 9 ³okci. W momencie urodzin boga nad
wysp¹ pojawi³y siê �wiête ³abêdzie i zatoczy³y siedem krêgów (by³ to siódmy
dzieñ siódmego miesi¹ca Targelion), nastêpnie Dzeus podarowa³ synowi
rydwan zaprzê¿ony w ³abêdzie, na którym uda³ siê on na pó³noc, do
Hyperborejczyków [por. So³tysiak 2002]. Skojarzenie Apollina z ³abêdziami
Platon zauwa¿y³ i skomentowa³ w taki sposób w dialogu Fedon: "£abêdzie,
kiedy widz¹, ¿e im umieraæ trzeba, �piewaj¹ podobnie jak i przedtem; ale
wtedy przede wszystkim i najwiêcej �piewaj¹, z rado�ci, ¿e maj¹ odej�æ do
boga, któremu s³u¿¹" [Fedon 85].

Wspó³wystêpowanie metempsychozy, dziewi¹tki i ³abêdzi w tradycji
orfickiej, do której po�rednio zaliczyæ mo¿na zarówno Pitagorasa, jak i
Platona, kojarzy siê z kompleksem symbolicznym zwi¹zanym z walkiriami
w kulturze Normanów. Apollo jako bóg natchnienia, którego zwierzêcymi
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atrybutami by³y, oprócz ³abêdzia, równie¿ kruk i wilk, przypomina pod tym
wzglêdem Odyna; dziewiêæ Muz z kolei odpowiada dziewiêciu walkiriom.
Istnieje równie¿ pewne podobieñstwo w symbolice kosmologicznej: równie¿
w wyobra¿eniach greckich w Podziemiach p³ynie dziewiêæ rzek. Paralela
pomiêdzy tradycja skandynawsk¹ i greck¹ jest tak g³êboka, ¿e trudno uznaæ
j¹ za zupe³nie przypadkow¹. Chocia¿ nie mo¿na wykluczyæ wp³ywu tradycji
antycznej na autorów pie�ni Eddy Starszej, a przede wszystkim na Snor-
riego Sturlusona, to jednak akurat tutaj by³by on ma³o prawdopodobny. Ju¿
raczej nale¿a³oby uznaæ, ¿e orficka koncepcja metempsychozy i zwi¹zany z
ni¹ kompleks symboliczny zosta³y w jaki� sposób przejête i przetworzone
przez Germanów jeszcze w staro¿ytno�ci. Hipoteza o pochodzeniu tej kon-
cepcji jeszcze z czasów postulowanej wspólnoty praindoeuropejskiej by³aby
trudna do udowodnienia, gdy¿ nie ma jej wyra�nych �ladów u innych ludów
europejskich i indoaryjskich. Wyja�nienie tak szczegó³owego i nieoczywis-
tego podobieñstwa symboliki dziewi¹tki u Normanów i Greków wydaje siê
wiêc w tej chwili niemo¿liwe. Na koñcu mo¿na jeszcze dorzuciæ, ¿e równie¿
skojarzenie dziewi¹tki z wilko³actwem w opowie�ci o Wölsungach ma
paralelê greck¹: jak podaje Pliniusz Starszy, istnia³ w Grecji taki ród,
którego przedstawiciel w ka¿dym pokoleniu musia³ staæ siê na dziewiêæ lat
wilkiem [Historia naturalis 8,34].

Kontynuacja: neopogañstwo i satanizm
��������������������������������������

Dziewi¹tka jako liczba wyró¿niona nadal funkcjonuje w nowych ruchach
religijnych nawi¹zuj¹cych bezpo�rednio lub po�rednio do normañskiego
pogañstwa. Przede wszystkim trzeba tutaj wspomnieæ o Asatru, religii opar-
tej na wspó³czesnej rekonstrukcji germañskiego pogañstwa. Trzon etyki
Asatru stanowi lista dziewiêciu cnót: odwaga, prawda, honor, wierno�æ,
dyscyplina, go�cinno�æ, pracowito�æ, niezale¿no�æ i wytrwa³o�æ [So³tysiak
1999a:274]. W Raven Kindred Association, jednej z amerykañskich grup
Asatru, podczas ceremonii przyjmowania nowego cz³onka wspólnoty wszys-
cy jej cz³onkowie wznosz¹ dziewiêæ toastów po�wiêconych poszczególnym
cnotom [So³tysiak 1999a:281]. W organizacji The Troth ka¿da grupa musi
zorganizowaæ co najmniej dziewiêæ spotkañ rytualnych w ci¹gu roku
[So³tysiak 1999b:140]. Dziewi¹tka jest tak¿e kojarzona z narodzinami i
�mierci¹: dziecko otrzymuje imiê i jest przyjmowane do rodziny w dziewiêæ
dni po urodzeniu; krewniacy zmar³ego s¹ zobowi¹zani wystawiæ mu pomnik
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w dziewiêæ miesiêcy po �mierci [So³tysiak 1999a:282, 287]. W Asatru
jednak do tej pory brak g³êbszego zainteresowania znaczeniem dziewi¹tki w
Eddach i jest ona wykorzystywana wy³¹cznie jako standard symboliczny.

Znaczenie dziewi¹tki jako liczby magicznej i skojarzonej z wiedz¹ ta-
jemn¹ utrwali³o siê w chrze�cijañskiej Europie zarówno pod wp³ywem tra-
dycji antycznej, jak i skandynawskiego pogañstwa. Do takiego w³a�nie zna-
czenia chêtnie siêgaj¹ przedstawiciele wspó³czesnych ruchów "lewej �cie¿-
ki", bardziej dosadnie nazywani satanistami. Dziewi¹tka wielokrotnie poja-
wia siê w rozwa¿aniach Antona Szandora LaVeya, zmar³ego niedawno za-
³o¿yciela Ko�cio³a Szatana. Jego pierwsza ksi¹¿ka, "Szatañska Biblia", zo-
sta³a zadedykowana miêdzy innymi Dziewiêciu Nieznanym � jest to aluzja
do zeznañ niewolnicy Tituby z Salem. Powiedzia³a ona, ¿e podczas sabatu
spotka³a ubranego na czarno mê¿czyznê z Bostonu, w którego czarnej
ksiêdze figurowa³o dziewiêæ nazwisk. Ten sam motyw LaVey wykorzysta³
powo³uj¹c w swojej grupie Radê Dziewiêciu, w za³o¿eniach maj¹c¹ stano-
wiæ najwy¿szy organ w³adzy Ko�cio³a. Podstawê swojej doktryny LaVey
wy³o¿y³ w formie dziewiêciu deklaracji. Pó�niej doda³ do niej listê
dziewiêciu szatañskich grzechów (g³upota, pretensjonalno�æ, solipsyzm,
ok³amywanie siebie samego, stadna mentalno�æ, brak perspektywy, brak
perspektywy historycznej, bezproduktywna pycha, brak estetyki), dziewiêæ
rad, jak omijaæ pseudo�satanistów, a nawi¹zuj¹ca do LaVeya grupa Infer-
nal Garrison do³¹czy³a jeszcze dziewiêæ piekielnych praw. Dziewi¹tka jest
najczê�ciej wykorzystywan¹ przez LaVeya liczb¹ porz¹dkuj¹c¹. Pojawia siê
tak¿e w kontek�cie rytualnym: podczas czarnej mszy celebrans bije dziewiêæ
razy w dzwon. LaVey zapo¿yczy³ równie¿ od Howarda Lovecrafta pomys³
Ceremonii Dziewiêciu K¹tów; chodzi tutaj o piêæ k¹tów pentagramu i
cztery k¹ty trapezu. Najbardziej interesuj¹ca jest jednak koncepcja cyklicz-
no�ci czasu, któr¹ LaVey przedstawi³ jako dodatek do jednej ze swoich ksi¹-
¿ek [LaVey 1972:219�220]. Historia wed³ug LaVeya sk³ada siê z naprze-
miennych Wieków Lodu i Wieków Ognia rz¹dzonych odpowiednio przez
Boga i Szatana (nota bene, jest to nawi¹zanie do XIX�wiecznej teorii
"ognia i lodu" Hansa Hörbigera). Ich cykliczno�ci¹ rz¹dzi Prawo Dzie-
wi¹tki, któr¹ LaVey wprost nazywa liczb¹ Szatana. W ka¿dym najmniej-
szym cyklu po 9 latach akcji nastêpuje 9 lat reakcji; takie 18 lat to Dzie³o.
Dziewiêæ osiemnastoletnich cykli sk³ada siê na Erê, dziewiêæ Er na Wiek,
za� dziewiêæ Wieków na Epokê (13122 lat). Ostatni Wiek Lodu skoñczy³
siê w roku 1966, a wiêc w roku za³o¿enia Ko�cio³a Szatana; obecnie wed³ug
LaVeya wchodzimy stopniowo w Wiek Ognia, którego najwa¿niejsz¹
w³a�ciwo�ci¹ jest to, ¿e ludzie mog¹ sobie do woli pob³a¿aæ.
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W roku 1975 po roz³amie wewn¹trz Ko�cio³a Szatana (dziewiêæ lat po
jego za³o¿eniu) pojawi³a siê �wi¹tynia Seta, organizacja religijna nawi¹zu-
j¹ca wyra�nie do gnostycyzmu. Jej za³o¿yciel, Michael Aquino, jeszcze jako
cz³onek Ko�cio³a Szatana wykorzysta³ symbolikê dziewi¹tki publikuj¹c listê
ksi¹¿¹t piek³a: Szatana, Belzebuba, Azazela, Abaddona, Asmodeusza, Bel-
iala, Lewiatana, Astaroth i Antona LaVeya. Równie¿ w �wi¹tyni zosta³a po-
wo³ana Rada Dziewiêciu. Jednak symbolika dziewi¹tki jest wykorzystywana
tylko w niektórych zakonach �wi¹tyni [o zakonach: So³tysiak 1998:133�
134]. Zw³aszcza chodzi tutaj o Zakon Trapezu, którego za³o¿ycielem jest
Stephen Flowers, jako Edred Thorsson równie¿ jeden z ideologów Asatru i
twórca swoistego systemu magii runicznej. G³ównym symbolem wtajemni-
czenia w Zakonie jest trapez z wpisanym pentagramem. Dziewiêæ k¹tów
obu figur ma okre�lone znaczenie, na przyk³ad dziewi¹ty k¹t symbolizuje
Czarny P³omieñ, czyli samo�wiadomo�æ w terminologii �wi¹tyni Seta. Ka-
dencja Wielkiego Mistrza Zakonu wynosi dziewiêæ lat. W Zakonie Grobu
Obsydianowej Maski, który zajmuje siê do�wiadczeniem przej�cia przez �mieræ,
lista kluczowych elementów sk³ada siê z dziewiêciu pozycji. Jest na niej
wymienione ¿ycie, �mieræ, mi³o�æ, strach, pogr¹¿enie siê, uciele�niona Istota
jako rezultat procesu inicjacji, spontaniczno�æ, samo�rozpoznanie, energia.

W Wielkiej Brytanii dzia³a grupa satanistyczna o nazwie Zakon Dzie-
wiêciu K¹tów; równie¿ tutaj ewidentne jest nawi¹zanie do fantazji Love-
crafta. Dziewi¹tka jako liczba Szatana sporadycznie pojawia siê w tekstach
zespo³ów black metalowych. Jedna z p³yt norweskiej grupy Emperor zosta³a
zatytu³owana "IX Equilibrium"; w tek�cie jest to obja�nione jako imiê
Szatana: "w imiê Nonus Aequilibrium jestem twój IX razy IX...". Pomys³
zdaje siê nawi¹zywaæ do symboliki dziewi¹tki w systemie LaVeya. Ponie-
wa¿ jednak zespó³ wywodzi siê z kraju skandynawskiego i jego cz³onkowie
w innych tekstach odwo³uj¹ siê do normañskiego pogañstwa, nie mo¿na
wykluczyæ, ¿e jest to aluzja do Odyna, przez niektórych norweskich sata-
nistów uto¿samianego z Szatanem.

Zakoñczenie
��������������������������������������

Przekazana przez Wieszczbê wölwy koncepcja dziewiêciu �wiatów, choæ
mo¿e nie by³a rozpowszechniona w tradycji normañskiej, to jednak z
pewno�ci¹ nawi¹zywa³a do potwierdzonego równie¿ u Snorriego bardziej
ogólnego skojarzenia dziewi¹tki z podzia³em �wiata na niebo, ziemiê i �wiat
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podziemny. Taka kosmologiczna symbolika dziewi¹tki sprawi³a, ¿e sta³a siê
ona liczb¹ wyró¿nion¹, podobnie jak na Bliskim Wschodzie wyró¿niona
zosta³a siódemka jako liczba planet. I tu i tam liczba wyró¿niona s³u¿y³a do
okre�lania ró¿nych miar symbolicznych, czêsto zupe³nie nie zwi¹zanych z
kosmologi¹. Drugi aspekt symboliki dziewi¹tki u Normanów wi¹¿e siê z
Odynem i jego walkiriami � tutaj dziewi¹tka jest skojarzona z wtajemnicze-
niem, cykliczno�ci¹ ¿ycia i �mierci oraz magi¹. Analogiczny kompleks
symboliczny mo¿na znale�æ w tradycji orfickiej w staro¿ytnej Grecji, choæ
bezpo�redni zwi¹zek pomiêdzy nimi mo¿e pozostawaæ jedynie w sferze spe-
kulacji. Wreszcie dziewi¹tka jako potrojenie trójki to liczba wykorzysty-
wana w magii i wró¿biarstwie i jako taka pojawiaj¹ca siê w europejskiej
tradycji ezoterycznej, a wreszcie we wspó³czesnym satanizmie.
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