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Wstęp
W tej prezentacji nie będę rozwodzić się nad tym jak MARVEL zmienił mitologię i dostosował ją do
swoich potrzeb. Nie będę na to narzekać, tylko wskażę podobne elementy i postaram się wam
pokazać, że mity i książki nie są takie złe.
Jako fanka MCU i super fanka książek Ricka Riordan'a chciałabym Was zachęcić do obejrzenia mojej
prezentacji. 
Postaram wam się choć trochę przybliżyć świat mitów i zaciekawić was tym jakże rozległym i
ciekawym tematem.



Rozdział I
Gracze

 
W rozdziale pierwszym omówimy sobie graczy. Opowiem wam tutaj trochę o
bogach. Pojawi się Odyn i Thor z młotem. Opowiem Wam trochę o pewnym

lodowym olbrzymie, który wręcz uwielbia robić żarty pozostałym i igrać ze śmiercią.
Poznacie także nowych bogów. Freja i Freje o Baldrze i o Idun. 

Mam nadzieję, że dzięki temu rozdziałowi zobaczycie, że mitologia z Marvela to
dopiero wierzchołek góry lodowej, którą jest mitologia nordycka.

Lecz może na początku wytłumaczę wam kim są Asowie i Wanowie



PANTEON BOGÓW - ASOWIE I WANOWIE
Plemiona północnogermańskie miały ciekawe podejście do swego panteonu bogów. Podzielili go na dwa boskie rody:
Asów i Wanów. Asowie to ród panujący, najważniejszy dla Wikingów. Męscy członkowie tej rodziny to Asowie, a żeńscy to
Asyny. Nazywani są także Azami lub Azynami. Ich charakterystyczną cechą jest wojownicze usposobienie i większy
związek z kultem wojny, magii i siły. Wanowie są rodem podległym Asom, chociaż są równie potężni i ważni. Ich
pochodzenie, w odróżnieniu od Asów, nie jest znane, chociaż wiadomo, że są od nich o wiele starsi. Męscy członkowie
rodu Wanów to Wanowie, a żeńscy to Wanidy, a ich cechy charakterystyczne to pokojowe nastawienie i mocny związek z
przyjazną człowiekowi naturą i urodzajem.
Skoro już wiecie czym się różnią to czas przejść to graczy.



ODYN
Tego starca zna każdy. Potężny i dumny władca Asgardu
zasiadającym na swoim złotym tronie w złotym pałacu w

złotej krainie (stanowczo za dużo złota). W mitologii
nordyckiej oddał swoje oko Mimirowi, by zyskać mądrość.
Powiesił się na Yggdrasilu aby stać się lepszym władcą. Za

żonę poją Friggę, która była czarownicą. Posiada dwa
kruki, które przynoszą mu wieści ze świata. 
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FRIGGA
Frigga jest czarownicą, królową
Asgardu, boginią małżeństwa,

macierzyństwa i związków. 
Jest uosobieniem piękna i wdzięku.
Zawsze wie co i kiedy powiedzieć
bądź zrobić i potrafi oddać życie

dla dobra sprawy, tak jak to
zrobiła ratując Jane przed
poplecznikami Malekhita.



THOR
Thor jest pierworodnym

synem Odyna i prawowitym
następcą Wszechojca. Jego
młota - Mjolnira - boją się

nawet najodważniejsi
wojownicy. Jest

nieustraszonym wojownikiem
i obrońcą dziewięciu światów.
W MCU jego ukochaną jest

Jane Foster, zaś w mitologii za
żonę pojął piękną i złotowłosą
Sif, którą możecie znać jako

świetną asgardzką
wojowniczkę
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LOKI
Loki nie jest ani Asem, ani Wanem. Pochodzi z
Jotuheimu i jest synem Lufeya, króla Jotunów. 
Jest bogiem psot i kłamstw. Oprócz tego zna

magię, którą nauczyła go jego matka. W
mitologii jest jeszcze zmiennokształtny. 
Pomimo tego, że Loki jest inny niż reszta

bogów mieszkających w Asgardzie
zamieszkuje to miejsce, psocąc i uprzykrzając

życie jego mieszkańcom, jednocześnie
wybawiając ich z opresji.



HELA
Hela to bogini umarłych. W MCU

przedstawiono ja jako złą i bezlitosną
kobietę, która pragnie władzy. 

W wierzeniach Skandynawów była
jednak spokojną boginką, która była
córką Lokiego i olbrzymki Angbrody.
Jedna część jej ciała przedstawiała

piękną dziewczyną, lecz druga
wyglądała jak rozkładający się trup.
To właśnie ona wraz ze swoim ojcem

ma poprowadzić wielką armię
podczas Ragnaroku - końca całego

znanego nam świata
 



Pozostali bogowie
panteonu
BALDR - bóg piękna, As 
HOD - bóg ślepców, brat Baldra, As
IDUN - pilnuje jabłek nieśmiertelności
HONIR - niezdecydowany As
FREJR - bóg wiosny i lata, władca Alfheimu, Wan
FREJA - bliźniaczka Frejra, płacze łazami z czerwonego złota i uwielbia biżuterię, rezyduje w Folkswangu,
gdzie wieczność spędza połowa poległych w walkach
HEIMDALL - strażnik Bifrostu, As
TYR - bóg wojowników, jednoręki As
ULL - samotnik, As
RAN - bogini mórz, zbieraczka, As



Rozdział II
9 światów Yggdrasila

 Pamiętacie jak Thor opowiadał Jane jak
jest zbudowany ich świat? Opowiedział tam

o wielkim drzewie, na którym osiadło
dziewięć światów. W tym rozdziale

opowiem wam o dziewięciu światach i
trochę o samym drzewie życia.

(spokojniem nie dostaniecie gałęzią)
 



O co chodzi ze światowym drzewem
Yggdrasil jest nazywany też drzewem życia. W mitologii nordyckiej jest to ogromny jesion który na swych
gałęziach utrzymuje 9 światów, do których przejdziemy potem.  
Koronę drzewa zamieszkuje anonimowy orzeł. Groźny i pierzasty niczym kurczak stwór potrząsa gałęziami
powodując trzęsienia ziemi, wichury i (o dziwo) burze. Także wiecie. Nie wińcie Pana młotka o to że tornado
wam dom rozwaliło. To wszystko wina orła!
Korzenie wielkiego drzewa zamieszkuje Nidhögg. Jest to wielki i obrzydliwy potwór z ostrymi zębiskami i
wyrazem irytacji na pysku. Ten wielki wężowaty żarłok podgryza korzenie Yggdrasila mając jeden cel:
spowodować destrukcję podgryzając podstawę naszej egzystencji
Jest jeszcze wiewiórka - Ratatosk. Ogromna, wściekła, ruda wiewiórka z żółtymi oczami i wielkimi ostrymi jak
brzytwa kłami i pazurami nosząca wiadomości (często bardzo obraźliwe), którymi wymieniają się dwa stwory
wymienione wcześniej.
Skoro wiecie już co nieco o Yggdrasil'u czas przejść do światów. To będzie ciekawa podróż. 



Asgard

Zacznijmy może od najważniejszego ze światów. To właśnie tutaj na tronie
zasiada Odyn. Miaszkaja tutaj też Thor i Loki. Byli tam też inni bogowie:

Sif, Frigga, Sygin (w mitologii żona Lokiego)
Kraina ta jest siedzibą Asów, ale zamieszkują ją też Wanowie . Mury

obronne wybudował pewien Olbrzym, który w zamian chciał pojąć za żonę
Freję, a także zażądał Słońca i Księżyca, jednak dzięki sile Thora i sprycie

Lokiego, bogini piękna nie została jego małżonką.



Midgard
Tu żyjemy my. Zwykli ludzie pozbawieni
magii. Dla bogów ziemia nie jest jakaś

szczególna. No może dla Odyna trochę,
bo to on stworzył ludzi. Pomimo tego, że
nasz świat się nie wyróżnia to jest jedyny

w swoim rodzaju i nawet bogowie są
wstanie znaleźć tutaj przyjaciół. Patrzcie

na Thora, który przyjaźni się ze Starkiem,
i Stevem. 

 



Nidavellir 
Nidavellir (lub Svartalfheim) to

gigantyczna kuźnia znajdująca się na
krańcu kosmosu , oddzielona od reszty
Dziewięciu Królestw. Tą mroczna krainę

zamieszkują krasnoludy, które są
wyśmienitymi kowalami. To między
innymi one wykuły Mjolnir. W MCU

zamieszkują one pierścienie i
wykorzystują energię umierającej

gwiazdy, by rozgrzewać swe piece. W
mitach zasiedliły one wykute w skałach
tunele Svartalfheim'u zakładając tam
królestwa oświetlone blaskiem złota i

kryształów.



W MCU nie ma dużo na temat tego świata,
więc posłużę się innymi źródłami niż mitologia

nordycka i filmy Marvela. Według książek
Ricka Riordana kraina ta znajduje się między
niebem, a ziemią i jest zamieszkiwana przez

piękne elfy światła. Jest położona między
rzekami Gaulterf i Raumelfr.

Alfheim



Jötunheim jest skutą lodem krainą
mieszczącą się u korzeni Yggdrasila.
To z tej krainy pochodzi Loki, który

został przygarnięty przez Odyna
podczas wojny. Krainę zamieszkują

jötunowie. W tej krainie panuje mrok i
chłód. Większość krainy pokrywają

skaliste góry z ośnieżonymi stokami i
wierzchołkami. Chyba mają jakieś

kurorty narciarskie nie?
 

Jötunheim



Helheim

 Helheim to mroczna kraina, którą włada
Hela. Trafiają do niej duszę zmarłych na

choroby, samobójcy i inni, którzy nie zginęli
śmiercią chwalebną. 

 



Niflheim

Niflheim to zimna i mroczna kraina lodu i
mgły nie zamieszkana przez żadną żywą
istotę. Niflheim to jedna z najstarszych krain
Yggdrasil'a.



Wanaheim
Wanaheim jest domem wanów.  W
Wanaheimie znajduje się Folkwang, który jest
odpowiednikiem Asgardzkiej Walhalli (dom
dla poległych chwalebnie, w bitwie), nad którą
pieczę sprawuje Odyn. W Folkwangu rządzi
Freya - bogini miłości i piękna.  



Muspelheim

Muspelheim jest przeciwieństwem Niflheimu.
Skąpany w ogniu świat zamieszkują ogniste

olbrzymy. Ich królem jest Surtur, którego
przeznaczeniem jest zniszczyć Asgard

podczas Ragnaroku. Ciekawe, czy ich daniem
narodowym są pianki z ogniska.

 



KONIEC!!!

Mitologia Nordycka autorstwa Neil'a Geiman'a
Hotel Walhalla - przewodnik po światach nordyckich autorstwa Rick'a Riordan'a
Magnus Chase i bogowie Asgardu - 9 z dziewięciu światów autorstwa Rick'a Riordan'a
Loki - gdzie zaległy kłamstwa autorstwa Mackenzi Lee

Wikipedia
Riordanopedia | WikiFandom
MarvelFan | WikiFandom
Mitologia nordycka | WikiFandom
Zdjęcia Google

Jeśli nadal tu jesteście i nie wyłączyliście w połowie to bardzo Wam dziękuję za obejrzenie
mojej prezentacji. Mam nadzieję, że zachęciłam Was to poznania książek opartych na
mitologii nordyckiej, i oczywiście samej mitologii nordyckiej. 
Korzystałam ze źródeł:
- Książki:

- Strony internetowe:


