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ceastd carte se numegte Edda gi a fost
intocmita de Snorri, fiul lui Sturla, aga

cum este ea rdnduitd aici. E vorba mai in-
tdi despre zei si despre Ymir, urmeazd apoi

Discursul despre poezie gi denumiri pentru

multe lucruri, in sfdrgit Catalogul prozodic,

pe care Snorri l-a compus pentru regele

H6kon gi pentru ducele Skrili.

Dumnezeu Atotputernicul a pldmidit
la inceput Cerul gi Pdmdntul gi toate

lucrurile ce lin de ele, iar la sfdrgit pe cei doi

oameni din care se trag toate stirpele, Adam

gi Eva, gi descendenta lor s-a inmullit gi s-a

imprdgtiat in toati lumea. $i dupd ce a trecut

o vreme, neamul omenesc s-a deosebit: unii
erau buni gi cu dreaptd credin!5, dar mult
mai mul1i s-au intors dupd poftele Lumii
gi au nesocotit poruncile lui Dumnezeu;

pentru aceasta Dumnezeu a inecat Lumea

in Potop gi toate vietdfile PdmAntului, mai

putin acelea care erau in Arcd cu Noe.

Dupd Potopul lui Noe trdiau opt oameni,

care au populat Lumea, gi din ei se trag



toate stirpele; gi iar s-a intdmplat ca mai

inainte, anume cd Lumea populdndu-se

gi ticsindu-se, toatd mullimea neamului

omenesc,iubea rAvna bogdfiei 9i a faimei

9i nesocotea ascultarea cdtre Dumnezeu,

atdt de mult incdt nici nu vroiau sa-L

numeasc5. $i atunci cum s-ar fi gasit

cineva care sd le spund copiilor sdi despre

lucrdrile cele mari ale lui Dumnezeu? $i
asa s-a intdmplat cd au pierdut numele

lui Dumnezeu gi de-a lungul Ei de-a latul
PdmAntului nu se gdsea vreun om care sd

poatd sd-gi recunoascd fdcdtorull.

Si cu toate acestea, Dumnezeu le-a

oferit darurile plmAntegti, bogdlia gi feri-
cirea, de care urmau sa se bucure in lume,

gi le-a mijlocit gi infelepciunea, aqa incAt sd

deosebeascd toate lucrurile pdmdntegti gi

toate impdrfirile ce se puteau ve deainvdz-
duh 9i pe pimdnt. Ei se gdndeau gi se intre-
bau mirafi ce ar fi vrut sd insemne faptul

cI pdLmAntul gi fiarele gi pdsdrile aveau o

1 in acest prim paragraf din Prolog este de-

scrisi starea spirituali a omenirii dupi cdderea in
pdcat a primilor oameni.



singuri alcdtuire in anumite privinfe dar

erau totugi deosebite in obiceiuri. O alcd-

tuire era aceea ci se sdpa pdmAntul pe vAr-

furile inalte ale munfilor gi de-acolo fdgnea
apd, fdrd a trebui sd se sape mai mult dupd

apd acolo decAt in vdile addncil aceasta se

intAmpli de asemenea la fiare gi la pdslri,

unde tot atAta distanfd este pdnd la s6nge

atdt la cap, cAt gi la picioare. O a doua fire a

pimdntului este aceea cd in fiecare an cresc

iarbl gi flori gi in acelagi an se usucd gi cad;

asemenea gi la jivine gi pdsdri, deoarece

pdr sau pene cresc pe ele gi in fiecare an

cad. A treia fire a pdmdntului este cd atunci

cdnd este scobit gi sdpat, pe acea fardnd
care se afl6 la suprafald va cregte iarbd.

Stdncile gi pietrele le tilmdceau ca dinfi 9i

oase ale unei vietdfi. in acest fel ei gi-au dat

seama ci pdmdntul trdia gi avea in el un soi

de viafd gi au gtiut cd era din cale afard de

bdtrdn dupd vdrstd gi plin de putere. Orice

trdia era ndscut din el gi orice murea el igi

insugea; din pricina aceasta, i-au dat nume

gi gi-au socotit neamurile incepdnd de la

el. Oamenii mai aflau, de asemenea, de la



neamurile lor mai bdtrdne, cd dupi ce mul-

te sute de ani fuseserd socotifi, pdmAntul,

Soarele gi stelele erau aceleagi, dar mersul

stelelor era deosebit: unele aveau un mers

mai lung altele unul mai scurtl.

Ydzdnd asemenea lucruri, ei bdnuird

cd era un cdrmaci al stelelor, care le stru-

nea mersul dupd voinfa Sa gi cd Acela era

mdre! 9i foarte puternic gi binuiau c[ El,

cdrmuind peste creaturi, fusese mai inain-

te de stele, gi au infeles ca, domnind peste

mersul stelelor, stdpdnea gi strdlucirea Soa-

relui gi roua vizduhului gi tot ce rdsare din
pdmAnt, la fel gi vdnturile vizduhului im-
preund cu furtunile mdrii. Nu stiau unde

era impdrdfia Lui, dar credeau cd rdnduia

toate lucrurile pe pdmdnt, in vizduhul ce-

rului gi stelele, mdrile gi vremea. Iar pentru

a se puteavorbi despre ele mai lesne sau a se

pecetlui in minte, ei dddurd nume tuturor
lucrurilor de la ei ingiqi. Iar aceastd credin!6

I in acest paragraf este prezentatd incercarea
omului de a infelege natura. Conceplia universuiui
ca un unic organism viu pare legatl de speculalia
filozofici neoplatoniciani.



s-a schimbat in multe feluri, odatd cu rds-

pdndirea popoarelor gi despirfirea limbi-
lor. insd toate lucrurile ei le infelegeau cu

infelegere pdmdnteascd, deoarece nu li se

dlduse infelepciunea duhormiceascd. Astfel

ei infelegeau ci toate lucrurile au fost fduri-
te dintr-o anumitd pldmad61.

Lumea era impdrlitI in trei pdrfi.

Partea de miazdzi, mergdnd de la Apus

p6nd la Marea de Mijloc, se numegte Afri-
ca. Latura de miazdzi a acelei p[rfi e fier-
binte, astfel cd acolo totul arde, din pricina
Soarelui. A doua parte, dinspre Apus spre

Miazdnoapte gi merg6'nd pdnd la mare,

se numegte Europa sau Eneea. Latura ei

de miazinoapte e at6t de rece, incdt aco-

lo nu cregte iarbd gi nu locuiegte nimeni.

incepdnd de la Miazdnoapte, toatd jumd-

tatea de rdsdrit, pdnd la Miazdzi, este par-

tea numiti Asia. in aceasti din urmd parte

1 Intuilia existenlei Creatorului la omul vddu-
vit de Revelafia divini fine de doctrinele teologilor
scolastici ai sec. XII-XIII privitoare la cunoagterea lui
Dumnezeu prin rafiune. Autorul face aici gi o trimi-
tere clard la aparilia gi rdspdndirea pigdnismului.



de lume se afli toatd frumusefea gi toatd

semefia, precum gi rodul pdmdntului, aurul

gi nestematele. Tot acolo se gdsegte Ei mij-
locul Lumii, iar aga precum pdmdntul este

acolo mai frumos 9i mai bun pentru orice

indeletnicire dec6t in alte locuri, tot aga gi

oamenii de acolo erau cei mai impodobili
cu toate darurile: infelepciunea si puterea,

frumusefea gi cunoagterea de multe feluri.
in preajma mijlocului Lumii a fost

clnditd acea casd gi addpost ce a fost cea

mai faimoasd gi se numegte Troia, pe care

noi o numim Turcia. Aceastd asezare a fost

fdcutd cu mult mai mare decdt altele gi cu

mai mult mettetug de multe feluri, cu chel-

tuiald gi bunuri multe. Acolo erau doul-
sprezece regate gi peste ele un singur mare

rege, iar de fiecare regat lineau o mullime
de pdmAnturi. in cetate erau doud,sp rezece

cdpetenii gi in toate cele omenegti ei erau

in fruntea tuturor oamenilor care trdiau in
Lume. Un rege carc trilia acolo se numea

Munon sau Mennon, iar el o avea de sofie

pe fiica marelui rege Priam, care se numea

Troan. Ei au avut un fiu, pe Tror, pe care



noi il numim Th6r. El a fost crescut in Tra-

cia de acel duce pe care il chema Loricus,

iar cdnd a implinit vArsta de zece ani a luat

armele tatdlui sdu.

Printre alli bdrbali el era atdt de fru-
mos, incdt se asemuia fildegului incrustat

in lemnul de stejar, iar pdrul sdu era mai

frumos ca aurul. C6nd a implinit vdrsta

de doisprezece ani, gi-a atins deplinitatea

puterilor; putea ridica deodat[ zece piei de

urs qi il ucise pe ducele Loricus, pe cel care

il crescuse, 9i pe solia sa L6ra sau Gl6ra, gi

igi insugi regatul Traciei, pe care noi il nu-

mim Thnidheim. Dupd aceea, el a cdlitorit
de-a lungul gi de-a latul multor linuturi gi

a cercetat toate pdrfile lumii 9i i-a invins

pe toli rdufdcdtorii cei sSlbatici 9i pe toli
uriagii, de asemenea cel mai mare dintre

balauri gi multe fiare. in partea de nord

a Lumii a gdsit-o pe acea prorocifi care

se numegte Sibila gi pe care noi o numim

Sif gi a luat-o de solie. Nu gtiu si spun de

neamul lui Sil dar era cea mai frumoasd

dintre femei, iar pdrul ei era precum au-



rull. Fiul lor a fost L6ridi, care se asemina

mult cu tatdl sdu. Fiul siu a fost Vingeth6r;

fiul acestuia a fost Vingenir; fiul acestuia

a fost M6da; fiul acestuia a fost Magi; fiul
acestuia a fost Seskef; fiul acestuia a fost

Bedvig; fiul acestuia a fost Athra, pe care

noi il numim Annan; fiul acestuia a fost

itrmann; fiul acestuia a fost Herem6d;

fiul acestuia a fost Skjaldun, pe care noi il
numim Skjrild; fiul acestuia a fost Bi5f, pe

care noi il numim Bj6r; fiul acestuia a fost

Jet; fiul acestuia a fost Gud6lf; fiul acestu-

ia a fost Finn; fiul acestuia a fost Friallaf,
pe care noi il numim Fridleif. El l-a avut
drept fiu pe acela care este numit V6den,

dar cdruia noi ii spunem Odin. El a fost un

om faimos prin infelepciunea 9i toate im-
plinirile sale. Pe sotia sa o chema Frigida,

clreia noi ii spunem Frigg2.

I Acest scurt rezumat pseudoistoric repre-
zinti un amestec de elemente din mitologia nordicd
gi detalii obscure din legende clasice. Unele nume
menfionate aici, precum Loricus, nu au fost eluci-
date. Asocierea dintre numele turcilor 9i cel al Tro-
iei nu era neapdrat neobignuiti in epoci.

2 Sursa acestei ingiruiri de nume gi a celei de

mai jos sunt genealogiile regale anglo-saxone.
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