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Ce sunt miturile Nordului, de fapt? Ei 
bine, vikingii credeau că oamenii trăiesc 
în Lumea de Mijloc, pe care o împart 
cu pitici lacomi ce stau în peşteri întu-
necoase şi în scobiturile stâncilor şi cu 
giganţi puternici care locuiesc în munţii 
de dincolo de ocean – un ocean care, 
asemenea unei brăţări strălucitoare, le 
înconjura lumea.

Deasupra Lumii de Mijloc, sau Mid-
gard, trăiau zeii, în ţinutul lor verde-auriu, 
numit Asgard, iar mai jos de Midgard se 
afla a treia lume – tărâmul celor morţi –, 
stăpânită de o femeie al cărei trup era pe 
jumătate viu, pe jumătate cada vru. Axa 
care unea aceste trei lumi era un frasin 
gigantic, Yggdrasill. Toate făpturile vie-
ţuiau în strânsă legătură cu acest frasin, 
de la care îşi primeau seva. Vikingii îl 
numeau Arborele Străjer, Arborele Su-
ferinţei sau Arborele Vieţii.

După ce s-au creştinat, vikingii s-au 
îndepărtat uşor-uşor de vechile lor cre-
dinţe şi au încetat să mai venereze zeii 
şi zeiţele vremii, ai mării şi ai tuturor 
lucrurilor de pe pământ, ai sănătăţii, drep-
tăţii şi norocului. De teamă că ar putea fi 
uitate, un bărbat din Islanda s-a gândit 
atunci să consemneze aceste mituri – cu 
o pană şi cerneală pe un pergament. El 
a trăit acum opt sute de ani şi se numea 
Snorri Sturluson.

Când am citit prima oară aceste po-
veşti, în copilărie, am strigat, am râs şi 
am plâns – câte puţin din fiecare – şi 
am aflat mai multe despre mine însumi.

Miturile Nordului sunt geniale, trepi-
dante şi sclipitoare ca gheaţa. Primul din-
tre ele povesteşte cum a fost creată lu mea, 
în vreme ce în ultimul găsim o descriere 
incredibilă a felului în care aceasta va fi 
distrusă – doar ca să renască mai apoi. 
Celelalte ne prind în urzelile luptei pentru 
putere dintre zei şi giganţi, o confruntare 
presărată cu surprinzătoare poveşti de 
dragoste, înfruntări ale minţii, călătorii 
palpitante, furturi şi recuperări, multă ac-
ţiune şi mese copioase, băutură, întreceri 
în lupte corp la corp şi magie uluitoare.

Odin (cunoscut ca Atotputernicul) 
este zeul suprem, zeul poeziei, al luptei 
şi al morţii. Fiul lui este măreţul Thor, 
zeul tunetului, al legii şi ordinii. După ei 
au fost numite zilele de miercuri (Ziua 
lui Odin – Wednesday) şi joi (Ziua lui 
Thor – Thursday). Fără protecţia lui Thor 
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şi a ciocanului său vrăjit, zeii n‑ar reuşi 
să‑i ţină în frâu pe giganţi prea mult 
timp. Freyr şi frumoasa lui soră, Freyja, 
sunt amândoi zei ai fertilităţii. Freyr e 
responsabil pentru creşterea şi coacerea 
grânelor, iar Freyja are grijă de zămislirea 
şi naşterea pruncilor. Zeul Njord stăpâ‑
neşte oceanele şi vântul, iar zeiţa Idun 
se îngrijeşte de merele tinereţii. Cu totul, 
sunt treisprezece zei şi treisprezece zeiţe.

La fel de înfricoşător ca giganţii este 
şi cel mai mare duşman al zeilor – unul 
care vieţuieşte printre ei, Loki. Şmecher 
şi alunecos, bun de gură şi capabil să‑şi 
schimbe înfăţişarea, Loki e un escroc 
şi – s‑o spunem pe‑aia dreaptă – o pa‑
coste. Pe măsură ce trece timpul, invidia, 
ura şi furia lui îl înrăiesc tot mai tare. El 
provoacă moartea unuia dintre cei mai 
buni şi mai frumoşi zei, Balder, iar în 
timpul teribilei înfruntări de pe urmă 
(navighează către locul bătăliei pe o 
corabie făcută din unghii) se aliază cu 
gi ganţii cei răi şi cu monştrii.

În mituri, zeii şi fiinţele supranaturale 
sunt de fapt exagerări ale vikingilor, care 
i‑au plăsmuit şi care îi venerau. Aceste 
mituri încearcă să explice de ce suntem 
noi, oamenii, aşa cum suntem şi cum 
au apărut toate lucrurile. Ne spun ceva 
despre noi înşine şi despre lumea noastră, 
însă nu în felul în care ar vorbi oamenii 
de ştiinţă moderni, ci prin intermediul 
unor poveşti pline de imaginaţie, colo‑
rate de frumuseţea, imensitatea şi natura 

extremă a ţinutului lor de origine, un 
ţinut deopotrivă de gheaţă şi foc.

Când mă gândesc la vikingi sau când 
vorbesc despre ei mi se luminează ochii, 
inima îmi bate mai repede, iar câteodată 
mă înfior. Energici şi practici, abili şi cu‑
tezători, arţăgoşi şi înflăcăraţi, întotdeauna 
gata să meargă până la capăt ca să vadă şi 
să afle cât mai multe – aşa erau vikingii. 
Femeile lor, dure şi încăpăţânate, şi ade‑
sea frumoase, se ocupau de gospodării 
în Norvegia, Suedia, Danemarca, Islanda 
şi Groenlanda şi erau cel puţin la fel de 
abile şi hotărâte ca şi bărbaţii lor. Şi, vreme 
de aproape trei veacuri – de la începutul 
secolului al IX‑lea până la sfârşitul celui 
de‑al XI‑lea –, mulţi dintre soţii lor şi nu 
puţini dintre fiii şi fiicele lor au navigat 
către miazăzi, răsărit şi apus în corăbii de 
clicher, ca luptători tocmiţi, comercianţi, 
cotropitori iuţi de picior, colonizatori şi 
conducători. Bineînţeles, şi‑au luat zeii 
şi credinţele şi limba cu ei peste tot pe 
unde au ajuns.

Snorri Sturluson! În caz că aţi fi putut 
să‑l întrebaţi dacă aceste poveşti sunt sau 
nu reale, probabil că ar fi răspuns: „Ei, 
bine, cred că de fapt cea mai bună cale e 
să crezi totul şi nimic“. Iată ce a scris el: 

„În momentul acesta, nu ştiu pe nimeni 
care să fi aşternut pe hârtie mai multe 
despre povestea lumii noastre!“

Kevin Crossley‑Holland
Chalk Hill, noiembrie 2017
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Odin: zeul suprem, cunoscut şi ca Atotputernicul,  
zeul luptei şi al poeziei.

Loki: fiul a doi giganţi,  
un escroc care face numai rele.

Thor: zeul tunetului, fiul lui Odin;  
luptă cu ajutorul ciocanului lui, Mjollnir.



Frigg: cea mai însemnată  
dintre zeiţe, soţia lui Odin  

şi mama lui Balder.

Njord: zeul marinarilor  
şi al pescarilor.

Sif: soţia cu bucle aurii  
a lui Thor.

Freyja: cea mai frumoasă  
dintre zeiţe,  

sora lui Freyr.

Hod: fratele orb  
al lui Balder.

Idun: cea care se îngrijeşte  
de merele de aur ale tinereţii.

Heimdall:  
străjerul zeilor.

Freyr: zeul belşugului  
şi al Soarelui,  
fratele Freyjei.

Balder: cel mai bun  
şi mai blând dintre zei,  

fiul lui Odin şi al lui Frigg.


