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CUVÂNT ÎNAINTE
Un dicþionar de mitologie care vine, în primul rând, în sprjinul
ºcolii, oferind elevilor o prezentare de ansamblu asupra miturilor ºi
legendelor lumii antice. Un dicþionar care explicã rolul ºi rostul fiecãrei
zeitãþi în societatea pe care a tutelat-o, importanþa pe care a avut-o în
înfruntarea cu forþele întunecate ale Rãului, stabilind astfel ordinea ºi
echilibrul universului. Vor fi astfel înþelese referirile directe sau aluziile
din numeroasele lucrãri literare, muzicale, reprezentãri plastice, cãci ar
fi greu de înþeles capodoperele literaturii universale aparþinând marilor
scriitori, pictori, muzicieni, sculptori fãrã a cunoaºte implicarea zeilor
aºa cum ne sunt prezentaþi de Homer în Iliada ºi Odiseea, de Hesiod în
Teogonia, de Ovidiu în Metamorfoze (pentru a ne referi doar la lumea
greco-romanã, mai aproape de noi ca spaþiu ºi spirit), dar ºi de
importantele texte din spaþiul Orientului Apropiat, al Indiei, Chinei,
Egiptului, din cel nordic ºi germanic sau al Americii Centrale etc.
Dar nu numai ºcoala este interesatã de editarea unui astfel de
dicþionar. Cultura generalã a fiecãruia dintre noi este, în cele din urmã,
construitã în jurul aceloraºi întrebãri, iar articolele prezentate ne incitã
sã ne punem întrebãri fundamentale:
Sunt, desigur, amintiri dintr-un trecut îndepãrtat, dar sunt ele doar
atât? Cineva ne conduce? Ne-a îndrumat începuturile? Îi datorãm viaþa
sau îi suntem indiferenþi?
Iatã doar câteva dintre întrebãrile pe care oamenii ºi le-au pus
dintotdeauna. ªi le vor pune, probabil, cât vor exista.
Iar eroii acestor mituri esenþiale, fondatoare, încercând sã explice
ºi sã transmitã funcþionarea lumii  zei, semizei, oameni cu însuºiri
supranaturale  , diferiþi în diversele epoci sau locuri ºi, totuºi, atât de
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asemãnãtori, sunt personajele acestui Dicþionar care va fi neîndoielnic
nu numai consultat, ci ºi citit, ca o lecturã pasionantã, ca o poartã
deschisã spre cultura universalã.
Având în vedere o mai rapidã ºi mai uºoarã consultare, articolele
sunt dispuse alfabetic, iar structura dicþionarului este construitã pe baza
unui circuit închis, astfel încât toate denumirile scrise cu caractere
cursive (italice) se regãsesc în cadrul lucrãrii.
Autoarea
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A
Abdal (Avdal) (mitologii din Caucaz), la avari, zeul vânãtorii, venerat
ca apãrãtor al zimbrilor pe care îi duce la pãscut, dar ºi al tuturor fiarelor
pãdurii, pedepsind pe vânãtorii care încãlcau regulile. I se sacrificau
inima ºi ficatul animalului ucis. Potrivit mitului, A. extrãgea uneori din
uterul matern câte un fãt nenãscut ca sã-l creascã el însuºi pentru a-l
face pãstor de zimbri.
Abeona (mitologie romanã), zeiþa ocrotitoare a celor plecaþi în cãlãtorie
ºi a copiilor care îºi pãrãseau pentru prima oarã familia, perechea ei,
Adeona, fiind ocrotitoarea celor care soseau.
Abnauayuh (mitologii din Caucaz), la abhazi, monstru gigantic care
trãia în mijlocul pãdurii. Având o putere uriaºã ºi gheare puternice, el
îºi spinteca victimele, folosindu-se de sternul sãu convex ca de un topor,
în timp ce le îmbrãþiºa. Imaginat cu ochi ºi nas de om ºi cu trupul
acoperit de un pãr aspru.
Abnoga (mitologie celticã), zeiþa Pãdurii Negre, ocrotitoare a animalelor
sãlbatice ºi a izvoarelor, identificatã de romani cu Diana.
Aboteni (mitologia triburilor din partea de NE a Himalayei), omul
primordial, dar ºi zeul creator al oamenilor ºi al întregului univers.
Primele trei soþii i-au nãscut fiinþele cereºti ºi terestre, iar a patra, un
fiu, Abloma, strãmoºul meºteºugarilor în bronz ºi inventatorul
clopotelor. Când duhurile rele îi rãpesc soþiile, A. îºi confecþioneazã un
-7-

arc, ameninþând cã va distruge lumea, începând cu Soarele ºi Luna.
Înspãimântate, duhurile îi restituie o soþie, care îl sfãtuieºte sã plece
împreunã cu bãiatul într-un loc ascuns, unde ea va transporta, în douã
tulpini de bambus, semãnãturile, animalele ºi primii oameni. Regãsiþi
ºi persecutaþi din nou de duhurile rele, vor inventa ritualul sacrificiului.
Mitul lui A. include un triplu simbol: apariþia omenirii, a civilizaþiei
pastoral-agrare ºi a religiei sub forma sacrificiului.
Abrakax (mitologii din Asia Micã), stãpân al celor 365 de duhuri cu
însuºiri diferite care reprezentau zilele anului. De la numele lui s-ar fi
format cuvântul magic abracadabra. Considerat posesorul unor forþe
vindecãtoare, numele sãu era înscris pe amulete, unele reprezentându-l
cu cap de cocoº, trup omenesc ºi picioare din ºerpi.
Academos (mitologie greacã), erou atenian care a salvat oraºul de
asediul Dioscurilor, dezvãluind locul unde Teseu o ascunsese pe sora
lor, Elena. Drept mulþumire, lui A. i s-au atribuit grãdini în afara oraºului,
locuri considerate de atunci sfinte, care vor constitui originea celebrei
Academii a lui Platon.
Acala (în budismul indian), zeitate protectoare a umanitãþii, puternicã
ºi indestructibilã, luptând împotriva rãului. Unul dintre Cei cinci regi
ai cunoaºterii sau ai luminii. Atributele sale principale sunt sabia
înþelepciunii, cu douã tãiºuri, care înfrânge ºi subjugã ura, pasiunea,
ignoranþa, avariþia ºi laþul cu care înlãnþuie forþele ostile (demonii).
Reprezentat aºezat pe o stâncã, pentru a i se sublinia fermitatea.
Corespondentul sãu, la japonezi, este Fudô Myôô.
Acastus (mitologie greacã), rege în Iolcus, unul dintre argonauþi,
participant la uciderea mistreþului din Calydon. Soþia sa Hippolyte,
îndrãgostitã de Peleu ºi respinsã de acesta, îl învinuieºte pe nedrept cã
a vrut s-o necinsteascã. În timpul unei vânãtori, A. îl pãrãseºte pe Peleu,
lãsându-l pradã fiarelor sãlbatice, dar acesta scapã cu ajutorul lui Chiron
ºi, reîntors în cetate, îl ucide pe A. ºi pe soþia acestuia.
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Acca Laurentia (mitologie romanã), soþia pãstorului Faustulus (cel
care i-a descoperit pe Romulus ºi Remus în vizuina lupoaicei), mama
adoptivã a lui Romulus ºi Remus ºi mama Fraþilor Arvali.
Achelus (mitologie greacã), v. Ahelos.
Acheron (mitologie greacã), unul dintre fluviile Infernului, braþ al
Styxului, peste care luntraºul Caron trecea cu barca lui sufletele morþilor,
acestea ajungând astfel în împãrãþia subpãmânteanã a lui Hades. Potrivit
mitului, el era fiul cuplului Helios–Gaia, dar a fost transformat în râu
ºi azvârlit în Infern pentru cã a potolit setea Titanilor, când aceºtia s-au
rãzvrãtit împotriva lui Zeus.
Acoran (mitologii din Canare), zeu suprem în Gran Canaria, numit
Achihuran – în Tenerife, Eraorahan  în Hierro ºi Abora  în La Palma.
Locuia în vârful unui munte, dar cobora pentru a asculta plângerile
supuºilor. În timpul sãrbãtorilor ce i se consacrau, încetau orice rãzboaie
sau certuri.
Acteon (mitologie greacã), vânãtor celebru, fiul lui Aristeu ºi al
Autonoei. Metamorfozat în cerb de zeiþa Artemis, ca pedeapsã pentru
cã a vãzut-o goalã în timp ce se scãlda.
Adad (Addu, la amoriþi, Teshub la hurriþi, Haddad la arameeni)
(mitologii din Mesopotamia), zeu sumerian al trãsnetului ºi al ploii,
fiul lui An(u)  Cerul ºi al lui Ki  Pãmântul. Soþia lui era Shalla. Putea
distruge recoltele sau asigura belºugul lor. Animalul simbol era taurul.
Reprezentat într-o mânã cu un snop de fulgere, iar în alta cu un ciocan.
Adapa (mitologii din Mesopotamia), divinitate amfibie, înþelept mitic
sumerian, unul dintre cei ºapte strãmoºi înþelepþi antediluvieni, cu rol
prometeic, învãþându-i pe oameni sã lucreze pãmântul ca sã-ºi obþinã
hrana. v. ºi Oannes.
Adeona (mitologie romanã), v. Abeona.
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Âdibûddha (în budism), Buddha primordial, personificare a celor douã
mari categorii: Dhyâni-Buddha (Buddha ai contemplãrii) ºi
Dhyâni-Bodhisattva (din care, ulterior, în urma unor etape succesive
de creaþie, va apãrea universul).
Adishesha (mitologie vedicã), una dintre denumirile ºarpelui primordial
pe care se odihneºte Vishnu. v. Ananta, Shesa.
Aditî (mitologie vedicã), zeiþa-mamã, reprezentând ansamblul tuturor
zeilor ºi simbolizând forþa generatoare a naturii. Fecundatã de Daksha
(în acelaºi timp, tatãl ei), este mama divinitãþilor primordiale (Aditya).
Sorã cu Diti, ambele devenind soþiile înþeleptului (riº) Kâshyapa. Zeiþã
binevoitoare, dã oamenilor sãnãtate ºi îi elibereazã de suferinþe.
Aditya (mitologie vedicã), divinitãþi primordiale, copiii zeiþei Aditî –
Varuna („Destinul”), Mitra („Prietenia”), Aryaman (Nobleþea ºi Legile
societãþii), Bhaga („Partajul”), Amsha (Norocul), cãrora li se adaugã
Daksha (Cunoscãtorul ritualului), Tvashtri (Industria), Sâvitrî
(„Magia”), Pûshan („Progresul”), Shakra („Curajul”), Visvashvat
(„Morala”) ºi Vishnu (Cunoaºterea cosmicã)  considerate stãpânii
universului ºi personificãri ale principiilor morale ºi intelectuale aflate
la temelia Lumii, precum ºi a celor 12 luni ale anului.
Adomankana (mitologii africane), mesager divin al zeului Nyamye,
alãturi de Borebore. Dupã o noapte petrecutã la Maimuþa Neagrã, care
îi ospãteazã, cei doi se despart, A. plecând spre nord, unde creeazã
Þara Oamenilor Albi (Europa), Borebore rãmânând pe loc, creând Þara
Oamenilor Negri (Africa).
Adonis (Adon) 1. (mitologie fenicianã), zeu tânãr ºi frumos,
personificare a morþii ºi a renaºterii ciclice a naturii. Iubit de Astarte,
este ucis la vânãtoare de un mistreþ fioros. Mitul lui s-a rãspândit în tot
bazinul Mãrii Mediterane. 2. (mitologie romanã), zeu de origine
fenicianã, preluat cu aceleaºi atribuþii. Nãscut din scoarþa unui arbore,
în care fusese transformatã mama sa, Myrrha, din cauza unui incest
inconºtient, este disputat, datoritã frumuseþii sale, de Persefona ºi
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Afrodita. Preferând-o pe Afrodita, îºi atrage asupra sa gelozia zeului
Ares, îndrãgostit de zeiþã, care va asmuþi asupra lui un mistreþ fioros.
Se spune cã din picãturile de sânge scurse pe locul unde a fost rãnit sau
din lacrimile zeiþei au crescut anemone.
Adraste (Adrastos) (mitologie greacã), fiul lui Talaus, regele
Argosului, socrul lui Polynice, pe care îl ajutã în campania dusã
împotriva fratelui sãu Eteocle, care nu voia sã împartã cu el tronul Tebei.
Expediþia cunoscutã sub denumirea de Cei ºapte împotriva Tebei se
terminã cu moartea tuturor, singurul supravieþuitor fiind A., salvat de
calul sãu Arion. Când, dupã zece ani, în fruntea fiilor celor uciºi, el
porneºte din nou împotriva Tebei, expediþie numitã Epigonii“, obþine
victoria, distruge cetatea, dar preþul plãtit este viaþa fiului sãu ºi A.
moare doborât de suferinþã.
Adrasteia (mitologie greacã), zeiþã frigianã, preluatã de greci ca
apãrãtoare a celor nedreptãþiþi. Doica lui Zeus ºi apãrãtoarea acestuia
împotriva lui Cronos.
Aeacus (mitologie grecã), v. Eacus.
Aeetes (Aietes) (mitologie greacã), rege al Colhidei, frate cu Circe,
tatãl Medeei ºi deþinãtorul lânii de aur, cãutatã de Argonauþii conduºi
de Iason.
Aegir (mitologie nordicã ºi germanicã), uriaº al mãrilor ºi oceanului,
personificare a furiei apelor, fiul lui Fornjotr ºi frate cu Logi (Focul)
ºi Kari (Vântul). Soþia lui este zeiþa Ran (stãpâna regatului submarin
al morþii prin înec, unde ajung corãbierii ºi pescarii când naufragiazã).
Are nouã fiice, al cãror nume simbolizeazã fiecare câte o însuºire a
valurilor. Reprezentat ca un bãtrân cu plete ºi barbã albã ca spuma
valurilor când se izbesc de stânci. Denumit ºi Hler.
Aesiri (mitologie nordicã), cea mai importantã familie de zei (formatã,
în principal, din Odin ºi cei ce se înrudesc sau sunt asociaþi cu el), în
disputã cu Vanirii, a doua familie importantã de zei.
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Aeternitas (mitologie romanã), v. Eternitas.
Afrodita (Aphrodite) (mitologie greacã), zeiþa dragostei ºi a frumuseþii,
ocrotitoare a dorinþei, plãcerii ºi fecunditãþii; face parte dintre cei 12
zei mari din Olimp. Nãscutã din spuma mãrii dupã ce Cronos l-a castrat
pe Uranos, aruncându-i sãmânþa în mare, sau, dupã altã versiune, fiica
lui Zeus ºi a lui Dione, este de o frumuseþe seducãtoare. Zeus o
cãsãtoreºte cu Hefaistos, dar ea va fi iubitã ºi de alþi zei (Ares, Dionysos,
Hermes, Poseidon) ºi chiar de unii muritori, precum Anchise – cu care
îl va avea pe Enea – sau Adonis. Posedã o cingãtoare care stârneºte
pasiuni puternice, indiferent de consecinþe. Preferatã de Paris, în locul
Herei ºi al Atenei, acesta îi oferã mãrul discordiei pentru care este
rãsplãtit cu Elena, soþia lui Menelau, provocând astfel Rãzboiul troian.
Cultul ei a cunoscut o largã rãspândire. Romanii au preluat-o sub numele
de Venus.
Afsati (mitologii din Caucaz), zeu oset, cu atribuþii cinegetice, venerat
ca stãpân al animalelor sãlbatice, care le impunea vânãtorilor anumite
reguli. Astfel, vânãtorul norocos trebuia sã ospãteze întregul sat.
Agamemnon (mitologie greacã), erou mitic din Iliada, frate cu
Menelau. Cãpetenia aheilor în rãzboiul troian. Conform prezicerilor
oracolului, el trebuie s-o jertfeascã pe Ifigenia, fiica sa, pe altarul zeiþei
Artemis, pentru a-i îndupleca pe zei ºi a putea sã porneascã cu flota
spre Troia. La întoarcere, este ucis de soþia sa Clitemnestra ºi de amantul
asteia Egist, iar copiii lui, Electra ºi Oreste, vor fi urmãriþi în continuare
de blestemul ereditar.
Agastya (mitologie vedicã), unul dintre înþelepþii primordiali (riºi),
nãscut din sãmânþa zeului Mitra. I se atribuie puteri nelimitate: îi învinge
pe demonii Râkshasa, obligã muntele Vindhy sã se încline în faþa lui,
soarbe oceanul când acesta îl jigneºte, îl primeºte pe Râma, împreunã
cu soþia sa Sîtâ, atunci când cuplul este exilat de la curtea regalã, iar lui
Vishnu îi dãruieºte arcul sãu. Conform tradiþiei, ar fi autorul unor imnuri
din Rigveda.
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Agathodaimon (mitologie greacã), protectorul mitic al Alexandriei la
egipteni, este asimilat de greci ca geniu binefãcãtor, ocrotitor al lanurilor
de grâne, al viilor ºi al cãminului familial. Reprezentat printr-un ºarpe
sau un tânãr care þine în mâini cornul abundenþei sau un vas cu spice de
grâu.
Agave (mitologie greacã), fiica Harmonei ºi a lui Cadmus, mama regelui
Penteu. Sorã cu Ino, Semele ºi Autonoe. În timpul unui dans ritualic cu
prilejul Bachanaliilor, ea prinde ºi sfâºie, alãturi de celelalte participante,
ceea ce i se pare o fiarã sãlbaticã, dar care se dovedeºte a fi chiar fiul ei.
Când se întoarce la Teba ºi îºi dã seama de tragedie, se refugiazã în
Iliria, la regele Lycoterse, cu care se cãsãtoreºte, dar pe care îl va ucide
ulterior pentru a-ºi înscãuna tatãl.
Agdistis (mitologie romanã), v. Cibele.
Agenor (mitologie greacã), fiul lui Poseidon ºi al nimfei Libya, frate
geamãn cu Belos. Rege în Tyr, are patru copii: Cadmus, Cilix, Phoenix
ºi Europa. Când aceasta a fost rãpitã de Zeus, el ºi-a trimis fiii în cãutarea
ei.
Aghiuþã (mitologie româneascã), iniþial zeu geto-dacic, devine în
creºtinism sinonim cu dracul, dar mai simpatic ºi mai puþin malefic,
dovadã ºi diminutivul folosit ca nume.
Agni (mitologie vedicã), zeul suprem al focului, patronând focul
sacrificiilor (intermediar între zei ºi oameni), focul rãzboiului (care
distruge lumea) ºi focul din cãmin (ajutor al oamenilor). Este considerat
ºi unul dintre cele trei elemente principale, alãturi de Sûrya (Soarele)
ºi Vâyu (Aerul), necesare pentru menþinerea sãnãtãþii. Reprezentat
cu barbã lungã, corpul roºu ºi hainele în flãcãri, þinând în mâini o flacãrã,
un trident ºi un vas pentru apã. Cãlãreºte un þap. În epoca vedicã fãcea
parte din triada supremã, alãturi de Indra ºi Sûrya.
Agreskui (mitologii amerindiene), zeu irokez al vânãtorii ºi al
rãzboiului, dar ºi personificare a Soarelui.
- 13 -

Agué Taroyo (în religia woodoo din Haiti), stãpânul mãrii ºi al tuturor
apelor dulci. Este ºi zeul tunetului ºi al fulgerului, uneori violent ºi
înfricoºãtor. Amantul zeiþei Aydia Wedo. Venerat de pescari pentru a-i
proteja ºi a le asigura un pescuit bogat. Reprezentat sub formã de peºte.
Fidelii îl sãrbãtoresc prin dansuri ce imitã miºcãrile unui înotãtor.
Ahalyâ (în brahmanism), prima femeie creatã de Brahmâ, ºi soþia lui
Gautama.
Ahar (mitologie vedicã), zeu patronal al zilei; unul dintre cele opt
divinitãþi subalterne ale lui Indra. Prezent mai ales în Mahâbhârata,
unde apare în locul divinitãþii acvatice Apa. v. Vasu.
Ahelos (Achelus) (mitologie greacã) zeu al fluviului omonim, fiul lui
Ocean ºi al lui Tethys, ºi pãrintele Sirenelor ºi al Nereidelor. Când,
metamorfozat în ºarpe, apoi în taur, luptã cu Herakles pentru Dena(e)ira,
acesta îi rupe un corn, care, dupã una dintre versiunile mitului, este
transformat de Nereide în cornul abundenþei.
Ahile (mitologie greacã), semizeu, cel mai important erou grec din
Iliada, fiul zeiþei Thetis ºi al lui Peleu. La naºtere, mama sa îl cufundã
în apele Styxului pentru a-l face invulnerabil, doar cãlcâiul de care îl
þine rãmâne neudat. Este încredinþat pentru educaþie centaurului Chiron,
care îi va dãrui, la maturitate, o lance vrãjitã. Ascuns de Thetis la regele
mirmidonilor, Lykomede, pentru a zãdãrnici împlinirea prezicerii
oracolului cã va muri sub zidurile Troiei, este gãsit de Ulise. Când
pleacã spre Troia în fruntea mirmidonilor, Thetis îi dãruieºte armele
sacre fãurite de Hefaistos ºi caii lui Poseidon. El va face minuni de
vitejie, omorându-l pe Hector, pe regina amazoanelor, care se alãturase
troienilor, dar, dupã disputa cu Agamemnon, pentru sclava Briseis, se
retrage de pe câmpul de luptã, grecii suferind din aceastã cauzã grele
înfrângeri. Dupã moartea prietenului sãu Patrocle ºi împãcarea cu
Agamemnon, se reîntoarce pe câmpul de luptã. Este însã strãpuns în
cãlcâiul vulnerabil de sãgeata otrãvitã a lui Paris (ajutat de Apollo).
Grecii îi organizeazã funeralii cu mare cinste; cenuºa sa, pusã într-o
- 14 -

urnã de aur, este amestecatã cu cea a lui Patrocle. Dupã alte versiuni,
Thetis îºi rãpeºte fiul de pe rug ºi îl duce, ca erou zeificat, pe insula
Leuke (numitã ºi Insula Albã sau Insula Fericiþilor), unde acesta începe
o nouã existenþã alãturi de Elena din Troia sau de Ifigenia ori de Medeea.
Ahpuch (mitologii precolumbiene), zeul maya al morþii, stãpânul
tãrâmului morþilor, Mitnal. Divinitate maleficã, este reprezentat cu
înfãþiºare umanã hidoasã, uneori cu cap de cucuvea sau de bufniþã,
þinând în mâini un craniu. Numit ºi Hunhau. La azteci îi corespunde
Mictlantlecuhtli.
Ahti (Ahto) (mitologie nordicã), zeul apelor ºi al pescuitului la
finlandezi. Morocãnos ºi neprietenos, locuieºte, împreunã cu soþia sa,
Vellamo, ºi fiicele sale, într-un castel învãluit de ceaþã ºi lovit de valuri
din þinutul Ahtola.
Ahura-Mazda (Ohrmazd) (mitologii din Iran), zeu suprem, venerat
ca principiu al Binelui, nãscut de zeul primordial al timpului, Zurvan
Akarana, odatã cu Angra-Mainyu, principiul Rãului, cei doi aflându-se
în permanent conflict. Operei sale binefãcãtoare  crearea oamenilor ºi
animalelor, a focului, a Cerului, a Pãmântului, a apei ºi a plantelor ,
Angra-Mainyu îi opune invadarea Pãmântului cu boli, dezastre, corupþii
morale. Pãmântul se aflã astfel într-o stare de echilibru între lumina
care vine de la A.-M. (Soarele ºi Luna fiind ochii lui, iar focul purificator
 garantul distincþiei dintre Bine ºi Rãu) ºi întunericul care vine de la
Angra-Mainyu. În bãtãlia finalã, Angra-Mainyu va fi definitiv învins
ºi aruncat în abis. A.-M. are ca supuºi numeroase genii protectoare.
Aiakos (Aeacus) (mitologie greacã), v. Eacus.
Aiax (mitologie greacã) 1. erou grec, fiul lui Oileus, regele locrienilor,
participant la Rãzboiul troian. La întoarcere, este pedepsit de zeiþa Atena
pentru cã a urmãrit-o pe Cassandra pânã în templul care îi era consacrat,
unde a necinstit-o, apoi de Poseidon, care, pentru cã i-a sfidat pe zei,
scufundã cu tridentul sãu insula pe care A. se refugiase. 2. erou mitic
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din Rãzboiul troian, fiul lui Telamon, vestit pentru rapiditatea cu care
se deplaseazã ºi vitejia sa, întrecut doar de Ahile. Celebru este duelul
sãu cu Hector, încheiat printr-un acord amical, Hector dãruindu-i sabia
sa, iar A. o centurã de purpurã. Dupã rãzboi, îºi disputã armele lui
Ahile cu Ulise, dar învins de acesta, cu mintea rãtãcitã, se repede asupra
unei turme de vite pe care le ia drept duºmani. Ruºinat de fapta sa, se
sinucide cu sabia primitã de la Hector.
Aiolos (mitologie greacã) v. Eol.
Aion (mitologie fenicianã), omul primordial a cãrui denumire înseamnã
vârstã, generaþie, eternitate. Pãrinþii lui sunt Vântul  Kolpia(h)
ºi Noaptea  Baau(t). Împreunã cu soþia sa, Protogone, au mai mulþi
copii: pe Genos ºi Genea, care se stabilesc în Fenicia, dar ºi pe Phis
(Lumina), Pyr (Focul) ºi Phlox (Vãpaia).
Airâvata (mitologie vedicã), elefant sacru, de culoare albã, cu trei
capete, fiecare având câte patru colþi, strãmoºul elefanþilor, apãrut din
Oceanul primordial, sau, dupã altã versiune, din Oul cosmic, împreunã
cu alþi ºapte elefanþi. Ei sunt apãrãtorii celor opt zone ale lumii, lui A.
revenindu-i partea de Est. Este animalul pe care cãlãreºte Indra.
Aitvaras (mitologie balticã), spirit lituanian al casei, reprezentat
printr-un cocoº alb sau negru cu o coadã de foc, ori printr-un ºarpe sau
o pisicã. Aduce noroc, dar ºi nenoroc. Poate fi cumpãrat direct de la
diavol, cu preþul sufletului beneficiarului. Când este alungat,
repercusiunile sunt nefaste.
Aizen Miyo-o (mitologie japonezã), zeiþã, personificare a iubirii divine.
Nu este prea popularã, cu toate cã e veneratã ºi ca protectoare a bunelor
relaþii. De culoare roºie, are o figurã hidoasã, trei ochi, colþi rânjiþi ºi
ºase braþe în care þine diverse arme. Poartã pe cap o cununã cu un cap
de leu, simbol al furiei. Reprezintã mai mult suferinþa în iubire decât
iubirea însãºi.
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Akh (mitologie egipteanã), unul dintre elementele esenþiale ale fiinþei
(alãturi de Ba ºi Ka), principiu spiritual nemuritor, considerat uneori,
în riturile de reînviere a sufletului, ca fiind Ka reunit cu Ba. Termenul
apare pentru prima datã în Textele piramidelor. Simbolul sãu este egreta.
Akkruva (mitologii polare), zeu venerat la laponi ca ocrotitor al
pescarilor ºi al tuturor vietãþilor mãrii. Reprezentat cu cap ºi trunchi de
om, dar cu coadã de peºte.
Alalu (mitologii din Mesopotamia), zeul suprem la hurriþi, locuind în
centrul bolþii cereºti, de unde conduce lumea cu ajutorul fiului sãu mai
mare, An(u), care îl va detrona, aruncându-l pe Pãmânt.
Alberich (mitologie nordicã), vrãjitor, rege al elfilor ºi al piticilor;
trãieºte într-un palat subteran, împodobit cu pietre preþioase, din regatul
Nibelheim. Are o manta care îl face invizibil. El este paznicul aurului
Nibelungilor, dar este învins de Siegfried.
Alcmena (mitologie greacã), soþia lui Amfitrion, regele cetãþii Micene,
ºi mama lui Herakles, conceput cu Zeus, care luase înfãþiºarea soþului
ei.
Alcmeon (mitologie greacã), fiul lui Amphiaraos ºi al Eriphylei, sora
lui Adraste. El îndeplineºte dorinþa tatãlui sãu (care fusese constrâns
de Eriphyle sã ia parte la expediþia „Celor ºapte împotriva Tebei) de
a porni o nouã expediþie împotriva Tebei pentru a-i rãzbuna moartea ºi
a-ºi ucide mama. Datoritã matricidului sãvârºit, A. este urmãrit de Erinii
ºi, ca sã se purifice, se cãsãtoreºte cu Alphesiboea (sau Arsinoë), fiica
regelui Phegeus, unde se refugiase, dãruindu-i colierul ºi haina
Harmoniei (cu care Polynice o corupsese pe mama sa), apoi cu
Callirrhoë, fiica zeului râului Acheolus (în care trebuia sã-ºi ducã la
bun sfârºit purificarea), cu condiþia sã-i aducã darurile fãcute primei
soþii. Întorcându-se sã le ia sub pretext cã le va dãrui oracolului din
Delfi, este descoperit ºi ucis.
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Aleodor-împãrat (mitologie româneascã), variantã a modelului
Fãt-Frumos, este un viteaz care, nesocotind sfatul tatãlui sãu, trece
prin numeroase încercãri pentru cã a încãlcat teritoriul pocitaniei
Jumãtate-de-om-cãlare-pe-jumãtate-de-iepure-ºchiop. În final,
învingãtor, se cãsãtoreºte cu fata lui Verdeº împãrat, iar pocitania
plesneºte de ciudã.
Alfheim (Alfaheim) (mitologie nordicã ºi germanicã) 1. (în Edda lui
Snorri), regatul Elfilor de luminã, binevoitori, reprezentând forþele
fertilitãþii. 2. (în Eddda poeticã), loc primit drept cadou de la zei de
Freyr atunci când i-a apãrut primul dinte.
Allilat (Allat) (mitologie arabã preislamicã), zeiþa mamã a zeilor, a
frumuseþii ºi a fecunditãþii, consideratã de naturã lunarã. Alãturi de
Manat ºi Uzza, forma triada femininã cea mai veneratã. Animalul ei
sacru era porumbiþa (porumbelul).
Aloizi (mitologie greacã), doi giganþi, fii ai lui Poseidon, care au
îndrãzneala sã-i atace pe zeii din Olimp. Îl fac prizonier pe Ares, dar
acesta este eliberat de Hermes. Sunt trãsniþi de fulgerul lui Zeus sau,
dupã o altã versiune, se ucid reciproc încercând sã doboare cãprioara
(de fapt, pe zeiþa Artemis) care trece printre ei. Aruncaþi în Tartar (2),
vor fi legaþi spate în spate de o coloanã.
Alviss (mitologie nordicã ºi germanicã), pitic al nopþii care o cere în
cãsãtorie pe fiica zeului Thor. Acesta acceptã cu condiþia ca A. sã
rãspundã la întrebãrile pe care i le va pune. Întrebãrile sunt însã atât de
numeroase, încât se face ziuã ºi lumina soarelui îl împietreºte pe A.
Amalivaka (mitologii sud-amerindiene), zeiþã care, potrivit credinþei
tribului arawak (Brazilia), întinerea oamenii, înlocuindu-le pielea
îmbãtrânitã. Când cineva s-a îndoit de iscusinþa ei, s-a supãrat, ºi de
atunci oamenii au devenit muritori.
Amalteea (Amalthea, Amaltheia) (mitologie greacã), capra care l-a
hrãnit pe Zeus cu laptele ei. Dupã altã versiune, o nimfã care l-a ascuns
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pe Zeus de furia tatãlui sãu, Cronos, ºi l-a hrãnit cu laptele unei capre.
Zeus i-ar fi dãruit apoi cornul acestei capre, devenit cornul abundenþei,
care avea proprietatea de a oferi posesorului orice îºi dorea acesta.
Ama (Ame)-no-Uzume (sau Uzume), (mitologie japonezã), zeiþa
veseliei, fertilitãþii ºi dansului. A avut un rol important în determinarea
zeiþei Amaterasu de a ieºi din peºtera unde se ascunsese, supãratã pe
fratele ei Susano-o. Dansul pe care l-a executat, numit Karuga, simboliza
însãmânþarea ogoarelor ºi aºteptarea revenirii Soarelui odatã cu sfârºitul
iernii. Potrivit unei alte legende, zeiþa l-a însoþit pe Ninigi-no-Mikoto,
nepotul lui Amaterasu, în Japonia, ºi, încântându-l pe Saruta-Hiko cu
dansul ei, acesta a devenit protectorul lui Ninigi, care a putut astfel sã
le ofere oamenilor orez ºi un împãrat. Primind de la Ninigi, drept
mulþumire, un nume nou, Sarume-no-Kimi, zeiþa a devenit fondatoarea
clanului Sarume, care furniza dansatoarele în timpul ceremoniilor
ºintoiste. Ulterior, se va cãsãtori cu Saruta-Hiko.
Amaravâtî (mitologie vedicã), reºedinþa cereascã a zeului Indra, situatã
lângã muntele Meru; (p.ext.) locuinþa zeilor.
Amaterasu (Omi Kami) (mitologie japonezã), cea mai importantã zeiþã
din ºintoismul japonez, simbolizând Soarele. Este fiica zeului primordial
Izanagi, nãscutã din ochiul stâng al acestuia (împreunã cu fratele ei
Tsukuyomi, nãscut din ochiul drept), atunci când zeul, întorcându-se
din Lumea subpãmânteanã, unde îºi cãutase soþia, pe Izanami, se purificã
fãcând o baie ºi ºtergându-se la ochi. Datoritã strãlucirii ei, tatãl sãu o
trimite în Cer ca sã lumineze lumea, dãruindu-i, la plecare, un colier de
perle sacre. Se spune cã A. a creat câmpurile de orez, a inventat arta
þesutului ºi i-a învãþat pe oameni sã cultive grâu ºi sã creascã viermi de
mãtase. Într-o zi, supãratã din cauza rãutãþilor celui de-al doilea frate,
Susano-o, A. se închide într-o peºterã, lipsind astfel lumea de luminã.
Zeii înspãimântaþi cautã o soluþie. Atrasã de dansul erotic al zeiþei
Ama-no-Uzume (zeiþa veseliei) ºi de propria imagine reflectatã de o
oglindã fixatã pe un copac din apropierea peºterii, ea iese, intrarea fiind
blocatã de fratele ei Tsukuyomi. Susano-o va fi pedepsit. Nepotul ei,
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Ninigi-no-Mikoto, cãruia A. îi dãruieºte oglinda sacrã, sabia ºi bijuteriile
ei (devenite Bijuteriile Imperiale), este trimis pentru a pacifica insulele
japoneze, iar strãnepotul acestuia, Jimmu Tenno, devine primul împãrat
al Japoniei, A. fiind consideratã astfel strãbuna dinastiei imperiale.
Reprezentatã printr-o oglindã metalicã.
Amazoane (mitologie greacã), femei rãzboinice, fiicele lui Ares ºi ale
Otrerei. Se spune cã îºi ucideau copiii de sex masculin, iar fetelor li se
tãia de mici sânul drept pentru a mânui mai bine suliþa ºi arcul. Cele
mai cunoscute sunt Antiope (2), Hippolyte ºi Penthesilea. Dintre
expediþiile lor militare cele mai cunoscute sunt invazia Aticei, pentru
a-l pedepsi pe Teseu, care o rãpise pe Antiope (2), ºi participarea la
Rãzboiul troian, venind în ajutorul lui Priam, când Penthesilea este
ucisã de Ahile.
Amentet (Imentet) (mitologie egipteanã), personificare a Vestului,
trãieºte aproape de porþile Lumii Inferioare, unde oferã hranã ºi apã
sufletelor morþilor. Reprezentatã având pe cap hieroglifa Vest, iar ca
simbol, ºoimul (plasat deasupra hieroglifei) ºi pana. Înlocuitã de
timpuriu cu Hathor.
Amfion (Amphion) (mitologie greacã), fiul lui Zeus ºi al Antiopei (1),
frate geamãn cu Zethus. Pãrãsiþi pe un munte de unchiul lor Lycus,
regele Tebei, care voia sã-i piardã, ei sunt crescuþi de niºte pãstori. La
maturitate îºi regãsesc mama ºi, pentru a o rãzbuna de suferinþele
îndurate, îl omoarã pe unchiul lor ºi pe soþia acestuia, Dirce, ºi distrug
cetatea, pe care o refac ulterior. Cãsãtorit cu Niobe, A. se sinucide dupã
ce soþia ºi copiii sãi sunt uciºi de Apollo pentru a-ºi rãzbuna mama.
Amfitrite (Amphitrite) (mitologie greacã), nereidã, fiica lui Nereus ºi
a lui Doris. Rãpitã de Poseidon, devine, prin cãsãtoria cu acesta, zeiþa
mãrii. Este mama zeului Triton. Reprezentatã purtatã de delfini ºi de
valurile mãrii într-o caleaºcã în formã de scoicã.
Amida (mitologie chinezã ºi japonezã), v. Amitâbha.
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