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În mitologiascandinavăaparnumeroşizeișizeițe.Pecâți-
vaîivețiîntâlniînaceastăcarte.Majoritateapoveștilor

însăsuntdespredoizei,OdinșifiulsăuThor,precumși
desprefiulunuiuriaș,Lokipenumelelui,carelocuieșteîn
AsgardalăturidetribulAesir.

Odin

CelmaiînsemnatșimaivechidintrezeiesteOdin.
Odin cunoaşte multe taine. Și-a pierdut un ochi în

schimbulînțelepciunii.Maimultde-atât,pentruaînțelege
runeleșipentruputere,els-asacrificatpesineluiînsuși.
S-aspânzuratdearborelelumii,Yggdrasil,șiarămas

atârnatacolovremedenouănopți.Coastelei-aufoststră-
punsedevârfuluneisulițe,rănindu-lgrav.Vânturilel-au
prinsînstrânsoarealor,biciuindu-itrupulspânzurat.N-a
mâncatnimicvremedenouăzileșinouănopți,nicin-a
băut.Astatacolosingur,însuferinţă,așteptândcaviața
săsescurgăîncetdinel.
Îierafrig,agonizaşieralaunpasdemoartecândsacri-

ficiuladatroade.Eraun fructamar: înextazulagoniei
și-acoborâtprivirea,iarruneleis-audezvăluit.Le-aaflat
șile-aînțelessensulșiputerea.Frânghias-aruptatunci,
iarelacăzut,țipând,dincopac.
Înțelegeamagia.Acumlumeaeraalui.
Odinaremultenume.Eleste tatălsuprem,stăpânul

celorrăpuși,zeulspânzurătorii.IsespuneGrimnirșiCel
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de-alTreilea.Înfiecarețarăarealtnume(pentrucălumea
iseînchinăsubdiferiteformeșiînmaimultelimbi,dar
întotdeaunaOdinecelcăroraoameniiiseînchină).
Călătoreștedinlocînlocdeghizat,pentruavedealumea

așacumovădoameni.Cândseaflăprintrenoi,aratăcaun
bărbatînaltcarepoartămantieșipălărie.
Aredoi corbi cărora le ziceHugin șiMunin, semnifi-

când„cunoaşterea“și„memoria“.Acestepăsărizboarăde
colocoloprintoatălumeaîncăutaredenoutățișiseîntorc
laOdincucunoștințedespretoatecele.Iseașazăpeumeri
și-ișoptesclaureche.
CândstăpetronulsăuînaltdelaHlidskjalf,vedetotce

mișcă,întoatecolţurilelumii.Nuisepoateascundenimic.
Aadusrăzboiulînlume:lupteleîncepprinaruncarea

unei sulițe înarmata inamică, luptașivictimelefiindu-i
închinateluiOdin.Supraviețuieștiprinbunăvoințalui,iar
dacăpieriînseamnăcăte-atrădat.
Dacămorieroicînbătălie,walkiriile,frumoaselefecioa-

rerăzboinicecareadunăsufletelebravilorcăzuţi,teiauși
teducînmarelepalatnumitValhalla.Odinteașteaptăîn
Valhalla,undeveibea,veimâncașiveiluptasubcomanda
lui.

Thor

Thor,fiulluiOdin,ezeulfulgerelor.Elesincer,învre-
meceOdineviclean,ebunlasuflet,învremecetatălsău
enecinstit.
Euriaş,cubarbaroşieşivoinic,fiinddedepartecelmai

puternicdintretoțizeii.Putereaîieamplificatădecentura
puterii,Megingjord:cândopoartă,putereaisedublează.
ArmaluiThoreMjollnir,unciocanextraordinar,fău-

ritdepitici.Vețiaflapovestealui.Trolii,uriașiighețiiși
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uriașiimunților tremură cu toții lavederea luiMjollnir,
fiindcăi-aucispemulțidintrefrațiișiprieteniilor.Thor
poartă mănuși de fier, care-l ajută să prindă mai bine
mânerulciocanului.
Mama luiThora fostJord,zeițapământului.Fiii lui

ThorsuntModi,celfurios,șiMagni,celputernic.Fiicalui
ThoreThrud,ceaputernică.
SoțialuieSif,ceacupăruldeaur.Eaaavutunfiu,Ullr,

înaintesăsecăsătoreascăcuThor,iarThoretatălvitreg
alluiUllr.Ullreunzeucarevâneazăcuarculșisăgețile,
șiestezeulcuschiuri.
ThoreapărătorulAsgarduluișialMidgardului.
ExistămultepoveștidespreThorșiaventurilelui.Pe

unelelevețigăsiaici.

Loki

Lokiefoartechipeș.Esteînșelător,convingător,plăcut
șidedepartecelmaiviclean,subtilșișiretdintrelocuitorii
dinAsgard.Cepăcatcăpoartăînelatâtaîntuneric:atâta
furie,atâtainvidie,atâtadorință.
Loki e fiul lui Laufey, caremai era cunoscută și sub

numeledeNal,sauAcul,pentrucăerasubțire,frumoasă
șităioasălavorbă.SespunecătatălluiafostFarbauti,un
uriaș;numeleluiînseamnă„celcedălovituripericuloase“,
iarFarbautierapericulos,dupăcumospuneșinumele.
Lokiseplimbăpecercupantofizburătorișiîșipoate

schimbaînfățișareacasăsemenecuoricinesaucasăarate
caunanimal,însăadevărataluiarmăemintea.Estemai
viclean,maisubtil,maiînșelătordecâtoricezeusauuriaș.
NicimăcarOdinnuelafeldevicleancaLoki.
LokişiOdinsuntfraţidesânge.Ceilalțizeinuștiucând

saucumaapărutLokiînAsgard.EprietenulluiThorși



Neil GaimaN

trădătorulluiThor.Estetoleratdezei,probabilpentrucă
stratagemele și planurile lui i-au salvatdeatâteaori de
câtei-aubăgatînbelea.
Lokifacelumeamaiinteresantă,darșimaipuținsigu-

ră. El este tatălmonștrilor, sursa tuturor nenorocirilor,
zeulviclean.
Loki bea preamult, iar când bea nu-și poate contro-

la vorbele, gândurile sau faptele.Loki și copiii lui vorfi
prezențilavenireaRagnarokului,sfârșitulatotceexistă,
șiatuncinuvorluptadeparteazeilordinAsgard.
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I

Înaintede începutnu existanimic –nici pământ,niciceruri,nici stele,nici cer:eradoaro lume încețoșată,
fărăformă,șilumeafoculuiceardemereu.
LanorderaNiflheim,lumeaîntunecată.Aici,unspreze-

cerâuriotrăvitoaretraverseazăceața,toateizvorânddin
acelașipuțaflatîncentrullumii,vârtejulcevuieștenumit
Hvergelmir.Niflheimeramairececagheața,iarceațatul-
bureceînvăluiatotuleraapăsătoare.Ceruleraascunsde
negurășipământuleraumbritdepâclarece.
LasuderaMuspell.Muspellerafocul.Toatestrăluceau

șiardeauacolo.Muspelleraluminoasă,învremeceNifl-
heimeracenușie;eralavătopită,învremecelumeaceții
era înghețată.Tărâmuleracuprinsde foculasurzitoral
unuifierar;nuexistapământsolid,nicicer.Doarscântei
șijeturidecăldură,rocitopiteșităciuniaprinși.
ÎnMuspell,lamargineafocului,undeceațasetrans-

formăînlumină,undeseterminăpământul,stăteaSurtr,
careexistadinainteazeilorșistăacoloșiacum.Areînmână
osabieînflăcări,iarlavaceclocoteșteșiceațaînghețată
sunttotunapentruel.
SespunecănumaideRagnarok,adicălasfârșitullumii,

îșivapărăsiSurtrpostul.VapornidinMuspellcusabialui
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înflăcărișivapârjolilumea,iarzeiivorpieridemânalui
unulcâteunul.

II

ÎntreMuspellșiNiflheimeraunvid,unlocgolalne-
ființei,unlocfărăformă.Râuriledinlumeacețiiaucurs
înacestvidnumitGinnungagap,„golulcesecască“.De-a
lungultimpului,acesterâuriotrăvites-ausolidificattrep-
tat,transformându-seînghețariuriași,înzonadintrefoc
șiceață.Gheațaaflatălanorddevidafostacoperităde
ceață înghețată și bucăți de grindină, dar în sud,unde
ghețariiauajunspetărâmulfocului,tăciuniișiscânteile
dinMuspells-auîntâlnitcugheața,iarvânturilecaldede
petărâmulfoculuiaufăcutcaaeruldedeasupraghețiisă
fieblândșiplăcutcaozideprimăvară.
Cândgheațașifoculs-auîntâlnit,gheațas-atopitșiîn

noileaperezultateaapărutviața:ofiinţămaimaredecât
lumile,maimaredecâtoriceuriaș carea existat sauva
existavreodată.Nueranicimascul,nicifemelă,ciamân-
douădeodată.
Aceastăcreaturăafoststrămoșultuturoruriașilorșiîși

spuneaYmir.
Ymirn-afostsinguraființăviece-aapărutdintopirea

gheții:amaifostșiovacăciută,maimaredecâtoriceînchi-
puire.Lingeablocurilesăratedegheațăcasăsehrănească
șisăseadape, iar laptele-icurgea înrâuridincelepatru
ugere.Culapteleacestas-ahrănitYmir.
Uriașulabăutlapteșiacrescut.
Ymiri-aspusvaciiAudhumla.
Limbarozavaciiascoslaivealăoamenidinblocuride

gheață:înprimazidoarpărulunuibărbat,adouazicapul,
iaratreiazis-avăzuttotcorpul.



Mitologie nordică

    23    

EraBuri,strămoșulzeilor.
Ymirs-aculcatși,întimpcedormea,anăscut:delasub-

suoarastângăaluiYmirs-aunăscutunuriaşșiouriașă,
iardinpicioarelesales-anăscutunuriașcușasecapete.
DinaceșticopiiailuiYmirsetragtoțiuriașii.
Burişi-aalesonevastăpeunadintreacesteuriașeși

împreună au avut un fiu, căruia i-au spus Bor. Bor s-a
căsătoritcuBestla,fiicaunuiuriaș,șiîmpreunăauavut
treifii:Odin,VilișiVe.
Odin,VilișiVe,ceitreifiiai luiBor,s-aufăcutmari.

Pemăsurăcecreșteau,auvăzutîndepărtareflăcăriledin
MuspellșiîntunericuldinNiflheim,darauștiutcăfiecare
dintrelocurileasteaarfiînsemnatpentrueimoartea.Cei
trei frați erauprinși pentru totdeauna înGinnungagap,
marelegoldintre foc și ceață.Eraca și cumn-arfi fost
nicăieri.
Nueraunicimare,nicinisip,niciiarbă,nicipietre,nici

pământ,nicicopaci,nicicer,nicistele.Înmomentulacela
nuexistaunicilumea,nicicerul,nicipământul.Golulnu
eranicăieri:doarunlocpustiuceașteptasăfieumplutcu
viațășiexistență.
Eratimpulcreaţiei.Ve,VilișiOdins-auuitatunulla

altulşis-ausfătuitdesprecetrebuiafăcutacolo,învidul
Ginnungagap.Auvorbitdespreuniversșidespreviațăși
despre viitor.
Odin,VilișiVel-auucispeuriașulYmir.Trebuiaus-o

facă.Altfeln-arfipututcrealumile.
Acestaafostînceputultuturorlucrurilor,moarteace-a

făcutposibilăviața.
L-auînjunghiatpemareleuriaș.Sângeles-ascursdin

cadavrulluiYmirîncantitățiinimaginabile;râuridesânge
săratcamareașigricaoceaneles-aurevărsatîntr-unpotop
atâtdeneaşteptat,atâtdeputernicșiatâtdeadânc,încât
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i-amăturatșii-aînecatpetoțiuriașii.(Unsingururiaș,
Bergelmir,nepotulluiYmir,șisoțiasaausupraviețuit,
pentrucăs-aucocoțatpeocutiedelemncarei-apurtat
caobarcă.Toțiuriașiipecare-ivedemastăzișidecarene
tememsetragdinei.)
OdinșifrațiiluiaucreatpământuldincarnealuiYmir.

AupusoaseleluiYmirunelepestealteleșiaufăcutmunții
șistâncile.
Pietreleșipietricelele,nisipulșipietrișulpecarele

vedeți,toateaufostdințiiluiYmirșifragmentedeoase
rupteșizdrobitedeOdin,VilișiVeînluptacuuriaşul.
Mărilecareînconjoarălumile?Toateaufostsângeleși

sudoarealuiYmir.
Privițisprecer:văuitațiîncraniulluiYmir.Stelelepe

carelevedeținoaptea,planetele,toatecometeleșistelele
căzătoaresuntscânteices-auridicatdinfoculdinMuspell.
Noriipecareîivedețiziua?Aufostcândvacreierullui
Ymir,șicineștiecegânduriauchiarșiacum.

III

Lumeaeundiscplat,iarmareaoînconjoarădelaun
capătlaaltul.Uriașiitrăiesclamarginealumii,lângămări-
leadânci.
Pentrua-ițineînfrâupeuriaşi,Odin,VilișiVeauridi-

catunziddingeneleluiYmirșil-auamplasatînjurul
centruluilumii.Aunumittărâmuldininteriorulzidului
Midgard.
Midgardulerapustiu.Ținuturileeraufrumoase,dar

nimeninustrăbăteapajiştileșinupescuiaînapelelimpezi,
nimeninuexploramunțiistâncoșișinuseuitalanori.
Odin,VilișiVeștiaucăolumenuestelumedacănue

locuită.S-auplimbatdecolocoloîncăutareaoamenilor,
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darn-augăsitpenimeni.Înceledinurmă,peolimbă
stâncoasădelamalulmării,augăsitdoibușteniadușide
mareeșiazvârliţipețărm.
Primulbușteaneraunlemndefrasin.Frasinuleste

rezistentșifrumosșirădăcinileluiseînfigadâncînpământ.
Seciopleștecuușurință,nuserupeșinucrapă.Lemnulde
frasinebunpentrumeşteritmânerelauneltesausulițe.
Aldoileabușteanpecarel-augăsitpeplajă,atâtde

aproapedecelălalt,încâtmai-maicăseatingeau,erao
bucatădintr-unulm.Ulmulestefrumos,iarlemnullui
esuficientdedurpentruafacedinelscândurișigrinzi
rezistente;poțiconstruiocasăsauosalădinlemndeulm.
Zeiiauluatceidoibușteni.I-auridicatpenisip,la

înălțimeaunuiom.Odini-aținutșile-ainsuflatperând
viață.De-acumnumaierauniștebuștenineînsuflețițipe
plajă:acumerauvii.
Vilii-aînzestratcuvoință;i-aînzestratcuinteligență

șivoință.Acumseputeaumișcașiputeauaveadorințe.
Veacioplitbuștenii.Le-adatformăomenească.Le-a

ciopliturechi,casăpoatăauzi,șiochi,casăpoatăvedea,
șibuze,casăpoatăvorbi.
Ceidoibuștenistăteaupeplajă,doioamenigoi.Vei-a

cioplitunuiaorganegenitalemasculine,înceluilalti-acio-
plitorganegenitalefeminine.
Ceitreifrațiaufăcuthainepentrufemeieșibărbat,cu

caresăseacopereșicaresăleținădecaldînaerulumed
depeplajadelacapătullumii.
Lasfârșit,le-audatnumecelordoioamenipecarei-au

creat:pebărbatl-aunumitAsk,saufrasin;pefemeieau
numit-oEmbla,sauulm.
AskșiEmblaaufosttatălșimamanoastră,aituturor:

fiecareomîșidatoreazăviațapărinților,părințiloracestora
șipărințilorpărințiloracestora.Dacăneîntoarcemîntimp
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suficientdemult,vedemcăstrămoșiinoștriaufostAskși
Embla.
EmblașiAskaurămasînMidgard,laadăpostulzidu-

luifăcutdezeidingeneleluiYmir.ÎnMidgardși-auridi-
catcaseferitedeuriașișimonștrișidetoatepericolelece
pândescînținuturilepustii.ÎnMidgardși-aupututcrește
copiiiînpace.
DeaceeaOdinenumittatălsuprem.Fiindcăafosttatăl

zeilorșipentrucăasuflatviațăînbuniciibunicilorbuni-
cilornoștri.Fiecăsuntemzeisaumuritori,Odinetatăl
nostru,altuturor.


