G
Gabija, Matka Gabia
Gabieta, Gabeta, Gabi, Gafia,
litov. Jagaubis, Pelenų Gabija, Polengabia (t.j. popolová Gabija » Mária Popolcová), Moterų Gabija, Matergabiae
ochrankyňa domáceho krbu » Korgoruša
odvodené od litovského gaubti – kryť, chrániť
gabať (slovensky) znamená obriaďovať, dávať do poriadku ale aj klamať
Božstvo Gabias (Gabie) bolo údajne známe aj u južných Slovanov, ktoré sa staralo o dozrievanie obilia
(neskôr kukurice) a počas daždivého leta zapaľovalo nebeský oheň aspoň krátko počas dňa.
ale Gabjauja (Gabyauję) je Deň kohúta » stínanie kohúta
Zemepisný názov: Gabias mesto a vrch v španielskej Andalúzii - Vandalícii
Gaderak
Goderak, Goderaht, Kaderiak, Godehart, Godedrakt
nór. godedrakt = dobrý odev
pobaltské božstvo lesov uctievané aj v regióne Turiec na Slovensku
Zemepisný názov: Gaderská dolina na Slovensku, Goderak je mesto pobaltských Slovanov na
Rujane, dnes Warnovmundingen.
Gadzón
Hadúň, poľ. Kocmołuch, rus. Čumazeň
zlý duch vysávajúci kravám mlieko » újemnica. Je vo forme hada. Zdržuje sa v záhradách aj
v chlievoch, kde sa podobá na stočenú hadicu. Pripomína sa 9. augusta, kedy sa chránia kravy pred
ním. Spôsobuje aj ľudom rôzne nepríjemnosti.
Zemepisný názov : Gaduni – obec v Bielorusku
Gagana
boží vták, prorocká vrana
rus. gaga = vták kajka (Somateria)
zázračný vták so železným zobákom a medenými
pazúrikmi. Žije na ostrove Bujan a stráži Alatyr.
Poskytuje vtáčie mlieko podobne ako Simargl. Je
pramatkou všetkých vtákov.
V ruských apokryfoch sa nazýva aj Tavruk alebo
Lavrun
Talizman so zobrazením vtáka Gagana prináša šťastie.
gágať, gagotať = vydávať zvuk gá-gá ako hus
Zrejme je totožný s vtákom Magura.
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Gaila, Gajla
litov. gaila = škoda, ľútosť
v litovskej mytológii zlý ženský duch škodiaci ľuďom a zvieratám
Zrejme ženský princíp ducha bes.
Zemepisný názov: Gailašiai, Gailiaičiai – obce v Litve
Gajda - meno diabla v Poľsku
gajivky, gajilky, gajevky »hailky
gaiły
gajowy, gajowec, gajowik (poľ.), gajevoj, gajevik (rus.) lesovik
galdovnik (ukrajin. ) vražec
Gamajun
rus. gamajuniť = uspávať
vták v súhvezdí Vyšeň (Aldebaran)
Gamaiun, litov. Luobo gelda, Lajb Gelda, Lajbegelda, Luibegeldas, Luibegeld, literárne Govorún (hovoriaci vták)
kúzelný múdry prorocký vták v slovanskej mytológii, posol slovanských
božstiev. Je symbolom zdravej múdrosti a znalostí, vie všetko o stvorení,
božstvách, hrdinoch a človeku, žije na ostrove ďaleko na východe blízko raja.
Božstvo vedomostí a prísloví. Jej poslaním je šíriť božské posolstvá a proroctvá,
vie všetko o súčasnosti, minulosti a budúcnosti. Obracajú sa na ňu s prosbou,
aby poslala zrnká múdrosti aspoň za orechovú škrupinu. Uvádza sa aj, že nemá
nohy, prípadne ich nevidno.
Proroctvá gamajuny sa používali ako uspávanky, z toho je jej pomenovanie.
V ruských krajinách býva stotožňovaná s vtákom matka Sláva.
V perzskej mytológii je humaj vták šťastia a radosti, dcéra slnka.
Łajba je po poľsky člnok.
Zemepisný názov: mys Gamajun v Jekaterinburgu, kde bola objavená zvláštna gamajunská kultúra spred nášho
letopočtu
»Gagana
gambela » chriapa
Ganiklis, Goniglis (litov. ganyti = pastva) » Henil
Garafena
Agrafena, Agipa, Makedonica, slovin. kačja kraljica, žalostna kraljica Mara, rus. karačalka, perejarija
múdra čarovná hadia kráľovná so zlatou korunkou, strážiaca kameň Alatyr na ostrove
Bujana. Údajne nosí pod jazykom diamant. Nazýva sa aj hromonosná hadia kráľovná.
Na zimu zvoláva k sebe hadov.
Jej meno sa používa pri zaklínadlách proti hadiemu uštipnutiu.
V niektorých mytológiách sú hadie kráľovné štyri sestry, ktoré sa volajú Mara, Marina,
Katerina a Natália » Piatnica. Dňa 30. mája sú hady nebezpečné, lebo sa pária. Oslavuje sa 23. júna ako Deň
prízrakov, kedy zvyknú chodiť po zemi rôzne prízraky (vidiny). V tento deň sa pripravujú rituálne brezové metličky
do sauny.
Cirkev prekryla sviatok sv. Timotejom.
Podľa slovinského bájoslovia jej Kresnik ukradol korunku a miloval jej dcéru.
» Prašivec
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garam (lotyš.) - duch
Gárbus, Garbus (slovin.) severný vietor, Boriš
garcuk, garkun
gartsuki, harcugi, harcoši poľ. gorcónik
bielor. garcovať (harcovať)= pretekať sa na koni, bujne skákať, rus.
garkun = kriklúň, pohonič, harc (maď.) = boj
v bieloruskej mytológii horskí duchovia, ktorí sa hrajú v horách ako
deti pri východe a západe slnka; na poludnie sa naháňajú na koňoch
cez polia a lesy a v noci vo forme rôznych dravých vtákov lietajú vo
vzduchu, sú nespočetní. Sú hluční, napodobňujú hlasy zvierat

alebo vtákov, erdžia, pískajú, tlieskajú rukami, spievajú, smejú
sa, kričia. Menia sa aj na dravé vtáky s rýchlo mávajúcimi krídlami,
ktoré nesú na nebi hromový žarnov (obrazne búrkový mrak), na ktorom Perún jazdí s ohnivým lukom. Spôsobujú vetry,
búrky, víchrice a ďalšie ničivé javy prírody.
Gardaitis
Gardoaitis, Gardeoldiis, Gardehtis, Gardetis, Bardaitis , Perdoitus, Perdoite
litov. gardai = perá, perute
v baltskej mytológii bohyňa vetra, búrky, ochrankyňa lodí a námorníkov,
božstvo zálivov . Obdobná s gréckou bohyňou Éós.
Je to vládkyňa námorníkov a lodnej dopravy; Obetujú sa jej ryby, vhodené do
lagúny alebo do mora. Symbolom božstva môže byť ukazovateľ vetra.
Jej mužský princíp je Gardot, ochranca lodných kapitánov. Uctieva sa na
kopcoch v blízkosti riek.
brdo = kopec
Zemepisný názov: Gardoty – obec v Poľsku
Gardūnytis » Priparchis
Gardunithis, Gardunitis, Gardunitus, Gardanič, Garlutitus
litov. gardūnytis = maznáčik
lit. Gardūnytė je rod trávy : tomka (Anthoxanthum)
gargulec
rus. = vodný drak
rypač, poľ. rzygacz » tatrman
1. vodný drak
2. chrlič fontány alebo odkvapu vo forme hlavy človeka alebo draka
gargarizovať = kloktať, vyplachovať si ústa
garomec » baranec
garuda
1. kráľ vtákov v hinduizme
2. symbol vtáka ohniváka
gaspid » aspid
gasto, gaston » gňav
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gašparko
kašpar, trpaslík
(perz. jasper = strážca pokladu)
gašparko = šašo, pajác a prenesene človek, ktorý koná podľa cudzej vôle, bábka
gatalec (maced) kúzelník
Gausinėlis, Gautiubobis
v baltskej mytológii božský duch predsiene, gángu, ambitu
gavol, gavolot ( maced. ) diabol
Gazdíčko
gazda, poľ. gazdownik
duch-pomocník v hospodárení » pikulík, domovik

gazda je hlava roľníckej domácnosti, hospodár, pán alebo správca majetku, hostiteľ
geoanomálne zóny
geopatogénne zóny, » dračie žily
kladne alebo záporne pôsobiace časti zemského povrchu, vznikajúce okolo podzemných zlomov. Ich vplyv je možné
odrušiť jogovými cvikmi, pitím bylinkových čajov, chôdzou po rose , prípadne tienidlami a rušičkami.
Geroman, German » Jarilo
Germeruda
Zemepisný názov : Germanovo – obec v Bielorusku
Ghvoř » Chvor
Gilbog » Belbog
gilister
galester, gelestrirei
predpokladá sa, že pomenovanie je odvodené z nem. gelbe stier = žltý býk
mytologické zviera s ohromným telom, veľkou papuľou s rozvetvenými klami a rohami
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Gill, pastier
Hohoho, Hohohé, jazerný pastier
( nem. Seehirt, Sinhirt = jazerný pastier, či Moosbruchhirt = machový bijúci pastier)

pôsobí pri Veľkom machovom jazere ( nem. Seenteich ) v osade Rejvíz v Jeseníkoch. Pôvodne na
mieste jazera stálo mesto Hunohrad, ktoré sa prepadlo. Pretože pastier bičom šľahal chlieb, bol
zakliaty na škriatka. Oneskorených pocestných varuje pred hriešnym životom a straší pokrikom
hohoé ( t.j hejkal), obvykle býva dobrý, výnimočne škodlivý. Chodieva s bičiskom v ruke, oblečený
v plátenných spodkách a plátennej kacabajke, po boku má prázdnu brašnu na chlieb. Je stále hladný
a pýta chlieb. Inokedy sa objavuje aj ako rybár.

giltinė, giltene, giltena (litov.) smrťka
gilotine
Ginbog
Hyňboh
rus. ginuť = zhynúť, uhynúť
v ruskej mytológii vládca hynutia ( smrti); je stotožňovaný s vládcom času : Na každého príde čas uhynúť
(umrieť). Všetko, čo je na zemi, musí zhynúť, t..j. kozmologicky to môže byť Deň potopy (Hyn bo) 17. apríl,
kedy Venuša prechádza zo súhvezdia Vodnár do súhvezdia Ryby (Gn 7,11).
Obdobný gréckemu bohovi Hel.

Gingham »Bastinda
Gingema
girinis, giristis, giraitis, girystis, girykštis (litov.) lesovik
litov. giriá = drevo
Gitrenka » Zornica
Giva » Živa
Givojte , Givoitis, Giwoitis (litov.) domoša
Gyvatė, Giuoitos » Čierny had
lit. gyvuoti = žitie, bývanie
V Eurázii sa vyskytuje suchozemský jašter gaviál, ktorý v Európe už vyhynul » jašter.
glagolita
(slovan.) - katolícky kňaz konajúci bohoslužby v cirkevno-slovanskom jazyku podľa kníh hlaholských
glajcha
(nem.) - stromček ovešaný stužkami, ktorý sa pripevňuje slávnostne na krov po jeho dokončení (»máj)
Glodež » Torka
Glomačské jazero
v súčasnej dobe Paltzshener see pri meste Lommatsch – už je vysušené
jazero, ktoré si ctili Lužickí Srbi - Glomači (Daleminci). Podľa povesti sa pred dobrými úrodami na vodnej hladine
ukázala pšenica, ovos a žalude, pred vojnami sa vodná hladina pokryla popolom a zmenila na červenú krv. Pôvodne
sa nazývalo Balt –šen ( z toho súčasné Paltzschen).
V okolí sú obce s názvami: Dubnitz, Prositz, Piskowitz, Zschielitz, Striegnitz – jasne slovanského pôvodu.
glumac, glúmica (srb.) posmech
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gmur (rus.) permon
gňav » mora
(gniaviť = utláčať)
gasto, gaston
poľ. gniotka, gnetka, gnetok, gnieciuch, gniecim, gniot, gniotko, gniotek, gnietek, gnocek, gmocek, gnotek, gňoťanica,
gnietenica, gniotenica, głumić, wiek, slovin. ozin, vuzin,rus. žmara, žma, kašub. merchel marchel, murchel
démon, ktorý škrtí ľudí, asi totožný s morušom.
Vstúpi do izieb dutým otvorom v strope
(komínom), zanechávajúc v ňom svoje bobky
(trus) . Vždy pracuje počas spánku. Najprv sa
usadí pri nohách, potom sa presunie k hornej časti
tela. Keď sedí na hrudi, dusí osobu držiac jej
hrdlo rukami a nohami, až úplne premôže
spiaceho. Môže ho dokonca udusiť na smrť, ak sa
obeť nezobudila včas. Nasával životne dôležité
sily a človek sa zobudil oslabený. Mal hlavu a krk vlka, veľké brucho, ale inak by mal byť pokrytý šupinami a perím.
Godan » Kronos
Godebog, Godebu
1. podľa ruských zdrojov ochranca vtákov a poľovačky na vtákov
2. v roku 274 bol Godebog kráľom Colchestru (Anglicko) a jeho dcéra bola Helena, matka
cisára Konštantína Veľkého.
dáns. gode bog = dobrá kniha
godovanec » chovanec
godovčičak (slovin. ) Kronos
Gogóła, Gogołada (poľ.) Henana
Gogółka, Gogoładka, Gogołda, Gołada
Zemepisný názov: Gogołów obec v Poľsku
golbešnik, golbečnik (slovin., rus.) zápecník
rus. golbec, golbčik = drevený rám pece zo strany od pivnice.
golem (slovan.-hebr.)
v židovskom folklóre človek z hliny, oživovaný slovom mága – šémom. Bol vytvorený v Prahe.
gomozul (rus.) permon
Gondu (litov) Lubica, Ondrik
rus. Gonda, Godun
Po maďarsky gondoz = opatrovať, ošetrovať, starať sa; gondáš je pastier ošípaných
Goniglis, Gongelis (litov.) Henil
Gonilo, Gonidlo,Gonila
Gorbunok » tátoš
Zemepisný názov: Gorbunovka – obec v Lotyšsku, Gorbunovo, Gorbunki – obce
v Rusku, Gorbunovščina – obec v Bielorusku
gorcónik poľ. garcuk
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Goreščnice (bulh.) - Mara Ohnivá
bulh. = Horúčavy
goreščnik
rus. gorešča = podkrovie, povala
druh domovika, ktorý má na starosti podkrovie, povalu
Gorgonia, Gorjunia » Nemani
Gorinia, Gorinka baba » runa
Gorynika, Goryninka, Goryňa, Gorzyca, Jorzyca (snáď aj Chorzyca)
Zemepisný názov: obec Gorinka v Rusku
Gorjuško (rus.) Licho
Gorynič, Goryniščo, Goryniššo » zmej Gorynič
Gorjanin, Gornyj
nem. Berggeist
Horský duch v srbskej oblasti, ktorý mal povesť liečiteľa chorôb.
Duch Gór bol nazývaný v Poľsku aj Krakonoš. Ochranca hory Snežka.
gormninka manželka obra
gorni mož, gorski mož, gózdni mož, hóstnik (slovin.) - lesovik
Zemepisný názov: Gozdnik – hora v Slovinsku
Gòrzëcel
kašubský duch pomsty
Zemepisný názov: Górzec – hora v Poľsku
görzon
horský duch polabských Slovanov. Títo duchovia si požičiavali od ľudí potreby na pečenie a vracali ich s napečeným
bochníkom chleba.
Gòsk, Gòstk (kašub.) » Moran
kráľ Baltického mora, pohostinný duch, strážca hostí.
Porekadlo : Gosk do domu, Boh do domu.
spojenie: Gosk s nimi býva = sú to pohostinní ľudia
Gospa
Gosudara, Gospodza, Jaroboža (Žároboža)
1.matka slnka, slncova matka, Svarožica, balts. Saulé, Saules meitas, Saules māte
Rodí slnko na zimný slnovrat, rastie cez jarnú rovnodennosť,
krásnie cez letný slnovrat, pripravuje sa na pôrod cez jesennú
rovnodennosť a stará sa o všetkých, ktorí to potrebujú.
Jej symbolom je jarovrat (žárovrat), otáčajúci sa proti smeru
hodinových ručičiek a soloň, otáčajúci sa v smere hodinových
ručičiek

2. kamenný obradný stôl, stál v poli pri Kraňskom hrade (Karnburg),
dnes sa nazýva Maria Saal
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gospodárček, gospodarčik (slovin., rus.) hospodáriček
gospodařiček, gospodarze, gospodarzyk, gospodyna, gospoža
gospodin, hospodin (rus.) pán
Gota
lit. = kvapka
v litovskej mytológii božstvo kvapiek, kvapka božskej milosti
fráza „ kvapnúť božskú“ = povedať pravdu
grabanciáč (balk. ) - černokňažník
slovin. grab-anciáš = uchvátený čertom
grabs (lužic.) lesovik
Zemepisný názov: Grabs – obec vo Švajčiarsku, ktorá má v erbe lesovika, do slovenčiny sa
prekladá ako Drapáky. Grabszczyzna – obec v Poľsku
gradobranitelj (srb. = krupobitný ochranca) oblačar
rus. gradivnik, gradivnyk, gradobur, gradovik
poľ. gradek, gradownik, grudek, hradiwnyk

graničnik, graniecnik (poľ.) hraničník » čur
grdinica (slovin. ) škrata
ardina, hardina, muja
Grc, Grec ukraj. Licho
grečišnik, grečuščnik, grečucha, grečišnica
grečkosejka, grečušnica
rus. greča, grečicha = pohánka, grečnevik = pohánkové pečivo
poľ.grecicha, hreczka, čes. hřečka
druh polevika, duchovia strážiaci pohánkové polia. Pohánková kaša sa používala ako
obradné jedlo.
Oslavuje sa 13. mája, kedy sa seje pohánka v podhorských oblastiach, považuje sa za
začiatok letných mesiacov. 29. mája sa chodí pozerať, ako vytvárajú klasy obilniny a aby
vyrástli veľké, mladí sa hojdajú na prevažovacej hojdačke (late položenej na klade).
Pravoslávna cirkev to prekryla sviatkom sv. Glikérie (Lukéria) prípadne sv. Akulinou.
Sviatok dňa 13. mája sa nazýva aj Komárnica, keďže v tejto dobe je veľa komárov prípadne bodavého hmyzu.
gremlin
angl. zlomyseľný škriatok
gremlinov efekt: situácia, keď teoreticky bezchybná technika záhadne zlyhá napr.
auto, lietadlo. Spôsobuje aj „zamrznutie“ počítaču. V tomto prípade je príčina poruchy
vysvetlená zásahom mýtickej bytosti Gremlin.
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Grico » Kricco
v talianskom dialekte znamená Grék
grjoza (rus.) prízrak
greza
grgalica
putovnica, »hejkal, rus. gyrgalica, poľ. gorgolica, grgolica, biel. cycocha t.j. cecaňa
pomenovanie je odvodené z poľ. gorgolić = hovoriť nezrozumiteľne,
bláboliť
grgať = nahlas vypúšťať ústami plyny zo žalúdka, rihať
víla s veľkým poprsím bývajúca hlboko v horách, ľuďom sa
neukazovala a svoju prítomnosť dávala najavo len hlasom, ktorý sa
podobal húkaniu sovy. Týrala neopatrných mužov, mala silné železné
ruky(»bohynka), a niekedy aj železné prsníky. Niekde ju zobrazovali
ako položenu - položabu
Gribič, Gribnik
rus. grib = huba
hríbnik
údajný duch lesa starajúci sa o dobrý rast húb, pomocník lesovika. Ak ľudia šliapu po
muchotrávkach alebo zbierajú veľké množstvo húb, prenesie ich na iné miesto v lese. Urobí to aj
vtedy, ak hubári rozhadzujú odpadky po lese.
Podľa VK je Gribič (Hríbový) pomenovanie 25. týždňa v lunárnom kalendári.
Grjaznicha » Mokoš
rus. grjaz = blato
grjoza
rus. = vidina v polospánku, hrôza
zlovestný prízrak v sne
Grk
od slova Grék
meno obra v regióne Bela Krajina (Kraňsko) v Slovinsku.
(Poznámka: podobne ako zo slova Avar vzniklo slovo obor.)
grmeľ » trpaslík
grobnik (bulh.) upír
Grodo, Groden, Gruden »Krodo
grochotanis » barabaška
Zemepisný názov: Grochotów – obec v Poľsku
grom, gromislav, gromovik » hrom
gromovnik, gremuč, gromič, gromowik, grzmotnik, gromotnik, gromoveržec
gromovik - symbol príslnia » posoloň
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Grozdana
Groźnica (hrozba), Grożyna, Groża, Hrozná Dana ale skôr od Gross Danae t.j. Veľká Dana
používané ako krstné meno dievčat; nesprávne uvádzané ako božstvo, zrejme odvodené od Diana. V novopohanstve ju
považujú za dcéru Moreny.
groznica stelesnená horúčka » lichoradky
grozovik – symbol odslnia » osoloň
Grubytė ( litov.) Vesna
Grumantský pes
bájne zviera z pomoransko-ruského bájoslovia, ktoré žilo na ostrovoch Špicbergy,
Slovanmi nazývané Grumland, dodnes tam existuje ruská usadlosť zvaná Grumant.
Miloval alkoholické nápoje, najmä vodku a rum, keďže vedel lietať, napádal lode s
takým nákladom, ktorých cesta viedla cez Grumant. Udobrovali si ho tak, že za
splnu mesiaca mu obetovali jeleňa. Tento mytologický obraz, prevzatý zrejme od
pôvodného obyvateľstva, splynul s predstavou o vlkodlakovi.
Pomenovanie je zrejme odvodené od názvu ostrova Grónsko – Greenland.
Grzenia, Grzenk
slov. griňa, grňa = hlava, prípadne žena s veľkou hlavou
starostlivý duch, ochranca spánku a snov. Svojim dychom uspáva a prebúdza ľudí. Zvieratá, rastliny
a hmyz uvádza do zimného spánku a ochraňuje ich.
Porekadlo: Zívaš, už je v tebe Grzenk. Ak ťa pália oči na spánok, to ti Grzenk do nich nasypal piesok.
Zemepisný názov: Grinava- časť mesta Pezinok na Slovesku, Grzendzin – obec v Poľsku

Guboj
Guboi, Guboia, Gubojar,
litovsky Guboja = rastlina gypsomilka (Gypsophila)
v starolitovskej mytológii lokálny ochranca vegetácie na brehu jazera Šarag (Sarakow)
v Poľsku, druhým strážnym duchom bol Twerticos.
Gudelka » Dugna
litov. = dobrá žena
Gudełka
Zemepisný názov : Gudeliai – mestečko v Litve
Gudi
Kudin
údajný boh lesa a lovu v lotyšskej mytológii, ktorý sa má zjavovať ako jeleň; avšak gudi je
všeobecné oslovenie boha v severských jazykoch t.j. bože.
V bájosloví sa nazýva strieborné kopýtko, takže je zrejme totožný so Srebrnokrilcom.
» peryton

gulabi, gulbis, gulbi (litov.) anjel strážny
Zemepisný názov: Gulbinai – obec v Litve
gumiennik, gumennik (poľ.) humník
gumenščik
Zemepisný názov: Gumeniki – obec v Bielorusku
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Gumfinckel (sliez. ) Krampus
Gusiatnik (bielor.) Korčun
Guslan »Kurent
Guze
balkánsky = zadok
v lotyšskej mytológii duch, priateľská bytosť, ktorá viedla zatúlaných späť na správnu
cestu.
Gwiazdka
poľ. = hviezdička
Vianoce, zvyk obdarovávania sa na Štedrý deň. Pomenovanie je odvodené od hviezdy Venuše t.j. Večernice a jej
zosobnenie je totožné so Zwezdou.
Gwiazdor » chodenie s hviezdou
Zgwiezdnik
Gwiżdże » Nový rok
Gwizdki
Zemepisný názov: Gwiździny, Gwiżdża – obce v Poľsku

Neslovanské
gabbe (hebr.) - židovský synagogálny starosta
Gaia, Gaja – v gréckej mytológii Matka Zem; lat. Gea
Galgína - druh pekelníka
galikanizmus (podľa Galilei) - hnutie za nezávislosť francúzskej katolíckej cirkvi od pápeža
Ganymédes - starogrécky obsluhovač bohov na Olympe (pekný chlapec)
gehenna (hebr.) – peklo, podľa údolia v Jeruzaleme
Genezis (gréc.) - Prvá kniha Mojžišova o stvorení sveta
génius (lat.) – 1.v rímskej mytológii praroditeľ, strážny duch človeka, z toho gén ako základná funkčná jednotka
dedičnosti,
obdobný so slovanským Rodom.
2. človek s mimoriadnym stupňom tvorivého nadania, ktorého IQ presiahne hodnotu 160
3 . Genius loci - v rímskej mytológií duch, ktorý ochraňoval isté miesto.
gentilizmus, gentilita (lat.) - pohanstvo
geomantia (gréc.) - veštenie z prasklín, čiar a značiek nakreslených na zemi
germán (frank. heriman = vojak) pomenovanie Frankov Rimanmi
germen - nesmrteľná zárodočná plazma
ghúl (arabs.) démon obývajúci púšte, môže sa meniť na vlkodlaka vo forme hyeny, z toho angl. slovo ghoul = démon,
rus. guľaban, poľ. graveir
gigant (gréc.) - obor
gigantizmus (gréc.) - vzbura proti bohom
glória (lat.) - 1. svätožiara, 2. sláva, 3. chválospev z prvej časti rímskokatolíckej omše
glorifikácia (lat.) - oslavovanie, zvelebovanie
gloriola (lat.) - aureola, svätožiara
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glosolália (gr.) - hovorenie neznámym jazykom
gnoll (angl.) kríženec hyeny s človekom
gnóm (gréc.) aj pygmai - trpaslík, škriatok, elementárny duch živlu zeme (»duch elementárny), cig. phuvuši, rus gmur
» permon, angl. snaga
ale gnóma (gréc.) - stručne vyjadrená múdrosť, porekadlo
gnosticizmus (gréc.-lat. = poznanie) – nábožensko filozofický smer predkresťanstva a raného kresťanstva, ktorý
vznikol zmiešaním prvkov gréckej idealistickej filozofie, orientálnych náboženstiev a kresťanských dogiem
gnóza (gréc.) - zmyslové a rozumové poznanie v najširšom zmysle, u mystikov systém racionálnej náboženskej viery a
poznania
goblin, hobgoblin ( franc. angl.)– škriatok z európskeho folklóru, škodlivý, zlomyseľný a chamtivý
angl. coblynau
gój, gójim (hebr.) - židovské pomenovanie kresťana, inoverca
Goliáš - biblický obor usmrtený malým Dávidom
Gorgóny - dcéry gréckych morských bohov Torkyna a Kéty: Medúza, Sthenó a Euryalé, okrídlené so zmijami
namiesto vlasov, pri pohľade na ich tvár skamenie všetko živé » Nemani
gospel song (angl.) - nábožná pieseň amerických černochov
Grácia - 1.starorímska bohyňa krásy (boli tri); v gréckej mytológii charitky 2. pôvabná deva alebo žena, 3. (lat. gratia)
milosť, priazeň, protekcia
graduál (lat.) - liturgická kniha s omšovými spevmi
graduále (lat.) - časť omše
grál (franc.) - zázračná čaša, do ktorej podľa legendy zachytili Kristovu krv, uložená v Glastombury, má vlastnosť
nádherne nasýtiť vyvolených nadzemskými pochutinami, strpí pri sebe len nezhrešených v cudnosti.
Po narodení syna Kristovho sir Galahad vzal telo Hospodina medzi svoje ruky a dotýkal sa ho. Kráľ Pelles, zvaný aj
Amfortas, ochraňoval grál na zámku Corbinec (Karbonik). Podľa iných prameňov bola obrazne svätým grálom
nazývaná Mária Magdaléna a mala dcéry, ktoré boli „krvou Kristovou“.
Prenesene vzácna, posvätná vec, symbolizujúca najvyššie duchovné ideály.
gréckokatolík (lat.) - príslušník gréckokatolíckej cirkvi, ktorá uznáva rímskeho pápeža ale používa pravoslávne obrady
gregorácia - koleda na deň Gregora (12.marca),( lat. = bdelý) snaha prekryť pohanské sviatky na počesť bohyne
múdrosti Minerva
gregorián - člen rehole podľa biskupa Gregora
gregoriánsky kalendár - kalendár zavedený v r.1582 pápežom Gregorom XIII, kedy boli do kresťanskej cirkvi
prebraté slovanské sviatky, ktoré sa dovtedy zakazovali.
gríf, grifón (gréc.) - vták s orlím zobákom, levím (psím) telom a konskými ušami » hipogríf, noh vták, knofta vták, po
rusky sa nazýva aj grib vták; grifón je aj druh psa, grif po rusky je sup
grimoár, grimórium - čarodejnícka kniha, učebnica čarodejníckeho umenia s podrobnými návodmi na rituály,
receptúrami a zaklínadlami napr. Šalamúnove kľúče, Kniha siedmich pečatí, Tajnosť tajností, Sohar
gvardián (tal.) - predstavený františkánskeho alebo kapucínskeho kláštora
gyromantia (gréc.) - veštenie z magnetických (magických) kruhov, v ktorých magik chodí a predriekava
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