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Originea Gherga 

 
Prezenta lucrare este colecŃia unor elemente mai relevante despre Gherga - ca ecouri ale unor realităŃi - 

prea multe şi prea evidente, astfel încât nu pot fi ignorate sau uitate; este produsă la Timişoara şi publicată de către 
Eugen Gherga, în urma unui studiu ca un rebus Gherga, demarat la începutul mileniului III, având ca subiect 
principal o temă sensibilă - identitatea - şi apărută în sensul că nu există subiecte neinteresante, ci există doar 
persoane care nu manifestă interes (de altfel, fiecare persoană care a trăit vreodată a lăsat o moştenire subtilă a 
faptelor sale, conform legii că “nimic nu se pierde, totul se transformă”). 

Banatul - cu Timişoara 45,47 lat. N, 21,17 long. E drept cea mai mare localitate - este regiunea Europeană 
delimitată de Dunăre, Tisa, Mureş şi CarpaŃi, pe teritoriul căreia acum se întâlnesc graniŃele a 3 Ńări, alfabetic: 
România, Serbia, Ungaria (împărŃire după primul război mondial; după al doilea război mondial, în cele 3 Ńări a fost 
introdus comunismul - disoluŃia regională continuând aşa - în acest moment în zonă manifestându-se democraŃia). 
Vecinii regiunii Banatului - tot în sens orar, de la PorŃile de Fier - sunt: Timocul, Valea Moravei, zona Belgradului, 
Bacica, Sudul Panonic, Crişana, Ardealul şi Oltenia (ca suprafaŃă, Banatul este mai întins decât Ńări ca Albania, 
Armenia, Bahrain, Burundi, Cipru, Irlanda, Israel, Kuweit, Liban, Luxemburg, Macedonia, Malta, Muntenegru, 
Qatar, Singapore, Slovenia, Vatican, etc. ori decât entităŃi ca Alsacia, Bucovina, Carintia, Cecenia, Creta, Crişana, 
Dobrogea, Flandra, InguşeŃia, Kosovo, Maramureş, Nagorno-Karabakh, Oaş, Oltenia, Palestina, Peloponez, 
Pomerania, Sardinia, Sicilia, łara Galilor, Tesalia, Timoc, łinutul Secuiesc, Valonia, etc. / Banatul istoric a fost 
măsurat în 1897 de Maghiari ca având 29370 kmp).  
 

 
Gherga în Banat 

 
În prezent, numele Gherga este consolidat BănăŃean, aflat atât în Banatul Românesc, cât şi în Banatul 

Sârbesc, cu purtători vorbitori mai mult de Română decât de Sârbă (observaŃii: în prezentul text, etniile şi referirile 
la ele, cu excepŃia unor citate, sunt cu majuscule, similar Bibliei Ortodoxe Române dar şi scrierilor Slave, 
Germanice, etc., pentru vizibilitatea mai pregnantă a diferitelor neamuri - Româneşte aşa a fost dintotdeauna 
scrierea, până la ultimul război mondial - în mod sinonim fiind direcŃiile geografice iar referirile istorice cu “î.C.” 
semnifică “înainte de Cristos”: o utilizare Latină pentru Hristos / Christos, calendarul folosit curent - şi adoptat 
universal - începând cu naşterea lui Iisus / Isus; mileniile şi secolele sunt numai cu cifre Romane iar anii sunt numai 
cu cifre Arabe, prescurtările “kmp” însemnând “kilometri pătraŃi”, “lat.” = latitudine, “long.” = longitudine, “Sf.” = 
sfânt, “Dr.” = doctor în ştiinŃe, “ş.a.” = şi alŃii, “ş.a.m.d.” = şi aşa mai departe, “etc.” = et caetera, adică “şi 
celelalte”). Datorită diverselor contexte (trecutului, migraŃiilor, etc.) există pe tot globul Gherga, însă concentraŃia 
Gherga cea mai mare - din lume - este în SV României; documentând mărturii ale existenŃei Gherga, este de 
remarcat prima menŃiune Medievală explicită în regiune - conform lui Ioan Lotreanu, autorul Monografiei Banatului 
în 1935 - ca a preotului ortodox Ştefan Gherga, la Biserica Sfântul Nicolae din Lugoj 45,41 lat. N, 21,54 long. E, 
scutit de dările pentru casă şi vie de către voivodul Transilvaniei în 1580 (trebuie ştiut că de-a lungul vremurilor, 
“autohtonii” Gherga în Banat au fost întăriŃi de valuri imigraŃionale, de-a lungul istoriei - până în prezent - trăind 
milioane de persoane numite Gherga). Acum, cea mai mare parte a regiunii Banatului este deŃinută de România; în 
imaginea următoare cu galben este indicat Banatul Românesc: 
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ExistenŃa neamului Gherga a fost dovedită ca fiind dinaintea formării popoarelor Maghiar, Român ori Sârb 

ale Ńărilor ce în prezent împart Banatul. În timp, dezvoltarea Gherga apare complexă. Pentru cursivitatea textului, nu 
sunt indicate mereu sursele documentare dar ele există - arhivistic, bibliografic, genetic, webografic, etc. - în sensul 
fundamentării fiecărei argumentaŃii prin verificări încrucişate, cu exemplificări mai lărgite de pildă din vechile 
scrieri cu hieroglife, în Sanscrită, Greacă, etc. ori alte dovezi. Din cele mai vechi timpuri cunoscute, Gherga s-a 
răspândit din Africa în EurAsia, influenŃele documentate apărând în emisfera Nordică, de la Ecuator până după 
Cercul Arctic, de la Oceanul Indian până la Oceanul Atlantic, traseul principal Gherga - istoric şi geografic - fiind 
marcat pe o rută traversând N Africii şi Orientul. Localizările respectă actuala împărŃire administrativă a hărŃii - 
poziŃionările urmând coordonatele utilizate global - iar datările sunt conforme calendarului universal / acum creştin 
pe stil nou. Începând din Epoca Pietrei, în Banat de-a lungul timpului s-au suprapus mai multe straturi Ghergane. 
 

 
Începutul CivilizaŃiei Europene 

 
Scriitoarea Franceză Simone Weil (1909 - 1943) în “Înrădăcinarea” scria: “Ar fi în van să întoarcem spatele 

trecutului pentru a nu ne gândi decât la viitor. Viitorul nu ne aduce nimic, nu ne transmite nimic; noi suntem cei 
care, pentru a-l construi, trebuie să-i dăm totul, să ne dăm chiar viaŃa. Dar pentru a da trebuie să ai şi n-avem altă 
viaŃă, altă sevă, decât comorile moştenite de la trecut, digerate, asimilate şi recreate de noi. Din toate nevoile 
sufletului, nimic nu e mai vital decât trecutul”. Gherga face parte din asemenea moştenire. Viitorul se alimentează 
din trecut; tot ceea ce e trăit azi vine de ieri. Istoria cunoscută poate fi înfăŃişată între Epocile Pietrei şi cea Modernă 
de-a lungul multor generaŃii. În Epoca Pietrei, rudenia s-a aflat la apogeu, raporturile de rudenie funcŃionând şi ca 
raporturi economice. Apoi, modificarea structurii societăŃii a schimbat şi relaŃiile familiale, până la forma actuală. 
(În vechime, chiar prin moştenire nescrisă, erau memorate generaŃiile anterioare pe un interval temporal 
impresionant, însă în prezent acestea au ajuns doar la rezumatul cunoaşterii directe - pe circa 5 generaŃii / de la 
bunici la nepoŃi; ca obiceiuri şi locaŃii, membrii aceleiaşi familii tot mai rar au trăit mereu sub acelaşi acoperiş). Dr. 
Peter Fischer de la Universitatea din Graz 47,04 lat. N, 15,26 long. E / Austria în 2010 a studiat “efectul 
strămoşilor”, în sensul că persoanele care se gândesc la strămoşii lor îşi sporesc considerabil şansele de reuşită în 
viaŃă, efectul manifestându-se şi în cazul persoanelor care îşi cunosc istoria familiei şi astfel au o identitate şi o 
încredere în sine mai dezvoltate, ceea ce le sporesc performanŃele. 
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Biologii argumentează că atât corpul cât şi creierul oamenilor nu s-au schimbat aproape deloc în ultimii 
100000 de ani; iar pentru viitorul previzibil nu există nici un indiciu că s-ar putea aştepta nişte schimbări evolutive. 
Se poate imagina evoluŃia comunicării umane transferată pe durata unei zile (24 de ore): momentul de pornire, ora 0, 
este datat cu 36 de milenii în urmă, când se crede - convenŃional - că a apărut limbajul structurat ca mijloc de 
comunicare. O scurtă redare a progreselor oferă următoarea imagine: ora 3 noaptea - nici un progres; ora 6 dimineaŃa 
- nu se constată nici o schimbare. La ora 8 dimineaŃa începe prima revoluŃie în comunicare: este descoperită pictura 
rupestră. Privind în continuare dezvoltarea comunicaŃională se constată: ora 12 / amiaza - nimic nou, peşterile sunt 
pictate în continuare. Ora 18 - aceeaşi imagine: în peşteri activează artiştii. Ora 19 - se “mişcă” ceva în sectorul 
comunicării: în Banat apare (în premieră mondială) scrisul / pictografic. Ora 20: Sumerienii utilizează scrisul / 
cuneiform. Ora 20:40 - Egiptenii adoptă scrisul / hieroglific. Ora 21:28 - se dezvoltă alfabetul. Ora 22:06 - perioada 
când a trăit Homer (primul mare poet European). Imperiul Roman a durat între 22:38 şi 23:01. Abia la 23:38, la 
Mainz 50 lat. N, 8,16 long. E / Germania a început următoarea revoluŃie în comunicare - Johannes Gutenberg (1398 
- 1468) a tipărit Biblia. De atunci, invenŃiile s-au succedat tot mai repede: 23:53 - presa tipografică pe aburi, 23:54 - 
telegraful, 23:55 - telefonul. Din acel moment a început explozia comunicaŃională: 23:57 - filmul cu sunet, 23:58 - 
televiziunea în culori, 23:59 - primul satelit artificial. Ultimele secunde: comunicaŃiile şi computerele converg. Cu 
alte cuvinte: civilizaŃia îl dotează pe om cu o tehnică prin care puterea şi activitatea sa se măresc considerabil, în 
timp ce natura sa fundamentală (biologică) nu s-a schimbat. De exemplu, autorul acestei lucrări face parte din prima 
generaŃie Gherga care a beneficiat de electricitate acasă de la naştere.  

SavanŃii au demonstrat ceea ce “Cartea CărŃilor” (Biblia, cartea cea mai răspândită din lume) a consemnat 
în Săptămâna Facerii, alegoric fiecărei zile Dumnezeieşti corespunzându-i câte o eră geologică şi că în urmă cu 50 
de milenii, populaŃia umană de pe tot globul s-ar fi putut grupa pe un stadion de fotbal. “Originea omului” de 
Britanicul Charles Darwin (1809 - 1882) a făcut carieră încă de la publicarea sa în secolul XIX; “Originea Gherga” 
din secolul XXI şi “Originea omului” sunt asemănătoare doar în privinŃa adaptabilităŃii la evenimente şi se 
deosebesc prin faptul că Gherga a şi contribuit la crearea unora iar golurile rămase apoi prin lipsa Gherga a dus în 
unele perioade şi în unele locuri la dificultăŃi. Gherga nu este o specie umană şi această lucrare nu e un tratat de 
“Ghergologie” (aşa ceva nu există), ci o incursiune la originea numelui şi neamului Gherga; ca într-un muzeu 
Gherga, sunt expuse texte, imagini, documente, pachete audio, video, etc. - cumva grupate teritorial şi cronologic - 
în măsura prezentului format.  
 

 
Eugen şi Şerban Gherga 

 
Originea Gherga este o lucrare de filogenie umană; nu este despre filiaŃia Gherga, ci despre “fenomenul” 

Gherga, fără pretenŃia de a închega o sorginte fabuloasă din patrimoniul umanităŃii (de pildă, în 2010 arhitectul 
Şerban Gherga din Timişoara şi-a exprimat opinia că mai atractivă decât geneza ar fi genealogia); acest material se 
doreşte cât mai apropiat de realitate: adevărul e mai provocator decât orice ficŃiune (împăratul Francez Napoleon 
Bonaparte 1769 - 1821 comenta că “adevărul nu este nici pe jumătate atât de important comparativ cu ce cred 
oamenii că e adevărat”) şi urmează linia firească a timpului - din trecut spre prezent - începând cu vremuri ce 
câteodată erau la fel de sofisticate ca acum. Este prima introspectivă Gherga mai amplă realizată vreodată - ca 
recuperarea unei istorii pierdute - pe o cale nebătătorită până în prezent de cercetările convenŃionale; e un rezumat al 
unor date mai importante (cu mult loc pentru contribuŃii ulterioare - nu subiectiv, ci obiectiv / nu narcisist ori cu 
gelozie, ci nepărtinitor, fără emoŃii), dimensiunile restrânse fiind intenŃionat păstrate în comparaŃie cu generozitatea 
tematicii, în scopul uşurării accesibilităŃii - nu pe posibilităŃile adevărului istoric, ci pe covârşitoarele (prin 
importanŃa lor) şi numeroasele (prin numărul lor) certitudini: multe dovezi probate atât direct, cât şi indirect, fără 
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iluzii de grandoare că ar fi “prea mult”, date fiind numărul mare al oamenilor, vastul spaŃiu pe care au trăit şi 
imensul interval de timp abordat, la o observaŃie atentă - din contră - putând fi “prea puŃin”. O particularitate a 
lucrării este că uneori face implicitul explicit (căci în lume rar se consemnează ceea ce este presupus ca foarte 
cunoscut), cu interpretări câteodată specifice subiectului Gherga, cu simbolismul aferent. E adevărat că lucrarea 
cumulează tot soiul de perspective (uneori cu mari salturi, pentru corelaŃii), însă scopul e tocmai de revelare a 
acestora, fiind legate de Gherga: o colecŃie de evidenŃe care necesită explicaŃii - în ciuda faptului de exemplu că 
pentru demonstrarea existenŃei vieŃii în Univers nu este necesară găsirea ei pe mii de planete, ci doar pe una - căci 
nimic nu e întâmplător şi paradoxurile nu trebuie evitate; Ńinând cont de spusa filozofului Grec Platon din secolul IV 
î.C. că “înŃelepŃii vorbesc fiindcă au ceva de spus iar proştii pentru că trebuie să spună ceva”, de învăŃătura lui Isus 
Cristos din secolul I despre căutarea adevărului ce aduce libertatea ori de înŃelepciunea etnologului şi sociologului 
Francez Georges Balandier din secolul XX că “a arăta nu înseamnă a informa iar a vedea nu înseamnă a afla”, orice 
observaŃii, dezvoltări sau adăugări - utile unei alte editări, căci e foarte mult spaŃiu pentru participare / povestea fiind 
unică, originală, fără început şi fără sfârşit - sunt binevenite pe adresa autorului: Eugen.Gherga@gmail.com. 
 

 

Stema Timişoarei 
 

Numele 
 
Într-o monografie sumară interesează concret poate numai ultimele generaŃii, cele mai recente, nu şi 

detaliile etapelor anterioare (respectiv, ca poreclele - un fenomen caracteristic BănăŃean - ca influenŃele documentate 
interdisciplinar, ca rădăcinile neamului, etc). Câteodată grafierea unor denumiri - personale, toponimice, ş.a. - au 
fost aproximative, transcrierile din unele dialecte neavând criterii uniforme (de exemplu, limbile au evoluat 
permanent din vechime până în prezent, unele localităŃi având şi mai multe nume / utilizate chiar în paralel un timp, 
etc). Puterea magică acordată semnelor grafice şi literelor alfabetului în diferite culturi îşi are explicaŃia că toate 
inscripŃionările vechi au derivat din ideografia peşterilor: desenele rupestre erau - de fapt - figuri mitologice 
combinate cu semnele contabilizării elementare de tip “răboj”; la sacralizarea alfabetelor a contribuit şi puterea 
cuvântului întemeietor. Datorită rolului social al scrisului, semnele grafice deveneau purtătoare de sens ascuns şi 
Ńineau de sfera sacrului iar provenienŃa lor era divină (de exemplu, apariŃia Sanscritei în N Indiei era atribuită zeiŃei 
Gayatri / Sarasvati iar Egipteanul Thot - străbun Gherga - era atât scrib, cât şi stăpân al destinului). Literele au 
apărut ca abrevieri ce se puteau desfăşura în aserŃiuni de mare importanŃă; umplerea de sens mistic a fiecărei litere s-
a datorat punerii lor în relaŃie cu elementele cosmice, cu punctele cardinale, cu culorile, cu părŃile corpului 
omenesc, ş.a.m.d. (în multe culturi s-a păstrat omologia între prelucrarea pământului şi scriere: textul era un cîmp 
presărat cu seminŃe / litere, rândurile fiind brazde iar citirea - strângerea recoltei, etc). Numele reflecta esenŃa şi 
legitima existenŃa, fiind o prerogativă divină; în vechime se credea şi că a cunoaşte numele însemna a-i stăpâni 
purtătorul, de unde au rezultat manipulări magice (pericolul de a rosti numele pentru a nu dezlănŃui manifestările 
unor forŃe s-a reflectat şi în menŃinerea secretă a numelor, prin înlocuirea lor cu porecle). O scurtă privire în urmă 
este tema următoarelor rânduri: în înŃeles străvechi, Gherga ar însemna “cultivator de păducel” (de exemplu, meşter 
în gardurile vii la grădini, etc). De numele Gherga este legată denumirea arhaică Gherghin / Ghergh’in a 
păducelului (arbust cu ramuri spinoase de mai mulŃi metri, care preferă soarele direct cât mai mult, aflat îndeosebi la 
marginea pădurilor de foioase de pe coline; planta, ştiută ştiinŃific drept “Crataegus” din familia “Rosaceae”, este cu 
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frunze crestate, are flori albe, dispuse în bucheŃele - uneori spunându-i-se “măceş alb” sau “mărăcin alb” - şi face 
fructe rotunde de culoare roşie, comestibile, din ea producându-se un ceai a cărui infuzare ajută mai ales tratarea 
bolilor cardiace). Extractele de păducel sunt cele mai apreciate medicamente de natură vegetală; planta este 
cunoscută în Europa ca a “vieŃii” sau a “tinereŃii veşnice”, conferindu-i-se aceleaşi virtuŃi ca şi Ginseng-ului de către 
Asiatici (de exemplu, în secolul I î.C. doctorul Grec Diokorid îi ştia proprietăŃile, la începutul secolului XI medicul 
Uzbec Avicenna - care a lucrat în marile biblioteci din Gurganj 42,20 lat. N, 59,09 long. E / Turkmeni-stan şi 
Gorgan 36,50 lat. N, 54,29 long. E / Iran - îl recomanda pentru deranjamente stomacale, în secolul XVI alchimistul 
ElveŃian Paracelsus introducea păducel / Gherghin în elixirele de tinereŃe şi de viaŃă lungă iar în Banat ca mijloc de 
luptă împotriva vampirilor ce se presupuneau că erau cei mai activi în noaptea ce preceda sărbătorirea Sfântului 
Gheorghe - pe lângă usturoi - era Gherghinul); în 2007, acupuncturistul Canadian Dan Micu afirma că previne 
depresia şi alterarea capacităŃilor mentale ivite odată cu vârsta, studiile făcute în spitale universitare arătând 
creşterea cu aproape jumătate a capacităŃii de efort a bătrânilor trataŃi cu păducel (stimulativ în doze moderate, însă 
în doze mari produce somnolenŃă). 
 

 
Gherghin 

 
Gherghie - de altfel - a fost un cuvânt Românesc utilizat în general pentru ierburi (conform etimologului 

Alexandru Ciorănescu 1911 - 1999). Numele este o realitate esenŃială, care nu poate fi trecută cu vederea. Chemând 
pe numele său o persoană, e chemată fiinŃa acelei persoane - cu întreg modul său de a fi sau exista. Se poate zice că 
numele - dacă nu reprezintă însuşi fiinŃa - exprimă ceva din ea sau aşa ar trebui; Ńine de fiinŃa omului într-un anume 
fel. E de remarcat că oamenii nu-şi cunosc direct 2 momente esenŃiale ale existenŃei: naşterea şi moartea; alŃii trebuie 
să le reŃină. Oamenii primeau curând după naştere un prenume în funcŃie de ceea ce părinŃii doreau să inducă 
viitorului micii fiinŃe. (În trecut ursitoarele - toate fecioare - patronau naşterile; ele stabileau destinul pruncilor în 
primele nopŃi, pentru toată viaŃa. Ursirea nu era neapărat predestinare, ci era o alternativă la menire). Ca urmare, la 
naştere părinŃii erau preocupaŃi de prenumele pe care îl vor da, atenŃi la semnificaŃia lui ce se presupunea că va 
marca destinul; prenumele a reprezentat întotdeauna un aspect important al personalităŃii. În vechile societăŃi, 
numele nu era necesar în situaŃiile când fiecare cunoştea personal pe cei cu care intra în contact, deoarece puŃini erau 
aceia care călătoreau dincolo de zona natală; însă atunci când o făceau, obiceiul - atestat din Epoca Bronzului, ca de 
exemplu prin epopeea Iliada, de Grecul Homer - era de a chema pe cineva după numele strămoşilor (în primul rând 
al tatălui, patronimicul) adăugat la prenume, reprezentând astfel şi o modalitate de elogiere a persoanelor respective, 
a căror ascendenŃă nu rămânea obscură. În timp, oamenii însă n-au fost atraşi de folosirea numelor - acelea 
evidenŃiindu-se doar din partea celor externi lor, întâi din motive religioase ori lingvistice şi nu neapărat etnice - mai 
ales Medieval ele instituŃionalizându-se, ca mijloc de control: din perspectivă militară ori pentru încasarea taxelor, în 
prezent fiind folosite global. Vechii Greci credeau că numele avea puterea influenŃării destinului, îndeosebi adepŃii 
Antici ai lui Pitagora (care a crescut printre Gherganii din Samos) dezvoltând onomanŃia: arta divinatorie bazată pe 
analiza numelui; Romanii au preluat-o, cu dictonul “numele atrage soarta” (erau atât de convinşi de puterea numelui 
de a influenŃa lucrurile, încât au extins aplicaŃiile onomanŃiei inclusiv asupra toponimiei / denumirilor locurilor). 
Una dintre cele mai folosite metode onomantice era de analiză a începutului numelui, considerat cu puterea de 
influenŃare cea mai mare, prima literă având cel mai mare impact, aducând informaŃii preŃioase despre reacŃiile la 
stimuli (de natură fizică, mentală, emoŃională şi intuitivă); de exemplu, literele C şi K conduceau la răspunsuri 
emoŃionale iar G la răspunsuri intuitive. Regula vocalelor susŃinea că influenŃa acelora dacă erau în număr par 
conduceau la imperfecŃiuni fizice pe partea stângă a corpului, prima vocală - la rândul ei - oferind indicii cu privire 
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la reacŃiile instinctive avute în faŃa surprizelor / schimbărilor neaşteptate: de pildă, E primea foarte bine noul. Despre 
litera G se spunea că imprima atitudini întreprinzătoare şi perspicace, cu părere bună despre sine şi multă încredere 
în capacităŃile proprii, oamenii care purtau acea literă fiind hotărâŃi, practici, perseverenŃi, ageri la minte şi răbdători, 
cu convingeri ferme, îndrăzneală şi capacităŃi de conducere, pricepuŃi la specularea oportunităŃilor ivite, reproşându-
li-se (printre defecte) adeseori tupeul şi încăpăŃânarea. Lingvistul Vasile Bogrea (1881 - 1926) a scris în Buletinul 
Muzeului Limbii Române din 1922: “Dintre prescurtările de la numele biblice care se găsesc şi la DacoRomâni, 
însemnat e Georgios: Gheorga, Gherghina, Gane - de la Ghergana - Gheorghe, Goga, Gheorghina, 
GheorghiŃă, GhiŃă, Gachi / Gheorgachi ca nume de aşezare, Giurgiu (din Ghiurghevo)”. În “DicŃionar onomastic 
românesc” din 1963, editat de Academia Română, e consemnat: “În dezvoltarea antroponimiei române se pot 
distinge mai multe faze: În epoca de formare a poporului şi a limbii române au circulat nume daco-romane, ca cele 
menŃionate de inscripŃiile aflate în provinciile dunărene romanizate, precum şi nume de sfinŃi, îndeosebi ale 
martirilor creştini din această regiune. Transformate ulterior după legile fonetice ale limbii române, acele nume s-au 
menŃinut, ca şi toponimele cunoscute din opera istoricului Procopius, până în epoca convieŃuirii cu slavii. Dintre 
acele nume n-au supravieŃuit în grai decât puŃine nume de sfinŃi şi de sărbători, care circulau şi ca nume de 
persoană, ca Giorzu / Zorj şi încă unele care se pot confunda cu numele transmise prin calendar, ca Gordu, etc. O 
altă fază a fost dominată de influenŃa cultă a ierarhiei bisericii ortodoxe de limbă slavă din statele române, începând 
din secolul XII: în acel timp, biserica ortodoxă a impus onomastica de formă greco-slavă, conŃinută în cărŃile de 
ritual slavon, aşa-numitele nume biblice; alături însă de numele purtate în forma oficială, cultă ca Gheorghie, etc. s-
au adăugat o sumedenie de derivate, unele create de români, altele împrumutate de la vecini. Forma românească 
redă, cu puŃine diferenŃe, forma greacă sau slavă a numelor hagiografice (Gheorghie = grec Gheorgos, slav 
Gheorghii), cu modernizarea George, în loc de Gheorghe, în forma actuală. Gherga este un nume calendaristic 
scurtat, cu impresia patronimică de Ghergan (prin sufix), întâlnit medieval şi ca Ghergăe sau Gherga sasul / 
transcriere a germanului Georg, burgmeister din Sibiu. Forma Gherg se poate explica şi prin germanul Georg, prin 
grecul Gheorghiu, prin albanezul Gyergi, Gergj sau bulgarul Gherga”. Conform unor specialişti (ce au făcut 
legătura între Gherga şi Gheorghe), printre care a fost lingvistul George Pruteanu 1947 - 2008, “atestarea 
Medievală a numelui în lumea Românească a fost din anul 1400 sub forma Latină a nobilului Sebastian Georgii de 
Timişoara, Zorza / Jorja tot la 1400, cneazul / chinezul BănăŃean ereditar Georgius cu reşedinŃa lângă Remetea 
Mare 45,46 lat. N, 21,22 long. E / judeŃul Timiş în 1408, la 1415 s-a găsit Gherghina, după care GherghiŃa, etc. 
Georgius, născut în 1422 la Romoş 45,50 lat. N, 23,16 long. E / judeŃul Hunedoara, a realizat un valoros incunabul 
despre începuturile otomanilor; Gheorghe abia mai târziu în secolul XV a devenit foarte curent în textele ce s-au 
păstrat” (cu toate că, de exemplu, în Dobrogea cea mai mare biserică din complexul rupestru Basarabi-Murfatlar 
44,10 lat. N, 28,24 long. E / judeŃul ConstanŃa are inscripŃii din secolul X - ca de exemplu din anul 992 - unde apar 
jupanul Gheorghe şi judecătorul George, în łinutul HaŃegului este cea mai veche Biserică Ortodoxă de zid păstrată 
în picioare din România, la Strei-Sângeorgiu 45,43 lat. N, 23,01 long. E / judeŃul Hunedoara, din secolul XI, cu 
hramul Sf. Gheorghe, actele Maghiarilor au menŃionat de timpuriu Gheorghe în Banat şi Ardeal, ca de pildă sub 
forma magistrului Georgius aflat la 1277 în Timişoara, realizatorul monumentului funerar al lui Negru Vodă, primul 
domnitor al łării Româneşti 1290 - 1310 Gherg/a, etc). În Evul Mediu Gherga era deja un nume foarte vechi - mult 
mai vechi decât Gheorghe - şi a intrat şi în lumea Românească: “Popularul devenit Gheorghe (prezent la peste 5% 
dintre Români, statistic între primele ca răspândire actuală - alături de Ion, Nicolae şi Vasile - cu toate derivaŃiile) 
provine din Greacă: Georgios sau Gheorghios, nume care apare şi în scrierile lui Platon / care a fost studentul lui 
Socrate şi apoi profesorul lui Aristotel. În acest nume se disting bine cele 2 părŃi din care e compus: cuvântul vechi 
ge (sau gea, geo, gheo), care înseamnă ‘pământ’ şi cuvântul ergon, care înseamnă ‘muncă, lucru’. Iată, deci, pe 
Georgete, Gete, Georgiane, Gine, George, Gheorghe, Gigi, Gelu, GhiŃă, etc. înrudiŃi - prin nume doar! - cu 
respectabilele ştiinŃe care îl au pe geo sau pe erg în denumire: geometrie (măsurarea pământului), geografie 
(descrierea pământului), geologie (ştiinŃa pământului) sau ergonomie (disciplina care studiază metodele şi condiŃiile 
de muncă în general) sau denumirea unităŃii de măsură pentru energie ori lucru mecanic - ergul. Se observă că în 
cuvântul ‘energie’ se află topită bucăŃica esenŃială -erg. Aşadar, numele - pornind de la Greacă - zice ‘lucrătorul 
pământului’ ori altfel spus: Ńăranul, agricultorul; ‘Ńăran’ înseamnă ‘omul pământului’ (de la latinescul terra,-ae) iar 
Ńăran fără pământ e un non-sens, e ca şi cum s-ar spune ‘avion submarin’ iar agri-cultor e un cuvânt care are exact 
aceleaşi componente ca şi George-Gheorghe: ager, -gri = pământ şi colo- ere- ui- cultum = ‘a munci, a lucra, a 
cultiva’. Din această etimologie se vede frumosul înŃeles pe care îl are expresia ‘om cultivat’: un om care s-a muncit 
pe sine, nelăsându-se în paragină, obligându-se să dea roade. Marele poet Roman Vergiliu (secolul I î.C.) a scris un 
amplu şi frumos poem intitulat Georgicele, titlul însemnând: poemele închinate muncii câmpului. Gheorghe duce 
câteodată la cele mai neaşteptate nume de botez sau de familie, ca Iorgu sau Iorga - care sunt variante; la fel, nume 
care par cu totul diferite, cum ar fi Giurcă sau Iuga sau Iureş sau Iordache sau Giurgiu sau Gociu - se trag toate 
din aceeaşi rădăcină. Gherguş, Ghica, Goga, Gogea, Gane, Giurea, Giurcă nu sunt decât variante ale numelui 
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Gheorghe. Şi lista nu-i epuizată. Oricât ar părea de ciudat, tot derivate de la numele de bază Gheorghe sunt şi nume 
ca Iuraşcu, Iurie, Iureş sau Gorea - acestea fiind metamorfoze, transformări în timp ale lui Gheorghe. Gheorghe 

apare în toate limbile, iată doar câteva exemple: la Albanezi Giergi ori Gherghi, la Italieni Giorgio sau Gina, la 
Ruşi Gheorghi sau Egor sau Iurii, la Spanioli are formele Jorge şi Guerga, la Unguri Gyorgy ori Gyorok, ş.a.m.d. 
E întâlnit foarte adesea şi ca nume de locuri; de pildă, în Ńară pot fi menŃionate: Sfântu Gheorghe (oraşul şi - 
respectiv - unul din braŃele Dunării), Gheorghieni, Sângeorgiu de Pădure, Sângeorz-Băi, Giurgiu, Găneşti şi 
altele”.  
 

 
Bazinul Dunării 

 
În lucrarea “România, inima vechii Europe” din 2006, Dr. Lucian Cueşdean susŃinea că numele de “rumân” 

nu semnifică nicidecum “urmaş al Romei” (aşa cum spunea cronicarul Grigore Ureche 1590 - 1647 în a sa lucrare), 
ci “om de pe râu”: “Rumân este primul Ńăran european. Firesc, numele lui este legat de râu. Nu există agricultură 
fără apă. Rumânii sunt primul popor de agricultori din Europa. Istoria Europei începe cu românii. Nu poate exista 
nici un fel de urbanism fără agricultură, fără o sursă constantă de hrană. Rumânii nu sunt urmaşii Romei, ci oamenii 
de pe râuri”; el mai susŃinea că mai întâi au apărut “rumânii” şi abia apoi au apărut “vedii” şi “tracii” iar cuvântul 
“rumân” ar fi compus din “ru” - o eufonie, o prescurtare pentru “râu” - şi “mân” o eufonie pentru “man” / care 
înseamnă “om” în limbile mai multor popoare înrudite “rumânilor”: “astfel se explică şi obiceiul de a include 
numele râului în numele de grup ale ’rumânilor’, ca de exemplu: someş-eni, mureş-eni, olt-eni, argeş-eni, etc”. (E de 
ştiut că Arimii / Ariminii au fost Pelasgii care populau actualul spaŃiu al Românilor / înaintea GeŃilor). Medieval - 
întocmai ca un sinonim Gherga pentru înŃelesul de Ńăran al lui Gheorghe - “rumânie” însemna “Ńărănime”, rumânii 
fiind Ńăranii legaŃi de glie (într-un sens actual de “cetăŃeni”). Denumirea din Epoca Pietrei a parcurs neîntrerupt 
mileniile, prin Anticii Romani, Medievalii Romanoi - cetăŃenii bizantini - până azi, ca Români, purtătorii fiind de la 
cetăŃenii Romani până la cetăŃenii Români, în structuri teritoriale ca Anticele provincii Romane, Medievalele 
Romanii populare (Ńările Rumânilor în S Dunării) şi łara Românească în N Dunării, până la România Epocii 
Moderne; în mod similar şi numele neamului Gherga a traversat istoria, pe aceleaşi locuri dar şi pe glob. 
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“DicŃionarul onomastic creştin”, realizat în 2003 de Aurelia Bălan, alătură numelui Gherga o lungă listă de 
derivate pe lângă Gheorghe, între care din vechime (1489) au fost reŃinute Ganea, Giurge, Ghiura iar dintre cele 
mai recente, mai frecvente sunt / alfabetic: Gărgan, Georgeta, Georgică, Geta, GetuŃa, Gheordache, Gheore, 

Gheorgan, Gheorganii, Gheorghea, Gheorghelaş, Gheorghi, Gheorghian, Gheorghică, Gheorghie, 

Gheorghieş, GheorghiŃa, GheorghiŃă, Gheorghiu, Gheoroaia, Gheoroe, Ghergăe, Gherghe, Ghergheasa, 

Gherghei, Gherghena, Gherghentie, Ghergheş, Ghergheşan, Gherghescul, Gherghin, Gherghinar, 

Gherghinica, Gherghinoiu, Gherghiş, Gherghişanu, GherghiŃă, GherghiŃoiu, Gherghiu, Ghergul, 

Ghergulescu, Ghergu, Ghican, Ghicul, Ghiculescu, GhiculeŃ, Ghierghie, Ghiorghina, Ghiorghinescu, 

Ghiorghinoiu, Ghiorghioiu, Ghiorghion, Ghiorghişor, GhiorghiŃan, Ghiorghiu, Ghioroaie, Ghirghi, Ghirghie, 

Ghirgiu, Ghiroghină, GhiroghiŃă, GhiŃa, GhiŃan, GhiŃău, GhiŃea, GhiŃeş, GhiŃescu, GhiŃoi, GhiŃoiu, GhiŃuică, 

GhiŃulan, GhiŃulescu, GhiŃun, Ghiurca, Ghiureş, Ghiurghiu, GhiurghiuleŃ, Ghorgoman, Gică, Giorgia, 

Giorgiu, Girgina, Giuca, Giucă, Giura, Giuran, Giurău, Giurcani, Giurcanu, Giurconiu, Giurcu, 

Giurculescu, Giurescu, Giurg, Giurgachi, Giurgea, Giurgeaca, Giurgeală, Giurgeni, Giurgescu, Giurgeu, 

Giurgi, Giurgică, Giurgilă, Giurgin, Giurgiov, GiurgiŃa, Giurgiuca, Giurgiuman, Giurgiuv, Giurgiuvan, 

Giurgiuvean, Giurgiuvul, Giurica, Giurja, Giurjea, Giuroiu, Giurul, Goaga, Goagă, Gog, Gogă, Gogan, 

Gogancea, Gogeală, Gogealea, Gogean, Gogescul, Gogioiul, Gogiulescu, Goglea, Gogoi, Gogoiasa, Gogoiescu, 

Gogoiu, Gogolea, Gogoncea, Gogotă, Gogotan, GogoŃea, Gogu, Gogul, Gogulescu, GoguŃ, Gorgan, Gorganu, 

Gorgea, Gorgescu, Gorghe, Gorghea, Gorghi, Gorghias, Gorghie, Gorghieş, Gorghină, GorghiŃă, 

Gorgiulescu, Gorgoae, Gorgoceală, Gorgoiu, Gorgon, Gorgonie, Gorgos, Gorgota, Gorgotescu, Gorgul, 
GorguŃa, Gorjea, GuŃă dar şi Diorde, Diordei, Diurdea, Dorda, Dorde, Horghea, Horghie, Ieordache, 

Iocuşeni, Iorda, Iordăchescu, Iordachia, Iordăchioiu, IordăcuŃă, Iorg, Iorgă, Iorgache, Iorgachi, Iorgan, 

Iorgea, Iorghiceni, Iorgociu, Iorgulescu, Iuca, Iucaş, Iucaşanul, Iucşa, Iucşă, Iucul, Iucuş, Iurgachi, 

Iurghiceni, Jorj, Jorja, Jorje, Jorjeni, Jurca, Jurcă, Jurcani, Jurchescu, Jurg, Jurga, Jurgea, Jurj, Jurja, 
Jurjă, Jurjanescul, Jurje, Jurjea, Jurjiu, Jurjoaia, Jurjon, Jurjuman, Orgache, Orghie, Orgon, etc.; în relaŃie 
cu numele Române, sonorizări şi caligrafieri vecine au Gorgonie ce a dus la nume de familie în formele Gorga, 
Gorgu, etc., Grigorie cu variante ca Gherghel, Gurgu, ş.a. iar Grighentie este atestat şi Gherghentie, Ghirgo, 
etc. În Analele UniversităŃii de Vest din Timişoara din 2008, despre “Antroponimul grecesc Georgios în onomastica 
europeană”, Dr. Viorica Goicu şi Dr. Simona Cealmof au scris: “Numele de botez Gheorghe este unul din cele mai 
răspândite şi frecvente prenume atât la români, cât şi la celelalte popoare europene. Numele îşi are originea în 
Grecia antică, având la bază apelativul georgos ‘lucrător al pământului, agricultor, Ńăran’, apariŃia lui ca nume 
personal fiind strâns legată de creşterea rolului agriculturii în economia vechilor greci. Grecescul Georgios este, în 
acest caz, sinonim cu latinul Agricola sau românul łăranu. Răspândirea şi popularitatea grecescului Georgios este 
legată de existenŃa cultului mai multor sfinŃi, dar mai cu seamă al unui martir creştin din Capadochia, din timpul 
împăratului DiocleŃian (secolul IV), celebru în toată Galia din secolul VI. Dacă urmărim direcŃiile de răspândire ale 
numelui grecesc în Europa, constatăm că în inscripŃiile latine din secolele III - IV apare forma scrisă veche greacă 
Georgius, care stă la baza formelor actuale din limbile romanice apusene şi germanice, cu pronunŃii deosebite, 
datorate modificărilor unor sunete proprii acestor limbi. Numele grecesc este atestat sub forma Γεώργιος în secolele 
VI - VII în Creta, apoi prin Georgius în inscripŃiile latineşti creştine din Galia şi Spania, Georius în 769 în Italia 
(episcop de Palaestrina), Iorgii la sfârşitul secolului VIII la Chartres, Giorius în 811 în Gorze, Jorgio în 830 la 
Jumieges, Georius în 889 în Germania, Georgius şi Iorius secolul IX în Catalunia, Jorius în 924 în Narbonne. În 
prezent, în sudul Italiei este răspândită forma Iorio, iar în Grecia, Jorgos. În limbile slave, numele grecesc a intrat 
mai târziu, pe două căi distincte: pe cale orală a pătruns pronunŃia grecească destul de mult modificată încă din 
primele secole ale erei noastre, grecul Georgios fiind pronunŃat aproximativ Iorios, cu varianta Iurios, devenită 
Iurii în limbile slave de răsărit la sfârşitul secolului X, impunându-se printre slavii meridionali formele Gherga, 
Gheorghii, Georgie, Giuragi, Georgii, Giurgi, etc.; pe cale cultă a fost folosită o copie modificată în partea finală 
a formei scrise greceşti Gheorghii care, odată intrată în uz, a suferit serioase modificări fonetice. În limbile slave de 
sud, cea mai veche atestare o are forma adjectivală Giurgev (1198); la 1222 apare forma Georgie, la 1254, ca nume, 
apare Giuragi, la 1293, Georgii şi Ghergo, la 1322 este atestat Giurgi şi tot din secolul XIV apare Gheorghii. La 
români, popularitatea de care s-a bucurat numele Gheorghe de-a lungul timpului nu se poate explica numai prin 
existenŃa cultului pentru martirul cu acest nume, ci mai ales prin persistenŃa vechilor credinŃe, obiceiuri, ritualuri şi 
practici din epoca păgână, când sărbătoarea este considerată începutul primăverii. Despre sărbătoarea creştină în 
onoarea Sfântului Gheorghe din 23 aprilie, Nicolae Iorga arată că s-a suprapus unei alte sărbători păgâne a unui 
erou trac. Cultul acestui sfânt a început să se răspândească mai ales în secolul X, de la Constantinopol, de unde a 
iradiat spre nord, prin Bulgaria, până la gurile Dunării. Numele oraşului Giurgiu şi al braŃului sudic al Deltei 
Dunării amintesc iarăşi de cultul aceluiaşi sfant. BraŃul Sfântul Gheorghe, numit în antichitate ‘BraŃul sfânt’, era 
notat în harta lui Pietro Vesconte din 1311 prin Sanct Georgi sau Georgy. De asemenea, primul document medieval 
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românesc, biserica din Streisângeorz (azi oraşul Călan, judeŃul Hunedoara), datând din 1313, are hramul Sfântul 
Gheorghe. Numele popular al sărbătorii Sângiorz (Sâmgiorz), cu păstrarea elementelor latineşti (Sanctus 
Georgius), cuprinde cea mai mare parte a Transilvaniei cu Maramureşul, Crişana şi Banatul. În restul teritoriului 
daco-roman apare forma mai nouă Sfântul Gheorghe, care a pătruns prin intermediul Bisericii. În aromână este 
înregistrat sub forma Sâm-Georgiul şi Ayu Yoryi, un împrumut din greacă iar în megleno-română prin Sâmgiordu 
şi Sfeti D’ord, preluat de la bulgari. Sărbătoarea Sfântului Gheorghe şi cea a Sfântului Dumitru (popular Sâmedru, 
Sumedru) sunt foarte importante, întrucât aceşti doi sfinŃi sunt cei mai veneraŃi la români. La Sfântul Gheorghe 
începe renaşterea naturii după iarna care la noi durează între 3 şi 5 luni. Această sărbătoare a reprezentat o dată 
importantă în viaŃa socială. Contractele de arendare a pământului începeau în această zi şi se terminau de Sfântul 
Dumitru iar în viaŃa pastorală, de Sfântul Gheorghe se tocmeau ciobanii, văcarii, etc. Obiceiul vechi era ca în ajunul 
Sfântului Gheorghe oamenii să se împroure, adică să se stropească unii pe alŃii şi în acelaşi timp staulele şi vitele cu 
apa descântată sau neîncepută, adusă de la râu. Această stropire cu apă, ca mijloc de curăŃire a tuturor relelor, o 
găsim la multe popoare şi se practica, de asemenea, de păstori exact în aceeaşi perioadă, la Palilia (21 aprilie), după 
cum scrie Ovidiu. Se afumau vitele şi staulele cu tămaie sau cu diferite ierburi, dar la noi trebuie să fie tot un obicei 
păstrat de la romani, care în ziua de Palilia obişnuiau să afume turmele de oi. În ajunul Sfântului Gheorghe se 
obişnuia să se facă un foc viu: ‘se freacă două lemne uscate unul de altul atâta până ce, înfierbântându-se, se aprind 
şi încep a arde. Aprind apoi cu dânsul grămada de lemne pe care au strâns-o puŃin înainte de aceasta; iar când 
lemnele au început a arde cumsecade şi para focului a se înălŃa, atunci încep şi ei a juca împrejurul focului şi a sări 
peste dânsul. Săturându-se de jucat şi de sărit, aşteaptă până ce focul începe a se stinge, iar după aceea, luând fiecare 
puŃin jeratec şi câte un tăciune, se întorc acasă şi afumă vitele, mai ales mieluşeii, cu tăciunii din focul viu’. Ceea ce 
este însă extraordinar, arată în ‘Iarba fiarelor’ Aurel Cândea ‘e faptul că singuri românii au păstrat amintirea acestei 
datini - facerea focului viu, sărirea peste el şi trecerea vitelor prin mijlocul lui - în acelaşi fel cum o practicau în ziua 
de Palilia, exact în aceeaşi epocă (diferenŃa e numai de o zi), păstorii de acum 2000 de ani’. Poetul Ovidiu relatează 
amănunŃit acest obicei al romanilor, la început un popor alcătuit numai din păstori, care şi-au ales ca dată a 
întemeierii Romei ziua de 21 aprilie, pe care au numit-o Palilia, de la numele zeiŃei Pales, ocrotitoarea turmelor. Ca 
atare, păstrarea formei mai vechi Sângeor(d)z, alături de forma mai nouă Sfântul Gheorghe se datorează atât 
importanŃei social-religioase a acestei sărbători, cât şi faptului că, la început, a fost vorba de o sărbătoare păgână de 
care sunt legate multe credinŃe. El este sfântul cel mai venerat de păstorii din Balcani şi din CarpaŃi. La huŃuli, 
denumirea populară a lunii mai este Jurija, din ucraineanul Jurij ‘Gheorghe’, iar luna aprilie este denumită popular 
în unele dialecte slovene Jurijevscak, în maghiară Szent Gyorgy şi în estonă, Jurikuu. În bulgară, de la numele 
sfântului s-au format 70 de hipocoristice, în onomastica din Transilvania în jur de 20. În documentele noastre este 
atestată prezenŃa diferitelor forme ale numelui Gheorghe încă de la începutul secolului XV: Zorza 1400, Gherghi 
1417, GherghiŃa, toponim 1453, Gheorghe 1465, Iuga şi Ganea 1475, Găneşti, toponim 1480, Jurj şi Jurja în 
documentele moldovene din timpul lui Ştefan cel Mare, când 30 de persoane au acest nume, Giurge, Giurcă, 
Ghiura 1489, etc. Este important de menŃionat faptul că localităŃile din Transilvania, care şi-au format denumirea de 
la compusul notat în documente prin Sanctus Georgius, apoi prin maghiarul Szent Gyorgy sau săsescul Sankt 
Georgen, au fost românizate după numele mai vechi al sărbătorii, cel de Sângeorz. Există, pe de o parte, oiconimul 
oficial Sângeorz-Băi (judeŃul BistriŃa-Năsăud), cu prima atestare sub forma Zenthgyurgh 1440, nume care a fost 
dat, probabil, sub influenŃa călugărilor minoriŃi aşezaŃi în Rodna. Urmărind atestările documentare ale acestei 
localităŃi, se observă că în unele se recunoaşte uşor forma populară românească Sângeorz, notată chiar în pronunŃia 
locală, unde digraful (dz) reprezintă africata (ð) pe cale de dispariŃie în graiurile daco-române, prin transformarea ei 
în (z). Şi în Banat există o localitate cu denumirea actuală Sângeorge (judeŃul Timiş) cu prima atestare: villa Sancti 
Georgii 1319. Numele popular al satului este Sângeoarge, iar localnicii îşi spun sângeorgeni. Tot în Banat, în 
catedrala din Cenad, s-au păstrat moaştele Sfântului Gheorghe pe care regele Ştefan cel Sfânt le-a răpit în războiul 
purtat împotriva bulgarilor. În evul mediu, Sfântul Gheorghe (maghiarizat Szent Gyorgy) a fost unul dintre cei mai 
populari sfinŃi şi în Ungaria, fapt confirmat de prezenŃa numelui în 119 oiconime, în primul rând pentru că în 
întreaga Europă răsăriteană cultul său a fost foarte răspândit, iar, pe de altă parte, sărbătoarea de care se leagă 
numele său este considerată începutul primăverii. Mai adăugăm şi faptul că maghiarul Gyorgy, un nume de botez 
frecvent şi astăzi, este mai apropiat fonetic de românescul Gheorghe şi de bulgarul Gheorghi decât de latinescul 
Georgius. Ca atare, numeroasele oiconime formate de la numele acestui sfânt balcanic, răspândite în toate regiunile 
care au aparŃinut Ungariei, reflectă popularitatea de care s-a bucurat Sfântul Gheorghe nu numai printre creştinii 
ortodocşi, ci şi printre cei catolici. Întrucât limba greacă foloseşte frecvent între sufixele diminutivale masculinul -
akis, acesta apare şi în formaŃiile româneşti de tipul Filipache, Gheorgache, dar şi în variantele acestuia Iorgache, 
Iordache, sufixul fiind ataşat la numele personale Iorgu, Iorga. În prima jumătate a secolului XIX, odată cu 
introducerea numelor latineşti din istoria şi mitologia romană, a pătruns la români şi tipul George cu derivatele sale, 
care a intrat în concurenŃă cu formele vechi, fenomen ce poate fi observat şi în zilele noastre. Dacă în mediile 
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orăşeneşti sunt preferate noile forme, în mediul rural se observă coexistenŃa formelor vechi şi noi ale aceluiaşi nume. 
Astfel, forma Gheorghe ca nume de familie, conform Bazei de date antroponimice a României pentru anul 1994, se 
situează pe locul 4 în grupa a doua de frecvenŃă cu 83413 apariŃii pe Ńară, după Dumitru - 95702. Ca prenume actual, 
Gheorghe apare pe primul loc cu 662265 de apariŃii pe Ńară în aceeaşi Bază de date, în timp ce George e pe locul 29 
cu 67120 de apariŃii pe Ńară. La fel, alături de prenumele feminine mai vechi - GheorghiŃa înregistrat în 1994 pe 
poziŃia 55 cu 37585 de apariŃii, Gherghina pe poziŃia 76 cu 29769 de apariŃii - se află prenumele mai noi: Georgeta 

pe locul 13 cu 103858 de apariŃii şi Georgiana pe locul 65 cu 35874 de apariŃii. Dacă aşteptăm un răspuns la 
întrebarea în ce măsură onomastica a contribuit la identitatea Europei, examinarea răspândirii şi a popularităŃii 
descendenŃilor din vechiul antroponim grecesc Georgios în limbile europene ne arată atât unitatea, cât şi 
surprinzătoarele analogii în spatele unei aparente diversităŃi formale. PrezenŃa civilizaŃiei greceşti şi răspândirea 
creştinismului în Europa au avut un rol unificator, fără să se fi produs, de-a lungul secolelor, o reală fragmentare”. 
(E de remarcat la menŃiunile cercetătoarelor BănăŃene despre rădăcinile păgâne că în Latină sensul pentru “păgân” 
era de “Ńăran”, ulterior regionalismul “pogan” - derivat din el - însemnând “vânjos”; e de ştiut că terminaŃia Greacă 
“os” era mai veche decât cea Romană “us”). 

În prezent, fonetic şi literar, Gherga în Albaneză e Gjergj, în Arabă e Jirja, în Bască e Gorka, în Bulgară 
e Georgi, în Croată e Grga, Jerko, în Cehă e Jarka, în Daneză e Jerrik, în Engleză e Gerga, Gerge, George, 
Garrick, Greg, Greig, Gregg (Baza de date Britanică indică drept cel mai vechi nume Ghergan de familie acolo pe 
al lui Hugo Georgii în comitatul Norfolk / Anglia, 1222), în Fineză e Jarkko, Jyrkj, în Estonă e Georg, în 
Georgiană e Giorgi, în Germană şi Norvegiană e Jorg (Baza de date Germană indică drept cel mai vechi nume 
Ghergan de familie în Germania pe al lui Everadus Georgii în Hamburg 53,33 lat. N, 10 long. E, 1256), în Greaca 
modernă e Georga, în Italiană e Ghirga, Giorgio, în Macedonă e Gorgi, Gjorgji, în Maghiară e Gergo, Gyorgy, 
Gyorgyi, în Poloneză e Jarek, Jurek, în Portugheză şi Spaniolă e Jorge, în Rusă e Georgiy, Georgy, în Slovacă e 
Juraj, în Slovenă e Jurica, Jurij, în Suedeză e Jerk, în Slavonă a fost şi Georgei, biblic a fost şi Jericho, etc. - şi 
acesta (atât antropologic, etnonimic, cât şi cultural) constituie subiectul principal al materialului - cu variaŃiile 
respective de referinŃă la plural ca Gherghesei, GhirgasiŃi, GherghiŃi, Ghergani, etc. (Este de remarcat că prin 
cultură se înŃelege capacitatea umană de clasificare, codificare şi comunicare a experienŃelor iar prin civilizaŃie se 
înŃelege nivelul de dezvoltare spirituală şi materială a societăŃii la un moment dat; nu toate culturile se răsfrâng 
civilizaŃional, însă toate civilizaŃiile se fundamentează cultural).  

Primele cuvinte din Biblie sunt: “Întru început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul” / glia (au fost cele mai 
importante elemente). În Banat, prezenŃa Gherga din vechime s-a probat atât lingvistic prin înŃelesul din mileniul 
VII î.C. datorat fuziunii celor 2 silabe ale sale - însemnând prima Cer şi respectiv a doua Glie / Pământ - fiind 
numele purtat de Marea Mamă a Epocii Pietrei = Doamna-zeu (femeia / soŃia lui Dumnezeu, nerecunoscută de 
monoteiştii ultimelor milenii), cât şi scriptic începând cu mileniul VI î.C. prin consemnarea sa de prima scriere din 
lume. Arhetipul Mamei - prima formă de experienŃă, căpătată inconştient - s-a concretizat de la Marea ZeiŃă până la 
imaginea propriei mame a fiecăruia: figura mamei umple copilăria şi însoŃeşte viaŃa oricui, în timpurile arhaice 
adoraŃia faŃă de instituŃia maternităŃii găsindu-şi expresia mistică în cultul Marii ZeiŃe Mamă a Pământului, 
zămislitoarea tuturor formelor de viaŃă, aliniată gliei roditoare şi apei stagnante (din care se credea că au purces toate 
formele de viaŃă, Banatul Epoicii Pietrei corespunzând foarte bine, fiind plin de mlaştini); Mama divină, ca duh al 
fecundităŃii universale, patrona naşterile dar dădea şi moarte, ambivalenŃa sa - de tânără ori bătrână - fiind în 
opoziŃie cu arhetipul Tatălui / întruchiparea raŃiunii şi voinŃei. Filozoful Mircea Eliade afirma despre sacru: “O 
simplă contemplare a bolŃii cereşti uneori este suficientă pentru a declanşa o experienŃă; de aceea, cerul este un 
simbol cvasi-universal prin care se exprimă credinŃa într-o forŃă divină, creatoare a universului ce garantează 
fecunditatea pământului. Însuşirile sale observabile: îndepărtarea, imuabilitatea, grandoarea, frumuseŃea sublimă - s-
au contopit în conştiinŃa mito-poetică şi religioasă cu o seamă de caracteristici axiologice: transcendenŃă, 
superioritate, forŃă, creativitate, perenitate, sacralitate, etc. Cerul şi pământul (glia) formează polaritatea primordială 
în sistemul gândirii mitologice. Cerul e un principiu activ masculin, spiritualizat; e un fel de ‘suflet al universului’.” 
Ca regulator al ordinii cosmice, cerul e sediul zeilor uranieni şi tatăl conducătorilor. Mitul căsătoriei cerului cu 
pământul (glia) e cunoscut în multe părŃi ale lumii. Cerul şi pământul (glia) au fost despărŃite fie prin actul 
cosmogonic, fie prin greşelile oamenilor; dar şi îndepărtate unul de altul, aceste 2 nivele ale universului comunică 
între ele prin razele solare, prin ploi, prin înălŃimi (munŃi, copaci, construcŃii), prin solii cerului trimişi pe pământ, 
prin jertfele şi rugile oamenilor destinate cerului. Ernest Bernea - în “Cadre ale gândirii populare româneşti” - 
susŃinea că “tot ce-i pe pământ - cred românii - se naşte şi moare; nimeni nu poate opri asta. Ce-i în cer e veşnic; 
acolo-i locul bun: cu lumină şi cu dulceaŃă, căci acolo Dumnezeu e aproape”. Lumina era un principiu al binelui, ca 
expresia forŃelor cereşti / uraniene fecundante, asociată căldurii vieŃii: produsă de foc, era legată de naşterea vieŃii 
(lumina fecunda întunericul ca masculul femela, cele 2 întregindu-se, fiind complementare, ca perechea primordială 
din care au derivat toate făpturile şi de aceea divinităŃile erau luminoase); lumina a rămas simbolul dragostei, 
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salvării, elevaŃiei spirituale / inclusiv a stării extatice din gândire, opunându-se haosului şi morŃii. Filozoful Lucian 
Blaga considera că în virtutea transcendenŃei ce coboară - specifică Românilor - există credinŃa că la anumite date 
(îndeosebi primăvara, de Paşti ori Sf. Gheorghe) “cerul se deschide” şi lumea ia contact cu cea de dincolo, căpătând 
puteri şi frumuseŃi noi. Pământul era asociat cu pântecul matern, fiind cvasi-răspândită din Epoca Pietrei mitologia 
gliei materne; simbolizarea sa era prin chip feminin, ca soŃie a cerului. Nunta cerului şi a gliei / pământului 
reprezintă motivul central al multor mitologii. FiliaŃia fiinŃelor umane cu glia e reflectată de miturile în care omul 
este un embrion crescut în pântecul pământului (în multe limbi, denumirea de “om” este înrudită cu a “pământului”); 
pământul e matricea tuturor vieŃuitoarelor: matricea universală, atribuindu-i-se puteri regeneratoare. Dar pământul e 
şi un spaŃiu infernal, tărâm al suferinŃei şi morŃii. Însuşirea gliei de a da şi de a primi totul înapoi o înscrie într-un 
veşnic circuit al naturii: naştere, creştere şi moarte. Victor Kernbach în “Miturile esenŃiale” a consemnat: “Între cele 
2 categorii de atribute (viaŃă - moarte) există un raport de echilibru: chipul e surâzător, trupul darnic, sânul rodnic, 
însă pântecul care înghite şi digeră este conceput ca zona infernală a marilor taine subterane”; faŃa întunecată - 
angoasantă a gliei / pământului - a fost întreŃinută printr-un sistem de simboluri ale regimului nocturn, derivate din 
arhetipurile fiinŃelor fantastice ori prin simbolurile adâncurilor (mormânt, labirint, etc).  
 

Gherga în Genografie 
 

 
Harta similarităŃii genetice umane 

 
Societatea National Geographic şi compania IBM au lansat în 2005 Proiectul Genografic ca o iniŃiativă de 

cercetare menită să urmărească istoria migrărilor speciei umane; acest parteneriat de cercetare foloseşte tehnologii 
sofisticate de laborator şi analize ADN prelevate de pe tot globul, pentru a contura modul în care a fost populat 
Pământul, creându-se totodată cea mai mare bază de date genetice din lume. În ADN (acidul dezohiribonucleic, cu 
structura în spirală dublă, identificat în 1869 de ElveŃianul Friedrich Miescher şi descifrat în 1953 de către Britanicul 
Francis Crick) este prezentă întreaga istorie a umanităŃii, de la începutul speciei. Identitatea individuală este dată de 
o minusculă diferenŃă a codului genetic. Fiecare om primeşte jumătate de ADN de la tată şi jumătate de la mamă. 
Geneticienii pot indica strămoşii comuni ai oricărei persoane, utilizând ADN. Astfel, poate fi urmărită genealogia 
umană până la rădăcini. Cromozomul Y este transmis exclusiv de la tată la fiu, în vreme ce ADN-ul mitocondrial 
este transmis de mamă la toŃi copiii ei (cromozomul Y este cel care determină sexul masculin iar mitocondriile - care 
provin numai de la mamă - sunt structuri de foarte mici dimensiuni ce intră în compoziŃia tuturor celulelor, găsindu-
se în citoplasma din jurul nucleelor, cu rolul de a ajuta celulele să folosească oxigenul pentru producerea de 
energie).  
 

 
Răspândirea oamenilor 
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Cercetătorii au identificat în Africa cea mai mare diversitate genetică umană, acolo fiind şi cel mai vechi 

ADN uman, cele mai puŃine mutaŃii genetice în prezent avându-le oamenii tufişurilor Africani - boşimanii 
Namibieni - ce practică un limbaj nazal pleoscăit, caracteristic celor mai vechi graiuri (de altfel, în limba lor se 
proclamă ca fiind din neamul KhoiKhoi / al primilor oameni); în 1944, Dr. Nicolae Petrescu - antropolog Român - 
nota în cartea “Primitivii” că ei (dar şi pigmeii din junglă) aveau cea mai veche guvernare din lume, supravieŃuitoare 
a trecutului: o organizare din teama de forŃe supranaturale, fără Consiliul Bătrânilor ori şef suprem.  
 

 
Ruta Gherga 

 
Proiectul Genografic indică Gherga pe linie paternă ca actual N1* (LLY22G) / o grupă genetică rară în 

România, într-o proporŃie evidenŃiată cu galben pe imaginea următoare:  
 

 
Tabloul genetic patern din România 

 
OpŃiunea alegerii paterne a fost atât datorită faptului că doar bărbaŃii deŃin cromozomul Y, cel cu cea mai 

rapidă evoluŃie din întregul cod genetic uman, ca o casă în permanentă reconstrucŃie (ce le conferă masculinitatea şi-
l au numai ei, căci nu există la femei), cât şi datorită transmiterii - în prezent, prin organizarea societăŃii mai ales 
astfel - a numelui neamului.  
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Procentele grupului genetic N in Estul European 

 
Este una dintre resursele ştiinŃifice aflate la baza acestui material - întărind aserŃiunea că poate nu orice 

asemănare de nume este doar o coincidenŃă - prin care voluntariatul Gherga special făcut în 2007 (ca o contribuŃie 
în proiectul mondial Genografic) s-a concretizat cu analize genetice comparate efectuate la Universitatea Arizona, 
difuzate în 2008 şi ulterior prin mai multe comunicări. 

În prezenta lucrare - ca în refacerea unui cartof după cojile sale tăiate - itinerariul Gherga are secvenŃe 
oarecum grupate în tronsoane geografice, prezentând unele staŃii ale traseului Gherga şi unele momente Gherga din 
istoria cunoscută; uneori sunt amănunŃite ceva aspecte pentru descrierea mai largă a situaŃiilor (se ştie că şi cel mai 
mic detaliu, fie şi cât de depărtat, poate prezenta un deosebit interes în explicarea labirintului trecutului), alteori - 
pentru a nu se prelungi materialul prin prezentări de context având legături indirecte cu Gherga - sunt solicitate 
cunoştinŃele generale ori imaginaŃia pentru acest “domino” Gherga (Albert Einstein 1879 - 1955 afirmând chiar că 
imaginaŃia - puntea de legătură între minte şi trup - este mai importantă decât cunoaşterea). 

 
Genele Gherga 

 

 
Certificatul genetic Gherga 
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Geologii au stabilit că în urmă cu 74 de milenii erupŃia Toba 2,37 lat. N, 98,49 long. E din Indonezia - cu 
un crater de 3000 kmp / de atunci nu s-a manifestat un vulcan mai mare - a fost catastrofică, pentru un timp planeta 
intrând într-o iarnă forŃată foarte severă, ceea ce a creat mari probleme tuturor vieŃuitoarelor, inclusiv hominizilor 
(au rămas doar câteva mii pe tot globul); în Bazinul superior al Nilului, la ieşirea din acea situaŃie, supravieŃuitorii 
umani au dus la apariŃia primului bărbat de tip Homo Sapiens de pe linia paternă ce în prezent e Gherga: naşterea 
strămoşului Gherga s-a datorat Mamei Natură.  
 

 
Ilustrarea erupŃiei Toba 

 
Geneticienii au stabilit că în prezent pe planetă descendenŃii cu profil similar Gherga au ajuns îndeosebi în 

populaŃiile aflate din Siberia până în Scandinavia, în timp având unele mutaŃii genetice. Referitor la Gherga: în 
urmă cu 60 de milenii, tipul codificat genetic mult ulterior ca M 168 a fost localizat în E Africii, cu o capacitate 
intelectuală mărită, utilizator de unelte din piatră; genele Gherga indică şi în urmă cu 50 de milenii localizarea acolo 
- timp şi loc unde deja existau practici şamanice, se utilizau săgeŃi, etc. Linia genetică Gherga ce pleacă din Riftul 
African (de la izvoarele Nilului - cel mai lung fluviu din lume) este singura comună oricărui descendent uman 
neafrican. În urmă cu 45 de milenii, Gherga exista în N African (pe atunci Sahara era savană). Seceta apărută în 
urmă cu 40 de milenii a determinat intrarea Gherga în Orientul Mijlociu (în stepele căruia a apărut o invenŃie 
grozavă - acul de cusut) o mică parte dintre acei Ghergani mutându-se spre V, intrând în Anatolia şi Balcani; e de 
remarcat că pe când peşterile Banatului erau deja locuite, zidul cel mai vechi din lume a fost construit, în urmă cu 23 
de milenii, la poalele Meteorelor (zonă Balcanică unde au fost documentaŃi descendenŃi Ghergani până în prezent, 
ca Aromânii Gherga). Neamul Gherga din Orientul Mijlociu s-a oprit în Asia Centrală, la poalele Himalaiei; în 
ceea ce este cunoscut ca nodul Pamirului - azi în Tadjiki-stan, unde încep cei mai înalŃi munŃi din lume - s-a produs 
o despărŃire, unii luând-o în N spre Siberia, alŃii în S spre ceea ce acum e Paki-stan şi India. Nodul Pamirului este în 
Nordul Himalaiei, influenŃele sale genetice directe fiind până în Caucaz: 
 

  
 

Geografii au stabilit că în timp înfăŃişările unor locuri de pe traseul Gherga s-au modificat semnificativ - 
uneori radical - condiŃiile naturale fiind de la fluctuaŃii climatice, schimbarea cursurilor unor ape, până la 
despăduriri, etc.; pe lângă câteva transformări de relief (ca secarea unor albii şi lacuri însoŃite de apariŃia altora, 
traversarea unei mari glaciaŃiuni, ş.a.), unele plante şi vieŃuitoare au dispărut, schimbările faunei şi florei influenŃând 
şi condiŃiile de viaŃă ale oamenilor, inclusiv ale Gherga-nilor. 

Gerontologii au stabilit că doar unii oameni trăiau mult mai mult decât alŃii - majoritatea semenilor fiind 
reumatici, afectaŃi de paraziŃi şi de multe boli ori epuizaŃi datorită condiŃiilor de viaŃă - genele fiind printre factorii ce 
au determinat prelungirea vieŃii la unii, Gherga-nii făcând parte din aşa ceva, în alternanŃă generaŃională însă cu 
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predestinări scurte, moştenite de la ambii părinŃi (deci atât pe linie maternă, cât şi paternă), ceea ce a condus la 
dezvoltări foarte diverse, rămase inclusiv în mărturiile istorice.  

Gherga este stabilit genetic şi istoric ca marcat Siberian / Uralian din urmă cu 10 milenii iar acum în 
Europa marcajul e similar cu al eschimoşilor Sami, la N de taiga (din N European - Karelia, Laponia - aceia fiind în 
zonă cei mai vechi indigeni, crescători de reni, animale de la care îşi procură carnea şi laptele, însoŃind migraŃiile 
turmelor, în călătorii adăpostindu-se în corturi făcute din piele de ren, ajunşi acolo din Bazinul Volga, al celui mai 
mare fluviu European, ştiut Antic de ei cu numele Rau / Rha, în limba lor Fino-Ugrică Kerga însemnând tăiere - 
înŃeles de provenienŃă Anatoliană - conform unei cercetări filologice din 1964, cu răspândirea aşa şi în Dialectul 
Siberian Tungus). De altfel, etimologic denumirea de Sami e legată de Sama - numele soarelui din Sumer / acolo 
Şamaş era zeul soarelui - fiind “oamenii soarelui”, conduşi de şamani (denumirea de “şaman” provine din Tungusul 
/ Siberianul pentru “om înălŃat”, istoricul religiilor Mircea Eliade 1907 - 1986 precizând că la gura fluviului 
Tunguska Inferioară - la izvorul căruia trăiesc YakuŃii, care constituie populaŃia similară genetic în procentul cel mai 
numeros din lume cu Gherga - ce se varsă în fluviul Enisei, cei sortiŃi să devină şamani erau iniŃiaŃi în tainele 
meseriei de către Khargi iar asistentul său Ioan Culianu afirmând în 1991 prin lucrarea “Călătorii în lumea de 
dincolo” că “baza din care se cristalizează toate sistemele religioase este şamanismul primordial, întâlnit la toate 
popoarele de pe pământ”; de pildă, Mircea Eliade în “Şamanismul şi tehnicile arhaice ale extazului” l-a descris şi pe 
primul şaman din istoria lumii, Ghirgan / Gyrgan de la Lacul Baikal, locul de unde izvorăşte fluviul Enisei). Este 
interesant că în centrul zonei populate de Sami, pe malurile Lacului Onega de la frontiera Ruso-Fineză, e singurul 
loc de pe glob unde se găseşte şunghit - formă de carbon aproape pur, sosit din spaŃiu / meteoric - minereu ştiut din 
vechime ca având proprietăŃi miraculoase pentru sănătatea oamenilor (absoarbe şi elimină ceea ce reprezintă un 
pericol pentru viaŃă - refăcând ceea ce este benefic - ca de pildă purifică apa, protejează organismele de radiaŃiile 
electromagnetice, vindecă diverse afecŃiuni, etc.); în vechime piatra neagră era un simbol asociat ZeiŃei Pământului 
Gheia / Ghirghe (un exemplu elocvent a fost dat la începutul secolului II î.C. de Romani, care cu statuia de meteorit 
negru a GherghiŃiei din prima capitală a Frigiei / Anatolia au inaugurat în capitala lor primul Templu pe Colina 
Vaticanului, cinstind acolo Tronul Marii Mame / Sfântul Scaun, acum putând fi ocupat doar de un catolic: papa). În 
2011, cercetătoarea Fineză Eeva Lehtinen, având profilul genetic patern Gherga, a semnalat existenŃa numelui 
Gerga - având dublă corespondenŃă, nu numai onomastică, ci şi genetică, cu Gherga din România - în Karelia, de 
exemplu în Jaakima / 61,31 lat. N, 30,07 long. E (lângă Lacul Ladoga / Laatokka, cel mare din Europa, la graniŃa 
Rusiei cu Finlanda, vecin cu Lacul Onega); Karelia / Karjala - iniŃial fiind Karja, conform lingvistului Riho 
Grunthal, ca denumire derivată în secolul VIII acolo din numele neamului dominant Garðar - este regiunea Nord 
Europeană dintre Marea Baltică şi Marea Albă (având în Europa cea mai mare grupare genetică N ca a Gherga, însă 
familiile cu acelaşi model genetic patern au acolo numele foarte diverse, îndeosebi ca o urmare matriliniară din 
vechime, când transmiterea numelor era pe linie maternă: pe vremuri, familiile erau ştiute mai ales după numele 
mamei, abia din Evul Mediu înmulŃindu-se acolo utilizările ca “fiica tatălui”, numele de familii mai diferind şi după 
locaŃiile unde trăiau - pe malurile unor ape, în anumite localităŃi, ş.a. - după ocupaŃiile lor de bază / în care excelau 
profesional, etc., doar recent istoric consolidându-se fixarea nominală patriarhală, astfel încât azi inclusiv în N 
European sunt deosebiri între şablonul genetic şi tiparul onomastic). E de remarcat că între Nordica Karja - acum 
Karelia - şi Sudica Karia (Caria, din V Anatoliei) au fost legături masive, documentate din Epoca Pietrei până la 
începutul Evului Mediu, Gherga fiind prezent în ambele regiuni; acum, populaŃiile din grupul genetic ”N” ca al 
Gherga sunt aproximativ egale ca mărimi în Turcia şi Finlanda (aproape 3 milioane de oameni în fiecare dintre 
acele 2 Ńări: cele mai mari grupări genetice de populaŃii tip Gherga din Europa).  
 

 
Mormânt Antic Gherga în Caria / V Anatoliei 
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O echipă internaŃională de geneticieni, de la universităŃi din Italia şi Germania, a observat surprinzătoarea 
legătură genetică pe linie maternă între Berberii N Africani şi Sami Scandinavi printr-un studiu publicat de către 
“Jurnalul American de genetică umană” în 2005; Sami - peste trei sferturi dintre ei fiind Caucazieni, conform 
cercetării Cavalli Sforza din 2006 dar şi a altora - au fost inventatorii schiurilor şi fac distincŃie în peisajul genetic 
European, fiind foarte deosebiŃi de restul continentului. De altfel, în 1929 antropoloaga Americană Grace Murray a 
scris în cartea “Rituri şi ceremonii antice” că “primitivii Kergi - sau Circasianii în variantă Italiană / Cherchezii în 
variantă Turcă, însemnând Caucazienii Nordici - erau înalŃi, majoritatea şateni, cu ochi verzi, femeile lor măritate 
având tatuaje pe ceafă; îşi legau oase lustruite de tălpi pentru a se deplasa pe zăpada îngheŃată şi pe gheaŃă, cu mare 
viteză”. În prezent, “ziua unităŃii naŃionale” din Karelia Rusă e sărbătorită prin Festivalul Kerghi / Kergi. 

 

 
Segmentele genetice Gherga 

 
Australianul Wade Cox, în “Originea genetică a naŃiunilor” din 2007, a făcut legături inclusiv biblice 

reconfirmate de surse istorice, în arborele genetic uman, dezvoltat convenŃional de la A la R (A fiind grupul 
primitiv, iniŃial) prezenŃa actuală Gherga în grupul N indicând o ramură evolutivă faŃă de mulŃi alŃi oameni / 
ultimele litere fiind cele mai recente. O versiune opusă susŃine că mutaŃiile nu sunt decât de 2 feluri: neutre (cele 
care nu scad capacitatea de supravieŃuire) şi degenerative - cele care duc la slăbire sau dispariŃie / astfel mutaŃiile 
neaducând nimic nou, ci distrugând ceea ce deja există. Aceasta se explică prin cele 2 modele: de orientare 
evoluŃionistă (înmulŃirea prin mecanismul transformărilor, de la simplu la complex) sau de orientare creaŃionistă 
(diversificarea pe baza potenŃialului mare de variabilitate genetică).  
 

Grupurile genetice umane  

|  

 A BR  

 B CR  

 C DE F  

 D E  G H IJ K  

 I J  L M NO P  

 N O  Q R  

 
MutaŃiile genetice - fie pozitive, neutre ori negative - se datorează influenŃei mediului şi constituie sursele 

de noi caractere; atunci când apar - foarte rar - rezultă că verişorii au acelaşi tipar genetic dar fraŃii nu (ele au apărut 
şi datorită încrucişărilor dintre rude, deoarece piramidele genealogice nu puteau fi infinite, nimeni nefiind “pur”: 
matematic, nici un om actual nu poate descinde mai devreme de Evul Mediu decât din rude / la intersecŃia maximă a 
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36 de generaŃii în urmă; în istorie au fost încrucişări între fraŃi, părinŃi şi copii, veri, etc. cu timpul societăŃile 
impunând restricŃii combinaŃiilor apropiate iar în timpul istoric, de-a lungul a sute de generaŃii - cu valabilitate la 
oricine - trebuie admis că rudele s-au împreunat de multe ori, cu atât mai mult cu cât a fost mai în vechime ori în 
zone mai izolate). Deosebiri genetice Gherga au apărut prin botez, însuşiri în diverse circumstanŃe ale numelui, 
adulter ori viol, etc.; diferite ramuri Gherga au dispărut de-a lungul vremurilor - când linia paternă a acelora s-a 
întrerupt - fie datorită extincŃiilor violente prin războaie, boli, etc., fie prin urmaşi doar feminini / ajungându-se la 
lipsa numelui (şi doar uneori a neamului).  

 

 
Arborele genetic 

 
Indiferent de acestea, înaintea Potopului - pe măsură ce animalele mari, între care mamuŃii, erau în număr 

tot mai mic - profilul Gherga a fost de sedentarizare, înlocuind vânătoarea cu domesticirea animalelor (începând cu 
câinii ce se trag din lupii cenuşii) şi practicând pescuitul; imaginea lupului era benefică: deoarece vede în întuneric, 
lupul era simbolul luminii, al soarelui şi al focului (forŃa şi ardoarea lui în luptă l-a făcut simbolul războinicilor). Se 
ştie că primele animale domesticite pentru hrană au fost porcii (ce se trag din mistreŃi), apoi vitele şi oile - 
domesticite întâi, acum 10 milenii, în Bazinul Ghargar / în prezent Valea Indului - caprele în MunŃii Zagros din 
Iran, etc. E de remarcat că în Bazinul Ghargar / Ghaggar s-a dezvoltat prima civilizaŃie din lume; denumirea o 
avea de la Gărga - forma Indiană cea mai des folosită pentru Gherga - dată atât marelui fluviu ce-l forma, populat 
cu delfini (azi secat, acum într-o albie paralelă cu cea veche fiind fluviul Ind, cu debit mai mic), cât şi conducătorilor 
de pe malurile sale la începuturi: Gherga / respectiv Garga. Ca exemplu de pervertire / corupere lingvistică - 
practicată în N Indiei de către populaŃiile trăind acolo - în prezent este larga gamă a denumirilor unei alte ape 
curgătoare, populată cu delfini în partea sa inferioară, ştiută printr-o largă paletă de denumiri, ca: Ghargara, 
Ghirwa / Girwa, Gorga, Gagra, Ghaghara, Ghăghara, Ghăghra, Gogra, Karnali, Kauriala, Kauriălă, etc. (are 
1080 de km, porneşte din Tibet şi se varsă în Gange), pe acelaşi şablon - după cum au studiat cei mai buni lingvişti 
ai lumii - ajungându-se în timp şi la transformarea din Gherga în Ghaggar sau din Garga în Ganga / Gange; spre 
deosebire de rostirea gângavă ori de cea sâsâită orientală, “rârâiala” / rotacizarea - adică particularitatea fonetică de 
accentuare a consoanei R / obişnuit ultima exprimată clar de copii când învaŃă vorbirea - tipică Pelasgilor, nu s-a 
manifestat în N Indiei la Ganga / Gange, ci în Caucaz, la Gargari, de unde s-a răspândit până în Balcani; de 
exemplu, piscul Gargan al Masivului Anatolian Ida a fost denumit Gargaros, populaŃia Istro-Română a fost de 
Rumeri (în loc de Români), etc.  
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În 1972, Americanul Marshall Sahlins a demonstrat că înaintea Potopului vânătorii / culegătorii aveau o 

viaŃă îmbelşugată (nu lucrau mai mult de un sfert din zi) şi sedentarizarea s-a datorat măririi perioadei de muncă 
necesară dobândirii resurselor, pentru că populaŃia umană s-a mărit şi astfel şi zona de acoperit pentru asigurarea 
resurselor s-a mărit, ceea ce în final a schimbat modul de viaŃă, determinând oamenii să se apuce după Potop de 
culturi agricole şi creşterea animalelor: orice calcul conduce la constatarea că de-a lungul vieŃii, o persoană consumă 
zeci de tone de hrană. Agricultura a fost o descoperire a femeilor (exista şi o concepŃie că femeia dacă prin natură 
era destinată să fecundeze, atunci ea era presupusă a fi cea mai indicată să ajute creşterea plantelor, aşa că lucra 
pământul); e de ştiut că nu din alte motive decât cele religioase au început a fi cultivate cerealele, ce prin fermentaŃie 
produceau berea (nu pentru hrană, ci ca băutură sacră / după cum a demonstrat arheologul Canadian Brian Hayden). 
Miroslava Derenko de la Academia Rusă a observat în 2007 varietatea genetică mai mare a grupului “N” în răsăritul 
Europei (prezent de la începutul mileniului VI î.C.) decât în Siberia, adică Nordul Asiei; acei oameni generic au fost 
ştiuŃi Antic drept Hiperborei - cu certe influenŃe începând din N Indiei - mărturiile cele mai vechi fiind despre liderii 
lor că erau Gherga. Hiperboreii erau masiv respectaŃi datorită străvechii lor culturi, primatul pe timpuri fiind acordat 
nu numai calităŃilor, ci şi în baza recunoaşterii celor dintâi în lume; Hiperboreii categoric au precedat Europenii iar 
valorile lor au constituit bazele dezvoltării civilizaŃiei. 
 

 
Actuala răspândire a grupului genetic N în lume 

 
În lume, cele mai mari proporŃii, prin cele mai ridicate procente ale grupului genetic N - căruia îi aparŃine 

Gherga - sunt acum printre populaŃiile Turanice de Cheremi / Mari (din Bazinul Volga) 50%, Finezi 63%, Komi 
(din MunŃii Ural) 68%, Khanti / Jogra (din regiunea Yugra, în Bazinul Peciora) 76%, UdmurŃi 85% (cei mai roşcaŃi 
oameni din lume, în V MunŃilor Ural) şi IacuŃi / YakuŃi 88% (în Bazinul Lena); în fotografia următoare se poate 
vedea un Yakut, pe un cal Yakut: 
 

 
 

Cantitativ în Europa cei mai mulŃi din grupul genetic Gherga trăiesc în prezent în Turcia şi Finlanda (în 
răsăritul European numărul în ansamblul populaŃiilor crescând dinspre S către N).  
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MutaŃiile Gherga 

 

 
Ultima mutaŃie genetică Gherga 

 
Conform nomenclatorului geneticienilor, mutaŃiile ramurii Gherga - cronologic şi geografic - au survenit 

astfel (datările precedente ultimei mutaŃii - adică 9 şi 89 - sunt doar estimate, într-un plafon temporar având 
amplitudine multimilenară): 

• 168 pentru grupul din Etiopia, în urmă cu 50 de milenii 
• 89 pentru grupul din Orientul Mijlociu, în urmă cu 45 de milenii 
• 9 pentru grupul din Iran, în urmă cu 40 de milenii 
• 231 / LLY22G (N1*) pentru grupul din Siberia, în mileniul VIII î.C. 

 

 
Cu albastru fondul genetic Gherga în EurAsia 

 
Marile mutaŃii genetice Gherga, în ordinea lor din preistorie, au fost numerotate convenŃional: 168 (de la 

rădăcină la grupul F - prezent azi mai ales în Caucaz / Georgia, Armenia şi Asia Centrală / Iran, Uzbeki-stan şi 
Kazah-stan), 89 (de la grupul F la grupul K - prezent azi mai ales în Orient / Indonezia şi China) şi 9 (de la grupul K 
la grupa NO), în Europa apărând prin mutaŃia 231 sub codul LLY22G din grupul N - cu violet pe harta inclusă: 
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Cu violet răspândirea genelor Gherga în Europa 

 
Grupurile “N” şi “O” sunt înfrăŃite (“O” fiind răspândit în Extremul Orient în urma mutaŃiei 175, “N” fiind 

şi la E de MunŃii Altai; de altfel, grupul genetic uman “N” are ramurile N*, N1, N2 şi N3) iar Gherga e N1* / 
coloana din stânga a imaginii următoare indică mileniile, conform Jurnalului European de genetică umană:  

 

 
Linia genetică Gherga 

 
Paragrupul * este totdeauna distinct în grupul genetic - pentru grupul “N” fiind rar - iar mutaŃia respectivă 

i-a întărit masa musculară dar l-a făcut sensibil la schizofrenie (există opinii că grupa “NO” a premers grupurile “N” 
şi “O” prin mutaŃia 214 din răsăritul Lacului Aral, în urmă cu 35 de milenii). În 2007, Universitatea Chineză 
Shanghai a redefinit grupul “N” considerând mutaŃia 231 valabilă pentru N* iar LLY22G ca ducând la împărŃirea în 
N1*-LLY22G, N1a-M128, N1b-P43 şi N1c-Tat, Gherga aparŃinând ramurii N1*-LLY22G. 

 

 
Grupa genetică Gherga 
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Polimorfismul LLY22G este localizat pe banda genetică la poziŃia Yq11.223 de pe cromozom. 
 

 
Localizarea polimorfismului Gherga pe cromozom 

 
Analizele Gherga au fost efectuate prin procedura standard pe prima duzină de segmente ADN din harta 

genetică: 19 (cunoscut ca 394) / 14, 385a / 11, 385b / 13, 388 / 12, 389-1 / 13, 389-2 / 16, 390 / 23, 391 / 11, 392 / 
14, 393 (cunoscut ca 395) / 14, 426 / 11 şi 439 (cunoscut ca Y-GATA-A4) / 10, în secvenŃele repetate de atâtea ori 
cât indică numerele respective după “/”. Astfel, câte 14 secvenŃe 394 şi 395 sunt repetate la genele SRY (a 
determinării sexuale), RPS4Y şi ZFY (a deprinderilor gospodăreşti), PCDHY (a dezvoltării creierului) şi AMELY (a 
dinŃilor), restul secvenŃelor repetându-se în numerele respective lor la gena deprinderilor casnice SMCY şi la genele 
fertilităŃii AzF şi AzFa. Numărul repetării secvenŃelor genetice ajută la identificarea prin comparaŃia cu altele a 
generaŃiilor / respectiv anilor din urmă când au avut acelaşi strămoş, în plus numele jucând un rol crucial la 
potrivire. Conform Dr. Bruce Walsh, genetician American, dacă toată duzina de secvenŃe se repetă identic la 2 
persoane, atunci acelaşi strămoş poate fi până în urmă cu 29 de generaŃii, dacă 11 secvenŃe corespund atunci 
strămoşul comun poate fi până în urmă cu 47 de generaŃii iar dacă se potrivesc 10 secvenŃe, atunci strămoşul comun 
poate a fost cu mai mult de o sută de generaŃii în urmă (de altfel, cu cât incursiunea în trecut e mai îndepărtată, cu 
atât oamenii sunt mai înrudiŃi). SecvenŃele genetice obligatorii pentru înrudire - care trebuie să corespundă exact - 
sunt 385, 389 şi 439. 
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În actuala Europă, procentele genetice N cele mai semnificative sunt în Finlanda 58%, Lituania 42%, 

Letonia 38%, Estonia 34%, Rusia 23%, Suedia 7%, Turcia 4%, Norvegia 4%, Ucraina 2%, Danemarca 1,5%, 
Germania 1%, Islanda 1%, Ungaria 1%, etc. În EurAsia este un amestec serios de populaŃii, în care neamul Gherga 
e integrat deosebit acum în spaŃiul European; prezenŃa EurAsiatică Gherga în spaŃiul Românesc nu este singulară: 
similar, în România au ajuns din Asia minorităŃile considerate în prezent “tradiŃionale” - adică stabilite de un 
oarecare timp - ca Evreii, Maghiarii / Ungurii, Romii / łiganii, Tătarii, Turcii, ş.a. 

 
Anterior Gherga 

 

  
Epoca Pietrei în EurAsia 

 
“Originea Gherga” este o lucrare ce îndeosebi se referă la ultimele 10 milenii (perioada dintre Potop - 

adică dezgheŃarea calotei glaciare din emisfera Nordică a planetei - şi prezent), cu accent pe a doua jumătate a 
intervalului de timp, mai recentă: de la sfârşitul Epocii Pietrei până acum au trecut 5 milenii, progresul omenirii 
devenind exponenŃial mai consistent (ecourile culturilor trecute ante-diluviene, de-a lungul zecilor de milenii 
anterioare, există însă sunt doar tangenŃiale - printre exemple fiind cultul dovedit arheologic al Marii Mame 
Ghirghe răspândit între N Indiei şi Europa, străvechile încrucişări din peşterile Masivului Garganus / S Italiei, 
“îngerii” Gregori / Gherga de pe ÎnălŃimile Ghoran / azi Golan din N Galileii menŃionaŃi de Cartea patriarhului 
Enoh şi Biblie, etc. - deoarece actualul profil uman Gherga a avut ultima mutaŃie genetică în urmă cu 10 milenii, 
acel moment fiind reperul esenŃial). Anterior actualului tipar genetic uman Gherga (apărut în urmă cu 10 milenii, 
când populaŃia globului a ajuns rapid la circa 6 milioane), a fost strămoşul Gherga care nu putea avea acelaşi model 
genetic Gherga ca şi cel actual - datorită mutaŃiei survenite în Asia Centrală - dar totuşi nu era prea diferit faŃă de 
omul modern. Înainte de Potop a fost o perioadă de co-existenŃă a 3 tipuri umane - Homo Sapiens, Neanderthal şi 
Cro-Magnon - când s-a dezvoltat arta (ca picturi, sculpturi, etc.) şi religios s-a impus Doamna-zeu / Marea Mamă, 
venerată ca “grasă şi frumoasă” de învingătorii Homo Sapiens; la început - timp de milenii - n-a fost nici o referinŃă 
despre tată. 
 

 
Calota glaciară 
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Nu pot fi ignorate amintirile comune ale omenirii (din surse independente, de pe tot globul) despre 
matriarhat, uriaşi, Potop / adică dezgheŃul Erei Glaciare, etc. De pildă, Indienii în epopeea Antică a lui Rama au 
descris în detalii conflicte străvechi iar Evreii Antici au nominalizat în Biblie 3 fraŃi (ca fiind cei mai semnificativi, 
dintre mai mulŃi copii ai perechii primordiale - Adam şi Eva): Cain, Abel, Set / similar cu Homo Sapiens, 
Neanderthal, Cro-Magnon; Set a apărut deoarece primul născut, sedentarul Cain, însemnând “timp”, l-a omorât pe 
nomadul Abel, însemnând “eter” / urmaşii lui Cain fiind copiii oamenilor iar cei ai lui Set ai Domnului - în Facerea 
6:2 apărând că înaintea Potopului a fost cuplarea fiicelor oamenilor cu fiii Domnului (după Potop toŃi au ajuns copiii 
Domnului - Noe fiind descendent din Set - iar Isus, despre care oamenii susŃineau că e Fiul Domnului, susŃinea 
despre sine că era “fiul omului”). În vechime predomina ideea superiorităŃii părinŃilor faŃă de copii - dintre copii 
primul născut fiind considerat superior celorlalŃi - şi câteodată, din fanatism religios, primul născut tocmai de aceea 
era jertfit, ca semn de sacrificiu suprem faŃă de divin: jertfa umană se făcea în ideea că dacă divinul dăruia ceea ce 
era mai bun, atunci în schimb se oferea divinului ceea ce era mai bun, adică primul născut. Mitologia Greacă - sub 
forma “generaŃiilor de aur” - a păstrat în amintire luptele uriaşilor din preajma peşterilor: titanii, respectiv giganŃii / 
facil de identificat cu Neanderthal, respectiv Cro-Magnon (titanii, despre care Homer afirma că “au fost protopărinŃii 
zeilor şi ai oamenilor distinşi”, se întâlneau în consilii administrative întemeiate de o parte pe dreptul divin şi pe de 
altă parte pe vechimea familiilor - de la ei păstrându-se în Română forma “tătâne” pentru părinte - iar giganŃii erau 
înfăŃişaŃi ca oameni superbi însă violenŃi, având arme lucitoare; vechii Greci ştiau despre acei uriaşi - titani şi giganŃi 
- că descindeau din încrucişarea Cerului şi Gliei / Pământului, ei fiind din timpurile “de aur” ale omenirii). De 
altfel, în istorie mereu au fost fratricide, ca ante-diluvian disputa îngerească Ghergană indicată de Cartea 
patriarhului Enoh - dintre arhanghelul Gavril şi uriaşii urmaşi ai veghetorilor Gregori de pe ÎnălŃimile Golan / 
Ghoran - menŃionată şi de primii poeŃi Greci (din portul Anatolian Cume al Gherghinilor) Homer în “Odiseea” 
8:332 şi Hesiod în “Munci şi zile” 68, că Hermes, bunicul Gherganilor, l-a eliminat pe gardianul divin Argos 
devenind astfel în locul aceluia mesagerul dintre Cer şi Pământ iar post-diluvian au fost Războiul Troian, conflictele 
SemiŃilor (dintre Evrei şi Arabi), ş.a.; Enoh a relatat în stil biblic - scriptura sa a fost dinaintea Vechiului Testament - 
despre prezenŃa “îngerească” înaintea Potopului, ca ecouri Gherga, atât a vechilor Gregori, cât şi a lui Gavril / 
Gabriel (care s-a regăsit şi după Potop).  

Grupul genetic Gherga N* s-a suprapus cu mai vechea grupă maternă umană N* (spre exemplu, în Peştera 
Kebara 32,34 lat. N, 34,58 long. E din Muntele Carmel / Israel s-a demonstrat co-existenŃa sa în paralel cu 
Neanderthal, grup uman mai solid, mai inteligent şi cu viaŃă sexuală mai intensă decât cel actual - ce a instituit şi 
îngroparea morŃilor - stins în mileniul XXV î.C. nu numai pentru că n-a rezistat frigului ultimei glaciaŃiuni, ci şi 
datorită înmulŃirii actualului tip uman).  

 

 
Răspândirea Neanderthal 

 
Neanderthal este denumirea după Valea Neander de la care a fost numit un tip uman răspândit din Siberia 

până la Atlantic, mai puŃin numeros decât contemporanii săi, care a dispărut în urmă cu 27 de milenii; obiceiul 
îngropării morŃilor săi era pe partea dreaptă, cu capul spre răsărit. Portretul unei femei Neanderthal, făcut de 
specialişti în 2008 pe baza analizei ADN, indică pielea deschisă la culoare, pistrui şi păr roşcat, drept caracteristici 
esenŃiale ale sale (actualii albi au apărut la 7 milenii după, în zone mai Nordice, mai reci şi mai izolate, constituind 
cel mai nou tip uman). 
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Neanderthal 

 
În Cuaternar ceilalŃi oameni, mai puŃin înzestraŃi fizic, s-au coalizat pentru a extermina conştient, fără milă, 

pe ultimii Neanderthalieni / rămânând în amintire titanii din vechime. Oamenii Cro-Magnon - cu o existenŃă mai 
efemeră, care au fost în primele lor milenii contemporani cu Neanderthal - erau mai apropiaŃi de tipul Caucazian 
actual (dar mai robuşti) şi au fost printre cauzele dispariŃiei acelora. De altfel, ambele rase umane au fost copleşite - 
şi în mică parte asimilate - de oamenii care în prezent domină: Homo Sapiens (giganŃii Cro-Magnon dispărând odată 
cu Potopul); în istorie, caracteristic societăŃilor umane au fost desele coaliŃii pentru distrugerea individualităŃilor. 
 

 
Reconstituire Cro-Magnon 

 
Denumirea uriaşilor Ciclopi în Greacă - Kyklopi / Ki-clopi - însemna cei “cu ochi care se rotesc”, adică 

erau marcaŃi oacheşii caracterizaŃi de căutătura piezişă, cu coada ochiului, tipică acelora pe sub căciulile lor de 
păstori; doar poetul Grec Hesiod în “Teogonia” 140 - care întocmai ca şi Homer i-a găsit “cu inima superbă” - a 
pretins despre acei urmaşi ai zeiŃei Gheia / Geea ca având numai un ochi, “în mijlocul frunŃii”. În tradiŃie de la ei a 
rămas farmecul deochiului (ochiul - ca fereastră a sufletului dar şi “armă” - poate influenŃa aura cuiva), pentru care 
se lega şnur roşu la gâtul copiilor şi chiar al animalelor ori se prindea usturoi cu aŃă roşie la clop / căciulă şi s-a 
început purtarea de obiecte din aur la gât, urechi sau mâini, în sensul anihilării energiei negative, protejarea fiind 
astfel prin “diversiune”; aurul - primul metal utilizat în istorie - era considerat simbol solar: întruchiparea divinităŃii 
şi a nobleŃii, asociat imortalităŃii, cunoaşterii şi inteligenŃei, atribuindu-se proprietăŃi tămăduitoare, fiind legat de 
noroc, bogăŃie, putere şi fericire. Trebuie ştiut că privitul admirativ sau cel cu pizmă poate transmite deochiul 
(vampirismul energetic), caracterizat la victimă prin vătămare ca moleşeala instalată brusc, durerea insuportabilă de 
cap, starea generală de rău, etc., puterea de alungare a deochiului tradiŃional fiind prin descântece mai ales la 
vulnerabilii copii, având câmpul energetic sensibil, culoarea cea mai puternică în deturnarea deochiului - transmisă 
prin ochi - fiind cea roşie, ce atrage privirile mai mult decât celelalte ale spectrului. Multe dintre tehnicile empirice 
de vindecare a suferinŃelor au fost confundate pe nedrept cu vrăjitoriile. În vechime, descântatul era o practică 
frecventă în caz de boală. Descântecul se baza pe terapia cuvântului - îmbinându-se şi cu folosirea plantelor de leac 
ori a masajului - căci bolile erau considerate ca trimise de persoane rău intenŃionate, de duşmani prin blesteme ori de 
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zei ca pedepse; personificarea bolii avea mai multe etape: identificarea ei, pronunŃarea numelui celui ce a trimis-o, 
ameninŃarea aceluia şi izgonirea bolii (în locuri de unde nu mai putea lua contact cu suferindul), timp în care 
bolnavul era masat, i se administrau leacuri - spălări, unsori, inhalaŃii, băuturi, etc. - practicile bazându-se pe o 
experienŃă milenară. Cenuşa / cărbunele - cu rol absorbant - era leac universal de deochi iar cufundarea în apa 
descântată semnifica o nouă naştere. Textele descântecelor erau secrete (existând credinŃa de nezdruncinat că îşi 
pierdeau puterea vindecătoare dacă erau revelate) şi se transmiteau doar în taină; femeile şi bărbaŃii cu personalităŃi 
puternice, având capacitatea să stăpânească anumite procese psihice, cunoscând bine anatomia umană, tratau şi 
bioenergetic. Efectele tratamentului erau condiŃionate de experienŃa şi măiestria descântătorilor de a îmbina şi doza 
tehnicile în raport cu boala. Atmosfera de mister - favorabilă psihoterapiei prin sugestie - era creată de alegerea 
timpului adecvat pentru intervenŃie, de tonalitatea joasă, de ritmul precipitat de rostire, de arhaismul liniei melodice 
(aşa cum îi arată denumirea, textul era cântat), de dramatismul dialogului cu boala. Hesiod a scris despre Ciclopi că 
au fost cei dintâi lucrători de mine şi de metale, maeştri în diferite lucrări de artă iar Aristotel 384 - 322 î.C. a scris 
despre ei că au fost şi cei dintâi care au construit fortificaŃii pe înălŃimi, inclusiv turnuri. Platon 428 - 347 î.C., în 
lucrarea sa “Legile”, i-a identificat pe Ciclopi cu primii oameni după Potop, mai neîndemânateci, mai puŃin pricepuŃi 
la toate îndeletnicirile, în special în arta războiului, cu totul ignoranŃi în viaŃa politică fiind “mai simpli, mai curajoşi 
şi în acelaşi timp mai măsuraŃi şi mai drepŃi în toate”; el a conchis: “Se dă peste tot numele de patriarhat 
(‘dynasteia’) acestei forme de guvernământ ce subzistă încă în unele părŃi ale Greciei şi la barbari” (în vechea 
Greacă “barbar” - însuşi un cuvânt preluat de la Barbari - însemna “străin”, doar mult ulterior înŃelesul fiindu-i 
pervertit). De la Ciclopii care săpau - după înŃelesul conferit de exemplu de către scriitorul Roman Enniu 239 - 169 
î.C. în Analele sale - s-a ajuns la denumirea de “ciocli” (de altfel, pe lângă că în vechime traiul era în peşterile ce 
fereau de radiaŃiile soarelui, de ravagiile climatice sau de animalele sălbatice, primele mine din lume au apărut la 
Pelasgi iar locuinŃele subterane la TroglodiŃi, unii considerând ochiul de pe frunte al Ciclopilor ca simbolul mărit 
pentru cel de-al treilea ochi al exploratorilor universului intern - tatuat sau pictat - ori reminiscenŃa lămpaşului 
mineresc; în estetica vechilor Egipteni machiajul ochilor se baza pe un fard de plumb ce estompa reflexia datorată 
strălucirii soarelui şi proteja de infectare, căci praful Saharei devenea tot mai mult). În Antichitate, de pildă Eschil 
525 - 456 î.C. / “părintele tragediei universale” a consemnat că Pelasg era fiul Gaiei iar istoricul Grec Pausanias 
afirma: “Pe Pelasg, asemenea zeilor, l-a născut Pământul negru pe coamele munŃilor înalŃi, ca să fie începătorul rasei 
muritorilor” (printre altele, e de ştiut că denumirea de Rumâni e Pelasgă, regăsindu-se European - de milenii, până 
azi - la A/Români; Anatolianul Pausanias, istoric şi geograf cultural - “părintele ghidurilor de călătorie”, care prin 
opera sa de o extraordinară valoare documentară a păstrat un tezaur inestimabil de date - se presupune că era din 
Alabanda secolului II, cel mai apropiat oraş Carian de Sanctuarul Gherga).  

Cu toate că speciile erau incompatibile reproductiv, au fost găsite rămăşiŃe mixte (hibrid cu trăsături 
comune celor 2 tipuri umane ştiute ca Neanderthal şi Cro-Magnon, aparŃinând grupului genetic matern N* şi 
spaŃiului Gherga, de exemplu în Peştera Paglicci 41,41 lat. N, 15,35 long. E din Muntele Gargano / Italia) iar 
cercetările - inclusiv genetice - continuă, pentru documentarea impactului / ecourile până în Antichitate fiind foarte 
puternice despre interacŃiunea oamenilor cu uriaşii anteriori; e de ştiut că locuitorii primelor aşezări din Europa în 
majoritate aveau grupa genetică N.  

Până recent în munŃi izolaŃi, de pildă în Daghe-stan / Caucaz - în regiunea Gherga 42,17 lat. N, 47,33 long. 
E, străbătută de Valea Gherga 42,32 lat. N, 47,29 long. E, a Râului Gherga 42,31 lat. N, 47,21 long. E - au fost 
zăriŃi uriaşi păroşi, cu urme de picior mare (de pildă, un studiu a fost efectuat acolo de către ofiŃerul medical Vargen 
Karapetyan din armata sovietică în 1941).  

Încă din timpurile Neanderthale în lume era cultul Marii ZeiŃe - mama tuturor - apărut prima oară în lume la 
limita răsăriteană a arealului Neanderthal, în Altai, la intersecŃia cu traseul genetic Gherga atunci (unde în vechea 
limbă - conform profesorului Oleg Mudrak - soŃiei i se spunea Ghergai şi unde există MunŃii cu denumirea Gherga 
/ Cherga), credinŃa răspândindu-se rapid şi puternic până la Atlantic; imediat după mutaŃia Gherga (ce a coincis cu 
Potopul), Marea Mamă a fost identificată sub denumiri diverse / în funcŃie de loc - de la Gaia / Gayatri întâi iar 
apoi, după procreere, ca Ghirighe în Epoca Pietrei, GherghiŃia în Antichitate, până la Gherga în Epoca Modernă. 
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Gaia în N Indiei 

 
Investigatorul Spaniol Tomas Rodriguez în 2007 a observat că brusc în urmă cu 10 milenii a apărut 

civilizaŃia: “Ciclul periodic de activitate al Soarelui s-a intensificat în urmă cu 10 milenii şi a dus atât la topirea 
gheŃurilor de pe Pământ cât şi la afectarea stratului protector al planetei, permiŃând particulelor de energie înaltă să 
genereze mutaŃii genetice”. (Se ştie că soarele pulsează la fiecare 11 ani, datorită inversării regulate a polilor săi 
magnetici, având erupŃii câteodată violente, ale căror efecte se extind în sistemul solar - ca de pildă în 1859, când s-a 
văzut aurora boreală de la Ecuator - astfel că explicaŃia este plauzibilă ştiinŃific prin influenŃa stelară locală; de fapt, 
traversarea Centurii Fotonice a Pleiadelor - de 2 ori în “Anul Mare” / după cum era denumit de Antici, ce durează 
cât precesia echinocŃiilor, într-o durată fluctuantă de peste 25 de milenii datorită acceleraŃiei variabile a sistemului 
solar - provoacă astfel de fenomene). Grupul patern N* al Gherga atunci - în urmă cu 10 milenii - a apărut, 
geneticieni ca Tatiana Karafet şi Michael Hammer de la Universitatea Arizona / SUA ori Dr. Ludmila Osipova de la 
Institutul Genetic Siberian din Novosibirsk 55,01 lat. N, 82,56 long. E / Rusia propunând apariŃia actualului grup 
Gherga tot în Epoca Pietrei şi tot post-diluvian însă chiar mai recent, între mileniile VII î.C. şi IV î.C., în paralel 
fiind şi alte influenŃe genetice, între care extincŃia uriaşilor Cro-Magnon (e de remarcat că după anterioara traversare 
a Centurii Fotonice, pe planetă au apărut albii; calculele astronomilor de la sfârşitul mileniului II au confirmat 
importanŃa Pleiadelor, ceea ce marele astronom Garga din Bazinul Ghaggar / N Indiei explicit a indicat cu 6 
milenii înaintea acelora, transmiŃând omenirii - conform spuselor sale - de fapt învăŃături şi mai vechi). Centura 
Fotonică a Sistemului Pleiadelor - o imensă regiune din spaŃiu, ce radiază electromagnetic intens toroidal / prin 
benzi fotonice - este traversată de Pământ în “Anul Mare”, pe o rută nu circulară ci elipsoidală, o dată la circa 10 
milenii şi jumătate, pentru o durată de până la 2 milenii, variabilitatea datorându-se contractării şi dilatării Centurii, 
denumită şi “nebuloasa aurie” (e de ştiut că sistemul solar nu orbitează în jurul ConstelaŃiei Pleiadelor, ci doar îi 
parcurge influenŃa, fiind la distanŃa de circa 440 de ani-lumină); efectele asupra vieŃii sunt inclusiv de transmutaŃii, 
cu transformări irevocabile pe multe planuri - datorită spectaculoasei activităŃi fotonice asupra materiei - fiind 
demonstrat despre cosmos că influenŃează clima, ce la rândul ei influenŃează istoria.  
 

 
Parcursul spiralat al sistemului solar prin benzile fotonice 
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În prezent, drumul sistemului solar este spre centrul energetic galactic - al Căii Lactee - precedenta 
apropiere de acela determinând sfârşitul ultimei glaciaŃiuni pe Pământ, acum 10 milenii; ca exemplificare 
climaterică la nivel planetar, în 2010 NASA / AgenŃia SpaŃială Americană a întocmit harta încălzirii globale din 
primul deceniu al mileniului III, după cum se vede în imaginea următoare: 
 

 
 
Amintirile despre conflictele uriaşilor chiar dinaintea Potopului - şi cu prezenŃă cerească - au rămas tuturor 

populaŃiilor din zonele de interes Gherga, transmise până în prezent începând mai ales prin unele mituri şi artefacte; 
după Potop s-a instalat la putere doar Homo Sapiens: omul actual. E de ştiut că multe comete se rotesc în jurul 
soarelui, cele ce ajung în apropierea sa constituind o imagine spectaculoasă prin capetele luminoase şi cozile lungi. 
O explicaŃie despre Gherga din acele timpuri preistorice ar fi că privitorii prezenŃei unei comete a cărei coadă foarte 
mare - datorită activităŃii mărite solare, ce atrăgea puternic atenŃia tuturor - când după un timp au întâlnit oameni 
veniŃi dinspre direcŃia ei de mişcare (evident diferiŃi cultural ca străini dar şi genetic, afectaŃi de mutaŃia survenită 
din cauza solară deosebită) să-i asocieze pe aceia fenomenului solar, ca “oamenii cerului”; denumirea Gherga - şi 
apoi înmulŃirea - a rezultat din împreunarea “oamenilor cerului” cu localnicele pământurilor unde s-au stabilit, 
Ghirghe / Kirke de exemplu fiind ştiută atât ca Mama Pământului, cât şi ca fiica Soarelui (după cum a scris Homer 
- cel mai vechi poet Grec - despre Kirke).  
 

 
 

Genetica Gherga şi genealogia Gherga au aceleaşi acoperiri temporale şi geografice, aspectele concrete 
istorice ilustrând Gherga din urmă cu 10 milenii / din mileniul VIII î.C. - când a fost ultima mutaŃie genetică - până 
în prezent (cu acŃiuni de impact rămase în memoria colectivă, în locaŃiile relevante traseului Gherga). Originea 
Gherga - prezentul material - se referă la perioada de după ultima mutaŃie genetică / faŃă de cele 3 ce au existat 
anterior pe linie de la facere, care este de fapt şi actualul tipar genetic Gherga (căci înaintea ultimei mutaŃii nu era 
acelaşi tip uman cu actualul Gherga), ceea ce corespunde istoric perioadei post-diluviene / după Potop, adică după 
topirea gheŃurilor din ultima glaciaŃiune: un timp documentat din mai multe perspective; puŃini au fost constant 
prezenŃi, pe sute de generaŃii, în dezvoltarea umanităŃii - cu mărturii ancestrale, amprente la bazele cunoscute ale 
omenirii şi contribuŃii esenŃiale la progres, etc. ca Gherga - între legendar şi real.  
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Contextul Gherga 

 
FiinŃa umană este unică: de remarcat - şi rămâne de explicat - extensia Gherga în timp, dat fiind faptul că o 

persoană seamănă sub un procent cu vreun înaintaş după numai 2 secole / adică matematic, un descendent e sub 1% 
din cineva care a trăit în urmă cu doar 7 generaŃii (o sursă a fost venerata mamă, dinainte de mileniul VIII î.C). 
Socotind media de 4 generaŃii într-un secol, în intervalul de 10 milenii - de când există actualul tip genetic Gherga - 
sunt maxim 400 de generaŃii Gherga (istoricul Herodot a indicat 2:142 că în timpul său - mileniul I î.C. - deja erau 
chiar 3 generaŃii într-un secol); deoarece cam o dată la 200 de generaŃii în materialul genetic mitocondrial - feminin - 
survine o uşoară mutaŃie, printre Ghergane aceasta pe diverse ramuri Gherga s-a manifestat în mod sigur cel puŃin 
o dată (ceea ce a dus, pe lângă aporturile externe ale încrucişărilor precedesorilor, la diversitatea Ghergană actuală). 
În 2004, geneticienii Britanici Martin Richards şi Peter Forster împreună cu Irlandezii Brian McEvoy şi Daniel 
Bradley, studiind LLY22G - tiparul patern Gherga - şi alte 8 polimorfisme, au generat evoluŃia diversificării 
genetice în Europa, după cum se poate observa: 
 

  
 

Drumul Gherga face parte din cel al omenirii. În 1952, antropologul Francez Claude Levi-Strauss prin 
analiza din “Rasă şi istorie” a arătat că progresul e un rezultat al interacŃiunii grupurilor mai mult decât ca un produs 
al societăŃilor izolate. În 2010, profesorul Indian Shishir Srivastava prin cartea “8 puteri” a observat că “până în 
urmă cu un secol oamenii puteau călători fără paşapoarte sau vize oriunde în lume, fără nici o restricŃie; divizarea 
puternică a lumii a apărut prin războaiele mondiale”. General acceptat, “leagănul” omului este situat în Africa, unde 
dezvoltarea a fost prin saltul trecerii de la cetele dezorganizate (sau organizate instinctual) la cetele organizate (în 
adevăratul sens al cuvântului) şi omul a început să stăpânească teritoriile fără a mai avea duşmani naturali de luat în 
seamă în ceea ce priveşte supravieŃuirea speciei; pe lângă acea organizare de tip “haită organizată”, omul a 
descoperit uneltele ce l-au propulsat la rangul de cel mai periculos prădător de pe Terra (nivel de unde nu a coborât 
nici astăzi), plasându-se în vârful lanŃului trofic. E de remarcat că spre deosebire de celelalte vieŃuitoare ale 
Pământului, oamenii au în ADN o secvenŃă genetică unică, regăsită doar la ei (iar în vechime se considera că doar 
oamenii şi zeii aveau suflet). Descoperirea focului (gestul prometeic) este de multe ori asimilată cu creşterea calităŃii 
uneltelor dar şi a armelor, consolidarea sistemelor de organizare socială primare şi cu descoperirea hranei preparate 
(gestul proteic); este evident că toate acelea au dus la progrese din ce în ce mai semnificative şi - în timp - la 
necesitatea migraŃiei / pusă pe seama mai multor considerente, dintre care se pot aminti suprapopularea anumitor 
teritorii şi necesitatea ei pentru “echilibrare”, adică fie “fuga” de conflicte, armate sau nu, între diverşi componenŃi 
ai populaŃiilor, fie migraŃia după hrană, urmărind zone mai bogate în resurse (de exemplu prin deprecierea 
substratului natural din Sahara) ori procurarea facilă a acelora, ca de pildă din bogaŃia unui anumit teritoriu. În urmă 
cu 50 de milenii, s-a îmbunătăŃit tehnica vânatului şi a crescut semnificativ numărul uneltelor, armelor şi destinaŃia 
lor (datorită acumulărilor de experienŃe şi necesităŃilor de adaptare la noile medii în care s-au produs migrările). 
MigraŃiile au determinat noi agregări de grupuri şi - în esenŃă - creşterea substratului şi potenŃialului conflictelor 
umane, căci în urmă cu 45 de milenii au apărut aşezările stabile prin împământenirea diverselor grupuri umane 
(totdeauna, deplasările au presupus şi reîntoarcerea la punctul de plecare, pentru comunicarea şi aplicarea 
achiziŃiilor); între cauzele migraŃiilor au fost şi izgonirea de către comunităŃi, pedepsirea sau fuga pentru o altfel de 
viaŃă, survenind adaptarea la noile condiŃii.  
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Imediat după Potop, fenomen care a indus pierderi masive de populaŃie cu tot ceea ce era legat de ea - 
aşezări, cultură, etc. - oamenii au continuat să-şi îmbunătaŃească viaŃa şi să formeze structuri din cele mai stabile; a 
început perioada de expansiune şi dezvoltare reală a seminŃiilor civilizaŃiei umane (prin întărirea sentimentului 
apartenenŃei de grup), prin migraŃia de masă, renunŃându-se la “migraŃia vânătorească” a oamenilor ancestrali. Cele 
mai puternice comunităŃi care se formau se bazau pe legăturile de sânge (astfel asigurându-se cotele maxime de 
credinŃă faŃă de acumulări), de unde s-a creat obiceiul transmiterii tradiŃiilor, învăŃăturilor înaintaşilor, etc. 
Cercetătoarea Spaniolă Cristina Martin nota în 2007 în “Stăpânii lumii”: “ConştiinŃa apartenenŃei la grup însemna că 
toŃi se ajutau între ei, că bunăstarea unui singur membru era răspunderea întregii comunităŃi, un sistem ce există şi 
azi în colectivităŃile mici”.  

 

 
Riftul African 

 
Oamenii ancestrali trăiau în teroarea de zi cu zi, “vânaŃi” de lipsuri, vânaŃi de animale, vânaŃi de proprii 

semeni sau de “fantasmele” create de acei semeni. Foarte rar trăiau indivizii singuratici, organizarea socială fiind 
obligatorie pentru salvare dar şi necesară manifestării optime a potenŃialului, aşadar organizarea în grupuri era vitală. 
ViaŃa grea (majoritatea suferea de reumatism) a născut iluzii din ce în ce mai eficiente şi trăirea a început să fie 
“anexată” la tot felul de fenomene, la concepte sau ritualuri. Oamenii ancestrali au sesizat creşterea eficienŃei 
gesturilor / eforturilor / acŃiunilor lor în condiŃiile existenŃei “atingerii divine” (indiferent în ce se concretiza aceasta, 
conştient sau inconştient) şi n-au mai renunŃat la ea decât în condiŃii extreme, când randamentul a dispărut ori s-a 
instalat decepŃia, depresia sau senzaŃia de părăsire; odată cu acea conştientizare, s-a consemnat apariŃia specialiştilor 
în “revigorarea divină” - fie ei vraci, preoŃi, etc. - ce cu timpul au devenit puternici şi în consecinŃă impunători faŃă 
de cei care atentau la poziŃia lor în cadrul comunităŃii. (ApariŃia conceptului de religie nu trebuie confundat cu cel de 
credinŃă, în legătură cu structurarea primară şi culturală a comunităŃilor umane). Picturile rupestre, cultul morŃilor 
(adică respectarea înaintaşilor / cinstirea strămoşilor) şi manifestările religioase au fost elementele de început, în 
care câştigau cei puternici. Ideea de divin, în diferitele percepŃii ale oamenilor, din cele mai vechi timpuri până 
acum, este pe deplin atestată; conştiinŃa religioasă a fost atotprezentă, indiferent de apartenenŃa teritorială (mereu 
legată de împărăŃia cerească, căreia i s-a atribuit conducerea universului, căci cu cât societatea era mai rudimentară, 
cu atât caracterul său religios era mai accentuat). Alcătuirea umană din triada trup - spirit - suflet provine din Epoca 
Pietrei: toate vieŃuitoarele erau caracterizate de materie şi energie, adică de corp şi spirit, zeii şi oamenii având spre 
deosebire - în plus - suflet; abordarea serioasă şi în premieră mondială a sufletului - legat de suflare / respiraŃie - a 
fost făcută de străvechii yoghini din N Indiei, în cadrul CivilizaŃiei Ghargar, dominată de înŃelepŃii Gărga. Aşadar, 
vechea concepŃie despre fiinŃe era atât cu partea văzută, cât şi cu cea nevăzută: vizibil era trupul iar invizibilă era 
energia lui (la zei şi oameni se adăuga sufletul, tot din partea invizibilă); în triada rezultată uman, perisabilă era 
partea materială - corpul / trupul - iar partea imaterială era neperisabilă şi avea astfel 2 componente, pe lângă energia 
spirituală, comună şi altor vieŃuitoare, fiind sufletul: un “dublu” al persoanei, capabil să părăsească trupul, putând 
ieşi dar şi să se întoarcă în el (de aceea, cea mai veche omologare a fost cea dintre suflet şi suflare, respectiv vânt / o 
paralelă sugestivă mecanismului conceptual): sufletul era latura eterică a fiinŃei, identificat cu umbra, oglindirea în 
apă ori cu portretizarea, vântul fiind principiul activ, transformator al lumii, intermediar între cer şi pământ, sfânt 
agent purificator asociat mişcării / dinamismului. Triada îndeosebi includea interacŃiunea dintre cele 3 niveluri 
cosmice (celest - terestru - infernal) şi cele 3 nivele ale vieŃii omului (fizic - psihic - spiritual). Energia spirituală a 
dus la forme de dominaŃie umană: în paleocortex - baza stratificării creierului - sunt depozitate toate instinctele 
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primare şi comportamentele primordiale, care se transmit peste generaŃii; tendinŃa spre a găsi un sprijin, un panaceu 
pentru mărirea puterii cu care să fie învinse greutăŃile curente şi-a găsit uşor aplicabilitate pe baza suportului 
ancestral legat de idolatrie, ajungându-se până acolo încât unii lideri au devenit idoli de reacŃie, comportament şi 
drum de viaŃă. Una din cele mai ciudate teorii circulând din vechime a fost cea a tablei şterse - sau “tabula rasa” - ce 
susŃinea că oamenii se nasc fără caracteristici sau predispoziŃii ale personalităŃii; cei care au propus acea teorie (ca 
filozoful Grec Aristotel în secolul IV î.C., călugărul Italian Toma D’Aquino în secolul XIII, psihiatrul Evreu 
Sigmund Freud în secolul XIX, ş.a.) susŃineau că toată capacitatea mentală ar fi rezultatul experienŃei şi educaŃiei, 
însă s-a dovedit ştiinŃific că genele şi alte trăsături familiale, moştenite la naştere, împreună cu anumite instincte 
înăscute, joacă un rol decisiv în comportamentul ulterior / pe lângă experienŃe şi educaŃie: studiile (incluzând şi copii 
adoptaŃi ori gemeni crescuŃi în familii diferite) au tratat modurile prin care gesturi similare - precum zâmbitul, 
anumite trăsături de limbaj, etc. - puteau fi găsite în toată lumea, în culturi total diferite, concluziile fiind legate de 
modul prin care anumite trăsături pot să existe încă de la naştere. În 2009, psiholoaga Cristiana LeviŃchi afirma că 
“genele părinŃilor, structura lor psihologică, modul lor de comportare se transmit din generaŃie în generaŃie; ceea ce 
s-a întâmplat cu un strămoş afectează şi generaŃiile care vin: aşa cum se transmit genele, aşa se transmit şi gândurile, 
ideile, sentimentele, traumele, de la o generaŃie la alta (aşa cum există un inconştient propriu, există şi un inconştient 
de familie, ce se preia, mai ales dacă membrii acesteia nu îşi recunosc şi nu conştientizează problemele, negându-le, 
nu-şi conştientizează trăirile şi Ńin secretele, etc)”. Pe lângă acestea, evoluŃia sistemului imunitar a fost şi la nivelul 
grupelor sanguine dar nu justifică integral viŃa nobilă a sângelui “albastru” (cu toate că faŃă de Gherga s-au 
înregistrat manifestări de venerare în acest sens). Corpul uman se adaptează permanent / şi la un moment dat nu mai 
suportă normalitatea anterioară; permanenta schimbare este menită a asigura mai ales progres dar şi regres. În 
general, statura oamenilor în trecut era mai redusă decât cea actuală; ca factor de progres sunt cele mai vechi 
mărturii despre Gherga, care constant au indicat calităŃi (fizice, intelectuale) peste medie. Vechii Greci, care au 
cultivat un însemnat respect pentru înaintaşi, numeau generaŃiile dinainte de Potop “de aur” (aurul fiind simbolul 
imortalităŃii) şi au explicat - ca şi vechii Evrei, etc. - încrucişările din care au ieşit “uriaşi”, amintiri în acel sens 
rămânând multora dintre cei care au avut de a face cu Gherga, oriunde; de pildă, în 1956 ar fi fost deshumat un 
schelet uman de 5,18 metri, în Gargayan / N Filipinelor.  
 

Sângele Gherga 

 

 
Templul Anatolian Gherga 

 
Relativ recent, analizele genetice au confirmat atât unele tradiŃii şi mituri multi-milenare, cât şi probele 

istorice, respectiv dovezile arheologice: variaŃia genetică de pildă măsurată de Cavalli Sforza pentru Academia 
Americană de ŞtiinŃe în 1997 faŃă de spaŃiul Antic Grec al mileniului I î.C. - în care Gherga a existat, cu Templu 
personal vizibil şi acum în V Turciei - indică pe prima dintre cele 7 trepte de evaluare similaritatea Nordului extrem 
European cu Anatolia, Canaan, etc. (vecinii din imediata apropiere de Anticul spaŃiu Grec):  
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VariaŃia genetică faŃă de Grecia Antică 

 
Se ştie că regenerarea corpului uman - de la care Gherga nu face excepŃie - este prin reînoirea integrală a 

celulelor în cicluri de aproximativ 7 ani, organismul “acordându-se” cu toate cele 3 bioritmuri (fizic, emoŃional, 
intelectual) o dată la circa 248 zile, interval care a fost numit an “biologic” - deci deosebit de anul “calendaristic” al 
celor 365 zile (bisectul având 366 zile).  

 

 
Răspândirea actuală în Europa a grupului genetic N 

 
Sângele dintotdeauna a fost considerat drept vehiculul informaŃiei (transmisă prin fluidul vital). Grupele 

sanguine - la fel ca şi culorile pielii, ochilor, părului, etc. - n-au mare importanŃă, căci determinarea este binară (dată 
doar de părinŃi), astfel încât în timp Gherga-nii au putut avea oricare sânge: cel mai vechi O I (al vânătorilor), Antic 
A II (de la agricultori), cel apărut la Barbari B III sau combinaŃia Medievală AB IV; acestea sunt de altfel în ordine 
şi procentele de răspândire ale lor pe glob în prezent, denumirile fiind preluate de la Cehul Jan Jansky prin cifre 
Romane (1907) şi de la Austriacul Karl Landsteiner (1930) prin litere Latine. 
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Culorile pieilor oamenilor 

 
Spre exemplu, harta din 1940 a culorii pielii oamenilor arăta ca anterior ei cu milenii, aşezarea oamenilor 

devenind destul de stabilă după Potop; pierderea culorii pielii nu este specifică unei populaŃii anume, ci variază cu 
latitudinea: pielea cea mai închisă la culoare se găseşte în apropierea Ecuatorului iar cea mai deschisă la culoare în 
apropierea polilor (cazul scandinavilor în N Europei şi al boşimanilor în S Africii), caracteristicile evoluând în 
corelaŃie direct cu intensitatea luminii solare. Melanina - pigmentul pielii - este un ecran natural şi prezenŃa sa în 
pielea închisă la culoare serveşte drept protecŃie împotriva razelor ultraviolete, ce provoacă arsuri ori cancere ale 
pielii. VariaŃiile semnificative între populaŃii rezultă din adaptarea la climă. 

La fel în timp s-a păstrat în Europa proporŃia craniilor, în răsărit fiind în general mai mari decât în apus (S = 
Epoca Pietrei, J = Epoca Fierului, N = prezent): 
 

 
Mărimile craniilor Europenilor 

 
E de ştiut că în timp creierul uman şi-a micşorat dimensiunile (deoarece schimbările comportamentului 

conduc la adaptări fizice şi mentale, nu invers); reacŃia la stresul supravieŃuirii a fost motorul cel mai puternic al 
dezvoltării mentale, conducând la moduri de gândire şi de existenŃă inovatoare, cumulative (accelerate brusc în 
ultimele 10 milenii). Media staturii Europenilor variază însă mult - acum fiind de la cea mai scundă printre Laponi 
până la cea mai mare printre Muntenegreni - înălŃimea în general fiind influenŃată de adaptabilitatea la mediu, 
incluzând temperatura medie, puterea gravitaŃională a zonei de trai, hrana şi alte condiŃii: doar în câteva generaŃii 
persoanele din regiunile mai calde devin mai înalte, cu braŃele şi picioarele mai lungi, pentru a li se permite 
pierderea mai rapidă a căldurii (cele din regiunile reci devin mai scunde, având braŃele şi picioarele mai scurte, 
pentru a-şi putea păstra mai bine căldura corpului); în SE European, statura înaltă Ghergană a corespuns acelui 
model, fiind a celor ajunşi în zonă din răcoarea ultimei glaciaŃiuni, prin coborârea din munŃii nodului Pamirului ori 
ajunşi dinspre Nord, din Siberia (pe glob, cele mai înalte persoane sunt la izvoarele Nilului, mai ales în Burundi). 
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Culorile părului Europenilor 

 
Spre deosebire de acestea, hărŃile Europene recente - la început de mileniu III - a culorii părului, respectiv a 

culorii ochilor (următoarea), reflectă doar tipul majoritar / şi sunt foarte diferite faŃă de cele din trecutul îndepărtat; e 
de ştiut că din cele mai vechi timpuri, în multe culturi, oamenii purtau părul foarte lung - tăierea fiind considerată de 
rău augur - femeile având părul câteodată până la călcâie iar bărbaŃii bărbi lungi până la brâu (de exemplu, la 
începutul mileniului I î.C. Grecul Hesiod în “Catalogul Femeilor” - papirusul 98 păstrat în Muzeul din Berlin / 
Germania - făcea referire la “părul bogat al lui Gorga” / desigur Gherga, căci ei erau din acelaşi oraş V Anatolian 
Cume, populat de Gherghini). În vechime se considera că podoaba capilară reflecta omul, pletele fiind unite de om 
prin legături de simpatie (derivând astfel cultul moaştelor, începând cu şuviŃele de păr); tăierea părului era ca o 
capitulare, însemnând renunŃarea la propria personalitate: femeile îşi ascundeau părul ca să nu fie ispititoare datorită 
puterii de seducere - ori “vrăjire” - ce putea fi emanată, până în prezent rămânând tradiŃiile Evreicelor, creştinelor, 
musulmanelor, ş.a. de a-şi acoperi părul, îndeosebi la serviciile religioase.  
 

 
Culorile ochilor Europenilor 

 
Ochii Mongoloizi sunt utili în zonele reci: adaptarea la condiŃiile de vânt îngheŃat, împotriva viscolului, etc. 

este cu un pliu suplimentar al pielii - având rol protector - deasupra pleoapelor. HărŃile înfăŃişând culorile ochilor şi 
părului corespund geografic prin distribuŃie cu actuala răspândire genetică Gherga, fiind evidentă accentuarea 
Scandinavă multidimensional consolidată şi de repartiŃia lingvistică (cu albastru sunt limbile Indo-Europene, cu 
galben sunt limbile Uralice / Fino-Ugrice iar cu gri sunt limbile Altaice): 
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Răspândirea actuală în Europa a familiilor lingvistice 

 
În 1988, Americanul Robert Sokal de la Universitatea de Stat din New York a indicat printr-un model 

tridimensional proximităŃile genetice dintre principalele familii lingvistice Europene pe axe reprezentând 
răspândirea, respectiv (pe înălŃime) mărimea asemănării lor: 
 

 
 

 Mai mulŃi savanŃi, printre care în 1958 hematologul Britanic Arthur Mourant, au observat la Laponi cea 
mai neobişnuită distribuŃie de homozigoŃi nu numai de pe continent, ci din lume (apariŃie frecventă acolo de 
exemplu la aproape jumătate din populaŃia cu sângele A II, pe harta următoare cu culoare închisă): 
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DistribuŃia alelei P2 în Europa  

 
Cert este faptul că fiecare grupă de sânge are o specificitate biologică, atât de structură cât şi de 

manifestare, indiferent dacă analiza e “matematică” sau “organică”. Sunt 4 grupe sanguine dar există multe subgrupe 
sanguine (grupele sanguine sunt determinate de membranele globulelor roşii). O repartizare în subgrupe - cea mai 
cunoscută - este cea care are la bază Rh-ul / purtătorul de oxigen din sânge: negativ (adică având predominant cupru, 
fiind la circa 15% din indivizii umani, în Europa cele mai mici valori existând printre Laponi) sau pozitiv (adică 
având predominant fier, la aproximativ 85% din indivizii umani). O altă repartizare este în funcŃie de statutul de 
secretor (cam 80% din populaŃie posedă antigenul întâlnit în majoritatea secreŃiilor organismului: salivă, spermă, 
etc.) sau statutul de nesecretor (până la 20% din populaŃie are antigenul întâlnit strict la nivelul sângelui). Sunt şi alte 
repartizări care tind să diversifice mai mult sau mai puŃin semnificativ cele 4 grupe sanguine de bază, să “creeze” 
indubitabil un “particular” din ce în ce mai bine precizat; fiecare dintre elementele de particularizare este înglobat 
într-o medie dată de practicile şi linia cercetărilor ce au loc permanent la nivel medical, psihologic şi chiar zodiacal, 
în sensul că oamenii au fost creaŃi pentru a rezista unei abordări de medie: trupul permite de multe ori “corectări” / 
“retuşuri” ale erorilor de estimare de la medie la particular. Medicina actuală - chiar supertehnologizată - depinde de 
acumulări de observaŃii efectuate de practicieni într-o perioadă de timp mai mult sau mai puŃin îndelungată, toate 
aceste observaŃii fiind concentrate şi sintetizate pentru a avea o rezultantă generală cât mai viabilă pentru un grup cât 
mai mare de oameni, în baza unor proceduri bine stabilite. Sângele reprezintă toate valorile “întrupate” în viaŃă, 
precum şi tot ceea ce este legat de frumuseŃe, generozitate, elevare (fără a uita de simbolistica generală a culorii 
roşii); de multe ori el este considerat a fi ceva fundamental precum însăşi creaŃia (din punct de vedere natural şi 
religios fiind considerat a fi chiar viaŃa iar din punct de vedere medical reprezentând semnătura strămoşilor 
transmisă pe lungul drum al istoriei). Mai mult, pretutindeni, el este considerat a fi vehiculul de principiu al 
re/generării. Sângele mai corespunde şi căldurii vitale şi trupeşti, precum şi pasiunilor; fie prin asociere, fie 
axiomatic, sângele este vehiculul sufletului, ajungând a fi considerat simbolul comuniunii prin sânge sau al legăturii 
de înfeudare prin jurământul sângelui: rudenia “de sânge”, “legăturile de sânge”, “legământul de sânge” - întâlnite la 
toate popoarele. Magia sângelui a apărut odată cu omul, civilizaŃiile, triburile, monarhiile, elementarele legături de 
rudenie şi altele asemenea fiind dovada vie că sângele a stat la baza istoriei şi evoluŃiei umanităŃii; mai nou (datorită 
studiilor moderne de medicină, genetică, psihologie, etc.) s-a ajuns până la o simbolistică a sângelui legată de 
sănătate, longevitate şi vitalitate, precum şi de manifestarile generale de natură psihologică sau de prestaŃie 
intersocială: s-a ajuns până la a se identifica o relaŃie directă şi concretă de interpretare a variaŃiilor individuale, atât 
în caz de boală, cât şi în starea sănătoasă. În plus, sângele - prin grupele sanguine şi elementele genetice - a ajuns să 
fie o măsură de identificare mai sigură decât oricare alta / cum ar fi actele de identitate, cultura, religia, ş.a. (cu 
utilizare directă în medicina legală şi criminalistică, în determinarea unor comportamente psihologice de bază, etc; 
în trecut se credea că puterea / “mana” oamenilor se afla în sângele lor, din aşa ceva derivând riturile de sacrificio 
sângeros). Străvechiul concept tridimensional uman în perspectivă fizică avea ca referinŃă materială trupul / corpul 
iar ca referinŃe imateriale lega energía / spiritul de creier şi sinele / sufletul de inimă. În prezent, filiaŃiile sunt 
atestate genetic şi nu sanguin dar interesante sunt suprapunerile originare ale grupelor de sânge cu traseul şi 
tipologia Gherga, descrise de specialiştii în zodiac sanguin (profesorul Francez Leone Bourdel a emis ipoteza 
conform căreia între sânge şi comportamentul psihologic există legături iar matematicianul Japonez Masahiko Nomi 
le-a studiat statistic, demonstrând că fiecare grupă sanguină corespunde unui caracter precis, metoda sa de 
caracteriologie fiind acum de pildă frecvent folosită în Japonia şi SUA de către psihologi). În imaginea următoare 
sunt grupele sanguine majoritare pe glob: cu galben O I, cu roşu A II, cu albastru B III (grupa AB IV fiind 
minoritară). 
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Grupa O I 
Prima grupă sanguină, O I, este “suprapusă” perioadei de evoluŃie a omului spre vârful lanŃului trofic şi - 

totodată - perioadei de alimentaŃie preponderent proteică (carnivoră / crudă). Pe atunci, indivizii erau deosebit de 
bine adaptaŃi vieŃii în mişcare, în continuu efort, căliŃi şi rezistenŃi la factorii de mediu (acum suportul fizic s-a 
deteriorat enorm de mult dar poate fi exploatat în special în domeniile sportive). PredominanŃa sa e demnă de luat în 
seamă la nivelul Africii şi e caracterizată de un sistem imunitar puternic şi bine înzestrat; este grupa de sânge care 
caracterizează inteligenŃa nativă, rezistenŃa, îndrăzneala, intuiŃia, viclenia şi optimismul înăscut. Oamenii cu această 
grupă sunt cei mai înclinaŃi spre “beneficiile” eforturilor fizice, organismul acestora având un metabolism “de efort” 
care exploatează bine şi conservă substanŃele nutritive, fiind genul care îşi “descarcă” eficient stresul pe fondul 
efortului fizic, însă aceştia au o intoleranŃă ridicată la schimbarea condiŃiilor de mediu, dietă, bioritm, etc. - tractul 
digestiv, sistemul nervos şi sistemul imunitar al acestor persoane fiind deosebit de viguroase dar numai în condiŃii de 
stabilitate şi de “exploatare normală”. Persoanele de grupa O I se simt mult mai bine în condiŃiile în care activitatea 
lor solicită efort fizic, aceasta având darul de a le calma şi de a le mări moralul; ele se bizuie aproape în exclusivitate 
pe propriile puteri, fiind caracterizate prin mare concentrare, siguranŃă, beneficiind de o “completare” a acestor 
calităŃi cu înclinarea spre acŃiune şi un dezvoltat simŃ al autoconservării, fapt care le propulsează de multe ori în 
ierarhia socială. (Tipul O I este extravertit, cercetător, coleric şi generos, gelos fără a fi ranchiunos, realist, organizat, 
concentrat, afectuos, puŃin agresiv şi nervos, uneori prea orgolios ori încăpăŃânat). Dieta hiperproteică şi 
hiperlipidică îi determină metabolismul cetonic - optim pentru reacŃii rapide şi instinctuale, o altă rezultantă fiind 
starea de relativă euforie (de neimplicare mai mult sau mai puŃin accentuată în “responsabilitatea” vremurilor trăite; 
acest tip de metabolism este cel care favorizează cel mai bine alcoolismul. Statisticile indică ca deŃinătorii grupei O I 
au acea capacitate necesară liderilor de a intui drumul corect, având simŃul conducerii. Este grupa de sânge a celor 
melodici, care se adaptează cu uşurinŃă pretutindeni. Riscurile medicale sunt predispoziŃiile evidente către ulcer (în 
formele gastrice sau duodenale) precum şi spre complicaŃii hepatice de genul colecistitelor, hepatitelor, etc. ori spre 
bolile intestinale inflamatorii cum ar fi colitele, cu o localizare demnă de luat în seamă în special la nivelul 
colonului; următoarea “pondere” de risc o deŃin afecŃiunile inflamatorii, în special cele de tip reumatic - care merg 
foarte uşor până la manifestările cardiace care Ńin de acestea sub forma stenozelor, cardiopatiilor, etc. Pot apărea 
carenŃe vitaminice severe mai ales la nivelul complexului de vitamine B (cu manifestări la nivelul psihomotor - 
tulburări de atenŃie, depresie, hiperactivitate, etc.) sau de vitamina K (favorizând tulburările hemoragipare). Mai pot 
fi alergiile şi tulburările endocrine (îndeosebi cele tiroidiene, datorită lipsei iodului din alimentaŃie - cu “rezultate” 
directe în ceea ce priveşte supraponderalitatea). Grupa are o uşoară intoleranŃă în ceea ce priveşte alimentaŃia lactată, 
fapt ce poate merge până la apariŃia afecŃiunilor legate de lipsa de calciu / destul de des semnalate.  
 

Grupa A II 
În urmă cu 20 de milenii, în Orientul Mijlociu a apărut grupa sanguină A II, datorită şi trecerii omului de la 

stadiul preponderent de carnivor la cel de omnivor / albii au apărut prin modificarea metabolismului vitaminei D; 
albilor la început li se atribuiau de către ceilalŃi oameni - a căror piele nu era albă - cele mai mari rele (albul este şi în 
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prezent culoarea asociată doliului la mulŃi, în special în Asia). E de remarcat că Gherganii ca albi au apărut acum 10 
milenii, în Asia Centrală. Necesitatea colaborării indivizilor nou apăruŃi a dus la structurarea lor psihologică în 
sensul interdependenŃei oamenilor pe fondul noului regim alimentar. Aglomerarea a născut probleme legate de 
rezistenŃa la boli, fapt ce a dus la creşterea fondului imunologic al acestor indivizi (în prezent, rata de supravieŃuire 
este superioară faŃă de cei cu grupa O I), ceea ce i-a făcut să fie recunoscuŃi ca mai puternici şi mai utili grupurilor 
umane şi dezvoltării, asigurând progresul omenirii până la cotele actuale. Grupa este caracterizată prin capacităŃi 
crescute de organizare, abilităŃi în sensul planificării şi muncii în echipă, printr-un stil predominant cooperant, 
răspunzând destul de bine la diverse cerinŃe de adaptare în condiŃiile în care acestea sunt cunoscute şi acceptate (atât 
din punct de vedere al organismului, cât şi din punct de vedere intelectual). Membrii săi sunt inteligenŃi dar şi lenŃi, 
mai ales dacă sunt puşi în faŃa cerinŃelor de reacŃie rapidă (de aici existând un fond psihologic destul de “înclinat” 
spre ordine şi societate ordonată). Principalul câştig este legat de o dezvoltare a respectului faŃă de ceilalŃi, inclusiv 
faŃă de proprietăŃi (comparativ cu fondul psihologic al deŃinătorilor de grupa O I, care sunt “necomplexaŃi” din acest 
punct de vedere). Un oarecare dezavantaj al “integrării” este legat de diminuarea capacităŃilor de conducere (în care 
deŃinătorii de grupa O I excelează), în favoarea cooperării. Totuşi, sunt capabili de a fi lideri mult mai eficienŃi şi 
mai carismatici decât oricine; au caractere tari, deoarece au tendinŃe spre căderile psihice cărora le rezistă mocnit 
(mai ales că “pun totul la inimă”). Este grupa de sânge a celor armonici, care se dezvoltă şi se împlinesc în măsura în 
care se găsesc în acord afectiv cu mediul în care trăiesc. Datorită tendinŃelor spre statornicie, cei din grupa A II sunt 
destul de sensibili mai ales în condiŃiile schimbărilor de mediu ori de activitate, reacŃionând pozitiv doar dacă le este 
permisă o perioadă de adaptare. (Tipul aparŃinând grupei A II este ordonat, stabil, organizat, fidel în dragoste, la care 
raŃiunea însă domină afectivitatea; este tipul dragostei de durată, frecvent pesimist, timid, încercând uneori o lipsă de 
încredere în sine). Sistemele imune şi toate celelalte componente ale organismului sunt sensibile la schimbări rapide. 
Stresul este destul de uşor de “căpătat” şi “închiderea” persoanei, lipsa de randament sau altele asemenea sunt destul 
de “garantate”; la această grupă, el este în directă relaŃie cu activităŃile intelectuale (producând anxietate cu reacŃii de 
inhibare şi / sau ostracizare de tip protectiv, iritabilitate şi / sau hiperactivitate cu reacŃii de cele mai multe ori 
violente - sociabilitatea ridicată neînsemnând că indivizii A II n-au fost şi printre cei mai buni războinici). O realitate 
deosebit de importantă pentru posesorii de grupa A II este necesitatea de a îmbina activitatea fizică cu cea psihică; 
fiind caracterizaŃi de isteŃime dar şi de sensibilitate, ei sunt cei mai înclinaŃi pentru activităŃile mentale de tip 
meditativ atât în sens constructiv, de implicare în viaŃa de zi cu zi (cu reacŃii de răspuns la stimuli), cât şi în sens 
direct (cu reacŃii de integrare). Reversul în privinŃa acestei “puteri” este o mare sensibilitate la “dezintegrarea” 
sistemelor de valori construite eronat sau neacceptate de societate; dacă aceasta apare şi este “conştientizată”, poate 
duce la reacŃii grave la nivelul organismului, cu efecte din cele mai diverse - cum ar fi prăbuşirea sistemului 
imunitar (ca un fel de renunŃare la luptă), cancer (ca un fel de autodizolvare punitivă), boli cardiovasculare severe 
(ca un fel de interiorizare a neputinŃei proprii), etc. Gherganii cu această grupă de sânge pot fi sensibili la boli 
ereditare - ca erorile de metabolism - deoarece sunt homozigoŃi, adică genele cu aceeaşi funcŃie, situate la acelaşi 
nivel şi purtate de cromozomii aceleiaşi perechi sunt identice (majoritatea umană e heterozigotă). 
 

Grupa B III 
Prin amestecul albilor cu galbenii în urmă cu 15 milenii, al locuitorilor stepelor dintre Ural şi Ind, a apărut 

grupa sanguină B III, care caracterizează începuturile cerinŃelor reale de adaptare versatilă a indivizilor umani. 
Nomazi sau sedentari, ei au fost obligaŃi să devină mult mai creativi, mai inventivi, mai practici şi mai tehnici decât 
înaintaşii lor, fapt ce a dus la apariŃia unei linii psihologice clare a deŃinătorilor grupei, fiind una a adaptării. În plus, 
a intervenit o creştere a cerinŃelor de rezistenŃă fizică (necesară deplasării pe distanŃe mari sau a muncii susŃinute 
pentru sedentari). Este grupa de sânge a celor ritmici, perseverenŃi, capabili să-şi urmeze drumul fără să sufere prea 
mult din pricina loviturilor vieŃii (sunt pasionali, intuitivi, originali şi creativi, acestei grupe aparŃinându-i mulŃi 
artişti; dezinhibaŃi, sunt adesea seducători dar sunt imprevizibili, solitari, uneori deprimaŃi şi neascultători). Din 
punct de vedere organic, aceşti oameni beneficiază de capacităŃi net superioare tuturor celorlalte grupe sanguine, 
caracteristice fiind un sistem imunitar cu adevărat puternic, un suport psihologic de adaptare dintre cele mai 
eficiente şi având sistemul digestiv cel mai flexibil (în comparaŃie cu deŃinătorii de alte grupe sanguine); totuşi, 
această “flexibilitate” are reversul ei, deoarece sistemul digestiv tolerant favorizează deficite semnificative la nivelul 
metabolismului magneziului, cu repercusiuni la nivelul sistemului imunitar - “căderi” imunitare severe. Sedentarii 
sunt mult mai adaptaŃi aglomerărilor, fiind orientaŃi spre evoluŃie individuală (în detrimentul evoluŃiei de grup, a 
muncii în echipă) iar cei nomazi sunt mult mai pragmatici. DotaŃi cu capacitatea de a suporta privaŃiuni şi tensiuni 
pentru o perioadă de timp îndelungată, au totuşi predispoziŃia spre oboseală cronică sau cedări ale sistemului 
endocrin (în special la nivel pancreatic - cu rezultante diabetice semnificative), mai ales pe fondul dezechilibrării 
sistemului nervos sau al excesului de efort fizic / caracteristic acestora fiind efortul fizic moderat. Empatici prin 
excelenŃă, deŃinătorii de grupa B III au capacitatea de a se înŃelege foarte uşor cu cei din jurul lor.  
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Grupa AB IV 
Grupa sanguină AB IV (cea mai nouă şi mai puŃin răspândită) este cea a asimilării şi complexităŃii, 

caracterizată prin cea mai bună rezistenŃă la boli transmisibile sau boli autoimune dar şi cea mai slabă faŃă de cancer 
sau stress; a luat naştere din amestecul populaŃiei albe de grupă sanguină A I cu populaŃia nomadă având grupa 
sanguină B III, după momentul istoric al valurilor migratoare (care au “rupt” graniŃele stabilite de societăŃile 
dominante din acea perioadă), fiind grupa complexităŃii dar şi a nesiguranŃei, caracterizată prin evitarea eforturilor 
fizice exagerate iar la nivel psihologic marcată de anxietate şi iritabilitate. (Membrii grupei AB IV sunt foarte 
sensibili, intuitivi, adesea imprevizibili, generoşi, sociabili şi diplomaŃi; totuşi, sunt irascibili, indecişi şi uneori 
ranchiunoşi şi nedisciplinaŃi). Pot avea afecŃiuni cardiace grave şi anemii greu de controlat. Datorită 
“fundamentului” bazat pe toate celelalte grupe de sânge, AB IV este deseori numită şi grupa “cameleonică”. Pe 
planul aptitudinilor, membrii săi sunt foarte dotaŃi dar adesea instabili, fiind fie “excelenŃi” moştenitori de zestre ai 
grupelor “iniŃiale”, caracterizaŃi printr-un răspuns optim la stres în plan spiritual, fizic sau la nivelul energiei 
creatoare, fie “bastarzi” moştenitori ai deficienŃelor, integrare în mediu până la anularea persoanei ori inhibaŃi la 
nivelul activităŃilor comunitare; mândri şi spirituali, foarte atrăgători şi populari, au un comportament relativ bizar 
datorat abordărilor aspectelor vieŃii fără a conştientiza integral consecinŃele şi responsabilităŃile (de aceea există de 
multe ori pericolul ca “să aibă 2 feŃe” sau să fie uşor interpretaŃi a fi lipsiŃi de loialitate). Cancerul - mai ales cel 
gastric - le penalizează imediat erorile de comportament, având o incidenŃă crescută, atât prin intermediul 
dezechilibrelor psihice, cât şi prin ale celor alimentare. DelicateŃea posesorilor de grupă AB IV este completată de 
reala lor înclinaŃie spre mister. 

 

Părintele 1 AB AB AB AB B A A O O O   

Părintele 2 AB B A O B B A B A O 

O         X X X X X X 

A X X X X   X X   X   

B X X X X X X   X     

Grupa de 
sânge posibilă 

a copilului  
 

AB X X X     X         

CombinaŃii sanguine 
 

Copilul primeşte grupa sanguină în funcŃie de părinŃi şi familia poate trece de-a lungul generaŃiilor prin 
toate grupele sanguine. Ceea ce se ştie din bunul simŃ popular este împrumutul în sensul că foarte des fiica seamănă 
tatălui şi fiul mamei iar nepoŃii moştenesc evident bunicii iar cu trecerea vârstei diminuarea naturală a 
metabolismului uman este foarte redusă, cu circa două procente la fiecare deceniu de viaŃă. Transfuziile mici de 
sânge integral sunt în sensul de la O I (donator universal) la AB IV (receptor universal) dar pentru transfuzii mari - 
mai mult de jumătate de litru - trebuie aceeaşi grupă sanguină / pentru evitarea producerii în exces a anticorpilor. 

 
Grupa Poate dona la Poate primi de la 

O O, A, B, AB O 
A A, B, AB O, A 
B B, AB O, A, B 

AB AB O, A, B, AB 
CompatibilităŃi sanguine 

 
Mama Gherga 

 
Din cele mai vechi timpuri, la Gherga s-a manifestat atitudinea şamanică bazată pe iubire şi iertare, ce era 

asupra percepŃiilor semenilor şi nu direct asupra semenilor - precepte regăsite în toate religiile şi constant la mulŃi 
oameni înaintea morŃii; perpetuarea Gherga s-a datorat atât celor care o venerau pe Mamă (în vechime, în Epoca 
Pietrei, ascendenŃa era ştiută prin mamă - cea care năştea şi creştea copiii), de la începuturi bărbaŃii Gherga fiind cei 
care respectau mult asta / o devoŃiune ce s-a transmis atât de-a lungul timpului, cât şi în spaŃiile de trai ale Gherga-

nilor, pentru fortificarea prin trăirea prezentului - rezistând faŃă de viitorul impus de modificările altora. O 
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reconstituire a înfăŃişării ei a fost realizată după o sculptură Europeană într-un fildeş de mamut (masiva rudă a 
elefantului din emisfera Nordică, ultimii mamuŃi - cei lânoşi - supravieŃuind până în Epoca Bronzului în N Siberiei, 
în zona dominată de grupul genetic uman N ca al Gherga / IakuŃii numindu-i “taurii apelor”): 

 

   
Doamna-zeu 

 
În 1899, Aromânul (după mama Georgica) Nicolae Tesla - marele inventator al mileniului II, “părintele 

curentului alternativ”, cel care în 1895 a inaugurat prima hidrocentrală din lume, la Cascada Niagara 43,08 lat. N, 
79,07 long. V - în căutările sale de energie a experimentat şi documentat rezonanŃa electromagnetică globală 
exercitată între pământ şi atmosferă / cer iar în 1952 fizicianul German Otto Schumann a exprimat matematic 
modelul radiaŃiei, măsurătorile arătând-o ca având foarte joasa frecvenŃă de 7,83 HerŃi / cicli pe secundă, cu 
armonici datorate perturbaŃiilor induse de fulgere, activităŃile soarelui, alternanŃele diurno-nocturne, anotimpuri, 
configuraŃia magnetică a Pământului, compoziŃia atmosferei, etc. “RadiaŃia Schumann” are lungimea de undă egală 
cu circumferinŃa Pământului iar intensitatea sa uşor fluctuantă des coincide cu aceea a undelor cerebrale umane - 
sincronizarea realizându-se mai ales în timpul somnului dar armonia putându-se împlini şi în stare de conştienŃă - 
ajutând recuperarea şi menŃinerea stării energetice prin efectele ce le provoacă la nivel celular (fiecare fiinŃă umană 
are propriul câmp bioenergetic care vibrează pe frecvenŃa specifică nivelului de viaŃă, datorită însumării 
nenumăratelor impulsuri ce controlează activităŃile organelor, creierul centralizându-le şi controlându-le, undele 
cerebrale constituind o expresie măsurabilă); de pildă, la astronauŃi “răul de cosmos” prin depăşirea atmosferei, cu 
ieşirea din zona pulsatorie a planetei, ar apărea prin lipsa mediului electromagnetic terestru şi de aceea aparatura de 
la bordul fiecărei nave spaŃiale ce transportă oameni include obligatoriu un generator special pe extrem de joasa 
frecvenŃă a radiaŃiei Pământului. Interesant este că în concepŃia creştină bazată pe închipuirea timpurie a rabinilor 
despre Gheena - din cele mai recente 2 milenii doar, căci în patru cincimi din cele 10 milenii ale perioadei analizei 
Gherga a fost altfel - infernul e legat de pământ iar divinul de cer, ceea ce, considerând lingvistic clasica translaŃie 
K / G, ar corespunde etimologiei “energiei cosmice” / “spiritului ceresc” pentru Gherga = Ker-Ka (din proto Indo-
Europenele Ker pentru “cer” şi Ka pentru “spirit” ori “mana”, adică forŃa impersonală cu caracter sacru aflată în 
orice lucru sau fiinŃă, fiind potenŃa fecundă - de calitate - a substanŃelor, încă fiind utilizate expresii ca “mană 
cerească”). În prima accepŃiune - istoric cea mai veche şi logic cea mai simplă - Kerka / Gherga a rezultat din 
unirea spiritului ceresc Ker cu energia pământului / gliei Ka (la rândul său, Indo-Europeanul Ker provenind din 
fuziunea Ki-Ri). Criptograful Indian Subhash Kak în 1996 a ilustrat conceptul Indo-European: 
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În sorgintea Gherga - ca sinteză GherGa - se poate considera şi că ZeiŃa Ga a Pământului a fost fecundată 

de spiritul ceresc KerKa, rezultând fuziunea dintre Cer şi Pământ KerGa, apoi fiica preluând însuşirile mamei 
ajungând a fi recunoscută, în diferite contexte, sub diverse denumiri, drept Kerka, Kerga, Kirke, Ghirghe, 
Gherga, etc. (de altfel, comunicarea dintre Cer şi Pământ era de sorginte şamanică, în actualul spaŃiu Românesc 
practicienii fiind ştiuŃi din timpul GeŃilor ca “grindinarii” - sau “salmanii” / “solomonarii” - care săgetau norii când 
descântau ploile şi purtau câte o toacă agăŃată la gât). Marea Mamă Ga / Gheia - care exista dinaintea Potopului - la 
Potop s-a cuplat cu Ker (Ki-Ri / Ker-Ka) şi post-diluvian, adică după Potop, l-a născut pe Ker-Ga / Gherga: de la 
Potop încoace, fiicele Gherga - care au preluat însuşirile Mamei - au născut alŃi Gherga, ş.a.m.d.; e de observat că 
încă din marele trecut, pronunŃia Kerka s-a consolidat Gherga. În imaginile următoare este înfăŃişată forŃa 
energetică a spiritului Ka (respectiv Ga, căci conceptul provenea de la Gaia, Mama Pământului), pe vase din 
mileniul VI î.C. - ZorlenŃu Mare 45,27 lat. N, 21,57 long. E / judeŃul Caraş-Severin - la acele timpuri ritualul fiind 
cu ridicarea mâinilor spre cer, ca ramurile unui pom, la moarte fantoma Ka, respectiv conştiinŃa umană, rămânând 
ancorată Pământului Ga, după cum se vede:  
 

   
Ka în Banatul mileniului VI î.C. 

 
Undele electromagnetice de joasă frecvenŃă sunt generate şi de fenomene naturale ce au efecte la scară 

foarte mare, distingându-se munŃii înalŃi ce primesc mai multă radiaŃie solară (la suprafaŃa mării energia solară 
ajunsă este jumătate din cea intrată în atmosferă). Fulgerele manifestate în cavitatea rezonatoare formată de planetă 
cu atmosfera ei - câte circa o mie în fiecare clipă pe glob - ce reprezintă descărcări imense de energie, la scară pot fi 
asemuite cu impulsurile nervilor corpului, Pământul comportându-se ca un uriaş condensator electric (dacă n-ar 
exista fulgere în permanenŃă într-o parte sau alta a globului, sarcina atmosferei s-ar difuza în câteva minute, însă prin 
intermediul lor se redistribuie constant); în decursul unei zile pot fi puse în evidenŃă un maxim de câteva ore a 
amplitudinii sarcinii deasupra celui mai mare continent - Asia - urmat de o activitate cu durată aproape la fel în 
Africa. ProporŃional cu percepŃiile umane, acordarea undelor cerebrale cu frecvenŃa radiaŃiei Pământului 
revitalizează centrii energetici umani - alimentându-i din imensa energie liberă disponibilă - conştiinŃa extinzându-se 
astfel cu beneficii ca “reîncărcarea bateriilor” organismului uman, cu efecte ca amplificarea vitalităŃii, buna 
dispoziŃie, pregnanta blândeŃe, dispariŃia anxietăŃilor, etc. (acestea fiind printre motivele unor proceduri şi utilizării 
unor anumite stiluri de muzică, dansurilor şamanice, incantaŃiilor, drogurilor, exorcizărilor sau altor tehnici de gen, 
ca organizarea spaŃiului de trai prin exploatarea proprietăŃilor locale electromagnetice ale mediului terestru, 
începând cu construcŃiile şi terminând cu aranjamentele interioare şi exterioare, ce şi-au probat eficienŃa în timp). 
Corpul uman are centrii din partea superioară a corpului în legătură cu energiile cerului iar cei din partea inferioară 
în legătură cu energiile pământului / gliei; partea superioară a corpului uman este legată de viaŃa spirituală iar cea 
inferioară este legată de cea fizică (o funcŃionare corectă a corpului este asigurată de deschiderea tuturor centrilor 
săi, atât a celor superiori, cât şi a celor inferiori). Chiar şi anumite cuvinte din rugăciuni - rostite cu credinŃă - 
reprezintă mantre (cuvinte-cheie), ce fac ca un fior interior, ca un curent, să străbată corpul din cap până în picioare: 
explicat religios, acela este răspunsul divin primit de credincios. E certificat ştiinŃific faptul că toate organismele 
planetei detectează şi absorb semnalele electromagnetice ale mediului dar le şi răspund, investigaŃiile demonstrând 
că la oameni fenomenul de comunicare este în principal pe meridianele acupuncturii; de exemplu, cercetătorii în 
multe laboratoare au evidenŃiat că practicienii terapiilor ştiute ca orientale combinate cu tehnici de respiraŃie, cei 
aflaŃi în stare de relaxare indusă prin masaj, în meditaŃie ori în transă, au emisii de unde cerebrale generate de 
descărcări electromagnetice ce caracterizează activitatea neuronală mult peste media puterii semnalelor obişnuite ale 
oamenilor. În trecut, oamenii îşi dedicau mai mult timp decât acum atât contemplării cerului cât şi introspecŃiei 
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organismului (fiind mai aproape de natură decât în prezent, când mediul artificial creat mai ales de Epoca Modernă a 
îndepărtat petrecerea îndelungată directă sub bolta cerească a multora iar avuŃia s-a extins la mai mult decât propriul 
corp); se poate observa că noŃiunile de “natură” şi “naŃiune” au un trunchi comun în majoritatea limbilor, datorită 
raportărilor culturale la mediu (de altfel, cercetătorul Olandez Solco Tromp a descoperit în 1963 că “nu există organ 
din corpul uman asupra căruia să nu aibă efect schimbările meteo, acele efecte reflectându-se în procesele mentale 
ale persoanei”). Istoricul religiilor Mircea Eliade în studiul despre sacru şi profan descria că trăsătura esenŃială a 
omului arhaic era dorinŃa de întoarcere la origini, pentru a se regăsi într-o lume puternică, proaspătă şi curată - aşa 
cum era iniŃial - considerând că astfel îşi asumă o mare responsabilitate. Anticii au definit sacrul şi profanul: în 
secolul I î.C., jurisconsultul Roman Trebastius Testa în prima carte a lucrării sale “Despre lucrurile sfinte” a scris că 
“sacru este tot ceea ce e socotit ca fiind a zeilor” iar Macrobius 385 - 430 în a treia carte a lucrării “Saturnalia” a 
scris că “despre profan toŃi sunt de părere că înseamnă ceea ce e în afara templului, departe de un loc sfinŃit, departe 
de cult” (exemplu a dat Vergiliu 70 - 19 î.C. în Eneida 6:258: “Departe, rămâneŃi departe, voi cei profani - a strigat 
Sibila / Circe - nu vă apropiaŃi de dumbrava sacră / unde e intrarea în infern”). Referitor la Circe - una din formele 
Latine pentru Ghirghe / Gherga - în 2006, profesorul Timotei Ursu a precizat: “pronunŃarea latină reală a grupurilor 
Ce-Ci şi Ge-Gi era Ke-Ki şi Ghe-Ghi”. Concretizându-şi experienŃa religioasă, mai strâns legată de viaŃă, Marea 
ZeiŃă legată de pământ pentru omul arhaic a devenit mai accesibilă, acumulând şi puteri cereşti / preluate prin 
omologare în ritualuri (ca mamă era însoŃită de câte un mamifer mare, fiind în vârstă era însoŃită de o pasăre); de 
altfel, în numeroase culturi încă se utilizează termenii de “Ńara-mamă”, “limba maternă”, etc. / deoarece în trecut 
Pământul era popular personificat ca “Maica Domnului” iar prin ceremonie - cuvânt arhaic - se înŃelege şi în 
prezent oficierea unui act solemn (posibil derivat din străvechea solemnitate religioasă a nunŃii Gliei cu Cerul, ce a 
fost în Epoca Pietrei). Gherganii erau cei care nu s-au mai limitat la legătura pământeană, ci au reprezentat trecerea 
la nivel superior - a fuziunii cu cerul - şi deci de a trăi expresiv dimensiunile lărgite ale unei alte paradigme (decât 
cea anterioară, veche şi oarecum limitată). Suedeza Kristina Berggren şi Americanul James Harrod notau în 
“Jurnalul religiilor preistorice” din 1996: “Divinitatea feminină era uneori diferită de mama fertilă, însă era venerată 
sub acelaşi nume; ei îi erau asociate simboluri geometrice şi animale prin statui sau desene care nu întotdeauna erau 
religioase, ci aveau şi scop practic de joacă ori pentru decor. Un simbol pe atunci era mai mult decât o metaforă ori o 
alegorie. Artiştii pre-istorici intenŃionau prin lucrările lor să sugereze numeroasele puteri ale vieŃii şi de aceea 
utilizau multe simboluri geometrice iar exprimarea nu cuprindea doar cuvinte ci şi imagini, dansuri, ritualuri, etc.” 
Cultul pentru Marea ZeiŃă sau Mama Divină era nelipsit din religia primordială a oamenilor în Epoca Pietrei, cultura 
maternă fiind cea care a făurit monumentele megalitice (ce făceau mereu referire la ea, uneori şi sub aspectul teribil 
de regină a morŃilor - şi în ipostaza păsării de pradă gaia care ia sufletul la moartea omului - până azi propagându-se 
ideea că “totul din Ńărână este şi în Ńărână se întoarce”); decedaŃii pe atunci erau îngropaŃi în poziŃia ghemuită a 
fătului, ca respect pentru Marea Mamă. Măsurătorile au constatat că la sacrii megaliŃi apele freatice jucau un rol 
important în combinaŃie cu energia telurică a solului unde erau, ce împreună cu geometria şi orientarea astronomică 
a monumentelor induceau curenŃi de frecvenŃă joasă în câmpuri electromagnetice influenŃând prin experienŃa 
iluminării oamenii supuşi ritualurilor / manifestările obişnuite în perimetrul lor fiind de agitaŃie, anxietate, ameŃeală, 
nervozitate, refacere, slăbiciune, etc. (iar de aceea primele metale utilizate în istorie au fost cele bune conducătoare 
de electricitate - ca aurul şi cuprul - folosite însă separat de piatra megaliŃilor, datorită răspunsului lor vibratoriu 
diferit, până în Evul Mediu majoritatea locaşelor de cult fiind realizate fără a încorpora piese prelucrate din metal în 
construcŃia lor, deoarece exista o consideraŃie spirituală deosebită pentru materialele provenite direct din sânul 
Mamei-Pământ). E de remarcat că în Bazinul Dunării inferioare au fost primele ansambluri din lume de obiecte din 
aur.  

Pe o întindere temporală din Epoca Pietrei până în Antichitate, în locuri de exemplu ca Siberia, N Indiei, 
Sumer, Sahara, Caucaz, Anatolia, Balcani, Banat, etc. a fost explicit - direct şi clar - dovedită Mama Gherga: 
practic, vestea despre puterea ei a dominat religios oamenii timp de milenii (o performanŃă unică în istoria omenirii). 
În Epoca Pietrei organizarea societăŃii era matri-liniară, adică neamurile erau ştiute prin mamă, Gherga fiind o 
rezonanŃă apărută din timpurile Neanderthaliene, întâi prin Ga pentru Pământ şi apoi, prin împreunarea din timpul 
Potopului cu Cerul, ca GherGa. Din perechea formată de tatăl ceresc şi mama pământeană a apărut Gherga: o 
veste ştiută de omenire în ultimele 10 milenii. Marea Mamă, cuplată cu omul cerului, a devenit femeia Gherga, 
mama copiilor Gherga: Mama Gherga era respectată nu doar de Gherga, ci şi de alŃii care au cunoscut-o. MulŃi 
savanŃi, printre care Dr. Spence Wells, coordonatorul Proiectului Genografic - de pildă prin lucrarea “Germenul 
Pandorei” din 2010 - au fost nevoiŃi să admită că omenirea actuală îşi are începutul acum 10 milenii în Asia 
Centrală: un timp şi un loc ce corespunde în arborele genetic uman tocmai mutaŃiei Gherga. După mutaŃia genetică 
de la începutul mileniului VIII î.C. din Asia Centrală, au sosit de acolo primii Gherga în Banat. În imaginea 
următoare se poate observa răspândirea fondului genetic al mutaŃiei paterne precedente Gherga, din care îşi are 
sorgintea actualul tip uman Gherga (areal în care a fost iniŃial întâlnită Marea Mamă): 
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MărŃişorul 

 
MărŃişorul reprezintă în fapt firul răsucit roşu-alb şi nu obiectul ornamental care se leagă de acel fir 

(component adăugat ulterior), purtat la sfârşitul iernii, din dimineaŃa de 1 martie / Ziua Marii Mame - dinaintea 
răsăritului Soarelui - până la sosirea primelor berze vestind primăvara. ÎnŃelesul său esenŃial din Epoca Pietrei era 
acela de sărbătoare de început de an, culorile sale îmbinând nuanŃa zorilor: roşiaticul crepuscului de dimineaŃă cu 
albul zilei. MărŃişorul e un fel de talisman, destinat să poarte noroc. El se oferea de Anul Nou, care începea în 
martie, cu colinde agrare, împreună cu urările - neschimbate până azi - de bine, de sănătate, de bucurii, de dragoste 
(e de ştiut că în Europa tradiŃia colindatului se mai păstrează cu preponderenŃă doar pe teritoriul Românesc; din 
Epoca Pietrei, colinda se cânta în cercul închis al colindătorilor - desemnând discul solar - fiind un obicei masculin 
de binecuvântare, protecŃie şi bună-vestire, de Anul Nou, darul oferit de gazde colindătorilor de obicei fiind colacul 
în formă de soare). Anu a fost primul zeu al omenirii - ca personificarea soarelui - şi de la miezul nopŃii Anului Nou 
îşi căpăta denumirea de An Vechi; speranŃa era de regenerare a universului înconjurător, marea divinitate An 
respectată de Man - adică Om - născându-se, crescând, îmbătrânind şi murind împreună cu calendarul, după care 
renăştea (e de remarcat că în Sumer numele Zeului Cerului era Anu, a cărui femeie a fost ZeiŃa Pământului Ki - 
denumită acolo Mami / adică Marea Mamă - urmaşii lor fiind prinŃii Gargari, veneraŃi în Mesopotamia mai ales la 
Karkara şi Girsu). Ceea ce în lumea vedică (din N Indiei) era ştiut ca Manu - primul om - în lumea Sumeriană era 
Anu; din prinŃii Sumerieni Anu s-au tras observatorii Ghergari / Grigori de pe ÎnălŃimile Golan din N Galileii - 
după cum a scris Enoh, străbunicul lui Noe - care propagau învăŃăturile Şcolii Gherga / ”Gărga Kula” din N Indiei 
(înfiinŃată de astronomii Garga şi atestată în mileniul VI î.C. în Bazinul Ghargar / acum al Indului). La trecerea de 
la ciclul vechi (Anul Vechi) la ciclul nou (Anul Nou) se desfăşura un spectacol ritual ce urmărea, în esenŃă, un 
singur scop: renovarea simbolică a luminii (obŃinerea unei figuri circulare denumită An a devenit simbolul 
fundamental al stăpânirii timpului); înnoirea anului cuprindea ideea perfecŃiunii începuturilor, a beatitudinii ”vârstei 
de aur”, motiv pentru care oamenii tuturor timpurilor aşteptau cu mare nerăbdare sosirea noului an (ca jertfă 
divinităŃii adorate, schimbarea anului cerea sacrificiu uman, înlocuit după realizarea Brazdei lui Iorgu, în actualul 
spaŃiu Românesc, cu cel al porcului: animalul era sacrificat în cinstea lui Osiris - fiind favoritul fratelui aceluia, Set - 
începând de la solstiŃiul de iarnă şi consumat, căci anotimpul rece favorizează conservarea, până la sosirea 
primăverii / obicei rămas şi azi la Români). Toate popoarele vechi - în special cele din zona geroasă - adorau 
prioritar soarele; de exemplu, George Coşbuc 1866 - 1918 afirma că MărŃişorul era în legătură cu vechiul cult al 
soarelui şi mai târziu al focului (fetele purtau MărŃişorul şi ca să nu le ardă soarele, să fie albe la faŃă şi deci 
frumoase corespunzător etaloanelor Epocii Pietrei). Abia de la sfârşitul Evului Mediu Românii celebrează Anul Nou 
în 1 ianuarie, până atunci prima lună a anului fiind martie iar ultima lună din an era februarie - de aceea şi lunile se 
numesc septembrie / a şaptea lună, octombrie / a opta, noiembrie / a noua, decembrie / a zecea (calendarul universal 
din prezent se bazează pe cel solar introdus de Romani prin Iuliu Cezar în 46 î.C., ce l-a preluat din Egipt); zilele 
săptămânii, deoarece în vechime omul era mai influenŃat de corpurile cereşti, le reflectă pe cele ce pot fi văzute cu 
ochiul liber - în secolul I Romanii preluând conceptul de la Perşi, căci până atunci ei aveau un ciclu de 8 zile - în 
ordinea: prima zi a Soarelui, a doua zi a Lunii, apoi Marte, Mercur, Jupiter, Venus şi Saturn (de altfel, trebuie ştiut 
că un astronom Gherga - notat Garga în Sanscrită - în N Indiei încă din mileniul anterior Romanilor se referea la 
săptămâna de 7 zile, de duminică până sâmbătă, legiferată astfel din 2010 şi de către Biserica Ortodoxă Română). 
Luna e asociată principiului feminin, primenirii timpului şi renovării naturii (calendarul lunar l-a precedat pe cel 
solar); deoarece într-o perioadă de 28 de zile luna se naşte, creşte până devină plină şi apoi moare, în vechime - 
datorită dispariŃiei pe 3 nopŃi - luna era considerată moartă dar şi apoi prima care învie, fiind atât măsură a timpului, 
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cât şi făgăduială explicită a veşnicei reîntoarceri, evocând subconştientul, visul şi imaginaŃia. Luna martie şi-a primit 
numele de la Marte, populara divinitate Pelasgă care a inventat şi organizat oştirea. În multe săpături arheologice din 
România s-au găsit Mărtişoare de la sfârşitul mileniului VII î.C.; sub forma unor mici pietre de râu vopsite în alb şi 
roşu, ele erau înşirate pe aŃă şi se purtau la gât. TradiŃia lui există păstrată în lume numai între Macedonia şi 
Moldova - un spaŃiu în centrul căruia este Banatul - regiune unde prezenŃa Gherga e cea mai numeroasă din lume. 
Culoarea roşie, dată de foc, sânge şi soare, era atribuită vieŃii, deci femeii; în schimb, albul, conferit de limpezimea 
apelor, de aspectul norilor, era specifică înŃelepciunii bărbatului. De altfel, şnurul MărŃişorului exprimă împletirea 
inseparabilă a celor 2 principii ca o permanentă mişcare a materiei; el semnifică schimbul de forŃe vitale care dau 
naştere viului, în necurmatul ciclu al naturii: albul ca o reminiscenŃă a imensităŃii ultimei glaciaŃiuni şi caracteristic 
iernilor adică lipsei de viaŃă, împreună cu roşul vitalităŃii, fertilităŃii. Ulterior, combinaŃia negru-roşu - în vechime a 
bucuriei şi vitalităŃii - a fost declarată creştin ca a Satanei, dintre ele totuşi culoarea feminină roşie (asociată prin 
tradiŃie Atlantelor, care erau subordonate albilor Hiperborei, după cum a observat şi filozoful Francez Rene Guenon 
1866 - 1951) de exemplu ajungând pe steaguri cea mai răspândită; acum steaguri alb-roşii au Anglia, Austria, 
Canada, Danemarca, ElveŃia, Georgia, Groenlanda, Hong Kong, Indonezia, Japonia, Malta, Monaco, Nepal, Polonia, 
Qatar, Singapore, Tonga, Turcia, etc. 
 

 
MărŃişorul 

 
În majoritatea culturilor lumii, roşul e culoarea focului şi a sângelui, a dragostei şi a vieŃii, a speranŃei şi a 

sacrificiului; un sinonim al frumuseŃii şi elevaŃiei, al abnegaŃiei şi vigorii în luptă. După datele arheologiei, culoarea 
roşie a fost valorificată din Epoca Pietrei: vopsirea craniilor în ocru / roşu sau desenele în roşu de pe pereŃii 
peşterilor aveau rostul magic de a asigura oamenilor o nouă viaŃă în “lumea de dincolo”; superstiŃiile şi credinŃele în 
legătură cu puterile supranaturale ale acestei culori au supravieŃuit mult timp, în cele mai diverse arii geografice sau 
culturale (de exemplu, lumea Antică practica ştergerea cu sângele animalelor sacrificate, ceea ce avea semnificaŃia 
unei renaşteri iniŃiatice; pentru a feri corpul de rele şi a stimula forŃele, deseori corpurile oamenilor erau pictate cu 
vopsea roşie). Baba Hârca / Dochia - ştiută cu numele aşa în corelaŃie cu mult mai târzia Dacia - a fost o realitate în 
Epoca Pietrei (documentată de mulŃi savanŃi Români), fiind socotită bătrână / adică din vechime. Zilele “babei” sunt 
în preajma începutului primăverii, ca un scenariu de înnoire a anului însoŃit de aprinderea rituală a focurilor - cu 
vreascuri uscate pentru a produce multe scântei, în semn de bunăstare - afumarea anexelor gospodăreşti, prepararea 
alimentelor specifice, etc.; de tradiŃia ei se leagă semnificaŃia celui mai frumos obicei de primăvară - MărŃişorul - 
adevărată funie a anului care adună laolaltă iarna şi vara, simbolizate de şnurul bicolor făcut cadou la începutul 
anului. În raport cu scurgerea anului, la solstiŃiul de vară, maica este Drăgaica / Sânziana - tânără / matură - 
transformările sale celebrate în Nedei (anagramă ca aliteraŃia Indiei), fiind amintirea matriarhatului, când era Kirke / 
Ghirghe, cu dans în cerc; crucea încadrată în cerc era simbolul străvechi al Pământului / Gheiei, în Antichitate 
preotesele Gete care slujeau Soarelui celebrând-o pe Marea Mamă de exemplu prin dansuri şi cântece în hora 
Ciuleandra, în secolul I î.C. istoricul Diodor Sicul indicând că horele erau tipice Hiperboreilor (ele reflectând cultul 
spiralei solare din Epoca Pietrei, în hora deschisă dansatorii fiind conduşi într-o spirală simbolizând urcarea la cer: 
un concept şamanic). Conform cercetătorului Român Adrian Bucurescu, denumirea horei Ciulandra a preoteselor 
soarelui provenea de la jertfele făcute, precum ale cerbilor (Constantin Olariu în “MigraŃia Nordică” a scris că 
“cerbul în română vine din limba vorbită prin mileniul V î.C. şi care se regăseşte în sumeriană astfel: cer = lumina 
zilei, bu = bou, având înŃelesul de taur ceresc ce vine să aducă fertilitate şi prosperitate pe pământ”); taurolatria a 
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fost atestată în India vedică, Sumer, vechiul Egipt, Creta minoică, ş.a.: taurul roşcat pentru Şiva, taurobolia 
(sacrificiul ritualic de tauri) în cinstea lui Mitra / la vechii Iranieni, tiara cu coarne de taur a regilor Sumerului, taurul 
Apis la Egipteni pentru Osiris, capul de bour / taur ca emblema Moldovei, etc. PorŃile Cerului erau norii, pe care 
horele îi adunau sau împrăştiau - în funcŃie de anotimpuri - căci horele deschideau ori închideau PorŃile Cerului, 
pentru a îngădui comunicarea sau chiar trecerea zeilor. Spirala de altfel e caracteristică galaxiilor, inclusiv Căii 
Lactee - în care este sistemul solar - având aceeaşi formă: 
 

 
 

Hora destăinuia în simbolismul ei primar unirea jucătorilor ca pe cea cu divinitatea tutelară imaginată în 
centru, legănarea domoală a horitorilor denota drumul parcurs pe cer de soare şi lună, baterea pământului cu piciorul 
traducea contactul cu ZeiŃa-Mamă, chiuiturile peste horă erau relicvele incantaŃiilor către Cer, starea de magie fiind 
a părtaşilor aceluiaşi destin mitic, acceptat brav şi senin. În Epoca Pietrei, hora era elementul de legătură între cultul 
ZeiŃei Mamă şi cultul solar, fiind expresia colectivă a spontaneităŃii creatoare. Nedeile Epocii Pietrei - sau rugile - la 
care horele nu lipseau, mai există şi azi în Banat (acum la hramurile bisericilor): o dată pe an, rudele şi prietenii se 
adună nu numai pentru a petrece, ci mai ales pentru împărtăşirea faptelor fiecăruia, supuse neamului spre 
autentificare.  

 

Ouăle încondeiate 

 
În acelaşi cadru faptic, cromatic şi temporal cu MărŃişorul şi vestirea primăverii, ca simbol al echilibrului, 

creaŃiei şi fecundităŃii, oul de pasăre pictat cu model roşu era oferit pentru sărbătorirea echinocŃiului de primăvară / 
21 III - obicei perpetuat din Epoca Pietrei; până în prezent, cea mai mare religie din lume, celebrându-şi cea mai 
mare sărbătoare a sa cu ouă încondeiate, a păstrat de fapt tradiŃia ancestrală a asocierii roşu-alb (practica brodării lor 
a dus la plasarea de ouă pictate în mormintele vechilor Egipteni, colorarea ouălor era în Asia din cele mai vechi 
timpuri - schimbate de prieteni cu ocazia echinocŃiului de primăvară - iar în Europa, răspândirea obiceiului s-a 
petrecut prin culoarul Văii Dunării). La început, ouăle se vopseau cu plante, în roşu - simbolizând culoarea discului 
solar la răsărit şi apus; convenŃional, în martie ele ca viziune spirituală încheiau sărbătorirea Mamei Ghirghe 

(începută cu MărŃişorul) şi din perspectivă astronomică vesteau mărirea zilei din emisfera Nordică. În Antichitate, 
ouăle “muncite” / “împestriŃate” s-au constituit la Romani într-o mărturie a datinilor. Creştinii au preluat acea 
transmitere, atingând culmile artei prin tehnica, simbolistica şi perfecŃiunea cu care sunt lucrate ouăle de Paşti (cea 
mai mare sărbătoare creştină). Atitudinea Gherga-nilor - cei care ante-diluvian acceptau matriarhatul - a fost că 
după Potop au ajuns să sprijine şi patriarhatul, pentru o nouă organizare a lumii, cea dominantă de acum / la care 
Gherga a contribuit esenŃial (deja la sfârşitul ultimei glaciaŃiuni cultura era egalitară - structura socială onorând atât 
femeile, cât şi bărbaŃii - după cum afirma de exemplu în lucrarea “FeŃele ZeiŃei” din 1997 Austriaca Lotte Motz); 
arheoloaga Americană Marija Gimbutas 1921 - 1994 afirma că patriarhatul a fost introdus în Europa de Ghergarii / 
Gargarii din Caucaz cu circa 3 milenii înaintea vestitelor lor cuplări în festivalurile de primăvară cu Amazoanele, 
adică de la sfârşitul mileniului VIII î.C. (e de ştiut că festivalurile de primăvară - conform tuturor surselor Antice - 
erau organizate de Gargari / Ghergari, Amazoanele deplasându-se pentru participare anual din Ńinuturile lor având 
scopul precis de împerechere cu organizatorii, în scopul procreerii: dintre copiii născuŃi, fetele rămâneau la mame iar 
băieŃii, la festivalul din anul următor, erau aduşi taŃilor spre creştere).  
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Vestirea primăverii 
 

Dintre flori, ghiocelul a rămas simbol al primăverii, întrucât înfloreşte în timpul topirii zăpezii: reprezintă 
un simbol al purităŃii, rezistenŃei, speranŃei, modestiei şi chiar al umilinŃei acceptate dar şi al înălŃării prin smerenie. 
Despre păsări, se ştie că urmează în migraŃie magnetismul terestru (s-a dovedit şi că penele păsărilor transformă 
sunetele emise de ele în unde electromagnetice), în emisfera Nordică deplasându-se în fiecare primăvară dinspre S - 
unde ziua e mai scurtă - deoarece au astfel mai mult timp să-şi realizeze cuiburile, să strângă hrană pentru pui şi să 
se reproducă; prin tradiŃie Română, principalii soli ai primăverii dintotdeauna au fost berzele / cocostârcii (sau 
“gruiele”, din Latinul pentru cocori), de a căror venire au fost legate numeroase practici magice străvechi, acele 
păsări în trecutul îndepărtat fiind considerate sfinte. Prin sosirea din Sud ele anunŃau zorii noului an, cu primăvara la 
cei vechi începând viaŃa agricolă (la Slavi denumirea asemănătoare berzei o are luna martie). Etimologul Român 
Sorin Olteanu a studiat provenienŃa denumirii berzei, legând-o de substratul Pelasg “bherga” pentru “pestriŃ” / 
atributul său coloristic, dintre numeroasele aşezări BănăŃene cu locuitori Gherga, toponimic de exemplu fiind 
semnificativă Berzovia 45,26 lat. N, 21,38 long. E / judeŃul Caraş-Severin (fostă Berzobis în Antichitate, castrul său 
ajungând sediul unei legiuni Romane, acolo fiind şi o şcoală Antică de fierari); lingvistul Mircea Homorodean a 
explicat: “Numele de locuri (alcătuind aşa-zisa toponimie) au fost create pentru a facilita orientarea în mediul 
geografic. Majoritatea la început au fost cuvinte comune din limba curentă: substantive însemnând ’râu’, ’şes’, 
’deal’, ’munte’, etc. Calitatea de etichetă cu funcŃia de orientare a determinat o izolare a numelor de locuri în limba 
curentă şi în acelaşi timp o conservare prelungită a lor, chiar de milenii. Aşa se explică de ce multe dintre toponime 
aparŃin unor faze vechi de evoluŃie a limbilor şi chiar unor limbi acum dispărute”. De altfel, în susul Râului Bârzava 
- în Valea căruia e Berzovia - în amonte de Bocşa, este şi acum “Punctul Gherga”, lângă care e Cantonul Minda din 
marginea ReşiŃei 45,18 lat. N, 21,53 long. E: reper topografic la poalele Masivului Semenic spre multele peşteri 
locuite acolo din Epoca Pietrei (în 1892, printre constituanŃii AsociaŃiei Urbariale ReşiŃa - cu un teren acolo de 
aproape 500 hectare - a fost o duzină de Gherga). Limba Pelasgă era foarte veche, ea dezvoltându-se înainte de 
Indo-Europeană, Grecii Homer şi Herodot de pildă afirmând că era “o limbă barbară”. Antici ca istoricul Myrsilus 
din Insula Lesbos, geograful poreclit Strabon = Saşiul din Anatoliana aşezare Amasia 40,39 lat. N, 35,50 long. E 
(denumită aşa după regina Amasis a Amazoanelor care a înfiinŃat-o / el învăŃând în Caria, łinutul GherghiŃilor) şi 
alŃii au explicat că Aheii, strămoşii Elenilor, numeau pe vechii oameni, deoarece migrau mereu, drept “Pelasgi” - 
adică berze, cocori - rădăcina cuvântului fiind Gheras însemnând bătrâni, înŃelesul celor 2 de fapt rămânând acelaşi: 
cei din vechime care se tot mutau (ca păsările). În imaginea următoare - din prima capitală a Regatului Cariei / al 
GherghiŃilor Anatolieni - se vede cuibul berzelor de pe mormântul tatălui lui Mausol: 
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Pelasgii erau Europenii albi ai Epocii Pietrei de după Potop - adică de la dezgheŃarea ultimei glaciaŃiuni - 
trăind îndeosebi pe centurile de stepă din marginea calotei de gheaŃă aflată în retragere spre Nord, unde existau din 
beşug mai ales turme de animale; atmosfera ozonată din preajma gheŃarilor era prielnică vieŃuitoarelor - florei, 
faunei, inclusiv oamenilor - care se simŃeau în largul lor şi aveau proporŃii mărite. Trebuie ştiut că mai ales pentru 
vânarea păsărilor (mai puŃin a berzelor, ce erau foarte respectate) pe atunci se utiliza şi bumerangul, instrument 
devenit simbolul superiorităŃii în ierarhia socială, asociat nobililor. Regiunea Banatului era inima Pelasgiei; Gherga 
este BănăŃean şi a fost atestat ca Pelasg, inclusiv Hiperboreu - adică extrem Nordic - dovedit de nenumărate izvoare 
(“părintele istoriei” Herodot, din łinutul Anatolian al GherghiŃilor, călător la timpul său, în secolul V î.C., între 
Sahara şi Siberia, a indicat că prima rută Hiperboree a fost din Arctica la Adriatica). E de ştiut că Lukshu Karca / 
Lyxes Karka - tatăl lui Herodot - dintr-o bogată familie din fosta regiune Anatoliană Caria (conform Enciclopediei 
bizantine Suda dar şi arheologului Turc Canaan Kucukeren în 2011), în 515 î.C. şi-a început serviciul militar în 
Borsippa 32,23 lat. N, 44,20 long. E / Irak, după cum relevă o inscripŃie de acolo, descrisă în 1989 de cercetătorii 
Muhammad Dandamaev, Vladimir Lukonin şi Philip Kohl pentru Universitatea Britanică Cambridge; când acela s-a 
retras din activitatea militară şi s-a însurat cu Dryo în Halicarnos / în prezent Bodrum s-a născut Herodotos: cel care 
a devenit părintele istoriei” l-a avut ca unchi - fratele tatălui său - pe poetul Panyasis şi ca frate pe Theodoros (a 
crescut ca refugiat politic la poalele Muntelui Kerkis / Kerketeus - cel mai înalt al Insulei Samos - populată de 
GherghiŃi). 
 

 
Herodot Karka, părintele istoriei 
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Astronomul Torbjorn Urke de la Planetariul American din Buffalo în 2008 a prezentat din mitologia Sami 
(“mit” e cuvânt Grec însemnând “povestire” iar Finezii - printre care sunt cei mai mulŃi Sami - se autonumesc 
“Suomi”, la apus de ei fiind Suedia) că tocmai Guerga era regele cârdului / stolului de berze imaginat pe Calea 
Lactee migrând dinspre S spre N, având menirea de a comunica divinei conducătoare a păsărilor numărul celor care 
s-au născut şi au murit cât timp se găseau în Nord. Finezul Aage Solbakk - care a studiat şamanii şi folclorul Sami - 
a găsit că Guerga era asimilat în literatura de acolo şi direct cu numele de cocor Guorga (de pildă, Kaisa Hakkinen 
în 2005 şi Edit Bogar în 2007 au indicat etimologia Guorga printre Sami din Laponia ca provenind din proto-
Uralicul Karke). E de remarcat că puternicii Gherga-ni au marcat istoria lumii, cu rezultate şi în vocabularele 
diverselor limbi, inclusiv în Română. În 1835, folcloristul Elias Lonnrot a localizat “tărâmul eroilor Finezi” în 
Kerkeş (acum în Rusia, la graniŃa cu Finlanda 65,09 lat. N, 31,18 long. E, între Karelia şi Laponia); în Karelia / 
Carelia sunt toponime rezonând asemănător cu Gherga, ca Gorka 62,21 lat. N, 34,53 long. E, Kerkyies / Kerkkies 
65,15 lat. N, 31,03 long. E, Kerkkala / Kerkkyalya 66,25 lat. N, 29,08 long. E, etc. iar în partea cea mai Nordică a 
Laponiei - şi a Europei - este regiunea Girkonjarga / Kirkenes 70 lat. N, 30 long. E (azi împărŃită de Rusia, 
Finlanda şi Norvegia), ai cărei primi locuitori au fost Sami. E de ştiut că în mitologia Nordică frumoasa uriaşă 
Gerðr - în pronunŃie Ghergur, pe scurt Gherd - era ZeiŃa Pământului (descendenŃii ei au fost conducătorii 
Vikingilor, respectiv casa regală Suedeză de acum) iar zeul suprem era Odin: Ghergar Caucazian, după cum a 
relevat la începutul mileniului III proiectul de cercetare condus de etnograful Norvegian Thor Heyerdahl în cadrul 
populaŃiei Udi - urmaşa Gargarilor de la Poarta dintre Asia şi Europa - din actualul Azerbaidjan. 

 

 
Gherga pe cerul Lapon 

 
Cocorii - “Grus” din familia “Gruide”, păsări ce au cuiburi în EurAsia şi iernează la izvorul Nilului - au 

impresionat din cele mai vechi timpuri, inclusiv în zone ca răsăritul Mediteran, Arabia şi Extremul Orient: Grecii îi 
numeau Gheranos, Arabii înainte de islam îi divinizau în Mecca sub denumirea Gharaniq, populaŃia Caucaziano-
Tibetană Ainu (însemnând “a oamenilor”, prima civilizatoare în Insulele Kurile, dintre Rusia şi Japonia) avea dansul 
şamanic al cocorilor, etc. De altfel, răspândirea Gherganilor sub forma onomastică de Gargar / Gar-Gar, rezonând 
doar cu cerul Ker / Gher - fundalul pe care zburau acele păsări - a fost după mutaŃia genetică din nodul Pamirului 
de acum 10 milenii: GarGar / Ghargar, etc. (denumire astfel consacrată doar în preajma nodului Pamirului - în 
Caucaz şi în N Indiei); prin întâlnirea Mamei Divine Ga / Ghe, a reieşit Ghar-Ga, Ghar-Ghe, Gher-Ga, etc., căci 
Marea ZeiŃă a fost soŃia Gargar şi mama Gherga. Cocostârcii / berzele îşi fac cuiburile nu la adăpost ca păsările 
obişnuite, ci în punctele cele mai înalte ale pomilor sau pe vârfuri de stâlpi, fără umbră, în expunerea aerului (ele 
fiind păsări asociate cu neprihănirea / ce stă pură deasupra tuturor). Sfântul Maxim Mărturisitorul 580 - 662, prieten 
bun cu guvernatorul N Africii din Cartagina pentru Imperiul Bizantin Gheorghius / Grigore (care era din familia 
imperială bizantină / respectiv Dinastia Heracliană), a scris în Filocalia: “Cocostârcul este o pasăre ce vieŃuieşte în 
atâta neprihănire, că atunci când are să se împreune plânge 40 de zile. Iar cuibul şi-l aşează în arbori, unde nu e 
umbrit de nimic, ci are aer curat. Prin aceasta se indică neprihănirea. Căci aceasta e deasupra tuturor virtuŃilor. Ea stă 
departe şi de cele ce cad sub simŃuri, nefiind umbrită de nimic din cele vremelnice”. În trecut, persistând ideea că 
sufletele nenăscuŃilor erau din mediu umed - iar berzele frecventând aşa ceva - printre credinŃele legate de berze a 
apărut asocierea că ar duce bebeluşi, unii considerând cuibul berzelor ca protector, alŃii găsind prezenŃa berzelor ca 
norocoasă, obiceiul lor migrator făcându-le să devină emblemele călătorilor (care le urmau rutele), etc. / toate cu 
impact puternic în spaŃiile prezenŃei Gherga. În 1994, Ivan Eseev în “DicŃionar de simboluri şi arhetipuri cultural” - 
publicat la Timişoara - a scris: “În iconografia precreştină dar şi cea creştină, e zugrăvită barza Ńinând în cioc un 
şarpe; exprimă lupta luminii cu întunericul, a binelui cu răul. Românii o consideră pasărea ocrotitoare a casei şi de 
aceea, distrugerea cuibului berzei e un mare păcat”. Ca o influenŃă culturală, până acum există exprimarea vârstei 
oamenilor prin numărul de primăveri şi nu marcându-se alt anotimp. Prezenta lucrare intenŃionează să anunŃe şi ea 
ceva deosebit - nu primăvara, ci cu cuvintele proprii, pentru viitor - atât perpetuarea Gherga, cât şi cunoaşterea 
Gherga.  
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Divinizarea Gherga 

 
În 1949, eseista Franceză Simone de Beauvoir în tratatul “Al doilea sex” - considerat “o biblie a 

feminismului” - a descris tipologia caracterelor deformate de milenii, respingând mitul “eternului feminin”: “La 
primitivi viaŃa era foarte grea, maternitatea menind femeii o existenŃă mai pronunŃat sedentară. ConcepŃia nomazilor 
pentru care nu exista decât clipa a fost substituită de cea a sedentarilor, înrădăcinată în trecut şi anexându-şi viitorul, 
ce venera strămoşul totemic care dădea numele membrilor clanului, manifestând interes pentru descendenŃii ce vor 
moşteni şi asigura supravieŃuirea. Ansamblul clanului reunit sub un acelaşi totem se bucura de un acelaşi teritoriu, 
realizând o identitate persistentă, sfidând dispersia timpului; comunităŃile au ajuns să se recunoască şi prin copii iar 
mama era în mod evident necesară naşterii lor, aşa încât era pe prim plan. Copiii aparŃineau clanului mamei, îi 
purtau numele, se bucurau de drepturile sale, inclusiv de teritoriu. Proprietatea se transmitea prin femei, în termeni 
mistici lor aparŃinându-le pământul; regimul dreptului natural se caracteriza printr-o veritabilă asimilare a femeii cu 
pământul - fiindcă şi în femeie şi în pământ se împlineşte, parcurgându-şi avatarurile, permanenŃa vieŃii, care în 
esenŃă este zămislirea. Sedentarii admirau misterul fecundităŃii (la nomazi procrearea era mai mult un accident) şi 
natura apărea ca o mamă. Misterioasele efluvii emanate de femei erau în corelare cu bogăŃiile - fiind considerate ca 
daruri supranaturale - adesea printre preocupările esenŃiale ale timpului de atunci ele şi organizând schimburile 
comerciale de bunuri. Starea preponderent casnică a femeilor menŃinea şi propaga viaŃa clanului, de lucrul şi 
virtuŃile lor magice depinzând atât copiii cât şi prosperitatea grupului al căror suflet erau. O asemenea putere a 
femeilor inspira bărbaŃilor un respect ce s-a reflectat în cult; în divinitatea feminină era venerată ideea de 
fecunditate. Idol suprem, ca fiinŃă sacră, era un tabu; datorită puterilor ce le deŃinea, exista Marea ZeiŃă privită ca 
magiciană, peste tot fiind dătătoare de viaŃă şi capricioasă ca natura, exerciŃiul său fiind dincolo de registrul uman / 
amintirea timpului când deŃinea rangul cel mai înalt în societate a străbătut istoria. Femeile însă nu erau decât 
mediatoarele dreptului, nu şi deŃinătoarele lui / astfel că nu erau privilegiate mai mult decât permiteau regulile 
comunităŃilor din care făceau parte. Deoarece religia aceea era legată de imperiul duratei ireductibile, al hazardului 
şi al misterului, a apărut necesitatea creării unei lumi noi, cei rămaşi sub stăpânirea ZeiŃei-Mamă fiind consideraŃi ca 
opriŃi la un stadiu primitiv. A apărut parteneriatul, asocierea în cuplu cu alt principiu de fecunditate - cel masculin al 
luminii şi energiei virile - triumfând astfel transcendenŃa asupra imanenŃei, tehnica asupra magiei şi raŃiunea asupra 
superstiŃiei. Uniunea principiilor feminin şi masculin rămâne necesară mecanismului fecundităŃii, al vieŃii şi al 
ordinii societăŃii. BărbaŃii întotdeauna au fixat regulile şi au controlat societatea”. Pentru milenii, religia de vârf a 
omenirii a fost cea pentru Marea ZeiŃă, mama tuturor - adică atât a femeilor, cât şi a bărbaŃilor - de aceea cultul fiind 
armonios respectat de toŃi: era de forŃă pentru că-i năştea pe toŃi, guverna tot, era simplă şi universală, traversând 
uşor toate mediile sociale şi culturale, comunica prin vise, era plăcută şi nu impunea restricŃii, celebrările sale fiind 
mereu orientate spre bucurie. Post-diluvian (respectiv după Potop / adică după retragerea calotei Nordice), 
Gherganii au fost printre cei semnificativi care au introdus progresul în lume, numiŃi similar cu cei care ancestral au 
venerat-o pe Mama Gherga, simbolurile ce însoŃeau acel parcurs înmulŃindu-se - toate multiplu legate de Gherga: 
geografic, istoric / temporal, cultural / religios, nominal, etc. (firesc rezultând elementele divinizării Gherga, dintre 
ale căror aspecte câteva fiind revelate în această lucrare).  
 

 

Statuetă antropomorfă în Banat 
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Primul creuzet al întâlnirii din Europa a principiilor civilizatoare feminin şi masculin a fost Banatul - unde 
prezenŃa Gherga este şi cea mai numeroasă din lume - iar în actualul spaŃiu Românesc, din mare vechime, semnul 
asociat fuziunii exista: sacra şi vast / masiv răspândita timp de milenii “cruce solară” (blamată datorită deturnării 
fasciste din secolul XX; anterior însă, în 1896, Institutul Smithsonian din Statele Unite ale Americii a publicat 
cercetarea antropologului Thomas Wilson despre ceea ce în Sanscrită se numea Svastică - simbolul universal din 
Epoca Pietrei pentru semnul bun al norocului, ca îmbinarea a 2 bumerange - iar în Greacă drept Gammadion / 
datorită întrunirii meandrate a literei G = Gamma, notată Γ), la Pelasgi, adică EuroAsiaticii post-diluvieni, de pildă 
Gherga-nele preotesele ale Marii ZeiŃe Ghirighe / GherghiŃia făcându-şi tatuaje pe corpurile lor astfel.  

 

 
 
 Cercetătorul Român Gabriel Gheorghe a consemnat că “religia şi cultura vedică au reprezentat cea mai 
veche manifestare culturală în spaŃiul carpato-danubian; deşi cultura vedică a dispărut ca realitate cu foarte mult 
timp în urmă, trăirile oamenilor vedici au continuat să fie practicate de populaŃia românească de-a lungul mileniilor, 
ca obiceiuri transmise din tată în fiu”. Semnul Svasticii, simbolul divinităŃii supreme a Pelasgilor, reprezentând 
fulgerul - sau lumina, viaŃa, sănătatea şi averea - s-a păstrat până la începutul secolului XX în cusăturile Româncelor 
din Banat şi Ardeal (Svastica în Egipt a apărut doar în timpul faraonilor; în India face parte şi în prezent din cea mai 
populară simbolistică). E de remarcat că veşmintele tradiŃionale la Români nu prea s-au schimbat de-a lungul 
mileniilor, conservatorismul vestimentar neînsemnând lipsă de fantezie, ci perfecŃiune, hainele de altfel fiind 
deosebit de comode şi funcŃionale. Dr. Gabriel Gorun de la Institutul Mina Minovici afirma în 2010: “Rolul 
primordial pur estetic al tatuajului a fost treptat extrapolat în evoluŃia societăŃii umane către atribuirea de valenŃe 
religioase (’icoane’ pe piele), curative (’anti-deochiuri’ la purtător), de ’evidenŃă a populaŃiei’ (prin atribuirea unor 
simboluri comune pentru fiecare membru al clanului), pe bresle (cu tatuaje indicând profesia), militare (cu tatuarea 
armei), etc.”; de-a lungul timpului, în neamul Gherga - mai ales în marele trecut - tatuajul era o prezenŃă obişnuită. 
Academicianul Român Romulus Vulcănescu 1912 - 1999 a scris: “Omul primitiv se tatua, integral sau parŃial, pentru 
ca să se deghizeze magic, ca să-şi însemne corpul cu embleme tribale şi ca să se împodobească din orgoliu sexual. 
Uneori tatuajul se realiza prin inciziuni adânci în pielea feŃei şi a corpului, începând din copilărie. Repetarea anuală 
a tatuării se termina printr-un fel de sculptură în piele. Fiecare însemn tatuat purta un nume şi îndeplinea în 
economia ornamentală a tatuajului un anume rol ideogramic. Cine cunoştea semnificaŃia deosebită a motivelor astfel 
tatuate putea citi titlurile gentilice ale posesorilor, genealogia lor totemică şi preferinŃele personale. Formele 
documentate arheologic degajau prin elementele lor esenŃiale structuri mitologice, motivele fiind aşezate simetric pe 
umeri (cercuri concentrice), pe corp (linii în zig-zag), pe abdomen (spirale), pe coapse / pulpe (imitând ramuri), etc. 
Eugen Comşa şi Octavian RăuŃ au prezentat figurine din Banatul Epocii Pietrei pe frunŃile cărora se văd tatuaje. 
Tatuajul ca procedeu de deghizare corporală şi facială a fost transmis apoi în alcătuirea costumelor şi măştilor de 
faŃă”. Dr. Florin Draşovean - arheolog BănăŃean - în 2005 a notat despre funcŃionalitatea măştii rituale din Banatul 
mileniului V î.C.: “Masca reprezenta spiritul înaintaşilor sau animalul totemic. ’Masca este personajul înfăŃişat şi nu 
chipul lui. Masca însemna duhul celui răposat sau chiar animalul înfăŃişat. Masca nu este doar un simbol al acestor 
puteri; ele însele sălăşuiesc în mască’ scria în 1964 Iulius Lips. În 1970, Romulus Vulcănescu considera că măştile 
erau tratate drept întruchipări ale duhurilor clanului şi în consecinŃă vracii erau obligaŃi să le poarte cu respect şi să 
le îngrijească ca pe nişte făpturi sacre. În aceste condiŃii, ca accesoriu, masca conŃinea puterea puterea protectivă a 
strămoşilor, acea putere magică direcŃionată împotriva răului iar purtarea ei contribuia la impunerea voinŃei 
purtătorului ei. Acesta era pătruns de forŃa conferită de mască şi era scos din cadrele timpului şi spaŃiului profan 
dobândind o altă identitate şi alte atribute. Prin urmare masca era, în acelaşi timp, o forŃă magică plenipotentă 
îndreptată împotriva răului şi o cale de transmitere a puterilor din lumea spiritelor spre lumea profană; pe de altă 
parte, masca conferea purtătorului forŃa necesară ce făcea ca voinŃa sa să fie impusă cu tărie şi în acelaşi timp îl 
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plasa în afara timpului profan detaşându-l de propria individualitate, de ocazionalul şi trecătorul fiinŃei umane, 
punându-l în afara legilor obişnuite. Cultura măştii era compusă dintr-un întreg eşafodaj de concepŃii filozofice ce îşi 
aveau rădăcina în modalitatea de raportare a societăŃii la natură. Acestea, rezultate ale unui ritual elaborat, atente 
până la cele mai mici detalii, nu lăsau nimic la voia întâmplării, începând cu confecŃionarea şi decorarea măştii şi 
terminând cu gestualistica şi incantaŃiile ritualice. Dacă se iau în considerare toate aceste indicii, rezultă următorul 
scenariu posibil: la fondarea unei noi case aveau loc ritualuri pentru a îndepărta daunele şi rănile provocate în trupul 
Pământului prin scoaterea lutului şi a invoca apărarea casei şi locuitorilor ei împotriva răului. În acest context, o 
persoană purta o mască realizată special pentru acest ritual, ce a fost făcută din acelaşi lut din care tocmai au fost 
construite zidurile. După terminarea ritualului de consacrare, masca trebuia apărată de cei neiniŃiaŃi şi ascunsă de 
societatea civilă, pentru a asigura şi permanentiza efectul ritualului prin distrugerea punŃii dintre cele două lumi, pe 
care a îndeplinit-o masca. Pentru a fi siguri de acest lucru, masca era ruptă şi bucăŃile depuse în locuri diferite, ce 
trebuiau să aibă o legătură importantă cu ridicarea casei”. Dansurile cu măşti au fost legate de riturile agrare, 
nupŃiale, iniŃiatice şi funerare, la care “participau” şi cei morŃi, divinităŃile şi geniile tutelare ale neamului, de regulă 
masca fiind imitaŃia strămoşului, ce conŃinea o putere magică împotriva răului (dar producea şi groază celor din jur, 
impunându-le voinŃa purtătorului măştii; şi purtătorul măştii era pătruns de forŃa ei, scos din timpul şi spaŃiul profan, 
fără a-şi mai manifesta “eul” individual - irepetabil tocmai prin ceea ce avea mai statornic - în raport cu alŃii / act de 
unde a derivat noŃiunea de “persoană”). Mai recent în istorie, masca s-a identificat cu metamorfoza dedublării şi 
mimetismului, păstrându-şi funcŃia de a-şi pune purtătorul în afara legilor obişnuite, ca de pildă prin rostirea 
adevărului ori prin a pedepsi, fără a fi pedepsită. 
 

Primele aşezări din Europa 

 
Trecutul a fost foarte complex şi fascinant. Prezentul material este unul de incursiune prin timp şi pe teren 

(având Banatul ca acelaşi punct de plecare şi sosire), urmărind aceeaşi temă: Gherga. Încălzirea care a fost la 
încheierea ultimei glaciaŃiuni, în mileniile X - IX î.C., a determinat traiul oamenilor în zone noi; apoi Potopul - 
determinat de creşterea apelor datorită topirii gheŃurilor - a fost simultan cu ultima mutaŃie genetică Gherga, care a 
dus la apariŃia tipului uman actual Gherga. 
 

 
Traseele Epocii Pietrei 

 
E de ştiut că încă dinaintea Potopului - ca şi izvoarele ce erau sacre pentru că aduceau apă de pe cealalaltă 

lume - peştera era considerată drept pântec sfânt al Mamei Pământ, îndepărtarea pentru locuire sub cerul liber 
datorându-se apariŃiei agriculturii, progresul din Banat fiind evident. În 2005, cercetătorul Vasile Vasilescu a scris 
despre Epoca Pietrei în spaŃiul Românesc: “Omul - între vieŃuitoare - s-a dovedit a fi deosebit prin câteva aspecte 
fundamentale; între acestea s-a găsit şi sentimentul de nesiguranŃă, de protecŃie, stare generată de impulsuri venite 
din mediul exterior, deosebite fiind cele din gama cromatică roşie. A fost o credinŃă unică, universală: a apărut şi o 
entitate atotputernică - cerul ocrotitor - acelei forŃe fiindu-i cerut sprijin prin mijloace precum rugă şi mulŃumiri, 
cinstiri prin ofrande, dialog prin adoraŃii, scenarii specifice, ş.a. Lumea timpului vechi a avut divinitatea concretizată 
prin chipul soarelui şi reprezentată prin ideogramele solare. Oamenii erau religioşi; în ungherele locuinŃelor rupestre 
păstrau materialele necesare practicilor cultice (marcate cu roşu, ideograme în dialog cu cerul, etc.) iar mormintele 
erau sub bătăturile locuinŃelor. Practicile cultice au trecut pe plan superior ridicându-se construcŃii pe sol şi chiar în 
platforme pe înălŃimi - cât mai aproape de cer - în sanctuare. În asemenea locaşe de cult slujeau marile preotese - 
femei alese - aspectul cultic generalizat fiind de atunci marcat numai cu ajutorul ritualului creat anume de ele. La 
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finalul Epocii Pietrei trebuie să se fi închegat nedeile solare şi pe platformele alpine, când au răsărit MunŃi SfinŃi în 
CarpaŃii Apuseni (Gugu, Găina), ş.a.”. În spaŃiul actual Românesc au fost primele aşezări din Europa (pe Valea 
Dunării, la ieşirea din Defileul Dunării, la PorŃile de Fier, în mileniul VII î.C., de când şi de unde a rămas MărŃişorul 
/ obicei de atunci păstrat azi numai de Români şi Bulgari), împreună cu prima scriere din lume, în Banat, pe Văile 
Dunării şi Mureşului, în mileniul VI î.C. / inscripŃiile fiind despre venerata mamă Ghirghe / Ghi-ri-ghe. Oamenii 
între secolele LVII î.C. şi XLIII î.C. - la amplitudinea de dezvoltare cea mai ridicată a acelei culturi - erau grupaŃi în 
oraşe cu până la 2000 de clădiri (cele mai largi aglomerări urbane din lumea acelui timp, cu sisteme de fortificaŃie şi 
organizarea locuinŃelor pe străzi), casele fiind adunate înăuntrul gardurilor, unele cu etaj, având 6 - 8 încăperi, 
conŃinând cuptoare, mobilate cu războaie de Ńesut, încadrate în lemn, cu pereŃi în tencuială de argilă şi podea din 
pământ întărit: o cultură robustă, având arhitectură impunătoare, cu palate, locaşe de cult şi construcŃii civice mari. 
Cercetările au arătat că atunci cetăŃenii lor erau primii din lume în artă, tehnologie şi comerŃ la mare distanŃă, cultura 
încheindu-se cu cel mai mare megalit de pe glob, prin trasarea Brazdei lui Iorgu / Novac (adică a celui “nou”) la 
momentul începerii civilizaŃiei Egiptene, sub conducerea Gherga-nului Osiris, ştiut ca “stăpânul celor 2 tărâmuri”: 
stăpânul cerului şi al gliei / pământului. 
 

 
Primele aşezări din Europa 

 
În mileniul I î.C. - la începutul secolului V î.C., când s-a încheiat Epoca Fierului - poetul Pindar menŃiona 

PorŃile de Fier 44,40 lat. N, 22,31 long. E ca Gherdap (nume ce rezona cu înŃelesul de “înălŃimi cereşti”, prin 
alăturarea Ker şi Dagh), denumirea de Gerdap fiind utilizată şi în prezent de către Sârbi, care au amenajat pe Valea 
Dunării cel mai mare Parc NaŃional al Ńării lor, pentru prezervarea biodiversităŃii zonei; Românii dar şi Turcii, ş.a., 
folosesc “gherdap” pentru a desemna locul îngust şi stâncos de pe cursul unei ape (trebuie ştiut că tipic Timocenilor 
- adică locuitorilor Români de pe partea dreaptă a Dunării, majoritarii regiunii Sârbe de la PorŃile de Fier - este că 
pronunŃă “d” ca “gh”). În continuare se poate vedea Dunărea la „Cazane”:  
 

  
Gherdap 
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AtenŃia asupra Banatului se justifică şi prin faptul că în prezent concentraŃia Gherga în regiune este cea 
mai mare din lume. În urmă cu 8 milenii, când a fost apogeul acelei culturi (de prime aşezări Europene stabile în 
afara peşterilor, care a introdus în lume scrierea sub forma pictografică dar şi tradiŃii specifice, între care MărŃişorul, 
ouăle roşii, portul, etc.), în centrul ei era Banatul - pe atunci cu climă aproape Mediterană / şi acum e cea mai caldă 
regiune a României - având floră cu orhidee de pildă şi faună cu vieŃuitoare originale, unele dispărute între timp, ca 
bourul (taur sălbatic, provenit din NV Indiei, strămoşul vacilor domesticite), bizonul / zimbrul, brebul / castorul, 
cerbul lopătar, leul de cavernă, măgarul sălbatic, etc. altele încă existând, ca râsul, scorpionul, vulturul Egiptean, 
vipera cu corn, etc., fiind de remarcat că şi în prezent CarpaŃii au cei mai mulŃi lincşi, lupi şi urşi din Europa; răcirea 
climei - devenită şi umedă - în mileniul V î.C. a determinat mişcări ale populaŃiei.  
 

 
Bazinul Dunării mijlocii în mileniul V î.C. 

 
În Banat s-a ajuns la existenŃa celei mai mari fortificaŃii de pământ din Europa, pe o întindere de 17,22 

kmp, cu 4 inele - cel exterior fiind lung de 15735 metri, cu principala poartă spre răsărit, de unde se zăreau CarpaŃii - 
având locuinŃe circulare, semi-îngropate, cu structuri din lemn şi acoperite de paie, la Corneşti-Iazuri 45,56 lat. N, 
21,14 long. E / comuna OrŃişoara, judeŃul Timiş, activă mai ales pentru 2 milenii, între Epoca Bronzului şi 
începuturile Medievale (vechea localitate a fost extinsă când a căzut Troia / adică la sfârşitul Epocii Bronzului); 
aşezarea, la 24 km N de centrul Timişoarei, era întărită cu valuri de pământ, palisade de lemn, şanŃuri, etc. 
presupunându-se că la un moment dat a fost capitala Hunilor (istoricul Trac Priscus a descris în 448 foarte 
asemănător Curtea lui Attila, unde l-a primit Kerka, prima soŃie a “Biciului lui Dumnezeu”) iar ulterior Avarii - 
sosiŃi în 565 din Daghe-stan / cea mai Sudică parte a Rusiei - se pare că şi-au avut un timp capitala acolo, bizantinii 
observând că Avarii vorbeau aceeaşi limbă ca Hunii.  
 

 
Cea mai mare fortificaŃie de pământ din lume 
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De altfel, pe aproximativ aceeaşi direcŃie dar în imediata apropiere a Timişoarei - azi ca suburbie - prima 
menŃiune a aşezării Ghiroda este din 1332, în Latină, păstrată de Biblioteca Vaticanului 41,54 lat. N, 12,27 long. E 
(Registrul dijmelor din Ungaria pe atunci), cu numele Ghirda - o rezonanŃă interesantă mai apropiată de Ghirga, 
respectiv Gherga, decât de Gheorghe; Medieval, în jurul Timişoarei au fost 4 aşezări denumite în legătură cu 
Gyorgy: 2 au fost legate de Sfântul Gheorghe - una dispărând, cealalaltă fiind actualul Giroc 45,41 lat. N, 21,14 
long. E (atestat ca Gyrug în 1371) - iar cele 2 mai vechi au fost legate direct de numele propriu / dintre care acum 
mai există “Marele Gheorghe” în NE Timişoarei: actuala Ghiroda 45,45 lat. N, 21,19 long. E. Este de remarcat că 
Sfântul Gheorghe e patronul spiritual al Timişoarei. 
 

  
 

Ghirghe în prima scriere din lume 
 
Profesorul John Dayton de la Institutul de Arheologie al UniversităŃii Londoneze a afirmat: “După ultima 

glaciaŃiune, aproximativ cu 8 - 9 milenii în urmă, strămoşii noştri au dezvoltat pe planetă o metodă pictografică 
pentru cei care încă nu ştiau să citească. Pictogramele din Mesopotamia au fost mai târzii decât cele din CarpaŃi, aşa 
că e potrivit să fie denumite pictograme Carpatice”; de altfel, arheologii Leonard Woolley şi Karoly Dombi au 
observat asemănarea artefactelor din Banatul acelei perioade mai ales cu cele din Warka, capitala lui Ghirga-meş, 
cel mai celebru conducător al Sumerului. Arheologul Italian Marco Melini afirma: “Din Marea Dunăre Mamă s-a 
născut cea mai veche civilizaŃie Europeană; a înflorit acum 8 milenii şi a dezvoltat propriul ei scris acum mai bine 
de 7 milenii: Scriptul Danubian, în Bazinul Dunării inferioare şi mijlocii. Nu există o ’ivire bruscă’ a unei civilizaŃii; 
corespondenŃele impresive între simbolurile preistorice şi semnele scrisului sugerează un principiu comun de 
reprezentare aflat în spatele actului: analogiile între simbolurile şi semnele de pe arta de piatră sau de pe obiectele 
din oase reprezintă un pas important pentru a interpreta unele dintre ele ca ’predecesoarele scrisului’. Scrisul neolitic 
al proto-Europei a fost precedat de o revoluŃie cognitivă şi simbolică: invenŃia începând cu un element grafic simplu, 
până la motive geometrice complexe şi organizarea lor excepŃional de logică. În concluzie, scrierea a moştenit o 
tendinŃă clară spre abstracŃie, o familiaritate cu geometria şi cunoştinŃe numerologice de la alte populaŃii, de 
vânători-culegători, care s-au refugiat la sfârşitul ultimei perioade glaciare în câteva teritorii cu climă temperată şi au 
inventat forme primitive de scris. Scrierea Danubiană a fixat articulaŃiile gândirii şi nu neapărat sunetele limbajului; 
alte canale ale sistemului Danubian de comunicare - pe lângă scris - erau: simboluri religioase, decoraŃii geometrice, 
limbi figurative, hărŃi pentru stele şi pământ, notaŃii numerice, semne de afiliere ale comunităŃii sau identitatea 
familiei, precum şi semne ce identificau proprietarul, fabricantul sau destinatarul unui obiect. CivilizaŃia Danubiană 
este considerată printre cele mai importante din lume, comparabilă în complexitate cu cele ale Indusului, 
Mesopotamiei şi Egiptului. În cronologia culturală a inovaŃiilor cruciale, vechea Europă deŃine un pas avansat în 
comparaŃie cu dezvoltarea în alte regiuni: metalurgia şi scrisul au apărut mult mai devreme în Europa decât în Asia. 
La PorŃile de Fier a fost descoperită prima sapă din Europa. Bastoanele ceremoniale aveau forma coasei cu care se 
tăia recolta: simbolul agricol s-a dezvoltat de la sfârşitul perioadei glaciare. Economia rurală a devenit tot mai 
eficientă. CivilizaŃia Danubiană a avut o traiectorie în formarea sa istorică printr-o reŃea de noduri (aşezări centrale) 
legate prin rădăcini culturale comune, relaŃii de schimburi cu avantaj mutual şi interese socio-economice împărtăşite; 
modelul de reŃea al societăŃii a fost prezent în orizontul Văii Indului, Siria şi Văii Dunării (între sfârşitul mileniului 
VIII î.C. şi începutul mileniului VI î.C). De la mijlocul mileniului VIII î.C., timp de mai bine de 2 milenii de-a 
lungul Dunării s-au dezvoltat aşezări în care trăiau Ńărani religioşi, ostaşi, artizani uniŃi în aceeaşi matrice culturală; 
ei împărtăşeau credinŃe religioase, rituri funerare, simbolisme culturale, un sistem de scris şi probabil aceeaşi limbă, 
cu mai mult sau mai puŃine diferenŃe de dialect. Atunci în cuptoarele de ceramică au început să fie turnate şi metale, 
ca aurul şi arama / ’aurul roşu’. La fel, au apărut modele instituŃionale şi structuri sociale: o religie dictată de regulile 
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comunităŃii, localităŃi conectate între ele în confederaŃii de suport mutual şi convenienŃe reciproce. LocuinŃele erau 
construite după aceleaşi planuri şi reguli; au prosperat în straturi succesive, deoarece casele erau construite pe 
fundaŃiile celor precedente. Comune erau forma locuinŃelor, stilul de construcŃie şi producŃia artistică. Locuitorii s-
au dedicat artizanatului de înalt nivel, şi-au concentrat energiile pentru creşterea animalelor şi dezvoltarea recoltei, 
trăind în orizontul creat de sat şi familie, ca descendenŃii unui strămoş comun mitic. În mileniul VII î.C. s-a 
răspândit din Valea Tisei / Banat arta Ńesutului în tot Sud-Estul European (cu război de Ńesut vertical, nu orizontal ca 
în Mesopotamia sau Egipt). łesăturile cele mai frecvente erau din lână şi cânepă, de la pânza de in la torsul de 
urzică, din care se confecŃionau atât veşminte, cât şi obiecte; nasturii erau din os sau scoică. CivilizaŃia Danubiană 
avea o pasiune specială pentru simbolurile de bunăstare: veselă rafinată, vârfuri de tăiat, bastoane şi bijuterii, 
confecŃionate din obsidian, chihlimbar, etc.; mărgelele scoteau în evidenŃă sobrietatea argilei, sclipirea aurului făcut 
în spirală şi căldura unui cuarŃ extrem de dur. Traficul comercial era pe jos sau în spinarea bovinelor, fiind şi pe 
râuri, pe plute din surcele, acoperite cu piele. În urmă cu 7 milenii, taurul şi berbecul - decisivi prin forŃa lor - au 
început să fie folosiŃi şi ca animale de povară ori pentru arat. În Banat, bourul autohton era mult mai robust decât ce 
e acum iar tehnologia revoluŃionară de a crea brazde estetice în linii paralele a fost scoasă în evidenŃă pe vase. 
Arheologii au adunat mii de inscripŃii cu acest scris European, ce s-a răspândit repede spre Ardeal, S Ungariei şi 
Macedonia. ’CărŃile’ din acel timp sunt îndeosebi de argilă: statuete feminine, sigilii, amulete, tăbliŃe, falusuri, 
greutăŃi de cântar, etc.; inscripŃiile se găsesc pe figurine feminine de argilă, ofrande votive, vase de băut, roŃi de fus 
şi greutăŃi inclusiv de la războaiele de Ńesut, toate conectate cu contextul religios. Religia se exprima printr-un sistem 
de simboluri şi texte prin care oamenii comunicau cu universul lor cultural definit, caracterizat atât de puteri 
supraumane, cât şi de puteri umane; modelele comune de acŃiune rituală - simboluri încastrate şi texte - realizau 
comunicarea extraumană şi interumană, fiind de asemenea o mediere între nevoile conflictuale ale indivizilor pentru 
propria expresie şi propriul control. Intrigante în mod particular sunt textele de pe fusaiole (balansatoarele de fusuri), 
de formă sferică şi cu găuri în centru; fusaiolele expun scrisuri lungi, ce urmăresc mişcarea circulară a 
instrumentului. În acel timp îndepărtat, ciclul textil era asociat în mod intens cu mituri religioase şi cu ceremonii 
liturgice; actul de-a toarce, de-a răsuci firul, este plin de forŃă alegorică şi sacră. Prin răsucirea scrisului votiv odată 
cu fusaiola se trimitea o rugăciune la cer, la fel cum erau folosite ’roŃile de rugăciune’ Tibetane. Semnele cel mai 
des întâlnite pe acele fusaiole sunt legate de patroana divină a activităŃii respective, Marea ZeiŃă. Conform 
cercetătorului American Shan Winn, textele mai puŃin complexe exprimau formule magice pentru a garanta o reuşită 
în produsul final (îmbrăcăminte sau cuvertură). Marija Gimbutas sugera conectarea inscripŃiilor de pe fusaiole cu 
legătura existentă între actul filării şi ghicit. ’Versurile’ apărute cu vârtejurile făcute în determinarea lungimii şi 
calităŃii erau patronate de ZeiŃă, spre acel timp îndepărtat trebuind îndreptată originea noŃiunii - asemănătoare 
întrutotul apoi cu cea a Greciei - de ’ursitoare’ care încercau ’să depene firul vieŃii’; maestrele Ńesătoare şi divinitatea 
guvernând lucrul lor controlau deci destinul. Pe vase, combinaŃiile de semne scrise se împletesc ca într-o reŃea, 
redând grafic unele semnificaŃii sacre şi magice existente pe Ńesături; erau exprimate relaŃiile dintre forŃele implicate 
în ciclul vieŃii-morŃii-învierii, nodurile fiind sursele de vrajă şi descântec. Şamanii sperau să obŃină rezultatele dorite 
legând în reŃea semnele scrise, prin acŃiuni potrivite de ritual (combinaŃiile lor exprimau un ’cod secret’, asociat de 
la matrice la reŃeaua universului şi de la divinitatea feminină la practica magică). Acea combinare de simboluri 
exprima de fapt o vrajă sau un exorcism creat pentru a obŃine bunăvoinŃa divinităŃii. Şamanii ’specializaŃi’ a scrie 
Danubian făceau acte potenŃial periculoase, fiind foarte prudenŃi în practici (de pildă, un blestem scris pe o statuetă 
de argilă sau pe o tăbliŃă era irevocabil şi purta un caracter absolut dacă nu era anulat numele blestematului, conform 
unei metode potrivite). Multe dintre înŃelesurile lor erau revelate numai la ocazii de iniŃieri specifice, textele 
provocând ceea ce nu era exprimabil; nu din accident erau câteodată textele plasate pe partea nevizibilă a vaselor de 
ritual. Semnele magico-religioase erau vizibile numai când vasele erau mişcate, depozitate sau transportate, însă nu 
şi când erau folosite. Semnele erau îndreptate spre pământ, pentru a da şi a lua puteri. Floarea lingviştilor şi a 
filologilor le studiază: multe din acele texte au fost folosite în liturghii şi fixau pe piatră sau argilă sângele ofrandei, 
numele divin, credinŃele spirituale şi invocaŃiile acelor oameni; în unele cazuri, narează mituri şi epopei. Rar 
înscrisurile au fost folosite în tranzacŃiile comerciale ori în memorizări administrative. Scrisul era considerat un dar 
divin şi un vehicul al transmiterii legilor sacre, era folosit pentru ’contactarea zeităŃii’ sau cel puŃin pentru a pune 
originea divină a puterii în mâna religioşilor. Acea civilizaŃie îndepărtată adora divinitatea feminină. Corespunzător 
cercetătorilor semiotici, Scriptul Danubian era un sistem foarte arhaic de scris, probabil incapabil să codifice o 
cuvântare extinsă ori o narare lungă, deoarece elementele fonetice erau redate prea limitat; scrisul constă dintr-un 
amestec de logograme, ideograme, pictograme şi numai câteva elemente fonetice marcate ocazional: conectarea cu 
sfera concepŃională era mult mai puternică decât cu sfera fonetică. Una dintre caracteristicile scrisului a fost 
comunicarea cu divinitatea. ReconstrucŃia unei relaŃii istorice între vechiul Scris Danubian şi cel Sumerian trebuie 
asociată cu o răspândire de la V la E; asemănările de semne dintre ele nu se limitează la simple semne, paralelismul 
fiind evident datorită multor similitudini în detalii”.  
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Prima scriere din lume urma ritmul melodios al păsărilor - asociate de vechii oameni prin libertatea 
zborului cu libertatea spiritului dar şi cu mişcarea sufletelor morŃilor - de unde consideraŃia faŃă de simbolistica lor, 
inclusiv prin pasărea Phoenix consacrată soarelui / fiind manifestă echivalenŃa G = K. Pasărea mitică (de exemplu 
Phoenix / Garuda la Indieni, etc.) - pentru Europeni cea mai veche divinitate a naturii, conform Mariei Gimbutas în 
1989 - întruchipa principiul solar al regenerării vieŃii, fiind agent de legătură între pământ / glie şi cer: dintre lumea 
de aici şi cea de dincolo. Ancestralul fundament GRG = KRK, prezent în EurAsia la Gherga, a fost studiat şi 
relevat de mulŃi, între care în 2004 de către ElveŃianul Franz Gnaedinger / ca de pildă prin asocierea sonoritaŃii 
primelor semnale fizice existente şi corelând particula mijlocie cu cerul însorit: Kirke (de altfel, meticulozitatea 
cercetării sale a dus la fuziunea Ki-Ri în Kir, el identificând implicit zeitatea solară Kirike / Ghirighe cu Kirkae, 
sufixul Kae ca Gae / Ghe rezultând din egalitatea Ke / Ghe = Ka / Ga); e de observat că în credinŃele arhaice, la 
oameni, după deces, se presupunea că energia spirituală Ka rămânea alocată Pământului Ga iar sufletul - ştiut sub 
forma Ba - se desprindea de trup, putând călători oriunde. În opinia sa, “Kirke - menŃionată şi de Homer ca Circe, 
amintind de trecutul îndepărtat când era zeiŃa fermierilor din Banat şi Balcani - era o fiică a soarelui, aşadar ca o 
creatură cerească, asociată cu păsările (îndeosebi migratoare); numele ei era scris cu o cruce pentru silaba Ki, cu 
linii pentru silaba Ri şi cu unghiuri pentru silaba Ke. Templul iniŃial al zeiŃei - des înfăŃişată şezând pe tron - a fost 
sânul ei iar sanctuarul ei era uterul fertil. De la zeiŃă, fertilitatea a fost transferată în zonele înconjurătoare, ca apele 
bune de pescuit şi cerul cu păsările lui; fertilitatea sa se întindea de la suprafaŃa pământului la incomensurabilul 
cosmos: corpul său simboliza Pământul iar capul său simboliza Cerul. Numele său - prin vechii Greci - s-a regăsit 
până la Kirko însemnând şoim şi în Kyria = amantă sau în Kyrios = conducător”. Arheoloaga Marija Gimbutas 
nota în secolul XX despre apariŃia formei melodioase Ghi-ri-ghe că a dat startul: “Vechii Europeni au dezvoltat în 
Bazinul Dunării inferioare scrierea în mileniul VI î.C., cu mult timp înaintea altor continente (în peste o sută de 
aşezări - ca de pildă pe Valea Mureşului, în Nordul łinutului HaŃegului, la Turdaş / judeŃul Hunedoara, Tărtăria / 
judeŃul Alba, ş.a). Scrierea vechilor Europeni nu servea unor scopuri economice, juridice sau administrative, ci era 
sacră, apărută în urma unei îndelungi folosiri a unor semne grafice încărcate de un simbolism particular; apariŃia 
scrierii a fost strâns legată de cultul dezvoltat al divinităŃii feminine. Semnele erau - în sens pur etimologic - 
hieroglife. Scrierea a provenit din perfecŃionarea cultului divinităŃii feminine în religia veche Europeană, prin 
specializarea sensului simbolurilor. InscripŃiile au apărut pe obiecte de cult, nu pe tăbliŃe ca ulterior pe alte 
continente (unde au avut sens mai ales comercial). Vechea CivilizaŃie Europeană a supravieŃuit invaziei din mileniul 
IV î.C. a păstorilor nomazi din răsărit (Indo-Europenii) mai ales în zona răsăriteană mediteraneană”. Semnele 
trebuiau citite în cerc, în sens invers orar, pentru că scrierea se baza pe circuitul solar Nordic (aşa cum “merge pe 
cer” soarele după Cercul Arctic); legătura de extremul polar se datora autorilor Hiperborei, care erau Pelasgi, 
descendenŃi ai uriaşilor (adică urmaşii Marii ZeiŃe Gheia / Ghirighe, conform şi genealogiei întocmite în secolul 
VII î.C. de către Grecul Asios din Insula Samos - o insulă Gherghită - în legătură onomastică cu Râul Ghargara / 
Isamos din N Indiei). Dintre cei preocupaŃi de descifrarea primei scrieri din lume, Constantin Bărbulescu afirma în 
2006 că era vorba despre “prinŃesa unui om mare şi integru, doamna care proclama reguli, patroană a medicinii”; ea 
era gardianul dintre lumi. În Banat, plastica antropomorfă prezintă adeseori feŃe umane sub forma unor “măşti” 
triunghiulare, ce se consideră că amintesc de caracteristicile fizice ale populaŃiei din zona de origine, Anatoliană 
(adică din Peninsula dintre Mările Mediterană şi Neagră); de altfel, istoria e dublată lingvistic, etimologic “natal” - 
cu derivaŃii ca locul “natal”, “nativi”, etc. - provenind din Anatolia (însemnând “răsărit” în vechea Greacă). Ştiute şi 
ca Gorgone, mai în Est - în Bazinul Ghaggar din N Indiei - acele măşti erau similare cu Kirtti / “faŃa gloriei” a 
soŃiei lui Rudra, părintele Yoga (care a impus atât în ritualuri cât şi la îngropări poziŃia ghemuită a fătului, poetic 
denumită a lotusului). În 1980, profesorul universitar Ariton Vraciu afirma că “semne identice celor BănăŃene au 
fost descoperite la Troia”. În timp, s-au perpetuat similitudini clare între precursorul sistem de scriere vechi 
European şi de exemplu cel Cretan sau Cipriot, în mileniul II î.C.:  
 

 
Analogiile silabarului clasic Cipriot (SCC) cu semnele vechi Europene (SVE) 
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Câteva exemple Kirike - Ghirighe / azi Gherga / sunt că pe o placă inscripŃionată din Banat, în VârşeŃ 

45,07 lat. N, 21,18 long. E / Serbia, de la sfârşitul mileniului VI î.C., era scris “o recunosc pe Ghirighe / Kirike, jur 
pe ea şi trăiesc prin ea”: 

 

 

recunosc 

 
Ghirighe / Kirike 

 

 

 

 

trăiesc prin ea 

 

 
Gherga la Kula VârşeŃului 

 
În Ardeal / Har-Deal - însemnând “pământ minunat” - la Ocna Sibiului 45,52 lat. N, 24,03 long. E, la 

mijlocul mileniului VI î.C., era scris numele venerat: 
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La Grocka / Vinca 44,40 lat. N, 20,43 long. E - în Serbia, pe malul Dunării - a fost găsit scrisul divinităŃii 
Kirike pe un vas de la sfârşitul mileniului VI î.C. (în 2009, cercetătorul Român Gheorghe Şeitan a indicat că acel tip 
de vas era similar celui vedic folosit de Indra în N Indiei): 
 

   
 

La ParŃa 45,37 lat. N, 21,08 long. E, pe malul drept al Râului Timiş - în Banatul Românesc - a fost 
descifrată prezenŃa Kirike în Sanctuarul din mileniul V î.C. (bărbatul ei avea simbolul şoimului): 
 

 
 

E de observat că în Română şi acum se zice “gaie” şoimului hămesit (din familia răpitoarelor “Cerchneis”, 
etc). De altfel, Sanctuarul de la ParŃa este cel mai vechi din România, acum fiind refăcut în cea mai veche clădire a 
Timişoarei, ce adăposteşte Muzeul Banatului: 
 

  
Gherga în primul Sanctuar din România  
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O reconstrucŃie grafică a primului sanctuar din România - cel din ParŃa / judeŃul Timiş - a fost realizată de 

către Gheorghe Lazarovici, în 2005, după cum se poate observa: 
 

  

 
În 2005, cercetătorul Finlandez Harald Haarmann a remarcat: “Nivelul de abstractizare al primului script 

din lume - cel Danubian - s-a regăsit în scrierea Indiană. ProporŃiile de semne asemănătoare ambelor sunt 
consistente. De asemenea, la ambele e similară şi ajutarea cu tehnici suplimentare, ca puncte şi desenarea berzelor 
(de exemplu, motivul crucii se regăseşte ca element fundamental în scrierile Danubiană şi Indiană)”. Mult timp, 
scrierea a fost considerată divină: inventată şi patronată de zei. CivilizaŃiile Sumeriană şi Egipteană - cu prezenŃă 
atestată Gherga, ca şi în cea Indiană - au conferit semnificaŃii componentelor Ki-Ri-Ke sub forma de “Spiritul 
Soarelui”: consonantic, K fiind spirit iar R fiind soare. În legătură cu spiritul Ka al lui Ra: Imnul lui Ra - tradus din 
scrierea hieroglifică Egipteană de Francezul Sylvain Grebaut în 1873 - îl proclama pe Ra ca “suveranul Cerului şi 
domn al Pământului”, părintele zeilor şi oamenilor, care susŃinea cu braŃele sale cerul / în formă de Y: el a ridicat 
cerul în sus şi a împins pământul în jos” (conform CărŃii MorŃilor din Egipt, Ker / Cher era Ńinutul locuit de spirite). 
Judith Yarnall în cartea sa “Transformările Circe” editată de Universitatea Americană Illinois în 1994 (Circe fiind 
altă formă Kirke - Ghirghe, Romanii introducând litera G în alfabetul Latin printr-o liniuŃă adăugată peste C, 
deoarece până atunci pentru G erau impropriu utilizate C, K sau Q) a descris pe larg legăturile aceleiaşi divinităŃi 
Gherga din Epoca Pietrei, numită Anatolian Kibela în mileniul III î.C., cu Troianii în mileniul II î.C., cu primele 
relatări ale vechilor Greci în mileniul I î.C., etc. / pre-istorica Europă dezvoltându-se preferenŃial în Bazinul Dunării 
inferioare datorită climatului bun şi prezenŃei sării necesare organismelor umane, facil existentă mai ales în 
interiorul arcului Carpatic (“salariu” provine din Antichitate de la Romani, care plăteau soldaŃilor sarea în solde / 
ulterior, din Evul Mediu până în Epoca Modernă sarea rămânând esenŃială ca valoare pentru oameni).  
 

Gherga din Epoca Pietrei 
 

 
Poarta unei aşezări BănăŃene în Epoca Pietrei 

 
În actualul spaŃiu Român, mai ales în cel BănăŃean, au fost găsite pe artefacte din Epoca Pietrei 

reprezentările convenŃionale ale biocâmpurilor şi matricile energetice / liniile de forŃă ale corpului uman - 
rezonatoare cu ale Pământului - ca intersecŃii, spirale, etc. descrise de exemplu în 1993 de terapeutul Nineta Crainici, 
identic regăsite şi la prima civilizaŃie din lume, cea din Bazinul Ghaggar (cu debit uriaş datorită topirii gheŃurilor 
Himalaiei, acum Valea Indului), unde de la început exista Dinastia Garga; de altfel, în acea parte a lumii a şi fost 
prezervată premiera mondială a lucrărilor medicale, prin Tratatul Gherga (descoperit în secolul XVIII de Britanici 
în Caşmir). Vechimea în spaŃiul Român a acelor artefacte s-a concretizat de exemplu prin cea mai mare răspândire în 
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mileniul IV î.C., până la statui Gete de lut din secolul IX î.C. (păstrate acum la Muzeul łăranului Român) ce 
înfăŃişează exact cele 7 centre energetice şi cele 12 meridiane - numite popular “râuri” - fiind practicată acupunctura 
cu ace din argilă încinse pe jar şi înfipte uşor acolo unde era necesar pentru energie vitală; e de observat străvechea 
permutare lingvistică din N Indiei Gharga - Ghakra - Chakra pentru denumirea centrilor energetici umani: 
 

 
 

Culmile culturii din Banat sub dominaŃia Marii Mame au fost de la începutul calendarului în N Indiei şi s-a 
încheiat la începerea calendarului în N Africii / Egipt (pentru rigoare: 6776 î.C., respectiv 4241 î.C.); privind 
Gherga, legăturile din vechime ce au dus la similarităŃi de pildă între Banat - unde numele Gherga are cea mai mare 
răspândire de pe glob - şi Asia (India ori Sumer) s-au datorat Siberienilor, prin Caucaz / Anatolia şi Ural. Marea 
ZeiŃă avea forma vedică de Mama “Sfintei Treimi” Gaya-tri / Gayatri, ştiută de Greci cu numele Pelasg de Mama 

Gaia. Feminina Gaia - pronunŃată şi simplu Ghe - era legată de pământ, slava de deasupra sa fiind masculinul 
Gher. Simplificat, în Pelasgă bărbatul / tatăl era Ker / Gher - cu înŃelesul propagat la Vikingi, Români, etc. de 
“Cer” - şi femeia / mama era fertila Ghe / Gaia, ZeiŃa Pământului, progenitura lor fiind astfel (din alăturarea 
numelor) Ker-Ghe = Gherga; cele 2 adoraŃii arhaice ale elementelor generatoare “Cer” şi “Glie” / “Pământ” erau 
consolidate din vechime prin forme reale umane, din aceeaşi familie: ancestral, omenirea şi-a legat credinŃele atât de 
feminina glie, cât şi de masculinul cer (în străvechea idee că “femeia îşi lua om”, istoricul Român Nicolae 
Densuşianu 1846 - 1911 - cu care cel mai mare poet Român, Mihai Eminescu 1850 - 1889, a fost prieten - a 
consemnat că partenerul ei era “un bărbat cu înalte sentimente de dreptate, mare binefăcător, adânc instruit în cursul 
astrelor”). Trebuie ştiut lingvistic că pe timpuri nu se utilizau termeni specifici pentru culori, ci erau evocate 
proprietăŃile cromatice din natură, prin cuvinte ca de exemplu culoarea cerului (alb-albastru), culoarea frunzei 
(verde-galben), etc.; albul pur şi intens aparŃinea celor care urcau spre piscul universului, fiind o concepŃie arhaică, 
strâns legată de anumite practici Yoga. Astfel, după înfăŃişarea nocturnă a cerului, Ker a căpătat înŃelesul Altaic de 
“înălŃat” dar şi de “negru”, de unde a derivat Krişna în India, Kara în Turcă, ş.a. / după cum indică DicŃionarul Indo-
European; e de remarcat - ceea ce a observat şi filozoful Vasile Lovinescu 1905 - 1984 - că timpul ulterior existenŃei 
Mamei Gayatri, dat de CivilizaŃia Ghaggar, a devenit Kali-Yuga / adică “Era Neagră”, în reverberaŃie cu 
Kilimanjaro 3,04 lat. S, 21,12 long. E / Kaliman-Gearo (cel mai înalt munte African, de lângă care se alimentează 
Nilul, cel mai lung fluviu al globului), respectiv denumirile munŃilor Căliman şi Caraiman din spaŃiul Român, unde 
partenerul ei se numea Caloian. De altfel, prima civilizaŃie din lume, cea din Bazinul Ghaggar în NV Indiei, a 
împărŃit viaŃa Pământului în cicluri de dezvoltare umană începând cu o perioadă de maximă înflorire denumită Era 
de Aur, urmată de Erele intermediare de Argint şi Bronz, până la Era de Fier sau Întunecată, caracterizată de 
decăderea valorilor morale şi de materialism (aceea fiind prelungită până în prezent). Studiile psihologice 
contemporane au confirmat că în vechime percepŃia umană era foarte diferită de cea actuală, ea incluzând realităŃi 
subtile (ca lumi paralele, entităŃi divine, etc.) estompate acum, în civilizaŃia modernă.  
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Detronarea Marii ZeiŃe-Mamă, manifestată odată cu sfârşitul Epocii Pietrei, a fost mai ales din cauza 

apariŃiei primelor localităŃi: femeile erau implicate în menŃinerea unităŃii de bază a societăŃii - gospodăria - iar 
bărbaŃii s-au dedicat îndeplinirii altor sarcini, între care apărarea familiilor şi proprietăŃilor; atunci între Siberia şi 
Dunărea inferioară s-a şi răspândit o cultură ce a întrerupt continuitatea tradiŃiei Europene, caracterizată prin Gorga-
ne / Kurga-ne (cu monumente funerare numeroase în România şi Bulgaria, ca de exemplu pe Bazinul Argeşului la 
Ghergălăul Mare în Valea Argovei / Vlădiceasca 44,41 lat. N, 26,07 long. E din judeŃul Ilfov, la Ghergălău / 
Gorgana în Radovanu 44,12 lat. N, 26,31 long. E din judeŃul Călăraşi, ş.a.), ce printre altele a adus de pildă meiul 
din Asia dar şi un stil de viaŃă diferit, determinând tranziŃia la Epoca Bronzului în Europa.  
 

 
Banatul înaintea regularizării râurilor 

 
În Banatul Epocii Pietrei era un decor antropomorf feminin, cu indicarea constantă a punctelor cardinale, 

într-un univers al întâlnirii Cerului şi Pământului, ca temă esenŃială. Manifestările erau prin culoare, frumos şi 
armonie, geometria caracterizând orientarea între 4 direcŃii - sus, jos, dreapta, stânga - corespunzând celor 4 
elemente fundamentale pe atunci, adică cer, glie, spirit şi suflet. Olarii pe timpuri, fiindcă preluau lutul din pământ, 
aveau în societate o poziŃie specială iar mătăniile - prin atingerea gliei / pământului cu fruntea - obiceiul de a săruta 
Mama Pământ sau de a păstra în casa mutată altundeva o bucăŃică de pământ din patrie / vatra sacră, etc. n-au rămas 
decât manifestări ale străvechii veneraŃii ale Marii Mame. (Din cele mai vechi timpuri, vatra a fost sufletul casei, 
locul sacru pus sub incidenŃa strămoşilor familiei; în general, femeile îngrijeau menŃinerea focului: vatra era legată 
de pregătirea hranei şi ca atare funcŃiona drept centru vital / vatră avea nu numai fiecare casă, ci şi fiecare aşezare, 
locul unde se desfăşura viaŃa religioasă şi se Ńineau adunări, incluisv judecăŃi). Academicianul Român Bălăceanu 
Stolnici - descendent din blondul / “bălanul” ban Gherghe din secolul XVII - s-a preocupat de aceste teme: 
“Pământul sacralizat era privit cu dragoste şi grijă. A fost o vreme când nu era îngăduit să-l vatămi, să-l răneşti, în 
nici un fel, aşa cum Mircea Eliade a citat din unele recomandări în vechi texte Indiene. ApariŃia agriculturii a 
schimbat mult poziŃia pământului în panteonul religios neolitic şi apoi istoric. Pământul / Glia, ca ZeiŃă Mamă, a 
trecut pe un plan secundar (ca şi Cerul). În loc au apărut zeităŃile agricole ce s-au integrat în alt sistem sacru, impus 
pe măsură ce păstorii nomazi au trebuit să cedeze în faŃa cultivatorilor sedentari. Astfel, s-a impus o nouă viziune 
asupra periodicităŃii vieŃii cosmice, fiind adusă în atenŃia vieŃii sacre fenomenul regenerării vegetale, ceea ce a 
determinat folosirea unor păpuşi cu caracterizare sexuală evidentă, rituri speciale agrare, cu dansuri sacre / dansatorii 
fiind stropiŃi cu apă, etc. SpaŃiul subteran avea conotaŃie de mister şi de sacru, peşterilor - mult căutate pentru locuit - 
fiindu-le atribuite şi asemănarea cu uterul. Minerii prin extragerile din măruntaiele pământului aveau o contribuŃie 
magică, înaintea operaŃiilor fiind supuşi unor practici de purificare ca rugăciuni sau abstinenŃă (ceea ce conferea 
mineritului o caracteristică sacerdotală) iar preluarea minereurilor de către metalurgişti şi prelucrarea lor cu ajutorul 
focului în acŃiuni demiurgice de transformare au dus la considerarea operatorilor cuptoarelor ca magi, iniŃierile în 
profesie fiind prin ceremonii misterice. Rocile prin strălucirea şi coloritul lor s-au impus imaginaŃiei oamenilor, care 
le-au atribuit diferite puteri supranaturale, multe dintre ele jucând un rol religios deosebit. Piatra a mijlocit legătura 
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dintre om şi divinitate, între cer / Ker şi pământul Gea care s-a maturizat. De aici obiceiul de a plasa o grămadă de 
pietre în punctele considerate ’centrale’ prin culturile megalitice, operaŃiuni realizate cu mare efort, ceea ce denotă 
importanŃa lor deosebită. Sunt structuri tulburătoare. S-a spus că energia din pământ urcă prin ele şi se amplifică 
într-un fenomen de rezonanŃă, unii localnici susŃinând că la anumite monumente sunt nopŃi când aud pietrele 
’cântând’ (efecte sonore sunt şi când vânturile se abat asupra lor ori când erau încinse cu foc ritualic puternic, de 
unde conceptele de pietre vibrante sau de cântecul pietrelor). Piatra a mai fost folosită ca strajă sacră a drumurilor - 
de marcaj a lor - sau ca strajă funerară prin lespezile legate de cultul morŃilor”. E de remarcat că în actualul spaŃiu 
Românesc - inclusiv Banat - metalurgia a fost cea mai avansată din lume până în Antichitate: de pildă, cuiele de fier 
ale GeŃilor n-au ruginit până azi - deoarece erau acoperite cu un strat de magnetită - în Europa calupurile lor de fier 
fiind aproape duble decât ale Romanilor (care nu puteau topi în cuptoarele lor bucăŃi aşa mari ca ale GeŃilor), etc. / 
în vechiul Egipt, magnetul era “metalul lui Horus”. În 2003, Basarabeanul Andrei Vartic a scris: “Megieşul este 
proprietarul testamentar al pământului pe care locuieşte în baza vechii legi a strămoşilor. Termenul face trimitere la 
zeiŃa pământului Geia, o mamă primordială omologată din cele mai vechi timpuri cu Glia. Megieşul este termenul 
cel mai important care denumeşte pe locuitorul liber, sedentar, păstor şi agricultor, al satului medieval românesc şi 
este cea mai fundamentală mărturie a existenŃei vechiului drept valah. Termenul românesc ’megieş’ este format din 
radicalul ’megie’ şi sufixul ’eş / ş’; ’Megie’ la rândul său e o structură din două componente - Me şi Gie sau Me şi 
Gia. Or, la vechile popoare balcanice şi carpato-dunărene, Ge, Geia, Gaia, Glia era ’personificarea feminină a 
Pământului, una dintre divinităŃile primordiale’ (Victor Kernbach, DicŃionar de mitologie generală). Sintagma ’Me 
Gie’ transformă prefixul termenului ’megieş’ în prenume, în ’al meu’, ’me gie’ însemnând ’glia mea’, ’pământul 
meu’, care, cu certitudine, desemnează o lege încă şi mai veche a sedentarilor carpato-dunăreni legaŃi sacral de glia 
lor - Geia mea, ZeiŃa mea principală. Urmele viguroase ale acestei zeiŃe primordiale s-au păstrat în tot arealul 
balcano-dunărean şi carpato-nistrean, la români ele devenind arhetipuri sedentare de bază. Sentimentul primordial, 
sedentar, casnic al apărării ’gliei mele’, lăsat moşilor şi strămoşilor de zeiŃa primordială Ge, adică legea ’pământului 
meu’, omologată cu dreptul valah / ’Jus Valachum’, nu este cunoscut popoarelor nomade. Popoarele nomade nu-şi 
însemnau cu zel religios hotarele în baza legilor strămoşeşti ale pământului. Or, tocmai popoarelor nomade le 
convenea să aibă în preajmă sau încorporate în teritoriile controlate de ei popoare sedentare - asemeni românilor / 
valahilor - care trăiau după legea veche a megiei strămoşeşti, a ’gliei mele’, a ’pământului meu’ şi care, apărând cu 
străşnicie ’glia lor’, apărau şi zonele pe care le controlau politic nomazii. Unirea sfaturilor de megieşi în baza vechii 
legi a pământului - ’Me Gie’ / ’Glia mea’ - a dus la formarea Ńărilor române. Gardurile moşiilor (în vechimea 
matriarhală, probabil, numite ’megii’, moşii patriarhali reprezentând mai repede urma asimilării indo-europenilor de 
către culturile matriarhale), clar desemnate cu drumuri stabile şi porŃi impunătoare, plugurile agricultorilor, 
inventarul agricol şi cel casnic, în special masa şi scaunele, casa cu fundament şi focul din vatra construită temeinic, 
sunt de origine sedentară foarte veche şi pot fi urmărite arheologic pînă la limitele culturii neolitice timpurii (ca şi 
ornamentele geometrice ale românilor). DispariŃia calului la popoarele neolitice carpato-dunărene şi balcanice, ca cel 
mai vrednic animal de străbatere a distanŃelor mari în timpurile vechi şi zeificarea bourului, a unui veritabil animal 
agricol şi casnic, este cel mai indubitabil semn că acele comunităŃi neolitice erau sedentare şi trăiau după legea 
sedentară a ’gliei mele’, însemnată şi cu stâlpi (beŃe, ’beth’-uri), cu pietre încrustate şi cu garduri (ca la mărgineni) 
dar şi cu troiene gigantice de pământ. Nu exista nici o raŃiune la popoarele nomade să-şi însemne hotarele cu 
’troiene’. Nu exista nici o raŃiune la aceleaşi popoare să-şi însemne hotarele cu ’brazde’ (ca ’brazda lui Novac’) trase 
de pluguri cu 9 boi. Tocmai faptul că au trăit ’cuminŃi’, fără a ameninŃa hotarele altora, în baza vechii legi a 
pământului, le-a dat posibilitate românilor să se menŃină pe vechile lor moşii, transmise pentru folosinŃă veşnică de 
moşii şi strămoşii lor”. (E de observat că în aceeaşi logică lingvistică se mulează şi cuvinte ca “Măgură” - pentru 
movila mare izolată - sau “Maghiar”). 
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De-a lungul vremurilor şi în diverse locaŃii din spaŃiul Gherga, divinitatea iniŃial decriptată în Epoca Pietrei 
- de exemplu în Banat între mileniile VII î.C. şi V î.C - de la Ker-ga de către Pelasgi până la Ki-ri-ke / Kirkae (prin 
armonizarea dedusă a semnelor cu sunetele), a cunoscut denumiri, derivări şi obiceiuri mai mult sau mai puŃin legate 
de ea, după cum au observat savanŃii, între care şi arheologul Turc Osman Doganay în 2007, ca de exemplu 
apariŃiile notate în scris, pe măsura răspândirii sale, alfabetic: Artemis / denumirea Anatoliană, mileniul I î.C., 
Aşera, Hebat / în Canaan, mileniul II î.C., Circe, Cybebe, Cybele, Sibila / la Romani, mileniul I î.C., Diana / 
denumirea Romană a lui Artemis, Gaia, Gheia / la Greci, mileniul I î.C. (Gaea în Greacă = Terra în Latină), 
Gayatri la Indieni, mileniul IV î.C., GherghiŃia / la Cariani, mileniul I î.C., Hathor, Isis, Maat / la Egipteni, 
mileniul III î.C., Hecate, Hekabe / la Troiani şi Traci, mileniul II î.C., Ida / în N Indiei, mileniul VII î.C. şi 
Anatolia, mileniul III î.C. (Il la Finezi şi Ilu la Basci), Iştar / la Babilonieni, mileniul III î.C., Kirke / la Eleni, 
mileniul II î.C., Kubaba / la Sumerieni, mileniul III î.C., Lilith / la Evrei, mileniul II î.C., etc. (Marea ZeiŃă a fost 
onorată de foarte mulŃi oameni pentru foarte mult timp, din motive care Ńin de natura umană), uneori cu suprapuneri, 
confuzii ori despărŃiri ale rolurilor, ca de exemplu la Egipteni între Hathor şi Isis, la Eleni între Gheia şi Rhea, ş.a. 
/ de exemplu, studiile arhivarei Americane Alyssa Hagen fiind evidente; metamorfozele sale pot fi grupate ca 
reflectând aceleaşi caracteristici generale - Gherga constant apărând printre primii ei susŃinători - semnificaŃiile 
cultice fiind specifice populaŃiilor respective. E de observat că în compunerea numelui Gherga, similar cum 
construcŃia Ki-Ri / K-R a devenit Ker, comprimarea pentru urmaşi a numelor părinŃilor a fost că lângă Cer / Ker s-
a alăturat forma simplă pentru Pământ / Ga, adică prefixul de la Gaea - Gayatri la vechii Indieni, Gaia la vechii 
Greci - şi nu diminutivul Marii Mame Pământ Il / Ida (nuanŃa derivată în mileniul VII î.C.); urmaşii au evidenŃiat 
astfel, prin comprimare, fuziunea numelor părinŃilor, în modul cel mai popular, consolidat până astăzi ca Gherga. 
Geneza neamului Gherga şi geneza numelui Gherga s-au împletit strâns în aceiaşi timpi istorici şi în aceleaşi spaŃii 
geografice, din punct de vedere religios începând sacru şi continuând profan. În 2005, cercetătoarea Olimpia Prună a 
scris: “La toate popoarele, Pământul şi Cerul au fost cei cărora li s-au dedicat vârfurile cele mai semeŃe, unde 
pământul este cel mai aproape de cer, unde în jurul altarelor se desfăşurau misterele, sfaturile obşteşti, târgurile, 
festivităŃile şi ceremoniile religioase cele mai mari. Pe toate spaŃiile unde au vieŃuit Pelasgii este prezentă din 
vremuri Ciclopice, columna. De la coloana nelipsită de pe Muntele Sacru până la piramidele înălŃate spre văzduh, 
aceasta păstrează caracterul religios unde ’stâlpul legendar al cerului’ are totdeauna alături un profil uman, întâlnit 
cu prioritate în MunŃii CarpaŃi ai Daciei Hiperboree. Hesiod aminteşte altarele sfinte ale vechilor timpuri Pelasge 
decorate cu scaune de piatră, portice şi înconjurate cu blocuri enorme de piatră. Acele altare situate pe vârfurile 
munŃilor au fost agorele primitive şi uriaşe din Ńara cea sfântă a religiei Pelasge de la Istru / Dunăre. Pământul a fost 
întotdeauna vatra comună şi stabilă a universului uman; acesta este altar şi tron zeităŃilor, începând cu Gaea, 
divinitate majoră care a transmis în calitate de Mamă Glie - mamă a naturii şi a morŃii - principiul fecundităŃii vieŃii, 
ciclicităŃii naturii şi regenerării acesteia. Orice templu era de fapt o locuinŃă ce avea în centru vatra unde ardea focul 
sacru pe care se cocea pâinea obŃinută prin sfărâmarea boabelor, lângă care oamenii se adăposteau la căldură şi 
lumină, îşi confecŃionau vasele, îmbrăcămintea, toate cele necesare traiului. Altarul a fost vatra de socializare ce a 
impus norme de convieŃuire concentrate în religia născocită de femeile Gete, susŃinea Strabon. Cultul ZeiŃei Gaea - 
deŃinătoarea merelor de aur din grădina sacră - a fost răspândit de veritabili apostoli feminini (profete, preotese), pe 
meleaguri unde aceasta a devenit Bendis, Dakia, Demetra, Iana, Latona, Romula, Vesta, ş.a; între ele s-a 
evidenŃiat Sibila Eritreia (adică roşcată), care a cultivat cultul Mamei Mari în sanctuarele Pelasge Mediterane, în 
Balcani, Libia, Egipt, Palestina, Siria. ’Femeia străină cu cartea în mână’ a devenit o importantă misionară şi în 
Imperiul Roman. De la începuturi şi până acum, mai ales mamele sfinte ale fiecărui cămin au umplut mereu locul 
Marii ZeiŃe cu cel al bătrânei, babei. În ’łara Soarelui’ - spaŃiul Românesc - s-a format şi a existat cea mai veche 
societate matriarhală atestată, cel mai vechi regat feminin condus de Marea Preoteasă: regina - reprezentanta 
soarelui pe pământ - a celei mai vechi societăŃi teocratice, paşnică şi creatoare; aici s-a născut scrierea, legată de 
cultul dezvoltat al divinităŃii feminine, cel mai vechi cod de legi şi cel mai vechi folclor. Kogaionul era consiliul 
preoteselor care o slujeau pe Gaea, discipolele răspândindu-i cultul în toate colŃurile lumii Pelasge; deşi îşi avea 
sălaşurile la început pe înălŃimi, Kogaionul nu era un munte în sens geografic (în fiecare casă, Kogaionul a fost 
păstrat de femei într-un altar al credinŃei orientat mereu spre soare-răsare), fiind sensul celei mai înalte forme de 
organizare a ansamblului de practici religioase ale Marii ZeiŃe: el a fost sfatul slujitoarelor cultului Gaiei, ce a fost 
preluat de iniŃiaŃii bărbaŃi, conturat şi întărit ca ’sfatul înŃelepŃilor’. Kogaionul a urcat pe munŃii mari, unde oamenii 
se închinau divinităŃii, unde sacerdoŃii îi sfătuiau pe conducători în momentele cruciale ale existenŃei, locul iniŃierii 
în tainele religiei şi moralei; el a evoluat de la vatra focului sacru la altarul Marii ZeiŃe, unde se afla nelipsita 
coloană: simbolul contopirii Cerului cu Pământul”. Prin verticalitatea sa, coloana / columna simboliza ascensiunea, 
legătura dintre Cer şi Glie / Pământ, depăşirea condiŃiei terestre; ea împrumuta simbolismul şamanic al arborelui 
vieŃii şi al axei lumii. Încadrate în porŃi sau aşezate la hotare, coloanele marcau “limita”: trecerea de la o lume la 
alta, graniŃele lumii cosmicizate; izomorfă coloanei vertebrale a omului - în plan spiritual - coloana marca etapa 
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afirmării de sine a personalităŃii, punând în evidenŃă tăria de caracter şi sacrificiul de sine, fiind un simbol al 
virilităŃii masculine: ca întruchipare a forŃei zeilor şi eroilor, era simbolul victoriei. Incantarea Kirke / Circe a fost 
până în Evul Mediu / de pildă, Giordano Bruno (filozof Italian ars pe rug de InchiziŃie, care afirma că materia e spirit 
şi spiritul e materie), i-a dedicat prima sa lucrare, în 1582; memoria ancestrală a primei divinităŃi a rămas activă până 
în prezent - prin cei care i-au purtat numele şi au venerat-o de-a lungul timpului - Gherga nedispărând, ci existând şi 
actual / remarcat din cel mai mare trecut. 
 

Dansatorii Gherga 
 

 
Paparude 

 
Arhaicele Paparude - zânele bune, spre deosebire de Iele, cele rele - erau grupuri de femei denumite Gogul 

care invocau mai ales pe vreme de secetă ploaia fertilizantă, imaginată ca sperma cerească fecundând glia (bătrâna 
denumire fiind în legătură cu Rudra din Bazinul Ghaggar / N Indiei şi cu ulteriorul Perun, principalul zeu al 
Slavilor, provenit din Ghergania Caspică, devenit asociat cu fulgerul, numit Thor de Scandinavi, de aceea Slavii în 
mileniul I - când au apărut - le-au zis Perperude); sensul mistic al foarte vechiului ritual desfăşurat de ele - atestat 
European numai în Bazinul Dunării inferioare şi la Aromâni - deriva din omologarea actului agricol cu cel sexual, 
explicat în “Mitul reintegrării” de Dr. Mircea Eliade: “SeminŃele sunt îngropate în pământ - pământul este închipuit 
ca o mare matrice, în care rodesc tot felul de germeni. Pământul devine, aşadar, el însuşi femeie. Gestul 
semănătorului capătă semnificaŃii oculte; este un gest generator şi plugul (la început, un simplu par ascuŃit) devine 
emblemă falică. Dar pământul rămâne neroditor fără ploaie; femeia telurică trebuie fecundată prin furtuna cerească. 
Iar ploaia - amănuntul acesta a fost observat din cele dintâi timpuri - este în strânsă legătură cu Luna şi ritmurile 
lunare. Ritmuri care stăpânesc nenumărate niveluri cosmice: mările şi ploile, creşterea vegetalelor, femeia. Luna 
’unifică’, ’totalizează’ niveluri cosmice aparent deosebite: apele, ploile, viaŃa vegetală, femeia, etc. Este de la sine 
înŃeles deci că într-o societate agricolă, în care soarta omului stă atât de strâns legată de ploaie, femeia are în puterea 
ei secretele vieŃii şi ale morŃii. Participând singură la magia Lunii, ea singură poate conjura ploaia, căci virtuŃile 
acvatice numai ea le înŃelege. De aceea, în toate ritualurile agricole de aducere a ploii iau parte exclusiv femeile, 
Paparudele. În faŃa secetei care ameninŃă, nuditatea rituală a femeii are o valoare magică: Paparudele goale atrag pe 
marele bărbat sideral”. (Nuditatea era pentru abolirea lucrurilor de separare de lumea înconjurătoare, ca o restabilire 
a contactului cu energiile cosmice; în gândirea arhaică se credea că astfel forŃele magice ale naturii îşi puteau 
exercita influenŃa mai deosebit, putându-se pune în valoare aşa adevăratele personalităŃi). Jocul era practicat 
noaptea, la lumina făcliilor, mai ales de fete dezbrăcate - dintre care unele puteau fi înfăşurate cu ghirlande de frunze 
sau purtând măşti - împestriŃate cu panglici roşii, ce invocau onomatopeic ploaia prin dans frenetic, prin bătăi din 
palme, prin plesnetul degetelor, prin răpăitul tobelor improvizate (muzica era asurzitoare) dar mai ales prin ritmul şi 
conŃinutul textelor magice ale incantaŃiilor urlate în hore ameŃitoare - până la epuizare - alaiul la sfârşit fiind stropit 
cu apă şi ospeŃit cu pomeni, deoarece era în legătură şi cu cultul morŃilor (în timpul său unele dansatoare putând 
cădea într-o transă hipnotică lovindu-şi repetat trupul cu propriile mâini, stare din care ieşeau tot magic - prin 
procedurile speciale ale asistenŃei - ingredientele utilizate fiind şi plante puternic mirositoare, ca usturoiul, pelinul 
ori teiul). Obiceiul se petrecea mai ales după echinocŃiul de primăvară, când răsăreau Pleiadele (de unde a derivat 
cuvântul “ploaie”), adică stelele considerate ca veghind asupra agriculturii, numele popular al grupării lor fiind 
Găinuşa / CloŃa cu pui, Ńinând până după solstiŃiul de vară; Grecii Antici asociau Pleiadele / literar “porumbiŃele” cu 
Hiperborea Artemis, patroana animalelor, slujită de preotesele GherghiŃe iar creştinii - printre care Gherganii - au 
păstrat părŃi din joc până la sărbătoarea de “cincizecime”, adică la 50 de zile după Paşti: Rusaliile. 
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Călucean 

 
Căluşarii / Căluşerii, cu cele mai dinamice dansuri dintre toate - la fel, atestate doar în Bazinul Dunării 

inferioare şi la Aromâni, din 2006 în patrimoniul mondial imaterial UNESCO - îngemănau culmi şi prăbuşiri 
grozave, practicate în paralel cu Paparudele, având scopul de a alunga Ielele (mai ales la “moşii de vară”, când se 
comemorau cei fericiŃi, adică morŃii, ei mestecând mai mereu usturoi), fiind cu conotaŃie sexuală explicită, pentru 
fertilitate, ceea ce e acum având prea puŃine elemente din ceea ce era original; trebuie ştiut că în Pind, în vechime 
Aromânii îl practicau la Anul Nou / adică la începutul lunii martie. Grupul de dansatori după ce depunea un 
jurământ - ca frăŃie investită cu puterea de a lupta împotriva forŃelor malefice - având funcŃie exorcistă, străbătea 
localităŃile, căutând pentru simulări sexuale bolnavii sau unul dintre ei simulând bolnavul, care pentru a fi vindecat 
se aşternea pe pământ iar ceilalŃi începeau mimarea coitului / actului sexual şi executau sărituri poruncind prin 
strigăte bolii să iasă, cel culcat având gura înăbuşită cu un căluş pentru a nu reacŃiona verbal, în cadrul conspiraŃiei 
tăcerii, esenŃială în ritual (de unde expresia de a spune ceva mutului); coeziunea cetei se baza pe păstrarea secretului, 
pe jurământul tăcerii şi pe apelul la vigilenŃă faŃă de Iele: ”I-auzi!” (ritul limitelor practicat de ei era când treceau 
hotarul localităŃii lor, unde jucau o horă sălbatică de alungare a duhurilor rele ale locului). CostumaŃia Căluşerilor - 
dansatorii având feŃele acoperite - îmbina 2 culori: albul semnificând puritatea, jocul pus în slujba luminii iar roşul 
fundiŃelor, brâului ori altor accesorii era împotriva deochiului. Fiecare dansator purta în mână ca semn al puterii un 
băŃ, mai ales de alun - arbore considerat magic - instrument al zânelor, profeŃilor, etc., al cărui fruct creşte într-un 
conglomerat ce a primit denumirea de “căluş”, dansurile fiind în perioada sa activă (băŃul era învelit la un capăt cu 
blană de iepure, animal recunoscut pentru fertilitate); repertoriul cuprindea hore viguroase, salturi spectaculoase - 
sugerând levitaŃia - şi diverse scene, într-un ritm vital cu o gradaŃie spre paroxism, încheindu-se cu fuga rituală, când 
fiecare căluşar o lua în altă direcŃie, fără a pomeni celor întâlniŃi nimic din ce s-a întâmplat (conform jurământului, 
căci acŃiunea era un semn de existenŃă - de putere prin autodepăşire - faŃă de soare): căluşarii prin hora lor mimau 
atotputernicia soarelui, prin lupta încrucişării bastoanelor sau a piciorului aşezat deasupra “duşmanului” trântit la 
pământ urmărind să învingă seceta şi acoliŃii săi, victoria la sfârşit fiind atât a soarelui cel bun, cât şi a ploii asupra 
secetei. Fascinantul joc este ancestral, cu rădăcini fixate înaintea existenŃei calului domesticit, în Banat fiind numit 
Călucean / o derivare din Caloian, partenerul crăiŃei Caia / Gaia: un ritual de iniŃiere a tinerilor (în Epoca Pietrei, 
abordarea era ferirea de rău şi nu facerea de bine, concept religios apărut mult ulterior); de altfel, printre Românii 
din Bulgaria, Banat şi łinutul HaŃegului, Caloianul se numea Gherman (cu înŃelesul de omul Gher / Ker, respectiv 
“bărbatul cerului”, regăsit în “mitul zburătorului”, consemnat de pildă şi de Evrei la sfârşitul mileniului II î.C. în 
scripturi drept observatorul cerului Grigor pe ÎnălŃimea Golan), sărbătorit de creştini la 5 săptămâni după Paşti / 
mai recent pentru sănătatea vitelor şi pentru a feri recoltele de dăunători. Gherganii din Banat au fost istoric 
confirmaŃi drept mari dansatori dar şi cântăreŃi, de exemplu ei fiind baza celor mai vechi coruri Ńărăneşti din 
România (în 1882, maestrul Ciprian Porumbescu - oaspete al lor - apreciind cântecele celor din BelinŃ 45,45 lat. N, 
21,45 long. E / judeŃul Timiş, unde neamul Gherga era cel mai mare dintre toate, drept “cele mai frumoase întâlnite 
vreodată”, adevărate “nestemate ale muzicii Româneşti”, multe unicate); e de ştiut că până la sfârşitul secolului XIX, 
Biserica Ortodoxă Română interzicea Căluşarilor să se împărtăşească 3 ani la rând.  
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În limbajul popular a rămas denumirea de “cherc” pentru jocul Ńărănesc la sărbătorile mari (asociat cu 
verbul “a chercui” pentru reuniunile tinereşti de distracŃie cu jocuri şi focuri dar şi “a încercui”), plus Româneştile 
gură şi gaură - denumiri influenŃate borean, adică Nordic, conform lingviştilor specialişti în vechile limbi - legate 
de obiceiul rămas al chiuitului în fântână: radicalul Indo-European apropia strigarea de cavitate, ce la început era 
peştera; în larga gamă de vechi înrudiri lingvistice Ghergane au mai intrat verbul “a încerca”, “a cerceta” - cu 
substantivele cercetaş, cercetător - etc.  
 

Portul Gherga 
 

BărbaŃii au început să-şi acopere capul mai târziu în timpurile istorice decât femeile - întâi prin participarea 
la sacrificii, apoi şi la alte ceremonii. Prin gherghef (des menŃionat în Biblie) se înŃelegea cadrul din lemn pe care 
se întindea pânza pentru a fi brodată. 

 

 
Gherghef 

 
În ceea ce priveşte aspectul femeilor, din cele mai vechi timpuri s-au putut observa obiecte susŃinute pe cap 

din motive arhitecturale - ca ornamente ale capului - îndeosebi din raŃiunea simbolizării divinităŃii (în Epoca Pietrei, 
coroana Marii ZeiŃe era coşul cu fructe). Din vremuri ancestrale, mai ales în actualul spaŃiu Român, femeile la 
evenimentele mari din viaŃă ori cele măritate se împodobeau, adică purtau năframă prinsă pe cap de un cerc din 
nuia, fes roşu sub maramă, ştergar artistic prins pe o roată în jurul cocului, basma pe creştetul capului, etc. - toate ca 
apropiate noŃiunii de coroană (adultele nu umblau cu capul gol nicicând - fie că erau acoperite doar cu o pânză / în 
prezent batic - obiceiul fiind puternic timp de milenii). 

 

    
Portul Gherga 

 
 Miresele (cu vălul / voalul iniŃial destinat să le protejeze de deochi) şi maicile poartă această ultimă 

reminiscenŃă a gătelii împărătesei zeificate de omenire în vechime şi a servitoarelor sale: cercetătorii au observat 
similitudinile izbitoare ale reprezentărilor din Epoca Pietrei ale Mamei Ki-ri-ke / Ghi-ri-ghe cu cele păstrate în 
înfăŃişarea femeilor până în prezent şi au documentat aceasta în sensul tradiŃiei păstrată pe durată extrem de 
îndelungată, cu răspândire în arealul populat de Gherga. Obiceiul din Banat ca fata peŃită / logodnica până la 
cununie să se abŃină să iasă din casa ei şi să fie învelită cât numai ochii i se puteau vedea (ca să se ştie că e de-a 
pururea supusă bărbatului) a fost observat în Antichitate de Romani când au cucerit regiunea, tradiŃia păstrându-se în 
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acel stil de Gherga în Banat până în secolul XX. Se utilizează denumiri asemănătoare pentru ceea ce în Română e 
cârpa (conform DicŃionarului explicativ al limbii înŃelegând obiect de îmbrăcăminte vechi), în vecini fiind ca 
Bulgara kărpa, Maghiara kirpa, Sârba krpa, Ucraineana kerpa, sonorizarea de exemplu Gherga - kerpa fiind 
evidentă. De pildă, femeia îmbrobodită de la Gherdap (PorŃile de Fier) are un port care se regăseşte în lume prin 
spaŃiile Gherga: 
 

 
Portul Gherdap 

 
Pe continentul European e de ştiut că Dunărea a fost graniŃa Antică dintre lumea Romană şi cea “barbară”, 

până când, la apogeul Imperiului Roman, cea mai grozavă achiziŃie vreodată / după cum însuşi împăratul a declarat 
în anul 106 - şi singura provincie Romană de pe celălalt mal al fluviului, de acolo Romanii jefuind, după cele mai 
sceptice calcule, sute de tone de aur şi argint - a fost ceea ce cuceritorii Romani au denumit Dacia, la Istru (Dunărea 
inferioară).  
 

 
CarpaŃii 

 
Atunci vechea denumire a munŃilor - Caucaz în vechea Greacă - s-a schimbat, după cum a arătat de pildă în 

1905 şi istoricul Radu Rosetti / Aromân după mamă, în “CârpaŃi” (după populaŃia refugiată de agresiunea Romană 
în N Dunării, intrarea Romanilor în spaŃiul respectiv fiind tocmai prin Banat), la răsărit de ei GheŃii liberi numindu-
se Carpi: aceiaşi care - aliaŃi cu GoŃii din N - au determinat retragerea administraŃiei Romane în anul 275 la S de 
Dunăre. Azi - din Serbia până în Slovacia / via România, Ucraina şi Polonia - fostul lanŃ muntos Caucazian este cel 
denumit drept Carpatic. 
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Gurgui Opinci cu obiele 

 
În acelaşi circuit lingvistic Gherga dintre piesele de purtat se mai înscriu şi “gurgui” - opincile purtate de 

pildă de GeŃi, ce se făceau cu talpa mai lungă, vârful lat rămânând îndoit ca o creastă de cocoş - respectiv cerga, 
pătura ornamentală (de lână) folosită îndeosebi la acoperitul patului, ea servind în trecut şi ca foaie de cort; 
pronunŃia astfel - kerge de pildă la Ghirghizi / Kîrkîzi - este larg răspândită EurAsiatic, exact în zonele având 
prezenŃa istorică Gherga. 
 

 
Cergă 

 
Plămădirile Gherga 

 

 
Gher (centrul Asiei) 
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În S Siberian - locul ultimei mutaŃii genetice Gherga - noŃiunea de casă s-a păstrat ştiută ca gher, cu 
variaŃii în limba Hindi (vorbită în N Indiei) ca ghar, Afganii numind-o kherga / jirga, simbolic fiind emblema 
actualului steag Ghirghiz / Kârgâz, etc. 

 

 
Chirpici 

 
În prezent, aproape jumătate din populaŃia globului trăieşte în locuinŃe din văiugă / paiantă (acum 

catalogate drept “casele săracilor”, neavând durabilitatea decât a unei generaŃii dacă sunt neîngrijite, mai ales fiindcă 
sunt sensibile la umezeală). Din Epoca Pietrei noroiul, lutul, pământul argilos nears, uscat la soare, în formă de 
cărămidă, câteodată în amestec cu bălegar, paie sau var, au constituit bazele naturale aflate la îndemână cu costuri 
scăzute pentru construcŃii răcoroase vara şi călduroase iarna, deoarece materialul respectiv este bun termoizolator şi 
oferă un mediu interior sănătos. Primele construcŃii ale Epocii Pietrei de fapt nu au fost din piatră, ci din lemn şi 
chirpici; în Biblie (a doua carte a lui Moise - Ieşirea / Exodul - capitolul 5), Evreii au notat că în mileniul II î.C. 
conducătorul Egiptului, adică faraonul, le cerea să producă asemenea cărămizi, primele construcŃii faraonice de fapt 
fiind astfel realizate în mileniul IV î.C. în prima capitală a Egiptului - aşezarea Gherga de pe Nil - locul de unde s-
au lansat dinastiile faraonilor. E de remarcat că etimologic termenul a fost atestat cu respectiva denumire în spaŃiile 
Gherga din cele mai vechi timpuri (ca de pildă kerpic în vechea Armeană, Cumană, Turcă, etc.), încadrându-se în 
aceeaşi rădăcină Ghergană a acoperământului capului ca şi cârpa - respectiv khirqa - ori cerga. Banatul abundă de 
străvechi locuinŃe din bârne vălăturite cu chirpici: un stil al Epocii Pietrei folosit la bordeie / colibe, case, fortificaŃii, 
etc. ca soluŃie constructivă agreată de Gherga pe atunci (regiunea are şi cea mai mare densitate din lume de spirale 
duble - ca reprezentări orizontale ale lui 8 - cu care erau împodobite lucrările, simbolizând legăturile dintre viaŃă şi 
moarte); spirala era ochiul Marii ZeiŃe, ulterior ajungând şi simbol solar. Atunci au apărut în arhitectura din Europa 
elemente ce au rămas tradiŃionale caselor Româneşti, ca de exemplu cel denumit cerdac, respectiv prispa. 
 

 
Cerdac 

 
În acele prime construcŃii, focul casnic avea caracter sacru şi era întreŃinut de femei să ardă mereu; cultul 

focului era dinaintea Potopului (de la sfârşitul mileniului VIII î.C., oamenii au folosit căldura pentru a creşte 
rezistenŃa vaselor ceramice, ce în Banat au început aşa să devină tot mai luxoase, majoritatea însoŃite de ornamente). 
Profesorul universitar Italian Mario Alinei, coordonatorul Atlasului Lingvistic European al UNESCO, despre 
“Continuitatea paleolitică a populaŃiilor Altaice, Uralice şi Indo-Europene în EurAsia” a scris în 2003: “Peste 



 
71

Balcani s-a difuzat acelaşi termen: ’cărămidă’ în Română, ’garamida’ în Bulgară, ’cheramida’ în Sârbă, 
’qeramidhe’ în Albaneză, ’keramida’ în Greacă, ’keramit’ / ’karcamak’ în Turcă; sursa - atât semantică, cât şi 
fonetică, inclusiv pentru toate derivatele - a fost Qarca (cu înŃelesul de întărire păstrat în vechiul dicŃionar Turc), 
provenind din rădăcina Indo-Europeană Ker. La fel a fost şi pentru ’ceramică’ (în Română), ’keramos’ în Greacă, 
etc.” (e de ştiut că înaintea inventării ceramicii, recipientele erau din piatră, lemn scobit, coşuri împletite din nuiele 
şi lutuite - ca să poată adăposti lichide - burdufuri de piele, ş.a.; olăritul a fost un meşteşug casnic, cu o mare 
varietate de forme, ceramica ajungând în timp să fie şi pictată - înainte ori după arderea în vetre - căci arta 
prelucrării lutului exista dinaintea Potopului şi implica rostuirea materiei pământului prin efort şi îndemânări, după 
Potop activitatea fiind şi cu binecuvântarea Cerului). De altfel, în secolul I eruditul Roman Pliniu cel Bătrân a 
afirmat în “Istoria naturii” 7:62 că unul dintre primii civilizatori ai lumii vechi, care a învăŃat oamenii să 
construiască edificii de lut, a fost Dokius, fiul Cerului. “Gard” - inclusiv “gardurile” de stâncă de la Gherdap sau 
gardianul (observatorul de la gard), “grad” pentru fortificaŃie dar şi “grădină”, etc. au fost derivate ca plămădiri 
Gherga, ca de exemplu în Nordicul Regat Garðar, Grădiştea GheŃilor, etc.; arhaicul termen de “grad” - cu sensul 
militar de “poziŃie tare, ocupată de combatanŃi” - a fost utilizat cu mult înaintea existenŃei Slavilor şi de Romani 
(fiind menŃionat de istoricul Liviu 6:32, filozoful Cicero 1:23, ş.a) iar termenul militar de gardă s-a perpetuat până 
acum pentru supraveghere / apărare.  
 

 
 

Vocabularul e bogat în similarităŃi Ghergane fonetice (după sonorizări) şi semantice (după înŃelesuri): de 
la acei Gherghi ai Epocii Pietrei, în actualul spaŃiu Românesc au mai rămas denumiri consacrate, inimii zicându-i-se 
în mare vechime “cardi”, “cerbi” pentru animalele lor favorite, “cercei” pentru primele bijuterii de aur din lume, 
“cerc” pentru aşezarea sfatului bătrânilor (în “Adunarea Gherga”), “circ” pentru scena rotundă, beciului din piatră - 
cameră boltită subterană în care se păstrau obiectele - i se spunea “gherghir”, păşunea era ştiută ca “ghergheleu”, 
etc.  
 

 
Cerb Carpatin 
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Cerbul a fost animalul totemic al unor populaŃii din emisfera Nordică, prezent în unele rituri de întemeiere 
şi de trecere: el simboliza renovarea ciclică şi lumina, fiind caracterizat de forŃă virilă, agilitate, viteză dar şi de 
sfiiciune ori însingurare. Legătura mitologică a cerbului cu lumea de sus a cerului se explică prin identificarea 
coarnelor sale lungi şi ramificate cu razele soarelui: ele se reînnoiesc periodic şi de aceea cerbul a fost şi un simbol 
al regenerărilor şi renovărilor din natură; coarnele sale erau folosite ca talismane sau ca material pentru prepararea 
unor droguri ale longevităŃii. Cerbul - şi renul - a fost folosit ca animal de tracŃiune şi călărie înaintea domesticirii 
calului, de unde au derivat funcŃiile sale de călăuză a sufletelor pe lumea de dincolo, intermediar între lumi sau 
mesager divin. Basmele, credinŃele, ca şi prezenŃa constantă a cerbului în jocurile de măşti reprezintă argumente 
întemeiate în favoarea recunoaşterii caracterului totemic al acestui animal în spaŃiul Carpatic. În 1980, Dr. Mihai 
Coman în “Izvoare mitice” a observat că “în oraŃiile de nuntă, ca şi în colindele cu un conŃinut marital, cerbul 

simbolizează mirele şi - mai mult decât atât - el este imaginea forŃei generatoare de viaŃă a zeităŃii care asigură 
fertilitatea naturii”.  

Cercul e simbolul perfecŃiunii, omogenităŃii, mişcării imuabile şi eterne care nu are nici început, nici 
sfârşit; în plan cosmic, cercul simbolizează cerul (în opoziŃie cu pătratul care e simbolul gliei / pământului). Cercul 
este şi simbolul timpului, al veşnicei reînceperi (cu redare iconografică inclusiv prin imaginea şarpelui ce-şi muşcă 
coada). Cercul limitează un spaŃiu, însă mişcarea de rotaŃie ce formează acest spaŃiu este potenŃial infinită; în felul 
acesta, cosmosul - în multe tradiŃii - era considerat o sferă, dincolo de limitele sale fiind haosul. Toate punctele 
cercului sunt la aceeaşi distanŃă de centrul invizibil; în acest sens, el reprezintă zeul solar. De asemenea, se remarcă 
legătura aproape universală a cercului (şi altor forme rotunde) cu principiul feminin. La majoritatea popoarelor, 
cercului i s-a atribuit o putere magică de apărare; de aici au derivat locuinŃele şi aşezările circulare, forma circulară 
a stânelor, taberelor de luptă, precum şi tragerea brazdelor în jurul caselor ori satelor, în caz de pericol (un caracter 
ritual - izvorât din simbolismul cercului - îl au toate mişcările de înconjurare a unui obiect sacru).  
 

 
Cârcă 

 
O atenŃie etimologică poate fi acordată şi cuvântului “cârcă” pentru spinare, respectiv “cârjă”, derivat - 

după unii lingvişti - din radicalul Indo-European ger / gher (ca şi “cracă” sau sărbătoarea crăcilor, a sorcovelor de 
Crăciun - din radicalele Indo-Europene kark şi ker - respectiv creangă, crânguri, etc.) ori din Fenicianul “cruce”, 
printre arhetipuri fiind bastonul purtat de slujitorii sfinŃiŃi, ca semn al puterii lor: sceptrul lui Maat sau Horus, 
caduceul / kerykeionul lui Hermes / Ham (conform Bibliei, bunic al lui Gherghe-seu), ş.a. E de remarcat că 
gorunul / stejarul a fost arbore sacru pe un teritoriu imens, din N Indiei până la Atlantic, investit cu privilegii de 
către stăpânii fulgerelor (pentru că e trăznit cel mai des - dintre toŃi copacii - la care s-au adăugat alte însuşiri: că e 
din lemn de esenŃă dură, are dimensiuni impresionante, e longeviv şi semnifică forŃă); craca şi cârja, înrudite cu 
rădăcina Indo-Europeană kark (ce a dat şi Latinul quercus pentru gorun / stejar), iniŃial erau beŃele “magice” - 
chiar noduroase - luate dintr-un stejar / gorun sacru. Gorunul este integrat atât etnologic, cât şi lingvistic, mitului 
fundamental: cu rădăcinile sale înfipte adânc în pământ şi cu vârful ridicat spre cer, era arborele axial, asigurând 
comunicarea dintre lumea subpământeană, cea terestră şi cea celestă. Inclusiv provenienŃele denumirilor de carcasă, 
carceră, cârciumă, etc. sau chiar (prin permutarea literelor) a numelui rumegătoarei cinstite din vechime, capra - 
Românii încă având obiceiul umblatului “cu capra” de Anul Nou - îşi au sorgintea din acelaşi trunchi lingvistic; în 
“DicŃionar de simboluri şi arhetipuri culturale”, autorul Ivan Eseev - profesor la Universitatea de Vest din Timişoara 
- a precizat: “De la denumirea acestui animal a derivat cuvântul ’capriciu’, deoarece simboliza gustul pentru 
libertate, libertinaj, desfrânare, încăpăŃânare. În culturile arhaice ale lumii apare adesea ca întruchipare a materiei 
prime, a mamei primordiale care cu laptele ei hrănea zeii. În calitate de simbol al fecundităŃii şi fertilităŃii, capra şi 
Ńapul figurează în riturile agrare ale popoarelor din SE Europei, inclusiv la Români (jocul cu măşti, ’capra’, etc.)”; 
jocul păgân al caprei a fost iniŃial un ceremonial grav - un element de cult - făcând parte din ritualurile menite să 
aducă rodnicie în Noul An. 
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Gorgane 
 

 
Stepele EurAsiei 

 
Glosarul indică între megaliŃi (uriaşe construcŃii nedecorate de piatră, în EurAsia atribuite Hiperboreilor) 

drept Gorgan movila funerară rotundă din piatră, Tumulul - măgura sau valul de pământ funerar, Menhirul - o 
singură piatră verticală / prototipul Obeliscului şi Dolmenul ca 2 pietre verticale unite printr-o placă orizontală, fiind 
“masă funerară” de piatră, ca altarul de sacrificiu pe care erau ucise şi apoi arse ofrandele rituale şi de pe care se 
consuma în comun animalul totemic, “camera” delimitată de părŃile sale din piatră fiind “poartă” spre lumea de 
dincolo. Cuvântul străvechi Gorgan / Kurgan a fost utilizat în diferite părŃi ale Asiei şi Europei (în Română până la 
derivatele Grui / Gruni, în Franceză Galgal) ca o aceeaşi numire generică pentru colinele artificiale ridicate în 
memoria eroilor, peste mormânt fiind depuse cantităŃi enorme de pământ sub formă de con, în vârf de multe ori 
având drept semn sfânt o columnă de piatră: simbol falic, asociat în vechime cu fertilitatea, ulterior obeliscurile fiind 
legate şi de amintirea unor evenimente istorice; stâlpii, menhirele, etc. aveau roluri comemorative, cu destinaŃie 
sacră, obicei de la care până în prezent a rămas marcarea capului mortului cu o placă (de pildă, concepŃia axei lumii 
ce unea Cerul şi Glia / Pământul - natural figurată prin munte - fizic era materializată prin stâlp). 
 

  

Gorgan 
 

În “DicŃionarul religiilor”, Ioan Culianu (1950 - 1991) scria că “Dacă n-au avut niciodată o limbă comună, 
Indo-Europenii par să provină dintr-o regiune comună, pe care arheologii au identificat-o uneori cu Bazinul inferior 
al Volgăi, de unde triburi seminomade de războinici patriarhali roiesc în mai multe valuri începând cu jumătatea 
mileniului V î.C., formând cultura zisă a Kurganelor sau a tumulilor funerari. Spre începutul mileniului IV î.C., al 
doilea val de Kurgane atestă al doilea centru de difuziune care corespunde îndeaproape cu ceea ce majoritatea 
lingviştilor desemnează ca patrie a Indo-Europenilor; această zonă se întinde, spre mijlocul mileniului III î.C., din 
MunŃii Ural până la Loara şi de la Marea Nordului până în Balcani. Potrivit cercetătoarei Lituaniene Marija 
Gimbutas, cultura patriarhală a Indo-Europenilor distruge o cultură uniformă, matriarhală şi paşnică, ce a subîntins 
întreaga Europă veche timp de 20 de milenii, din paleolitic până în neolitic. Principala caracteristică a culturii 
acesteia era adorarea unei zeiŃe cu mai multe atribute. În Epoca Bronzului, marea majoritate a popoarelor Europei 
este de origine Indo-Europeană, singura excepŃie notabilă fiind cea a Finezilor, popor Fino-Ugric din Ural”. Acel 
grup de excepŃie era cel al Gherga (aliniat Culturii Comb, întinsă de la Marea Baltică la Marea Chinei, caracterizată 
prin motivele artistice de linii paralele ca dinŃii pieptenului / ce erau asociaŃi cu razele solare).  
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Răspândirea Culturii Comb 

 
Mutarea din calea apelor crescute ale Mării Negre în N Mării Caspice - unde e fluviul Volga - întâlnind 

vânătorii Uralieni / Siberieni a determinat apariŃia atât a Culturii Gorgane, cât şi a valurilor Indo-Europene. 
MigraŃiile aveau efectul valurilor de apă în care se deplasează unda valului dar nu şi apa, astfel încât adesea 
migratorii / nomazii nu au depăşit câteva procente din populaŃiile locale; colonizările reuşeau doar când într-un loc 
se instalau zeci de persoane, majoritatea femei - fapte ştiinŃific dovedite, inclusiv prin statistică - datorită perpetuării 
prin natalitate. PosibilităŃile de hrană determinau atât mărimile comunităŃilor, cât şi migraŃiile (când se produceau 
disproporŃii cu posibilităŃile, inclusiv datorită factorilor fizici - între care condiŃiile de mediu - scindarea însemnând 
emigrarea colectivă spre alte locuri, ca acŃiune organizată / hotărârile fiind luate de grup, nu individual); prin 
emigrare, partea desprinsă deoarece trăia în alt mediu îşi schimba modul de viaŃă, astfel apărând variaŃia unor 
instituŃii la diferitele grupuri aparŃinând aceluiaşi neam. Indo-Europenii aveau avantajul pentru deplasare că au fost 
primii care au folosit caii (pe care au învăŃat să-i domesticească şi crească, însă în afara Indiei - locul primei 
civilizaŃii din lume - unde din pricina climei nu puteau fi crescuŃi corespunzător), aveau arme perfecŃionate şi îşi 
amplasau aşezările pe înălŃimi fortificate - dar n-aveau temple - ei introducând societatea patriarhală / în care 
poziŃiile importante de conducere erau pentru bărbaŃi; mulŃi se protejau ungându-se cu ulei amestecat cu oxid de fier 
ocru - pentru protecŃie iarna de frig şi vara de insecte - având o culoare roşcată până şi în morminte (colorantul era 
asimilat sângelui şi suflului vital, preparatul fiind în mod special pentru a conferi vigoare / rezistenŃă, practica 
miraculosului preparat sângeriu existând dinaintea Potopului). 
 

 
Bazinul Volga 
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IniŃial Gherganii n-au fost Indo-Europeni, căci erau mai vechi decât aceia, în unele dintre locurile în care 
au apărut culturile, la sfârşitul Epocii Pietrei. În 1987 lordul Colin Renfrew, arheolog Britanic, a legat inspiraŃia 
Gorgană (migraŃie datorată şi înmulŃirii populaŃiei) de Anatolia mileniului VII î.C., cu începuturile agriculturii; în 
2003, Russell Gray şi Quentin Atkinson de la Universitatea Auckland din Noua Zeelandă au confirmat aceasta prin 
studiile lor de istorie lingvistică / avansând chiar mileniul VIII î.C. ca start al diversificării limbilor, cu început în 
Anatolia (de altfel, limbile Fino-Ugrice - prezente la unele ramuri ale grupului genetic Gherga - nu sunt Indo-
Europene, aşa cum din mileniul V î.C. acelea prin migraŃii şi schimburi de populaŃii au început să se răspândească în 
EurAsia). Harta următoare, realizată de arheologul Kaalevi Wiik, profesor la Universitatea Turku 60,27 lat. N, 22,16 
long. E din Finlanda, ilustrează retragerea în timp a Fino-Ugrilor până în zona lor actuală: 

 

 
 

Strabon (63 î.C. - 26) a indicat în Geografia XI 6:2 că “mai demult, se făcea o deosebire între populaŃiile 
aşezate la miazănoapte de Marea Neagră, Dunăre şi Adriatică, desemnate cu numele de Hiperborei”. 

Începuturile în Europa apar pe hărŃile Epocii Pietrei (de la jumătatea mileniului VII î.C., când se obişnuia 
reîntoarcerea sezonieră sistematică pe aceleaşi locuri, potrivit practicii transhumanŃei - consacrată din Epoca Pietrei, 
cu multe migraŃii - de pildă, cea mai recentă mişcare de amploare pe aceeaşi direcŃie fiind invazia Medievală 
otomană): 
 

 
 

În migraŃiile lor, primitivii Indo-Europeni au asimilat continuu populaŃiile sedentare agricole, mai evoluate 
şi mai bogate decât ei, deoarece societăŃile pastorale nu puteau fi independente de ale cultivatorilor. Amestecul celor 
2 culturi - nomadă (războinică, pastorală, patriarhală) şi sedentară (paşnică, agricolă, maternă) - a dus la 
împrumuturi reciproce: Indo-Europenii au respectat numele autohton Gherga, respectiv societăŃile apărute s-au 
structurat către civilizaŃia actuală / Banatul fiind primul loc de întâlnire în Europa:  
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Indo-Europenizarea Bazinului Dunării inferioare  

 
De altfel, cu mai mult de un secol în urmă, cercetătorul Nicolae Densuşianu în “Dacia preistorică” a scris: 

“Înainte de civilizaŃiunea Egipteană, o civilizaŃiune mult mai veche se revărsase asupra Europei. Aceasta a fost 
civilizaŃiunea morală şi materială a rasei Pelasge, care a deschis un vast câmp de activitate geniului omenesc. 
InfluenŃele acestei culture Pelasge au fost decisive pentru soarta muritorilor pe acest pământ. Pelasgii au fost 
adevăraŃii fondatori ai stării noastre actuale. Primele mase neolitice, compuse din triburi imense, după ce plecară de 
lângă MunŃii Altai din Asia Centrală şi după ce făcură o staŃiune de mai multe secole lângă Marea Caspică, îşi 
continuară încet drumul lor de migraŃiune spre apus, atrase de o climă mai dulce şi de o vegetaŃie mai abundentă, 
revărsându-se cu turmele lor nesfârşite peste văile fertile ale Moldovei şi łării Româneşti. Urmele extensiunii 
etnografice ale acelor Pelasgi / Arimi sunt la izvoarele Oxus din Asia Centrală şi Arax din Caucaz. Aici, la Dunărea 
de jos, s-a format centrul cel mare şi puternic al populaŃiunei neolitice în Europa: centrul unei rase noi de oameni, de 
o statură înaltă şi viguroasă, cu idei severe religioase. Ei răspândiră în Europa noile elemente de civilizaŃiune şi 
deteră o nouă direcŃiune pentru destinele omenirii. Istoria politică a Pelasgilor s-a încheiat cu căderea Troiei, de aici 
încolo fiind numai simple amintiri de resturi împrăştiate, deoarece au fost siliŃi de inamicii lor să emigreze din o Ńară 
în alta, spre a-şi căuta o nouă patrie”. (E de ştiut că locul de provenienŃă al Arimilor / Pelasgilor, indicat de autorul 
respectiv drept Oxus / Oxos - “râul bovinei”, Gozan pentru Afgani, Vaksu pentru Indieni - izvorăşte din Pamir / N 
Afgani-stanului şi se varsă în Lacul Aral, azi în Kazakh-stan, fiind navigabil de la portul Kerki / Turkmeni-stan; 
Arimii au fost menŃionaŃi de Anticii Greci ca Homer, Hesiod, Poseidonos, Strabon, ş.a. drept străveche populaŃie - 
deja, în timpul lor - de sorginte orientală).  
 

 
Bazinul Oxos 
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Acelaşi autor Român Nicolae Densuşianu a mai consemnat despre Gorgane: “PopulaŃiile neolitice, formate 
din oameni a căror viaŃă publică şi privată era întemeiată pe religiune, aveau un deosebit cult pentru cei decedaŃi. În 
credinŃa că ei nu au murit cu totul şi vor continua a trăi în o lume eternă, mai fericită şi mai superioară decât lumea 
vizibilă, ei depuneau în sânul pământului corpurile celor decedaŃi, adeseori în caverne naturale ori artificiale. Pe 
lângă acest înalt sentiment religios pentru cei decedaŃi, ei mai aveau totodată şi o inspiraŃiune morală pentru 
posteritatea lor pe acest pământ. Ridicarea de movile uriaşe pe mormintele eroilor şi ale persoanelor celebre începe 
în neolitic şi ea se continuă şi în Epoca Bronzului, până târziu în timpurile istorice. Movilele funerare poartă la 
poporul Român diferite numiri, de: morminte, movile, culmi, gruie, gorgane, ş.a. Cuvântul Gorgan e întrebuinŃat 
încă dintr-o adâncă vechime nu numai în Europa dar şi în diferite părŃi ale Asiei, ca o denumire pentru anumite 
coline ori munŃi. În Iliada lui Homer, vârful cel mai înalt al Masivului Ida, de lângă Troia, se numea Gargaron şi 
după cum rezultă din textul acestor poeme, toate vârfurile Masivului Ida dimpreună cu Gargaron erau neacoperite 
de pădure. Un alt munte din părŃile meridionale ale Italiei (Apulia) purta încă în Antichitatea Romană numele de 

Garganus. Tot asemenea, numirea de gorgan e aplicată de Români la o infinită mulŃime de măguri şi dealuri. În 
documentele Medievale ale Ungariei, cuvântul Gorgan apare adeseori sub forma de Kurchan şi Korhan. Sensul 
fundamental al acestui cuvânt, atât după indicaŃiunile ce le dă Iliada lui Homer, cât şi după modul cum această 
numire este întrebuinŃată de poporul Român, pare a fi: o înălŃime de pământ în forma unei cupole ori în formă 
conică, însă de dimensiuni mari şi neacoperită de pădure. Cu înŃelesul de movilă funerară zona geografică a 
cuvântului Gorgan este de asemenea foarte întinsă. În FranŃa, unele poartă şi astăzi numele de Kerougant, 
Kergonfals, Kerkonno, etc.; în Irlanda, Anticul cimitir regal se numea Cruachan. Chiar şi astăzi în limba Franceză 
cuvântul galgal înseamnă o movilă de pietre şi pământ şi aceste galgale se cred a fi morminte Antice ridicate în 
memoria luptătorilor Gali căzuŃi în războaie. Originea cuvântului Gorgan aparŃine astfel timpurilor preistorice sau 
Erei Pelasge. În Transilvania şi cu deosebire în Banat, movilele funerare se mai numesc gruie sau grunie, numire ce 
de asemenea e din timpurile arhaice. Pe teritoriul Eoliei de pe Ńărmul Asiei Mici, unde se aflau odată o mulŃime 
nenumărată de movile Pelasge, a fost oraşul Grynium / Grunion”. E de ştiut că Gryneum / Gryneion, azi 
promontoriul Temasalîk Burnu din V Turciei 38,53 lat. N, 27,04 long. E, a fost populat de la sfârşitul mileniului IV 
î.C. de GherghiŃi (acolo Ghergarul Apollo a violat-o pe Amazoana Gryne din anturajul reginei Murinei / soŃia 
stăpânului Masivului Gargaron). În răsăritul European, administrarea politică, comerŃul sau războiul răspundeau 
nevoii de schimb a grupurilor, ambele prin consecinŃele lor fiind pe atunci cele mai evoluate / avansate forme de 
organizare. Sedentarizarea era însoŃită de crearea unor sisteme de fortificaŃii, ce înconjurau satele. ŞanŃurile la 
început nu erau pentru protejarea de un inamic oarecare, ci pentru a marca inventarea unui nou statut: acela de zonă 
locuită, cu limite perfect stabilite pe teren. În aşezări, trecerea a fost de la locuinŃa săpată în pământ la cea construită 
la suprafaŃă - sau cu etaj - de la grupul de construcŃii plasate undeva în apropierea unui izvor la aşezările cu plan 
prestabilit şi uneori pe mari suprafeŃe, cu sisteme de fortificare compuse din simple garduri iar mai târziu din 
şanŃuri, valuri de pământ şi palisade de lemn care delimitau, protejând în egală măsură, multe din comunităŃile mai 
importante.  
 

 
Palisadă 

 
LocuinŃele şi-au schimbat forma, de la aspectul vechi circular sau oval, în centru fiind vatra (ştiută ca 

“Poarta Pământului”), la construcŃii rectangulare lungi, de tipul barăcii, având pereŃii din pari înfipŃi, tencuiŃi în 
interior şi exterior cu lut. Sarea, silexul, obsidianul, aurul, cuprul sau vasele ceramice şi statuetele, vehiculate sub 
formă brută sau prelucrată, diverse piese, etc. au circulat marcând adeseori şi relaŃiile sociale în cadrul acelor 
societăŃi (structurate ierarhic) sau între ele. În “Enciclopedia culturii indo-europene” din 1997, James Mallory a 
prezentat valurile Kurgane: 
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Difuzia Gorgană 

 

Brazda lui Iorgu 

 
 La sfârşitul mileniului V î.C., delimitarea dintre organizarea agricolă (din S) şi organizarea pastorală (din 
N) s-a făcut prin Brazda lui Iorgu / Novac, începând de la apus spre răsărit, în Bazinul Dunării inferioare, la limita 
primei civilizaŃii Europene. Sfera de influenŃă a Amazoanelor pe atunci era din Valea Dunării inferioare - denumită 
Istru - în Sud, acoperind Balcanii, N Saharei (între MunŃii Atlas din actuala Algerie până în Egipt) şi Anatolia; 
Ghergarii erau partenerii favoriŃi ai Amazoanelor şi erau în N lor, în ceea ce în vechime se ştia drept Caucaz de 
ambele părŃi ale Mării Negre: la V în zona denumită din timpul Romanilor drept “CârpaŃi” - după portul cu “cârpe” 
al capetelor - şi la E în zona ce a rămas şi până în prezent denumită drept Caucaz (mai în E - în prelungirea acelora, 
ce au fost în vechime MunŃii Gherghi sau Caucazul Indian - e azi Himalaia). E de ştiut că în mileniul II î.C. Aheul 
Perseu, împreună cu anturajul său, a exterminat Amazoanele şi Gorgonele din N Africii, Amazoanele pentru ultima 
oară în istorie fiind în Caucaz - ca partenerele Ghergarilor - la sfârşitul mileniului I î.C., după cum de pildă a 
consemnat Strabon, Gherganele însă avându-şi atestată constant prezenŃa în spaŃiul Grec (de altfel, etimologic 
însuşi denumirea de Greci provine de la Romani, prin derivarea de la localnicele Gorgone, care vorbeau “în grai”). 
 

 

Cu purpuriu Brazda lui Iorgu 
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Brazda respectivă - cea mai mare construcŃie megalitică din lume - şi-a avut prima piatră de hotar 
implantată în secolul XLIII î.C., în urma introducerii pe Valea Istrului a agriculturii cu plug având cuŃitul din corn 
de taur, de către Gherganul Osiris (atunci s-a încheiat vechea perioadă a civilizaŃiei BănăŃene şi a început 
calendarul Egiptean, căci el s-a dus în N Africii, acolo răsărind civilizaŃia pe fertila Vale a Nilului). Brazda făcea 
parte din ritualul întemeierii: trasarea ei era actul magic de înstăpânire asupra teritoriului şi de culturalizare a 
spaŃiului, ca un brâu ocrotitor împotriva invaziei forŃelor haosului. Carianul Herodot 484 - 425 î.C. a precizat în 
Istoria 2:144 că Osiris era asimilat de către Greci ca Apollo iar Oros / Horus, fiul lui Osiris, era asimilat de către 
Greci ca Dionis (arheologul Francez Raymond Weill 1874 - 1950 a afirmat că Osiris era legat de puterea Asura din 
Sumer). Brazda a început din Vest către Est ca un uriaş val de pământ, marcat cu lespezi înfipte la distanŃe ce le 
făceau succesiv vizibile, existând în N Dunării inferioare în Banat de la confluenŃa Tisei cu Dunărea până la 
Gherdap / PorŃile de Fier şi apoi în N actualei Câmpii Române (ce avea un vast codru) până la confluenŃa Siretului 
cu Dunărea, la Gherghina; atât la Gherdap cât şi la Gherghina - ambele pe malul stâng al Dunării - au fost 
Templele Mamei Ghirghe: puncte de referinŃă foarte importante pe atunci. Aşezările bolovanilor sau lespezilor erau 
în şir regulat la mici intervale unele de altele: monumentala înşiruire de pietroaie, ce ajungea din Banat până la N de 
Marea Neagră, forma o construcŃie megalitică unitară. Hotarul simbolic din apusul Mării Negre - sub forma brazdei 
agricole - în răsăritul Mării Getice / Negre a devenit apoi zid, în Caucaz, adică în MunŃii aflaŃi până la Marea 
Caspică (în vechime denumită Marea Ghergană); acolo - între Marea Getică / Neagră şi Marea Ghergană / Caspică 
- Ghergarii şi partenerele lor Amazoane au ridicat ziduri din piatră lungi de sute de km, pentru a se delimita 
împreună faŃă de celelalte populaŃii, isprava continuând apoi şi la răsărit de Marea Caspică, frontiera Nordică a ceea 
ce a fost acolo Ghergania ajungând a fi marcată în Antichitate prin Zidul Gorgan, continuat Medieval în Extremul 
Orient de Chinezi prin Marele Zid (pentru apărarea lor de năvălitorii Nordici): ceea ce a început în Banat la sfârşitul 
mileniului V î.C. s-a terminat ajungând la Pacific, la începutul mileniului II. Ruta respectivă - pentru orientarea în 
deplasări de-a lungul timpului - mai ales că în prelungirea sa răsăriteană erau Căile Gorgane, pline de tumuli, a fost 
utilizată în ambele sensuri, ca de exemplu de Hiperborei în drumul lor din Arctica la Adriatica până în mileniul II 
î.C. sau de către exploratorul Istrian Marco Polo în mileniul II, după cum a menŃionat acela în faimosul său jurnal (e 
de ştiut că a copilărit fără tată şi a crescut în Corchira / Korcula pe când acea Insulă era condusă de Marsiliu 

Gheorgu). Căile Gorgane au constituit comunicarea dintre E şi V, începând cu invazia neolitică a triburilor şi 
continuând apoi inclusiv cu comercianŃii EurAsiei, Herodot anunŃând în Istoria 2:103 că stâlpii puşi de Osiris încă 
existau în timpul său, înainte de el Pindar 522 - 443 î.C. afirmând în Isthmianica 6:1 că pe monumentala rută 
Hiperboree unele obeliscuri aveau şi 30 de metri înălŃime: “Căci mii de cărări / Ale faptelor frumoase rostirea le-a 
tăiat în piatră - lungi de-o sută / De picioare, toate laolaltă - până dincolo / De apa Nilului şi de Hiperborei”. Uriaşa 
Brazdă dintre Banat şi Basarabia a rezultat dintr-un lung şanŃ, cu pământul aruncat pe partea Sudică a sa, lucrarea 
fiind indicată de vechii Egipteni prin Cartea MorŃilor drept “Osiriană” (a rămas săpat în piatră despre civilizatorul 
Osiris că era de pe Calea Ghirga, proprietatea lui acolo, în Egipt, fiind notată drept “Gherg” de hieroglifele primilor 
faraoni - care au fost descendenŃii lui - primul faraon, urmaşul său direct, supranumit “Luptătorul”, instalând de 
altfel la sfârşitul mileniului IV î.C. prima capitală a Egiptului în oraşul său natal Gherga de pe Valea Nilului; de 
altfel şi poetul Pindar - care mai mult a lucrat pentru onorarea comenzilor particularilor înstăriŃi decât pentru cererile 
comunităŃilor - a scris în 478 î.C. că o rută străveche marcată asemănător ca a Hiperboreilor din N Dunării mai 
exista în lume doar în susul Nilului). Denumirea Brazdei ca a lui Iorgu - apelativ din rădăcina Gherga - s-a 
împământenit prin Grecul nume Ghiorgo folosit iniŃial pentru viteazul asociat ei, ulterior datorită Ionianului Hercule 
- Iavan în vechea limbă / pentru Ionian, care des se afla la Băile Herculane - ajungându-se la conferirea şi de 
Iorgovan (din formula Iorgu - Iovan); denumirea de “Novac” - însemnând “cel nou” - a fost mai recentă în timp, 
odată cu consolidarea valului de pământ de către Romani în secolul II şi apoi întărirea sa cu fortăreŃe de către primul 
împărat creştin, Constantin cel Mare, în secolul IV (la sfârşitul acelui secol, datorită presării GoŃilor din N de către 
Huni, ambele locaŃii de la capetele Brazdei din Câmpia Română - Gherdap şi Gherghina - au fost abandonate, în 
prezent unele părŃi ale vechiului megalit al lui Iorgu mai fiind vizibile doar pe anumite porŃiuni). Vechii Egipteni şi 
Greci numeau asemenea linii de comunicaŃii - ca Brazda lui Iorgu - drept “Căi Sacre”, marcate în unele locuri 
semnificative şi cu statui, ca ale Sfincşilor. În secolul I, istoricul Roman Curtius Rufus a numit aliniamentul 
megalitic al Brazdei ca a fiind a lui “Liber Pater” - de exemplu, o inscripŃie Romană din DalmaŃia îi numea pe Osiris 
în Latină ca Liber şi pe femeia lui Isis ca Libera - iar Biblioteca lui Apollodoros III 5:2 a arătat că traseul (ştiut drept 
“Calea Gorgană”) se întindea până în India.  
 



 
80

 
 

GRG 

 
Onomastic, coloana vertebrală Gherga este formată din consoanele G-R-G (chiar şi acestea având - 

datorită pronunŃiilor - scrieri uneori diferite, însă cele apropiate de rădăcină merită atenŃie), vocalele dintre ele 
apărând ca umplere conform specificurilor locale, ca de pildă în Asia Garga, Ghirga, etc.; în Europa faŃă de 
Gherga - după cum au apărut echivalenŃele publicate în 1884 de Universitatea Oxford din Marea Britanie - Grigore 

a fost chiar mai apropiat decât Gheorghe: 
 

Grigore Gheorghe 

 
 

Feminin 
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În 1986, sub egida Academiei de ŞtiinŃe Ruse, Nikolai Andreev în volumul despre “Proto-limba indo-
europeană timpurie” a susŃinut că “în plan geografic arealul de răspândire a proto-limbii boreale se prezintă ca 
întinzându-se din Altai până la Rin; respectiv, acea parte a triburilor boreale care s-a individualizat ca purtătoare a 
ramurii altaice a proto-limbii practica nomadismul între Altai şi Ural; o altă parte, devenită mai târziu purtătoare a 
ramurii uraliene, s-a distribuit între Ural şi Nipru. Cât priveşte însă triburile a căror limbă a devenit cu timpul proto-
limba indo-europeană, acelea se aflau între Nipru şi Rin, având în centru o zonă latitudinală care cuprindea dinspre 
nord şi dinspre sud CarpaŃii Apuseni şi pe cei Răsăriteni. Astfel încât pentru proto-limba care a intrat în istoria 
ştiinŃei cu numele de indo-europeană sunt la fel de potrivite nomenclatural două desemnări: pe de o parte, în plan 
diacronic, acea proto-limbă trebuie numită indo-europeana timpurie; pe de altă parte, în plan lingvistico-spaŃial, ea 
poate fi numită ramura carpatină a proto-limbii boreale”. În 2009, Basarabeanul Vlad Cubreacov - care a tradus şi 
publicat paragraful respectiv - afirma că reputatul lingvist Rus în preŃioasa lucrare făcea referire la civilizaŃia 
spaŃiului Carpatin ca nucleul lumii Indo-Europene. Dr. George Boeree, profesor la Universitatea Americană 
Shippensburg, a studiat evoluŃia limbilor Indo-Europene, ca dezvoltate din zona centrată în Banat începând cu 
mileniul V î.C.: 
 

 
 

În numele Gherga, consoana G uneori a fost scrisă şi C sau Q; harta următoare înfăŃişează divizarea 
consonantică G / K, cu roşu fiind grupa Satem, pronunŃând sunetele mai palatin. Ca variaŃiuni G / K pe structura 

Gherga (cu R central în cele 3 combinaŃii posibile) se pot observa:  
• GRK - ca fundal prezent mai ales Asiatic şi Balcanic (cum ar fi prezenŃa în Nepal dar şi Albania) 
• KRG - Kerga dar şi Karga, etc. ca denumiri Asiatice de locuri / ca de exemplu în Paki-stan şi Afgani-stan 

sau Karga-stan / Kârgâzia în N acelora 
• KRK - în înŃelesul străvechi Ugro-Finic / Fino-Ugric, Kerka însemna “acasă” - ceea ce denotă 

sedentarismul Gherga; combinaŃia apare European şi e răspândită mai ales în răsăritul continentului, ca de 
exemplu şi în Balcani 
 

 

G / K 
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Pe lângă G, EuroAsiatic şi consoana R - centrală în numele Gherga - uneori a suferit o translaŃie, în L (de 

pildă în Sumerul şi Canaanul Epocii Pietrei, sugestive au fost Ghilga pentru Ghirga, ÎnălŃimile Golan derivând din 
Ghoran, regiunea Galileea ca aceea a populaŃiei Garu din Valea Ghiordanului unde trăiau Gherghesei, etc.) ori în 
apusul European Gorganele denumite Galgal de fapt derivând din răsăriteanul Gargar; etimologic, însuşi Canaan / 
Ka-naan deriva din numele Ga-nan al prinŃilor Mamei Ga / cu spiritul Ka (cuvântul Sumerian pentru prinŃ era 
“nan” / “nun”) iar în plus, după caracteristicilor lingvistice ale unor populaŃii, în diverse perioade şi locaŃii, 
îndeosebi sufixul Gherga a fost împodobit corespunzător, ceea ce a conferit numelui câteodată un aspect pitoresc. 
 

Gherga în Africa 
 

 
Cu galben Nilo-Saharienii 

 
În ciuda aparenŃelor, două treimi din suprafaŃa întregului continent African se află în emisfera Nordică. 

Răspândirea Gherga a fost semnalată între fluviile Nil şi Niger, în zona ştiută azi ca Sahel, printre Nilo-Saharieni 
(cu galben pe hartă). Cele mai vechi picturi din inima Saharei - din mileniul IX î.C. - în “Podişul Râurilor” / Tassili 
din SE Algeriei, prezintă în locul numit “Prăpastia Uriaşilor” 25,10 lat. N, 8,10 long. E oameni cu aspect negroid la 
vânătoarea unei bogate faune de animale mari, printre care se află fiinŃe uriaşe de culoare albă, reprezentând zeităŃi; 
acolo începutul artei rupestre coincidea cu timpul trecerii la agricultură şi picturile au imortalizat transformarea - 
prin mii de imagini atât interioare într-un sistem extins de peşteri, cât şi exterioare - în secvenŃe stilistice: pornind de 
la imagini gravate cu un bivol uriaş ca motivul preferat, Marea Mamă (având trupul alb) dansând mascată cu braŃele 
întinse pentru binecuvântare, turme de vite cu corpurile acoperite de spirale duble - simbol al fertilităŃii cu 
semnificaŃia de control şamanic asupra animalelor - picturile ciupercilor halucinogene inspiratoare ale artiştilor 
timpurii iar apoi şi imaginile complexe ale locuitorilor cu negrii dezbrăcaŃi iar albii purtând pelerine la muncă, 
distracŃie ori lupte şi diverse alte animale, galeria oprindu-şi cronologia la caii înhămaŃi carelor. (Carul / vehicul pe 
roŃi cu tracŃiune animală, ce a preluat simbolismul roŃii - ca semn al soarelui - era al zeilor solari şi al eroilor mitici, 
semnificând forŃele coborând din Cer pe Pământ; carul avea şi o semnificaŃie spirituală, de aceea conducerea lui 
fiind o artă prin care conducătorul său îşi manifesta virtuŃile, inclusiv de a-şi struni patimile interioare, căci 
conducătorul său era ca solul dintre 2 lumi, fiind asimilat cu un ambasador simbolic: în istorie, valenŃele carului au 
ajuns să se manifeste pentru victorie - carul triumfal, abundenŃă - carul alegoric sau la moarte - carul mortuar). E de 
remarcat că pe glob se cunosc mii de plante cu efecte halucinogene, ce furnizează compuşi secretaŃi de altfel de către 
organismul uman (însă pentru unii aceia fiind în cantităŃi insuficiente a apărut nevoia de suplimentare cu aport 
exterior / practica existând din Epoca Pietrei). Herodot a menŃionat că în Sahara pe timpul său trăiau blonzii urmaşi 
ai AtlanŃilor, ce utilizau care trase de cai (aveau capitala Germa / Djerma, 26,30 lat. N, 13,04 long. E, în Libia); 
potrivit lui Platon, religia Atlantidei - exersată în arhipelagul ei - era marcată de un cult al taurului, ea dispărând 
brusc, într-o catastrofă naturală precedată de cutremure violente (cronologic, succesiunea vechilor populaŃii indicate 
de Greci după dispariŃia uriaşilor la Potop a fost Pelasgi-Hiperborei-AtlanŃi). 
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Pictură Sahariană 

 
Când pătura de gheaŃă de peste Europa a început să se topească (ultima glaciaŃiune s-a încheiat la sfârşitul 

mileniului XI î.C.), curenŃii de aer umed ai Atlanticului s-au deplasat din Africa spre Europa. Sahara atunci era 
traversată de o reŃea extinsă de râuri dar cu timpul, sub dominaŃia vânturilor fierbinŃi uscate, apele s-au evaporat. 
Fără umiditatea care lega solurile, terenurile şi-au pierdut fertilitatea, până ce - treptat - pământul roditor a devenit o 
mare stearpă de nisipuri mişcătoare. La sfârşitul mileniului IX î.C. Sahara era verde - abia începea deşertificarea sa. 
La vânătorile din Sahara verde - în timpul Epocii Pietrei - se foloseau câini (în lume aceia şi renii au fost primele 
animale domesticite, parteneriatul cu omul fiind de la sfârşitul perioadei glaciare). În Sahara, porcul (domesticit în 
mileniul VIII î.C. şi adus din Asia), împreună cu păşunatul intens al oilor - totemul neamurilor Altaice - şi caprelor 
introduse în mileniul VI î.C., au contribuit şi ei ca factori determinanŃi ai deşertificării. Calul domesticit din mileniul 
V î.C. a fost înlocuit cu cămila adusă în Africa - tot din Asia - de către Perşi abia la sfârşitul mileniului I î.C. 

 

 
Gherga în Sahara 

 
Cuvântul Erg în deşert înseamnă “o mare porŃiune de nisip” (Arabă). Erg-urile fac un peisaj sterp şi 

sumbru, unde vântul neobosit biciuieşte nisipul creînd forme fantastice şi distrugându-le apoi în câteva zile. Soarele 
deşertului face regiunile Erg-urilor unele dintre cele mai fierbinŃi şi uscate zone de pe Pământ, cu mari temperaturi. 
Iar temperatura arzătoare a nisipului face aerul să pâlpâie, estompând contururile peisajului şi derutând privirea. În 
plus, efectul dezorientării, datorat unei mări de dune identice - cu pante netede şi creste ascuŃite care se deplasează 
permanent spre linia orizontului - îl vlăguieşte şi pe cel mai lucid observator. Ca o mare de valuri aurii pe fondul 
cerului azuriu, neospitalierele teritorii ale Erg-urilor se întind pe suprafeŃe de zeci de mii de kmp. Erg-ul Libian - 
spre exemplu - are o suprafaŃă ca a FranŃei.  
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Erg 

 
Stratul de la suprafaŃa Erg-ului este supus capriciilor vântului. Acolo unde acesta suflă constant dintr-o 

singură direcŃie, nisipul e adunat în movile de peste o sută de metri înălŃime, alcătuind familiarele dune în formă de 
semilună; acolo unde aerul circulă haotic, unde vârtejurile schimbă permanent direcŃia vântului, dunele se adună 
într-o reŃea complexă de forme: în unele zone, ele alcătuiesc mari creste paralele, separate de şanŃuri adânci iar în 
altele curenŃii stivuiesc şi sculptează nisipul, creând movile imense şi piramide impunătoare. Când vântul năvăleşte 
peste Erg cu furie provoacă violente furtuni de nisip, lăsând în urmă nori imenşi de nisip. PereŃii cafenii de nisip au 
zeci de km lăŃime şi se deplasează cu mare viteză, acoperind soarele chiar în locuri depărtate de mijlocul furtunii. 
Praful e purtat de vânt pe distanŃe foarte mari / de exemplu, în 1947, după o puternică furtună în Algeria, câteva 
piscuri înzăpezite din Alpii ElveŃieni au fost coloraŃi în roz de praful roşu Saharian (Berberii numesc Cherghi vântul 
dinspre răsărit şi Agherbi cel dinspre apus).  

Uedul este valea uscată, parte a reŃelei hidrografice, pe care se scurge apa datorită precipitaŃiilor torenŃiale 
ori a râurilor nepermanente. În Algeria / Al-Gheri, de exemplu există Uedul Gherga 35,36 lat. N, 1,48 long. E 
(numit chiar aşa, din vechime, de către populaŃia locală, Berberă). 
 

 
 

Aridizarea Saharei a determinat migrarea populaŃiilor sale spre margini, Antic fiind atestate ca despărŃite 
African în S Gorgonele şi în N Amazoanele (în Epoca Pietrei, femeile aveau rolul conducător în societăŃi, tradiŃia 
perpetuându-se de-a lungul mileniilor prin Ghergani dar şi prin Amazoane / până în Caucaz, ele constant fiind 
partenerele Ghergarilor: izvoarele istorice au revelat că în general, unde erau Amazoane erau şi Ghergari). 
 

Bazinul Gher 
 

Atât neamul Gherga, cât şi numele Gherga, au legături Africane; din timpul faraonilor şi până în 
Antichitate au fost indicate denumiri Nord Africane în acest sens, ca de pildă în secolul II de către geograful 
Egiptean Claudiu Ptolemeu. Specialiştii din întreaga lume - ca lingvistul Britanic Walter Crum (1865 - 1944), 
filozoful Francez Andre Festugiere (1898 - 1982) şi alŃii - au analizat noŃiunea termenului African “berba” ca 
însemnând domiciliu / acasă / templu / mormânt, în strânsă legătură cu “herha” (plantă magică medicinală) şi prin 
rezonanŃă cu Gherga. În Sahara populaŃia e ştiută ca Berberă / de tip Ber-Ber, în Caucaz e ştiută ca Ghergară / 
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populaŃia de tip Gar-Gar. În N African - exact în zonele confirmate genetic pentru Gherga - există până în prezent 
locuri cu stranii asemănări ale numelor (cu pronunŃie nu neapărat literară, fiind apropiate nu atât geografic sau 
alfabetic, cât fonetic). Berberii au colonizat Sahara plecând la mijlocul mileniului IX î.C. din cea mai mare insulă 
Tunisiană, Gherba / Djerba, fostă şi Kerkinnitis (însemnând în proto-Berberă “a tatălui”, devenită secetoasă), 
33,47 lat. N, 10,53 long. E; Societatea Franceză de Antropologie a confirmat în 2005 printre insulari acelaşi grup 
genetic LLY22G ca Gherga. La N de insulă se află Arhipelagul Kerkena (vizitat de Elenul Ulise după Războiul 
Troian - arhipelag numit Cercina de Romani - unde conducătorul Cartaginez Hanibal, din Dinastia Barca, s-a 
refugiat de furia acelora), cu principalele insule azi denumite Chergui 34,44 lat. N, 11,12 long. E şi Gharbi 34,38 
lat. N, 11,02 long. E; acolo a fost la început populaŃia Tunisiană, acum în dreptul său pe continent fiind al doilea 
mare oraş al Ńării după capitală (ce a fost Cartagina 36,53 lat. N, 10,18 long. E, întemeiată la poalele citadelei Byrsa 
a Ghetulilor, înfiinŃată de GherghiŃii Teucriani conform consului Roman Silus Italicus din secolul I, după cum a 
notat în cartea 15 din Punica - populată de Gherga-ni, cu Termele / Băile Garghiliane menŃionate şi de Sfântul 
Augustin - al cărei Imperiu a dominat Mediterana, marea cea mai mare din lume, înaintea celui Roman, femeile sale 
având obiceiul să poarte inele de piele la gleznă, al căror număr indica pe cel al bărbaŃilor cu care au fost).  

 

 
Gherga în Cartagina 

 
“Protectorul” Internetului, episcopul Isidor (560 - 636) din Sevilla 37,22 lat. N, 5,59 long. V, semnala că 

Ghetulii / Getulii - formând cea mai mare populaŃie din Libia, numită Ghetulia / Gaetulia în timpul Roman - erau 
din teritoriul GheŃilor; oamenii săi au sosit în număr foarte mare cu corăbiile în mileniul II î.C. fiindcă în Ńara lor, de 
la Dunărea inferioară, erau prea numeroşi (având în Libia - adică pe atunci toată partea Nord Africană din apusul 
Egiptului - acelaşi parcurs ca al AtlanŃilor, în S, corespunzător istoricului Roman Pliniu, întinzându-se până la 
fluviile Niger şi Nil). Claudiu Ptolemeu 87 - 165 a observat că până la timpul său doar puŃini dintre ei s-au amestecat 
cu negrii din S Saharei. 
 

 
Gaetuli în V Africii 
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La S de Tunisia, Berberii - “lorzii deşertului” - la întâlnire cu populaŃia Nilo-Sahariană Djerma, sunt înalŃii 
Tuaregi, în pronunŃie şi ortografie Română Targhi, care păstrează vechea organizare matrilineară, plecaŃi din 
capitala Gherma / Libia, unde în Antichitate au realizat un original sistem acvatic subteran de aprovizionare numit 
în limba lor “Făgăraş” (adică reŃea de ape) şi aveau morminte piramidale; denumirea lor însemna locuitorii 
“Grădinii” Targa - vechiul nume al provinciei Libiene Fezzan / Phasania - în trecut majoritatea având aspect 
Nordic (similar cu cel Carian, conform Dr. Clyde Winters care a evidenŃiat denumirea acelora ca derivată din a 
divinităŃii Ker / Car), răspândiŃi până la fluviul Niger:  
 

 
Zona Berberă Targhi 

 
Baza Gherma (de la actuala graniŃă Libiano-Nigeriană) a fost ulterior numită Garama - a Ga-Ramanilor - 

dând numele Imperiului Saharian ce a rezistat Imperiului Roman; naŃiunea sa a fost descrisă în secolul V î.C. de 
către Herodot ca măreaŃă: erau fermieri ce creşteau turme imense de vite, însămânŃau plantele peste sarea deşertului 
pe care o acopereau cu bălegar, utilizau care cu cai în ciocnirile cu TroglodiŃii, organizau caravane pentru comerŃ - 
inclusiv cu amazonitul extras din carierele Masivului Tibesti - şi le plăceau foarte mult să se tatueze (la apus de ei 
existau Maxua / Maxyanii, ce obişnuiau să-şi lase partea dreaptă a părului lungă şi partea stângă scurtă, afirmând că 
erau descendenŃi ai Troianilor, pictându-şi pielea în roşu / obicei care i-a determinat în America pe coloniştii 
Europeni să numească indigenii - ce până în Epoca Modernă făceau similar - drept “piei roşii”). Maxyanii şi 
Ghetulii s-au stabilit în Sahara, la V de autohtonii Berberi din Gherma - strămoşii Tuaregilor - până la Gorgonele 
de la Atlantic (care au fost atestate ca existând acolo în mileniul IV î.C). Chiar din timpurile ancestrale - când Sahara 
era verde - se practica tatuajul, cu simboluri familiare Gherga-nilor (tatuarea era spre a forŃa apropierea de divin). În 
prezent, o caracteristică a Tuaregilor este că nu femeile, ci bărbaŃii poartă văl turcoaz (vechea culoare a vieŃii).  
 

 
 
Originea Berberilor i-a preocupat - printre alŃii - pe istoricul Tunisian Ibn Khaldoun în secolul XIV şi în 

secolul XX pe antropologul Francez Gabriel Camps (care au studiat legăturile lor cu alŃii - menŃionând că Berberii 
consideră că au strămoşi Gherga, ca de exemplu citându-l pe istoricul medieval Khaldoum: “Berberii sunt copiii lui 
Canaan, fiul lui Ham, băiatul lui Noe. FraŃii lor au fost Gherghe-seii. Regele purta titlul de ‘Goliat’. Într-un timp, 
Berberii s-au luptat cu copiii Israelului”).  
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Bazinul Gher 

 
Fluviul Ni-Gher / Niger - aflat în partea Sudică a zonei Berberilor - era simplu denumit în vechime Gher 

(şi notat astfel de către Romani), numele fiind Berber. În N său, azi Mali, Tuaregii şi-au dezvoltat Medieval cel mai 
important centru al lor: Tombuctu / Timbuktu 16,46 lat. N, 3 long. V (Tuaregii au fost de-a lungul timpului 
principalii negustori de sclavi din N Africii). De exemplu, cimitirul Gobero din Niger 17 lat. N, 9 long. E - datând de 
la începutul mileniului VIII î.C. - este cel mai vechi şi mai mare din Sahara (ce pe atunci era verde). Printre negrii 
din S, cultul animist Vodu - însemnând “spirite” - existent din urmă cu cel puŃin 8 milenii a fost probat de cercetători 
drept rămăşiŃa celei mai vechi religii din lume (răspândită din Orient până acolo şi regional denumită a ZeiŃei Mami 
/ Mamu, cu celebrare în cursul primăverii; Mawu, divinitatea androgină supremă Vodu / Voodoo, a rămas un 
concept cu bunăvoinŃă faŃă de toate creaturile dar fără intervenŃie în viaŃa oamenilor, neavând nici o reprezentare 
picturală ori asociere cu obiecte). De pildă, cultul Vudu / Voodoo - bazat pe convingerile că între viaŃă şi moarte e 
un ciclu natural şi normal, omul făcând parte dintr-un tot unitar şi orice cauză produce un efect, fiecare acŃiune fiind 
urmată de reacŃii - s-a răspândit în N Africii prin sclavii duşi de Tuaregi până în Maroc (Berber numiŃi Gnaoua, după 
cum numeau ei “omul negru” sau Ghana şi regiunea negrilor ca Guineea; e de ştiut că ultimii conducători albi ai 
Ghanei - conform legendelor locale veniŃi din N în timpuri imemoriale - au fost în secolul VIII). Bazinul Gher (al 
Ni-Gherului / Nigerului) este format de cel de-al treilea fluviu African - după Nil şi Congo - la întâlnirea populaŃiilor 
albă din N şi neagră din S: izvorăşte din Guineea şi se varsă printr-o mare deltă în Golful Guineii. Până în mileniul 
IV î.C., cursul superior Gher se vărsa într-un lac Saharian, azi dispărut datorită modificării direcŃiei fluviului pe 
traseul de acum al Nigerului - rămânând doar o deltă interioară - vechea denumire Gher schimbându-se în numele 
actual: Niger (până în Antichitate s-a ştiut de Lacul Gher, de la primele hărŃi până la cele Medievale fluviul Niger 
încă fiind notat Gher); când în Egipt a fost primul faraon (Gherga-nul Narmer), în Bazinul Nigerului erau crescute 
vite şi se practica agricultura, cultivându-se orez, pepeni, etc. În SV Saharei sunt unele nuanŃe Gherga, ceea ce 
denotă arealul răspândirii numelui; în prezent, toponimia din Ńările ce împart fostul Bazin Gher cuprinde aşezări ca 
Garga, Gorga, etc. Acum, regiunea este locuită de ramura V Sudaneză a Nilo-Saharienilor, populaŃia Djerma 
practicând acolo până în prezent obiceiul ancestral al acordării de atenŃie specială primului născut, vorbind în 
Dialectul Hamit Gherka - între Dialectele Berber (N) şi Gur (S) - cu clare influenŃe de la cei din Ciad; de altfel, 
legătura între Niger şi Nil a fost din cele mai vechi timpuri printr-o rută a caravanelor trecând pe la Lacul Ciad, 
numită în partea sa răsăriteană (din Egipt), între Oaza Kharga şi aşezarea Gherga de pe Nil, drept Calea Ghirga.  
 

   
Oază Nord Africană 
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Gherga în NE Africii 

 
Tunisia este cea mai Nordică Ńară Africană (înfiinŃată în mileniul II î.C. de Berberi), situată între Sahara şi 

Mediterana, la 140 km de Sicilia; e la jumătatea distanŃei dintre Nil şi Atlantic şi îşi sărbătoreşte independenŃa din 
1956. Gherghis / Zarzis (33,30 lat. N, 11,07 long. E) a fost o localitate Antică în Tunisia, înfloritoare mai ales în 
secolele VI - III î.C. iar portul său Gherghis / Gergis - în cel mai Sudic punct Tunisian, la graniŃa Libiană - a fost 
evocat de mai multe ori şi de istoria bizantină, zona fiind locuită de către Gherga (conform şi bibliografiei Antice N 
Africane). În vecinătate, zona Troglodită s-a remarcat cu locuinŃe subterane (ca în atâtea alte locuri din 
vechime, precum Capadochia, Balcani, S Italiei, etc.); palmele - primul simbol cultural folosit / ca şi în Peştera 
Gargas din Pirineii Francezi, imediat după dispariŃia Neanderthal - aveau rolul protecŃiei de blesteme. 

 

 
LocuinŃă Troglodită în Tunisia 

 
Arhipelagul Maltez a fost mereu o punte de comunicare între Africa şi Europa. Malta este independentă din 

1964. Începuturile civilizaŃiei sunt în parte legate de răspândirea agriculturii în Bazinul Mediteran. Prima fază, Ghar 
(sfârşitul mileniului VI î.C. - mijlocul mileniului V î.C.), denumită aşa după numele celei mai vechi grote Malteze ce 
a fost locuită - Ghar Gana, 36,17 lat. N, 14,19 long. E - s-a caracterizat prin traiul oamenilor în peşterile existente 
de-a lungul coastelor de gresie dar şi în aşezări sub cerul liber, ale primilor colonişti, având animale domestice pe 
care le-au adus cu ei şi utilizând variate seminŃe. Ceramica seamănă cu cea Siciliană (insulă la 90 km N).  
 

 
Cu roşu MunŃii Taurus 
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Cel mai vechi sanctuar din lume a fost ante-diluvian, din mileniul X î.C., în Gobekli Tepe - însemnând 
“dealul buricului” - azi în Turcia 37,13 lat. N, 38,55 long. E, la poalele MunŃilor Taurus; geograful Strabon a 
consemnat că până la timpul său - adică începutul mileniului I - Himalaia era la răsărit de Caucazul Indian iar 
Taurus era lanŃul muntos întins între Caucazul Indian, respectiv Gherghi-stan / Hindu Kuş şi Anatolia (şi Gotul 
Iordanes - născut în Galia Anatoliană, care a realizat Getica în anul 551 - a scris: “Caucazul începe de la Marea 
Indică, trece în Siria - unde formând o curbură se întoarce spre Nord - se prelungeşte peste Ńinuturile Scite, se 
scoboară până la Pont / Marea Neagră, apoi adunându-şi înălŃimile sale, atinge şi cursul Istrului”): între India şi 
Anatolia, MunŃii Taurus se suprapuneau vechilor MunŃi Caucaz. Dinaintea piramidelor, Malta găzduieşte cele mai 
vechi temple din lume, dintre care Templul GiganŃilor 36,02 lat. N, 14,15 long. E - de pe Insula Gozo - a fost primul 
/ ca sălaş al unei femei uriaşe cu multă putere; faŃada Templului - acum înaltă de 8 metri dar iniŃial era dublă - este 
cel mai vechi exterior conceput arhitectural din lume. De altfel, Malta găzduieşte şi cea mai veche statuie 
monumentală din lume, feminină / are 2,70 metri înălŃime.  

 

  
Templul GiganŃilor din Gozo / Malta 

 
Între evenimentele ce au fost atunci, în acele vechi timpuri / ale mileniului V î.C. în zonă (Malta aparŃine 

plăcii Africane, ce se întâlneşte cu placa Europeană în Sicilia, la Etna - cel mai mare vulcan activ din Europa), se 
poate remarca printre altele că Egiptenii au început calendarul: 19 VII 4241 î.C. 

Primul conducător al Egiptenilor a fost Osiris / Osi-Ra - ce însemna “om bun / puternic” - având barza ca 
pasăre asociată şi taurul ca animal asociat (la fel ca şi Ghirghe în Banat, după cum a apărut în primul Sanctuar din 
România, cel de la ParŃa / judeŃul Timiş), care a introdus pe Calea Ghirga agricultura în Valea Nilului, între 
aşezările Abydos şi Gherga, celebrat ulterior ca divin de către constructorii piramidelor, el devenind acolo 
judecătorul morŃilor, fiind des reprezentat înfăşurat în bandaje de mumie; Osiris a fost fiul lui Gheb, divinitatea 
Pământului (de altfel, în Antichitate vechii Greci îi numeau pe lucrătorii pământului GherghiŃi / de la Gherga, care 
a fost rădăcina derivării Gheorghe). În 1897, arheologul Francez Jacques Morgan a observat că în mileniul IV î.C. 
vârfurile de săgeŃi au devenit identice în Egipt şi Europa, deosebindu-se complet de cele folosite până atunci în N 
African. În studiul “Dacia preistorică”, cercetătorul Român Nicolae Densuşianu a indicat traseul geografic de la 
sfârşitul mileniului V î.C. (pe hartă ca un S întors): “Încă din neolitic, numeroase triburi de Pelasgi au plecat cu 
turmele lor cele mari de la CarpaŃi către Elada şi Asia Mică iar din Asia Mică s-au întins încet pe lângă coastele 
Libanului în jos, trecând dimpreună cu alte triburi din Elada şi din insule pe şesurile cele întinse ale Nilului” 
(parcursul African detaliat fiind via Tunisia şi Sahara, pe Calea Ghirga, până în Valea Nilului / locul unde s-au 
stabilit Osiris şi Isis, femeia lui: tărâmul numit Gherga, unde apoi a apărut primul faraon). De altfel, istorici Antici - 
ca Sicilianul Diodor în secolul I î.C., în “Biblioteca istorică” 1:13 - au consemnat că strămoşii divini ai Egiptenilor 
au fost Pelasgii. Egiptenii au avut o perioadă predinastică de peste un mileniu de la Osiris până la Narmer - primul 
faraon - care era din aşezarea Gherga de pe Nil, unde acela a instaurat prima capitală a Egiptului unificat; Nilul 
(apărut după ultima glaciaŃiune, când apele Lacului Victoria au început să se reverse) servea ca arteră de 
comunicaŃie pentru crearea unei naŃiuni: fluviul oferea un transport sigur în ambele direcŃii (căci curge spre N iar 
vântul bate spre S) şi în vechime era mai lat decât aum, căci de la sfârşitul mileniului II Lacul de acumulare de la 
Asuan a schimbat geografia văii inferioare.  
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Osiris 

 
Atât populaŃiile de pe cursul superior al Nilului, cât şi cele ale Saharei (în dinamica istoriei, Britanicul 

Arnold Toynbee 1889 - 1975 a descris cum datorită secării Saharei strămoşii Egiptenilor s-au adunat pe malurile 
Nilului aluvionar), au influenŃat formarea Egiptului ca o civilizaŃie Antică în care contribuŃia Gherga a fost 
prezentă, cu ecouri până azi. Cei care trăiau prin împrejurimile Nilului, numit de ei pe atunci Iteru / însemnând 
“Fluviul” - Bazinul său fiind o zecime din Africa - au apreciat avantajele proviziilor de hrană, renunŃând la viaŃa 
nomadă, stabilirea fiind într-un mediu favorabil şi din punctul de vedere al climei (surplusul recoltei era pus la 
adăpost până la viitoarea recoltă, în vase şi apoi în depozite - ceea ce a sugerat ideea ridicării de locuinŃe durabile, 
arhitectura preocupându-i pe localnici doar după ce suprastructura mormintelor a fost transformată în temple, ceea 
ce a dus ca de fapt din cimitirele Egiptene să se dezvolte artele şi meseriile). În imaginea următoare se poate vedea 
zona, într-o fotografie efectuată de pe staŃia spaŃială internaŃională (vechii Egipteni afirmau despre primii lor 
conducători că au fost “regi divini, veniŃi din cer ca să aducă justa guvernare tuturor fiinŃelor”): 
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Oaza Kharga 

 

 
Rute Sahariene în Epoca Pietrei 

 
PrezenŃa Gherga în Egipt este atestată din cele mai vechi timpuri, cum ar fi actuala Oază Kharga din V 

Egiptului (25,15 lat. N, 30,35 long. E), locuită din Epoca Pietrei iar acum majoritar de Berberi, de la care pleca 
drumul numit “Calea Ghirga” spre aşezarea Gherga, existentă şi azi pe Nil. Oaza Kharga, acum lungă de 160 km 
şi lată între 20 km şi 80 km, e cea mai Sudică şi mai mare oază din Egipt, la intersecŃia drumurilor caravanelor dintre 
Calea Ghirga / Gherga - de legătură a Saharei de Nil - cu cel dintre Sudan (S) şi Libia (N). În Epoca Pietrei şi în 
Antichitate a fost cel mai important vad comercial din răsăritul Saharei, depresiunea ei fiind adâncă până la apele 
subterane ale Saharei, în valea secată a ceea ce a fost un afluent al Nilului (pe atunci era unită cu Oaza Dakhla 25,31 
lat. N, 29,10 long. E, de care în prezent e separată de deşert, formând în Sahara ceea ce la sfârşitul Epocii Pietrei era 
ştiută ca “Marea Oază”). 
 

 
Oaza Kharga 

 
Printre altele, în Oaza Dakhla a rămas hieroglifa Gherga într-o inscripŃie însemnând “în toate zonele 

Tatălui” şi în textul de pe o statuie “în numele lui Osiris” / Gherga fiind în reprezentarea ca un “bumerang”, la 
marginea din stânga: 
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E de ştiut că hieroglifele constituiau o formă de scriere în imagini, fiecare conŃinând câte un mesaj (ca azi 
semnele ce nu-s în nici o limbă, ci funcŃionează descriptiv, ca de pildă emoticoanele de pe Internet sau indicarea în 
locurile publice a locaŃiilor telefoanelor, toaletelor, ieşirilor de urgenŃă, etc). Vechii Egipteni credeau sincer că 
numele este o componentă esenŃială a identităŃii omului şi prin urmare pierderea sa echivala cu uitarea, ceea ce i-a 
determinat să repete de nenumărate ori numele celor mai puternici - printre care a fost atestat Gherga - până la 
fixarea scrisă prin hieroglife în mileniul IV î.C. (ultima oară hieroglifele au fost utilizate în anul 394); de altfel, în 
Egipt scrisul a precedat unirea sa, fiind anterior primului faraon (pe glob existând deja de peste 2 milenii, de pildă în 
Banat). Unele din cele mai vechi hieroglife din Egipt sunt cele de lângă Abydos / aşezarea Gherga, de pe paleta 
cosmetică din şist denumită Tehenu (pentru machiaj, aşa cum existau din piatră în Gandhara ori Galileea), ornament 
ce înfăŃişa 7 fortificaŃii, unde a fost combinat ca într-o oglindă semnul pentru străini cu cel al zonei deşertice, 
rezultând hieroglifa Gherga; codificările prin standardizarea actuală au conferit ecuaŃia genezei hieroglifei Gherga - 
prin care a fost notată prezenŃa Gherga în vechiul Egipt - ca T14 / 13319 + N18 / 13200 = U17 / 13345: 
 

   
străin + deşert: Gherga 

 
  

Britanica Gertrude Caton prin cercetările arheologice din 1932 a demonstrat întâietatea Culturii Khargane 
faŃă de cea de pe Valea Nilului, în sensul că pre-dinastic pentru Egipt în Oaza Kharga s-au evidenŃiat elementele 
civilizatoare - de organizare şi religioase - regăsite ulterior, în aşezarea Gherga, pe Nil (inclusiv sistemul guvernării 
colective, prin alianŃă / ceea ce Gherga-nul Narmer a făcut cu nobilii lideri, prin unificarea Egiptului de Sus cu cel 
de Jos, ajungând astfel primul faraon, simbolic unirea celor 2 teritorii Egiptene fiind ca stăpânirea cele 2 tărâmuri - 
cerul şi glia - peste care a fost înaintaşul său, Gherga-nul Osiris); ea a mai observat similitudini în inima Saharei (în 
MunŃii Atlas din S Tunisiei) cu Cultura Khargană, căci Oaza Kharga în Epoca Pietrei a găzduit populaŃie de acolo 
- ce a traversat Sahara verde / pe atunci.  
 

  
MunŃii Atlas 

 
Climatul devenind tot mai arid în mileniul IV î.C., mulŃi s-au mutat din Oaza Kharga pe Calea Ghirga / 

Gherga spre răsărit, stabilindu-se în Valea Nilului (acolo, de pildă în aşezarea Ghebtu / Coptos de la capătul Căii 
Gherga, localnicii îl venerau pe potentul Min / Amun, o replică a lui Şiva din Bazinul Ghaggar - respectiv Amoreul 
Mekal - celebru pentru utilizarea afrodisiacei salate sălbatice / palma tâlharului, “Lactuca Virosa”); Herodot când a 
vizitat Egiptul a aflat că Min a fost primul conducător acolo, consemnându-l în cartea II a Istoriei sale (e de remarcat 
că Indo-Europenii pentru om foloseau Man). O inscripŃie a Sanctuarului local cuprindea numele Gherga, aşa cum se 
vede în captura următoare a hieroglifelor:  
 

 
Gherga la Nil 

 
Primii creştini ştiind că Oaza Kharga a fost creştinată de apostolul Bartolomeu Natanael (unul dintre 

discipolii lui Isus), s-au refugiat în ea de persecuŃiile Romanilor, rămânând vaste necropole după ei. 
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Calea Ghirga 
 

 Calea Ghirga / Gherga, punctată pe harta următoare - arteră majoră în Epoca Pietrei şi Antichitate - era de 
la Oaza Kharga spre prima capitală a faraonilor, notată Girga. 
 

 

Calea Ghirga 
 

Calea Ghirga / Gherga din V Nilului - dintre Oaza Kharga şi aşezarea Gherga - necesita pentru cei 
aproape 200 de km ai ei minim câteva zile de drum (având o infrastructură elaborată, cu staŃii cu rezervoare de apă 
în lutul compact de pe ruta ei), apogeul traficului fiind la sfârşitul mileniului III î.C. / pe vremea consolidării 
Regatului Mijlociu Egiptean, sub conducerea faraonului Mentu-hotep II şi a fost mult utilizată până în timpul 
dominaŃiei Romane care a urmat după Cleopatra 69 - 30 î.C., ce a încheiat perioada de 3 milenii a Dinastiilor 
Egiptene. Romanii au avut în Imperiul lor o reŃea a drumurilor de zeci de mii de km - ceea ce a uimit Antichitatea - 
în unele prăvălii de pe trasee fiind distribuite chiar hărŃi ale rutelor; mândria Romanilor de a fi inclus Egiptul în 
Imperiul lor s-a reflectat şi prin instalarea unor obeliscuri ale faraonilor, ce erau realizate toate numai din granitul 
sacru al Assuanului, în principalele intersecŃii ale Romei (existente şi în prezent, ca de exemplu străjuirea 
Vaticanului din timpul împăratului Roman Caligula 12 - 41 - acolo pe atunci era Sfântul Scaun al GherghiŃiei / 
Sibilei ce proteja Roma 41,54 lat. N, 12,30 long. E - de către singurul obelisc Egiptean fără hieroglife al capitalei 
Imperiului Roman, acum capitala Italiei). 
 

 
Obeliscul Vaticanului 

 
Calea Ghirga / Gherga era tronsonul răsăritean al rutei caravanelor dintre fluviile Nil şi Niger (traseu la S 

de Masivul Tibesti - unde este cel mai înalt punct din Sahara - pe lângă Lacul Ciad). În prezent, pe Calea Ghirga / 
Gherga Egiptenii au cale ferată, introdusă în 1909. 
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Gherga în Egipt 

 

 
Crucea Ankh 

 
În vechiul Egipt, “Ra” însemnând “soare” dar şi “rege” - aşa cum era Ra ca patronul vechilor agricultori în 

N Indiei, respectiv Raj apoi pe larg la Indieni - a fost personificat prin Horus (însemnând “alesul”), fiecare faraon 
considerându-se împuternicitul lui / fiind preot suprem: fiinŃă divină, asociată cu crucea Ankh, ce simboliza viaŃa. În 
funcŃie de poziŃia soarelui pe cer, vechii Egipteni îl asociau la răsărit cu Horus, la amiază cu Ra iar la apus cu Atum; 
iniŃiaŃii Egipteni afirmau că “primul zeu a creat din propria substanŃă absolut totul, ceea ce atrage şi respinge, 
pozitivul şi negativul, fiind necunoscut în afara timpului şi spaŃiului obişnuit” (în definirea principiului primordial, 
era protomateria / substanŃa primară, constituită din spaŃiu - timp - dorinŃă): Atum a născut din propria fiinŃă tot ce 
exista, Indienii numindu-l Atma, Tibetanii Aum, Evreii Adonai, Grecii Adonis, ş.a. / denumiri ce acum sunt 
sinonime cu “atom”.  
 

 
 
Vechii Egipteni îşi îndreptau faŃa către răsărit în timpul rugăciunilor: faraonii, încă de la începutul 

civilizaŃiei Egiptene, se considerau divini (o idee împrumutată din Sumer); în vechime, pentru conducători obişnuit 
era folosit prenumele (în cele mai multe culturi din lume, inclusiv în Egipt), foarte rar fiind folosit numele de neam, 
clan sau familie, însă acelea au fost consemnate în sens religios ori heraldic, Gherga - după cum apare pe inscripŃii, 
începând din Nubia / S Egiptului - având onoarea de binecuvântat care se manifesta pe ambele tărâmuri. Ideea 
considerării soarelui ca ochiul zeilor era străveche (în cultura vedică expresia “ochiul soarelui” era curentă, Grecii 
găseau soarele ca ochiul cerului / eterului, în mitologia Nord-Europeană soarele era ochiul lui Odin / zeul suprem, 
etc.), cel mai recent pe scara istorică musulmanii - care urmează un calendar lunar - considerând că soarele e ochiul 
lui Allah. Ochiului i se atribuiau forŃe magice, fiind asociat luminii divine; având lacrimi, era asemănat cu izvorul 
dătător de viaŃă: de pildă, lacurile erau considerate “ochii pământului” (ochiul avea semnificaŃia cunoaşterii - 
inclusiv a ştiinŃei divine - iar puterea sa se reflecta câteodată abuziv până la deochi). Naşterea lui Horus a fost 
prezisă de către un mesager virginei dintr-un neam nobil (care l-a făcut cu un bărbat divin) şi s-a petrecut în cea mai 
lungă noapte din an - la solstiŃiul de iarnă - cu martori ciobani, curând după aceea bebeluşul fiind vizitat de 3 
musafiri. Conducătorul de atunci a vrut să omoare pruncul / care a fost crescut de un tată vitreg. Abia când Horus a 
avut 30 de ani, un botezător a îndeplinit ritualul cu el şi astfel a ajuns să reziste tentaŃiilor la care era supus. A fost 
însoŃit de cel puŃin o duzină de discipoli şi s-a schimbat la faŃă pe un munte. Îi plăceau peştele cu pâine şi vinul. 
Propovăduia că el e gloria, lumina, victoria, că ştia drumul spre rai şi că va trăi veşnic. A fost răstignit împreună cu 2 
tâlhari dar şi-a revenit după 3 zile, evenimentul fiind anunŃat de femeile din preajma sa. Ochiul său (riguros 
proporŃionat) era foarte faimos în Egipt ca talisman - având puterea de a combate deochiul - fiind ştiut ca ochi 
Gorgon: 
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Ochiul lui Horus 

 
E de remarcat că Horus a fost conceput în timpul celebrului festival din martie, la echinocŃiul de primăvară. 

Osiris, tatăl lui Horus - fiu care s-a născut postum, după dispariŃia părintelui său (la Egipteni rolurile celor 2 se 
contopeau, mai ales că Horus afirma “Tatăl şi cu mine suntem Unul”) - era de pe Calea Ghirga / Gherga, din 
Egipteana aşezare Abdju / Abydos 26,11 lat. N, 31,55 long. E, unde s-a dezvoltat cel mai puternic cult al său, solar, 
mai târziu asimilat din V Anatoliei de Greci şi Romani în ipostaza diurnă a lui Dionis ca Apollo Gergithios, după 
cum a observat de pildă şi Dr. Franciscus Streber în 1835 pentru Academia Bavareză, fiind celebrat la începutul 
primăverii: astronomic la echinocŃiu / 21 III, când ziua egalează noaptea, sărbătoare ulterior devenită Paşti (la prima 
lună plină) timp de 8 zile la Evrei - ce lucrau în mileniul II î.C. pentru faraon - şi de 3 zile în mileniul I la creştini / 
se ştie că simbolic programul spaŃial American de la sfârşitul mileniului II de a trimite oameni pe Lună a fost 
Apollo, un nume Pelasg, însemnând “protector”; de altfel, Abydos era principala destinaŃie de pelerinaj a Egiptenilor 
Antici, care se străduiau ca măcar o dată în viaŃă să ajungă acolo (similar cum musulmanii merg la meteoritul cubic 
Kaa’ba din Mecca 21,25 lat. N, 39,49 long. E, ca o datorie sacră).  
 

 
Ghergu-baf: suburbie Abydos 

 
Timpul celor 2 generaŃii consecutive ale lui Osiris şi Horus - adică jumătate de secol, cel puŃin - a fost 

suficient pentru marile lor realizări, care au rămas în memoria Egiptului şi a lumii (Gherga-nul Hermes - mesager 
între Cer şi Pământ - a ajutat-o pe văduva Isis la îngroparea lui Osiris şi a fost martorul naşterii de către ea a lui 
Horus, el fiind înŃeleptul care s-a ocupat de educarea atât a răposatului Osiris, cât şi a lui Isis şi a fiului Horus / după 
cum de exemplu a scris în 1992 savantul Francez Yves Bonnefoy în “Mitologii”, ca dascălul Sfintei Treimi / Triadei 
Egiptene fiind “de 3 ori mare”). Femeia lui Osiris - magiciana Isis, venerată apoi ca Hathor, mama lui Horus - a 
rămas protectoarea tronului faraonilor (ZeiŃa Mamă a fost prezentă în Egipt de la început, de exemplu fiind relevant 
pe Nil vechiul ei Templu din Dendera / Dendara 26,08 lat. N, 32,40 long. E, pe “movila mamei divine”): în criptele 
sale - ce n-aveau urme de funingine pe plafoane şi pereŃi de la iluminat - au fost mărit înfăŃişate nişte obiecte 
magice, interpretate de unii ca flori, cu care mult ulterior au semănat izbitor de tare lămpile electrice; trebuie ştiut că 
în vechime la monumente lumina se făcea mai ales cu lămpi de ceramică având fitilul din lână, combustibilul fiind 
grăsime amestecată cu sare, ca să nu emane mult fum. 
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În centrul Templului Dendera, în zona unde se desfăşura ritualul pentru Horus, hieroglifa Gherga apare ca 
“stăpânul pământului”: 
 

 
 
De altfel, Lexiconul Egiptean din 2002, realizat de Germanii Christian Leitz şi Dagmar Budde, a arătat în 

altarul Templului din Dendera prezenŃa Gherga şi a copiilor săi, ca de exemplu cu inscripŃiile următoare: 
 

    
Gherga în Dendera 

 
Grecii Diodor Sicul (80 - 21 î.C.) în lucrarea “Biblioteca istorică” dar şi Plutarh (50 - 120) în “Misterele lui 

Isis şi Osiris” au scris despre rolul civilizator al lui Osiris faŃă de toŃi cu care a avut de-a face de-a lungul unui 
periplu pe care acela l-a efectuat exact pe ruta Gherga: din Egipt în Balcani - via India şi Anatolia - la Istru (prima 
denumire a Dunării), unde a introdus agricultura cu plug / putând fi remarcată de exemplu rezonanŃa dintre Osiris şi 
Asiria; şi Isis - al cărei Festival era sărbătorit de Egipteni în fiecare 8 III - a avut rol civilizator: le-a învăŃat pe femei 
să toarcă, să Ńese şi să vindece boli, în vechiul Egipt medicina - inclusiv chirurgia - fiind foarte dezvoltată pentru 
acele timpuri, farmacia provenind de la faraoni (cultul ei fiind răspândit până pe teritoriul Ungariei de azi; de pildă, e 
de ştiut că sucul preferat de faraoni era cel roşu denumit “Karkade” - produs din trandafirul de Abisinia - având ca 
principală însuşire scăderea presiunii sângelui). Sfânta Treime Egipteană era triada divină formată din Osiris, Isis şi 
Horus; în vechiul Egipt unitatea religioasă şi socială era cuplul, femeia fiind aliată şi complementară bărbatului, 
ambii având aceleaşi puteri juridice, de posesie şi moştenire. În 2009, filozoful BănăŃean Tripon Cârja prin cartea sa 
“Adevărul” enunŃa: “Osiris le-a asigurat Egiptenilor viitorul, prin a-i ajuta să se înmulŃească. În acel scop, el le-a 
înlocuit condiŃionarea căsătoriei de fecioria viitoarei soŃii cu deflorarea printr-un falus de piatră, care îl simboliza pe 
al său. Acea morală l-a obligat însă să dezvăluie soŃiei sale Isis că divinitatea este creierul, Egiptenii transmiŃând 
apoi că Isis a aflat de la Osiris numele secret al divinităŃii”. RămăşiŃele lui Osiris au fost primele mumificate, pentru 
ca să fie reanimate la ceremonii - cu care ocazii se făceau libaŃii (adică închinările de cupe ca omagiu divinităŃii, 
datorită cărora a apărut spălatul mâinilor, deci în scop ritualic, nu igienic) şi se desfăşurau o serie de dansuri tipice - 
fiindcă el a introdus practica agriculturii şi irigaŃiilor, realizând miracolul de a înmulŃi producŃia hranei, simbolizând 
capacitatea de a da viaŃă seminŃei, fenomenul germinaŃiei şi reproducŃiei continuând după existenŃa fizică a lui 
Osiris, de unde puterile sale de creaŃie rămase pentru binele credincioşilor / supuşilor; obiceiul scoaterii moaştelor 
(Egiptenii purtau zeul ascuns într-o cabină de lemn, oamenii putându-i adresa întrebări ale căror răspunsuri erau de 
tipul “da” sau “nu” prin intermediul purtătorilor, în cazul afirmativ cei din faŃă căzând în genunchi / purtatul unei 
statui constituia un merit şi mulŃimea se alătura adesea purtătorilor) s-a perpetuat până la creştini, care inclusiv prin 
gustarea pâinii şi vinului - ca din trupul şi sângele Mântuitorului - şi-au însuşit şi din canibalismul ancestral 
preluarea calităŃilor celui dispărut: în secolul I î.C., Diodor din Sicilia în “Biblioteca istorică” 1:14 a scris că Osiris a 
fost cel care a oprit canibalismul. (În trecut, erau multe motive pentru canibalismul ritualic / nu de foame: războinicii 
propriilor trupe erau consumaŃi după moarte pentru a nu fi pângăriŃi de duşmani şi mai ales pentru ca virtuŃile lor de 
curaj, dârzenie şi pricepere în lupte să “rămână” în interiorul propriei armate, se gusta din sângele unui mare preot 
ori preotul era chiar mâncat - căci reprezenta un zeu în lume iar canibalii deveneau astfel una cu zeul - bătrânii erau 
mâncaŃi după moarte de către rude, ca să-şi continue viaŃa în noi trupuri, fiind o formă maximă de iubire şi respect 
faŃă de rudele decedate / manifestându-se ceea ce s-ar numi “afecŃiune morbidă”, etc., prin acele acte crezându-se în 
transferurile resurselor energetice de la morŃi la vii; exemplul cel mai recent istoric de înlocuire a canibalismului 
ritualic este cel creştinesc - preluat de la Romani - prin “pomana mortului” şi colivă). LibaŃia era vărsarea ritualică a 
unui lichid (sânge, lacrimi, vin ori apă) pe pământ, în amintirea morŃilor; trebuie ştiut că forma integrală a libaŃiei 
era Ghergană / de tip uranic-teluric: orice sacrificiu urmat de banchet avea la final ridicarea cupei cu băutură - în 
chip de toast, spre Cer - şi vărsarea câtorva picături închinate Gliei / Pământului (e de remarcat că puternicul obicei 
Ghergan a intrat în tradiŃie şi s-a perpetuat până în prezent, încă des întâlnit la multe festivităŃi). Egiptenii, care îl 
celebrau pe Horus prin dans în cerc = hora la Români, ca şi Indienii ori alte popoare Antice, pe lângă feline au 
considerat şi vitele drept sfinte, deoarece cu ajutorul lor au intensificat agricultura: cultul vacii a fost o urmare a 
realizării că produsele sale erau foarte utile - între care laptele hrănitor pentru copii dar la fel ca Indienii, vechii 
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Egipteni nu mâncau carne de vacă - animalul fiind identificat ca dătător de viaŃă (în imaginea următoare se poate 
remarca soarele între coarnele de vită de pe capul femeii lui Osiris).  
 

 
 

În Egipt, Cartea MorŃilor CXLII, tradusă de Francezul Paul Pierret în secolul XIX, indica drept Osirian 
uriaşul şanŃ - mărginit de valul de pământ la miazăzi - dintre Dunăre şi Don (prin Banat şi Basarabia, via Gherdap 
şi Ghergheasa), numit de Români Brazda lui “Iorgu” - un derivat Gherga - sau a lui “Novac” / însemnând brazda 
celui “nou”: cea mai măreaŃă realizare megalitică de acel tip din lume, rută utilizată timp de milenii între CarpaŃi şi 
Crimeea prin lespezile enorme împlântate în pământ folosite în orientare ca repere în itinerariile din trecut (în 
secolul XIII, Istrianul Marco Polo a călătorit din Crimeea spre răsărit urmând Căile Gorgane, aflate în prelungire). 
În 1913, preşedintele Academiei Române, Constantin Istrati, a tratat pe larg amintirea Osiriană prin tradiŃia 
Caloianului, partenerul bătrânei Caia, simbolizat ritualic prin păpuşa pusă la plutit pe o apă curgătoare, ea fiind 
menŃionată de Greci ca Gaia, de la care a rămas în spaŃiul Kirke / Ghirghe - al primelor aşezări Europene şi al 
primei scrieri din lume - printre altele portul ornamental al capului, în acelaşi fel cu reprezentările divinităŃii 
ancestrale, regăsit cel puŃin prin voal până în prezent la femeile din spaŃiul ce a avut legătură cu Gherga, iniŃial 
numit Khirqa, cu variantele Arabe acum Burga / Burqa, etc., după cum de exemplu a studiat Dr. Timothy Dawson 
în 1994 (e de remarcat că în străvechiul Egipt nu exista acel port până la timpul Gherga, majoritatea localnicilor 
umblând dezbrăcaŃi, doar cei ierarhic superiori în societate purtând haine). 

 

   
Portul Khirqa 

 
Etimologic, Osiris este în legătură cu numele Istru pentru fluviul Dunărea, pe valea superioară a căruia mult 

ulterior Germanii au preluat cea mai puternică tradiŃie: sărbătorirea primăverii cu ouă vopsite, devenită Ostern 
(Paştile în Engleză fiind Easter, pronunŃat “Istăr”, asemănător lui Istru). La Gherdap / PorŃile de Fier, expediŃia 
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navală a lui Osiris din mileniul V î.C. s-a întrerupt la cataracte (unde a ajuns cu o flotilă de monoxile, amintire 
păstrată în legendele locului dar şi în însemnările istoricilor, în plus de pildă Ionianul Timonax şi Carianul Apolloniu 
din Rodos în secolul III î.C. menŃionând că printre Pelasgii de la Dunărea inferioară au imigrat şi Indieni), rămânând 
printre altele între localnici pe de o parte cunoaşterea viŃei-de-vie şi pe de altă parte tocmai consumul ritualic al 
cărnii de porc / interzis în Egipt, căci porcul era animalul asociat lui Set - fratele său, stăpânul deşertului / Saharei - 
care era contra străinilor din anturajul lui Osiris şi l-a ciopârŃit pe Osiris şamanic, adică în bucăŃi; pe valea inferioară 
a Istrului / Dunării, arheologii au găsit nenumărate dovezi dedicate lui Osiris şi femeii lui, Isis (impactul a fost în 
centrul Pelasgiei, la încheierea apogeului Pelasg / datorat invaziei Indo-Europene). De pildă, pe malul Nilului - lângă 
aşezarea Gherga - arheologii Americani au descoperit o flotă din 14 corăbii lungi de 25 metri, datând dinaintea 
primului faraon (ca o moştenire după flotila lui Osiris, anterioară ei cu un mileniu): 
 

 
 

Prelucrarea aurului exista în SE Europei în mileniul V î.C.: de altfel, prin analize chimice s-a dovedit că o 
parte din aurul faraonilor era din MunŃii Apuseni - ceea ce mai confirmă legăturile vechi dintre cele 2 continente; 
Dr. Horia Ciugudean, directorul Muzeului NaŃional al Unirii din Alba-Iulia, afirma că aurul cu o cincime argint e 
caracteristic în lume doar MunŃilor Apuseni, fiind utilizat şi de Troia (aliajul se numea “electrum”). În 2005, în 
“Similitudini peste timp şi spaŃiu”, cercetătoarea ştiinŃifică LucreŃia Brezeanu a scris: “La venirea fanarioŃilor în 
łările Române, aceia au constatat cu stupoare că modestele case tradiŃionale româneşti semănau, ca organizare 
spaŃială, surprinzător de mult cu celebrele temple antice greceşti. Istoria arhitecturii prezintă faptul că templele 
greceşti au fost inspirate din cele egiptene. Un fapt derutant este că unele construcŃii de cult din evul mediu 
românesc (bisericile ortodoxe) seamănă cu templele egiptene. Picturile exterioare ale templelor egiptene se regăsesc 
şi la locaşurile de cult ortodoxe, în special la mănăstirile Bucovinei, celebre tocmai pentru acest fapt. Se poate 
concluziona că a fost un centru comun de iradiere culturală pentru cele 3 civilizaŃii consacrate: egipteană, greacă şi 
getică”; e de observat că Elenii - coordonaŃi din cartierul Fanar al Istanbulului - au pătruns în structurile de putere 
ale łării Româneşti şi Moldovei îndeosebi la sfârşitul Medieval (după ce s-au convins de importanŃa acelor state mai 
ales prin intermediul anteriorilor Aromâni, implicaŃi în constituirea lor). 
 

 
Isis alăptându-l pe Horus 
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Povestiri în oglindă au fost de-a lungul istoriei nu numai între Egipteni şi Evrei ca Horus - Hristos dar şi 

legate de Potop între de exemplu cea a lui Ghilga-meş şi cea biblică, ochiul lui Horus şi al Gorgonei, rănirea 
mortală în călcâi - ca singur punct vulnerabil - a finului Krişna a lui Garga în India şi apoi a lui Ahile în asediul 
Troiei GherghiŃilor, plutirea într-un coş de nuiele a viitorilor conducători (cum a fost pe Eufrat a pruncului Sargon / 
Shar-Guni sau Ghin şi ulterior pe Tibru a întemeietorilor oficiali ai Romei, al căror tată nu trebuia cunoscut), 
cucerirea la sfârşitul Epocii Bronzului prin şiretlic de către Egipteni a portului Iope prin ascunderea soldaŃilor în 
coşuri ca daruri şi calul de lemn cu soldaŃi Eleni dăruit Troianilor, existenŃa Decalogului în Cartea Egipteană a 
MorŃilor şi în Biblie, lupta piticului ambiŃios cu trufaşul uriaş în răsăritul Mediteran, etc.; procesele hierofanice 
aveau tendinŃa de a relua o serie de arhetipuri, precum temele călcâiului săgetat, coşului de nuiele, ş.a. căci 
experienŃe deosebit de concrete au fost posibile la diverse nivele de civilizaŃie iar o mulŃime de legende dar şi de 
numiri geografice - împreună cu tradiŃiile lor - au migrat deoadată cu populaŃiile lor. În anumite circumstanŃe, 
repetările au fost atât istorice (reluându-se cauze întrerupte exact de unde au fost atunci când condiŃiile “îngheŃării” 
lor au dispărut), cât şi geografice: paralelisme se întâlnesc de-a lungul timpului şi printre toponime, ca aşezarea 
Abydos de lângă Gherga / prima capitală a faraonilor şi de lângă Troia (întemeiată şi populată de Gargari, 
GherghiŃi), Regatul Kuş (African = Kuşit, Asiatic = Kuşan), Eritreia la Etiopieni şi Anatolieni, locurile unde era 
venerată GherghiŃia - ca Masivul Ida din Anatolia şi Creta, Tripoli pe coasta Mediterană în Liban şi Libia (în 1897, 
Britanicul Henry Cowper a studiat megaliŃii din Libia şi la V de capitala Tripoli / Al Gharb 32,54 lat. N, 13,11 long. 
E a descris cariera din Oaza Gherga-riş / Ghirgarish cu a cărei gresie a fost construit oraşul, acum capitala Ńării, ce 
are şi azi principala stradă denumită Ghergareş, aşezarea Berqa / Barca 32,29 lat. N, 20,53 long. E din Libia - după 
cum a relatat Herodot 4:160 - fiind numită aşa în secolul VI î.C. de coloniştii Greci din Ciclade / Arhipelag populat 
şi de GherghiŃi), Gherho / Gerrhon pentru mlaştinile atât din răsăritul Deltei Nilului cât şi de la izvorul Niprului, 
Cume din Peninsulele Anatoliană, Balcanică şi Italică, Marea Ionică nu lângă Ionia ci lângă Adriatica, Albania întâi 
în Caucaz apoi în Balcani, Iberia atât Caucaziană cât şi peninsulară, numeroasele localităŃi numite Antiochia, 
Diospolis, Olbia, Olimp, ş.a., łara Galilor care acum e în Arhipelagul Britanic - Galii iniŃial fiind pe continent - 
Romania ca Imperiul Bizantin, etc.  

Pe de altă parte, entitatea Sumeriană şi Egipteană “Ka” însemnând “spirit” (rezonând din puternicul prefix 
ancestral “Ki” al divinităŃii materne, respectiv Ghi / Ga, personificarea Ka la Greci fiind Gaea) se găseşte în prefixe 
cum ar fi: Cairo, Canaan, Carmel, Caşmir, Calcutta, Caspica, Caucaz, Carelia, Caria, Capadochia, CarpaŃi, Carintia, 
Calabria, Campania, Catalonia, Cartagina, Canare, etc., ce completează harta numelor începând cu particula maternă 
“Ma” - Sumeriano-Egiptean însemnând “Ńinut” - răspândite mai ales în V Mediteranei, ca Macedonia, Malta, 
Magreb, Mali, Mauritania, Maroc, Maracheş, Madeira, Malaga, Madrid, Maiorca, Marsilia, etc., unele în legătură şi 
cu Gherganii care în N African au devenit Mauri. Trebuie ştiut că în vechime menŃinerea ordinii sociale era prin 
intermediul celor 2 forŃe complementare Ka şi Ma’at: forŃa energetică Ka avea funcŃie creatoare de bogăŃie şi succes 
- ce mişca lumea în favoarea umanităŃii - iar forŃa Ma’at / Maat avea semnificaŃie judiciară, asigurând relaŃiile 
armonioase şi coeziunea (faraonii fiind urmaşii ca domnitori şi răspânditori ai ei). 

Genetic, au fost dovedite legăturile dintre Berberi şi Iberi - ca şi cu faraonii (care erau albi, unii chiar 
roşcaŃi şi cu ochi albaştri, doar câŃiva - care au domnit scurt - fiind negri); interesant era că femeile faraon purtau 
bărbi false - simbol tradiŃional al regalităŃii - ca semn al autorităŃii. Ca în Siberia - unde şamanii ştiau că sufletele se 
duc în apus / Vestul ca locul unde apunea soarele fiind asociat cu tărâmul morŃilor - în Sahara dincolo de orizontul 
Vestic, unde apunea soarele, era similar: “tărâmul morŃilor”, în plus sufletele plecate încolo întâi trecând printr-un 
labirint, în final fiind judecate de Osiris; după cum au indicat Textele Piramidelor, ascensiunea la cer a nobililor se 
producea într-o vâlvătaie de foc, însoŃită de huruit şi tremuratul pământului, în lumea de dincolo devenind fulgere de 
lumină (Textele Piramidelor anunŃau că la început “nu exista nici rău şi nici dezordine; era vârsta de aur: pământul 
era îmbelşugat, burŃile erau pline şi cele 2 tărâmuri nu cunoşteau foametea, zidurile nu se surpau, nici spinii nu 
înŃepau”). Însă Ra a îmbătrânit şi oamenii s-au răsculat, pierzând astfel legătura cu divinitatea: “Cartea vacii” 
aminteşte de mari lupte mitologice; de atunci, oamenii au fost separaŃi de zeu precum cerul de pământ. Toate 
necropolele Egiptene erau situate pe malul Vestic / stâng al Nilului; la începuturile Egiptului, toŃi morŃii erau 
îngropaŃi numai cu faŃa către V (aceeaşi direcŃie şi cu cea asociată omniprezentului Vişnu - divinitatea din Sfânta 
Treime N Indiană - al cărui avatar Krişna în mileniul IV î.C. a fost năşit şi apoi învăŃat de Garga). 
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Aşezarea Egipteană în mormânt 

 
Primele cavouri 

 
La începutul mileniului IV î.C., construcŃia de morminte în Egipt a apărut datorită Culturii Gerzean / 

Gherzeană, incluzând camere subterane cu mobilă şi amulete / căci din adâncă vechime oamenii vizau viaŃa eternă: 
credeau în viaŃa după moarte. Conceptul era că fiinŃa umană reunea 3 elemente esenŃiale de agregare - energia, 
trupul şi sufletul - într-o legătură universalizată prin ecuaŃia relativităŃii, ce a indicat că traiul este numai în viitor 
(căci trecutul nu mai există iar prezentul n-are durată); fiecare persoană e sinteza trihotomică dintre corpul energetic, 
corpul fizic şi corpul emoŃional (al sufletului, sediul sentimentelor). Pentru Egipteni, în viaŃă vitalitatea spiritului Ka 
era dată de energia organismului, partea materială a corpului fiind curent vizibilă iar sufletul Ba - reprezentat prin 
barză - oferea caracterul, la deces sufletul părăsind persoana ca o pasăre (oamenii la limita morŃii au relatat 
experienŃele printr-un sentiment de plutire în afara trupului, cu revederea rapidă a unor întâmplări din viaŃa 
personală, într-o stare calmă, parcă simŃind o adiere de vânt; se ştie că în condiŃiile opririi respiraŃiei şi pulsului 
scade tensiunea arterială, lipsa oxigenului afectând prima oară în cortex - prin încetarea funcŃionării normale a 
nervilor - centrul văzului, ceea ce conduce la senzaŃia perceperii unei lumini strălucitoare sub formă de tunel, de 
unde conceptul că moartea nu e întuneric, ci lumină). Suflet vine de la suflu; în orice religie, omul este privit ca o 
construcŃie peste care Creatorul a suflat suflare de viaŃă. Darea sufletului - la deces - este întoarcerea sa Creatorului, 
o trecere privită firesc în trecut, când obişnuit lipsea teama de moarte.  
 

 

 
Ka era reprezentat prin braŃele întinse spre cer, ce trasau un pătrat cu latura de sus deschisă: o practică 

existentă în Banat, mult anterioară vechiului Egipt; făcând acel gest, preotesele / preoŃii aduceau Ka-ul zeilor asupra 
statuilor ce-i reprezentau (Ka nu dispărea în momentul morŃii, după moarte Ka-ului defunctului aducându-i-se 
ofrande iar preotesele / preoŃii slujind funeraliile erau servitoarele / servitorii lui Ka). Câmpul energetic Ka al 
oamenilor interferează - astfel putând fi preluate stări de simpatie sau antipatie ori chiar gânduri - fiind alcătuit din 
aură şi centri energetici ce comunică prin meridiane, degajând culori ce se schimbă corespunzător stărilor, 
vizualizarea uşoară putând fi acum facilă cu aparate, în vechime procedura realizându-se prin închiderea ochilor şi 
vederea dârelor dinăuntrul pleoapelor, cei înzestraŃi uneori putând vedea “dublura” / “corpul de lumină” al celorlalŃi, 
având capacităŃile şi de a identifica stările de sănătate ale semenilor ori stabilind legături mai subtile (halourile ori 
doar nişte bule de aer electrizat apar datorită schimbării umidităŃii aerului din preajma unor persoane aflate în 
intensă activitate cerebrală sau emoŃională, azi deseori simplu imortalizate foto, în trecut fiind desenate; de pildă, Dr. 
Michael Ledwith, decanul FacultăŃii de Teologie din Maynooth 53,22 lat. N, 6,35 long. V / Irlanda - care în 2006 
împreună cu Dr. Klaus Heinemann a studiat “Fenomenul Sfera” - a afirmat că “e o experienŃă pozitivă pentru 
omenire” iar Dr. Norman Shealy, preşedintele AsociaŃiei Americane de Medicină Holistică, a indicat că reprezintă 
“o comunicare energetică”: un exemplu e în ultima poză Ghergană din această lucrare, în faŃa celui mai tânăr 
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Gherga). Este interesant fenomenul izolării de natură, în medii cât mai artificiale, prin incidenŃa mărită a 
sindromului “curentului de aer” îndeosebi printre femeile din SE Europei (într-o evaluare empirică recentă, cea mai 
mare din lume): unele persoane - predispuse la suferinŃe ori cu sistemele imunitare slăbite - nu agrează 
dezechilibrele atmosferice din interioare, făcându-şi chiar rău prin autosugestie (adică acŃiune internă la pretext 
extern, când nu pot controla circulaŃia vântului ori a curenŃilor de aer dintr-o încăpere), sensibilitatea lor faŃă de 
starea energiei statice ieşind din standardele majorităŃii. În ceea ce priveşte sufletul Ba, chiar dacă are organizare 
diferită de a materiei, totuşi este supus forŃei gravitaŃionale, cântărirea morŃilor relevând la deces o pierdere imediată 
în greutate de câteva grame - echivalentul “Penei Adevărului” a bunicii Gherga, divina Maat - considerate ca 
datorate părăsirii de către acela a corpului / trupului (e de remarcat că până în prezent gravitaŃia este cea mai puŃin 
înŃeleasă forŃă fundamentală de către savanŃi, sufletul fiind incognoscibil, aşa cum oglinda nu se poate vedea pe sine 
ca oglindă iar cântărirea sufletelor era o idee orientală). Thot - soŃul lui Maat - anunŃa verdictul balanŃei: dacă 
sufletul defunctului era mai uşor decât pana, atunci îşi putea continua călătoria spre lumea de dincolo. Ba era 
invizibil şi putea călători în alte lumi (graŃie lui Ba, defuncŃii îşi îndeplineau transformarea în “lumea de dincolo”). E 
de ştiut că şi creştinismul (Noul Testament, prima epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni 5:23) şi islamul - cea mai 
recentă religie mare - menŃionează (Coran 39:6) tripartiŃia oamenilor în minte, suflet şi trup. Trebuie notat că în 
timp oamenii, faŃă de materialitatea trupului / corpului, au început să trateze cumulat imaterialitatea energiei / 
spiritului şi sinelui / sufletului (simplist, în trinomul unde trupul e legat de materie, creierul e legat de spirit şi inima 
de suflet); de exemplu, e de observat că Lacul Baikal din S Siberiei (acumulând o cincime din apa dulce de la 
suprafaŃa planetei) grupează în denumirea sa expresiile Ba şi Ka, că mai la răsărit, din mileniul III î.C. Chinezii au 
dezvoltat conceptul Ba Gua / Ba-Kua în legătură cu Yin Yang - dezvoltat din roata tripolară Gakyil a energiei, 
sufletului şi materiei - respectiv geomanŃia Feng Shui (literar însemnând vânt şi apă, simbolistica sugerând aerul şi 
apa drept curenŃi de energie indispensabili vieŃii) şi că în mileniul II î.C. Evreii şi-au însuşit cunoaşterea din Egipt 
sub forma Cabalei: compusul aspectelor Ka, Ba şi Ankh (tradiŃia lor permiŃând accesul la învăŃături doar celor 
trecuŃi de vârsta mijlocie, căsătoriŃi şi sănătoşi, întrucât înŃelegerea schimba chiar şi informaŃia din codul genetic / 
ADN, putând tulbura până la provocarea nebuniei); conform tradiŃiei, acela era darul făcut oamenilor de către îngeri, 
echivalentul creştin fiind gnosticismul iar echivalentul islamic fiind sufismul. 
 

 
Cavou Egiptean cu obiecte 

 
Un cimitir pe malul V al Nilului, în Gerzeh / Girza (29,27 lat. N, 31,12 long. E) este foarte relevant. 

Podoabele erau din lazuritul provenit din MunŃii Gherghi / Afgani-stan (ceea ce era denumit Gherghistan - inima 
Afgani-stanului - comercializa acel mineral în multele sale variante încă de la mijlocul mileniului V î.C., acel trafic 
fiind extins şi în Bazinul Ghaggar, beneficiară acolo fiind Dinastia Garga, pe ceea ce apoi a devenit Drumul 
Mătăsii), de culoare turcoază, favorita GherghiŃilor Teucriani - din Troia - de la care ulterior a provenit numele 
Turcilor / Turanicilor; în 2002, Englezul Andrew Jarett, coordonatorul lucrării “CivilizaŃii dispărute”, afirma că 
respectiva piatră albastru-verzuie, folosită pe scară largă mai ales de aurarii Mesopotamiei şi Egiptului, era 
exploatată atunci în regiunea Badakshan - în prezent împărŃită de Nordul Afgan şi Sudul Tadjik - din ceea ce acum e 
ştiut ca Hindu-Kuş în SV Pamirului (în trecut nu era o stare statică, ci o circulaŃie care permitea difuzarea, adoptarea 
şi adaptarea unor bunuri de civilizaŃie între grupuri aflate la mari distanŃe, principalele rute din mileniul IV î.C. fiind 
înfăŃişate pe harta următoare): 
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Rute comerciale în Epoca Pietrei 
 

Sarcofagele - ce în interior aveau pictate formule magice - reprezentau universul: partea de deasupra era 
cerul, partea de sub era pământul iar părŃile laterale erau cele 4 direcŃii ale spaŃiului. În aşezarea Gherga au fost 
înhumaŃi cu morminte masive, aşa cum n-au mai existat până atunci în Africa, primii lideri ai Egiptului unificat (pe 
lângă aspectele culturale deosebite şi caracteristicile lor anatomice erau diferite faŃă de cele de până atunci din Egipt, 
ei având cranii mai mari, similare cu cele ale Est-Europenilor). Ulterior apariŃiei primelor cavouri, “Textele 
sarcofagelor” au consemnat confesiunea divinităŃii supreme cumulând fundamentele, incluzând egalitatea oamenilor 
(egalitarismul era o caracteristică a nomazilor) de la începutul lumii: “Am săvârşit 4 fapte bune: Am creat cele 4 
vânturi pentru ca orice om să-şi poată umple plămânii cu ele; aceasta e prima mea faptă bună. Am făcut ca apele 
Nilului să se reverse, pentru ca săracul să aibă aceleaşi drepturi la binefacerile lui ca bogatul; aceasta e a doua faptă 
a mea. L-am făcut pe fiecare om aidoma semenului său şi niciodată n-am poruncit oamenilor să facă răul dar inimile 
lor au nesocotit învăŃătura mea; aceasta e a treia mea faptă. Am făcut ca inimile lor să nu dea uitării apusul, ci să 
aducă ofrandă zeilor locali; aceasta e a patra mea faptă”.  
 

Primul joc 

 
La timpul lor, beneficiind de ploi abundente, care au ajutat producerea de hrană în abundenŃă, Gherzanii au 

ajuns să vieŃuiască în localităŃi cu mii de suflete; ca divertisment, jucau Senet - cel mai vechi joc din lume - inventat 
de Gherzani la mijlocul mileniului IV î.C. (popular în Egipt până la sfârşitul secolului IV), cu scopul mistic ca - 
prin isteŃime - jucătorii să-şi şi câştige locul meritat în viaŃa de apoi / pentru că oamenii nu agreau moartea, ci viaŃa 
veşnică. 

. 
 

 
Primul joc din lume 

 
Senet e considerat strămoşul jocului tablelor; se juca în 2 pe o tablă ce avea 3 şiruri a câte 10 căsuŃe însă nu 

se foloseau zaruri, ci beŃişoare care aruncate prin poziŃiile lor indicau punctele pentru mutare. Senet era jucat de 
către toate păturile sociale, atât de faraoni, cât şi de muncitori.  
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Primele construcŃii de piatră 
 

 

  
Vază Egipteană de piatră  Ceramică din Canaan în Egipt 

 
Cultura Gherzană a făcut şi primele construcŃii din piatră ale vechiului Egipt, pe lângă cele realizate din 

cărămizi de lut, sub influenŃa stilului Canaanit / regiunea - dintre Eufrat / Mesopotamia şi Marea Mediterană, 
delimitată la S de Deşertul Negheb şi la N de MunŃii AntiLiban - unde pe atunci trăiau Gherghe-seii; localnicii 
aveau schimburi cu Canaanul şi importau numeroase bunuri ceramice, realizau perfecte vase din piatră - prin 
procedee neştiute azi - dar utilizau şi lut din deşertul care se forma în apus (ajungând şi să se inspire din arhitectura 
Canaanită). Numele vazelor / vaselor la Egiptenii Antici era “Me-Gherg”, hieroglific cu reprezentarea următoare: 
 

 
 

Acolo unde Nilul se ramifică pentru a-şi începe Delta, lung de 73 metri şi înalt de 20 metri, Sfinxul - lângă 
care Egiptenii în prezent îşi au capitala - erodat de ploile care erau la momentul realizării sale, îşi are numele pentru 
creatura reprezentată, cu cap feminin şi corp de leoaică; e de ştiut despre cultul leoaicei luminii că s-a răspândit din 
N Indiei spre apus din cele mai vechi timpuri îndeosebi în Orientul Mijlociu, Anatolia şi Egipt, de exemplu Sfinxul 
din Gobekli Tepe 37,13 lat. N, 38,55 long. E / Anatolia fiind datat din timpul Potopului, de la mijlocul mileniului X 
î.C). Pe de o parte, în vechiul Egipt, felinele erau considerate membri ai familiei iar pe de altă parte, dintre feline 
doar leii trăiesc în familii (iar leoaica avea semnificaŃie specială, deoarece era simbolul maternităŃii, senzualităŃii şi 
sexualităŃii feminine).  
 

 
Numele Ghergher pe Sfinx 

 
Statuia Sfinxului, ce de la o dată incertă are cu hieroglife inscripŃionată pe ea numele “Ghergher”, a fost 

sculptată într-o singură bucată de piatră - fiind cel mai mare monolit din lume - şi în trecut statuia, ce străjuia platoul 
pe care au fost ridicate piramide, admirând răsăritul soarelui, era pictată: roşu pentru faŃă şi corp, galben cu dungi 
albastre pentru cap (capul, acum mai mic decât cel iniŃial, este aşa deoarece a fost remodelat la apogeul Regatului 
Vechi - în secolul XXVI î.C. - de faraonul Khufu / Kheops înmormântat lângă Sfinx, în cea mai mare piramidă din 
lume, ce are suficientă piatră pentru a fi construit cu ea un zid înalt de jumătate de metru care să înconjoare planeta 
pe la Ecuator). Astronomul ScoŃian Piazzi Smyth în 1880 a observat ca interesantă amplasarea Sfinxului în centrul 
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geodezic mondial - adică mijlocul geografic al uscatului globului - în sensul că: “suprafaŃa uscatului la Est de Sfinx 
e egală cu suprafaŃa uscatului la Vest de Sfinx iar pământul de la Nord de Sfinx este egal cu cel de la Sud de Sfinx”.  
 

 
Sfinxul în centrul geodezic al lumii 

 
În urmă cu peste un secol, istoricul Nicolae Densuşianu în “Dacia preistorică” a scris: “Numele de Sfinx nu 

se poate explica nici din limba Egipteană, nici din limba Greacă; cuvântul era de origine Barbară. În ziua de 9 
martie, Românii încă serbează memoria Moşilor, numiŃi SfinŃi, în onoarea cărora se împarte ca pomană colaci (ce 
nu-s rotunzi, ci au formă antropomorfă) lunguieŃi, cu cap de om, numiŃi SfinŃişori, ceea ce indică originea numelui şi 
destinaŃia religioasă ce o avuseseră la început simulacrele, de formă lunguiaŃă şi cu cap de om, numite ‘Sfinx’, ce se 
puneau pe mormintele Egiptene” (mult ulterior, peste acea zi creştinii au introdus amintirea mucenicilor Anatolieni). 
Difuzia triunghiulară a razelor soarelui a fost motivul pentru care forma de piramidă era sacră - ca replica redusă a 
muntelui din vârful căruia cobora divinul - piramidele fiind o formă mai luxoasă a Gorganelor (adică a movilelor 
funerare din EurAsia), căci erau ridicate numai din piatră; iniŃial - Egiptean - erau numite “mer” (denumirea de 
“piramide” fiind din vechea Greacă). În secolul X, istoricul Arab Al Masudi - pe baza unor surse Copte - opina 
despre piramide că “Surid a poruncit preoŃilor să depună înăuntru suma înŃelepciunii lor şi a cunoştinŃelor ce le 
aveau în felurite arte şi ştiinŃe, ca să rămână mărturie spre binele celor care vor putea cumva să le înŃeleagă” 
(majoritatea cercetătorilor l-au identificat pe Surid ca un strămoş Ghergan, în legătură cu Thot sau Hermes / Ham, 
“stăpânul timpului”). Philon 64 - 141 din Byblos / Liban în “Istorii Feniciene” l-a citat pe primul scriitor Fenician, 
preotul Sanchoniathon din Beirut / Liban (care a trăit cu mai mult de un mileniu înaintea lui) că acela a scris din 
“Cosmogonia” lui Thot - bunic Ghergan / conform Bibliei, el fiind notat de Evrei ca Ham, fiu al lui Noe - astfel: 
“Începutul tuturor lucrurilor este alcătuit dintr-o ceaŃă întunecată de natură spirituală şi dintr-un tulbure haos negru, 
ce mult timp au rămas fără margini; dar atunci când acel duh s-a îndrăgostit de propriile sale principii prime şi ele au 
fost amestecate, acea îmbinare s-a numit iubire: iar acea iubire a fost începutul creaŃiei tuturor lucrurilor. Însă haosul 
nu ştia de propria creaŃie; din îmbrăŃişarea sa cu duhul s-a născut fermentaŃia: Marea Mamă. Din Ea izvorî toată 
sămânŃa creaŃiei, pentru naşterea tuturor; s-au ivit vieŃile ce aveau inteligenŃă, ultimele fiind cele ale veghetorilor 
cerului, alcătuite în chip de ou, strălucitoare ca Marea Mamă, precum soarele şi luna, precum stelele şi sferele 
planetelor. Iar când acea primă negură a început să lumineze, prin căldura ei s-au produs norii mării şi pământului, 
revărsându-se şuvoaie mari de ape din firmament; la spargerea tunetelor, vieŃile raŃionale vegheau, în timp ce pe 
pământ şi pe mare oamenii au tresărit la ecoul lor şi s-au înspăimântat”. Conform teologului Clement 150 - 215 din 
Alexandria Egiptului, Thot - bunicul Gherga - a scris 42 de cărŃi; în lucrarea “Cheia”, bunicul Ghergan Thot / Ham 
a scris că ”viciul sufletului este necunoaşterea iar virtutea sufletului este cunoaşterea, ştiinŃa fiind dar divin”. Din 
alte texte ale lui Thot / Hermes, mediator între cer şi pământ, care cunoştea secretele legilor divine şi a dat 
Egiptenilor ştiinŃele - ca “Despre mintea comună”, “Predica desăvârşită”, în care se adresa fiului său, etc. - răzbat 
profunzimi ale cunoaşterii tipic vedice (peste milenii religios considerate monoteist ori exprimate matematic de către 
fizicianul Evreu Albert Einstein prin teoria relativităŃii): “Mintea nu suportă un suflet leneş, ci îl lasă legat de trup, 
ce îl trage în jos. Un asemenea suflet, o fiule, nu are minte şi de aceea nici nu trebuie numit om. Căci omul este o 
făptură divină şi nu se compară cu nici o vieŃuitoare de pe pământ, ci cu cei care sunt în cer şi care se numesc zei. 
Căci nici unul dintre zeii din cer nu va coborî pe pământ, trecând de hotarele cerului, însă omul se înalŃă la cer şi îl 
străbate în lung şi-n lat. Şi el află ce lucruri sunt în înalt şi ce dedesupt şi cunoaşte totul cu de-amănuntul. Iar ceea ce 



 
105

le întrece pe toate este că el nu părăseşte pământul şi cu toate acestea el urcă deasupra, atât de mare este puterea lui. 
Prin urmare, trebuie avută cutezanŃă şi spus: omul de pe pământ este zeu muritor şi zeul din cer este om nemuritor. 
Aşadar, toate lucrurile provin din această pereche: lumea şi omul; iar toate acestea din Unul. Descompunerea nu 
înseamnă moarte, ci descompunerea a ceva compus; acesta este descompus nu pentru a fi distrus, ci pentru a se 
reînnoi. Căci atunci ce este lucrarea vieŃii? Nu este oare mişcare? Şi ce anume este neclintit în lume? Absolut nimic, 
fiule! De aici rezultă că statornicia veşniciei pare a fi mobilă iar mobilitatea timpului, statornică, prin legea fixă a 
curgerii lor. Şi astfel, ar putea să pară că zeul însuşi se mişcă în propria lui imuabilitate. Căci în imensitatea 
echilibrului există o mişcare neschimbătoare; legea imensităŃii sale este neschimbătoare. De aceea, aşa cum veşnicia 
este mai presus de limitele timpului tot aşa timpul, chiar dacă definit prin număr, prin alternare ori prin revoluŃii 
periodice, tot veşnic este. Astfel, ambele apar ca fiind deopotrivă infinite şi veşnice. Statornicia fiind punctul fix ce 
serveşte drept bază a mişcării, trebuie - datorită acestei stabilităŃi - să ocupe locul principal. Căci energia este cea 
care produce schimbarea ori devenirea. De unde rezultă, fiule, că întregul univers este plin de energii”. ConstrucŃiile 
de piatră ale Egiptului au ajuns la apogeu cu cea mai veche dintre minunile lumii Antice: lângă misteriosul Sfinx, de 
la care apoi a derivat termenul “sfânt”, cea mai înaltă construcŃie a omenirii pentru milenii a fost piramida din bazalt 
- foarte dur - tăiat interesant, aşa cum se vede în imaginea dinspre partea ei răsăriteană (Ovidiu Drimba în “Istoria 
culturii şi civilizaŃiei” din 1985 a explicat o procedură din acele vremuri ale Epocii Pietrei - când uneltele metalice 
lipseau cu desăvârşire, fiind disponibile doar ciocane şi dălŃi din piatră sau sfredele de cuarŃ - ca fiind prin dilatarea 
lemnului de salcâm introdus în crăpături, peste care se turna apă, acela prin umflare rupând piatra, o altă tehnică 
constând din tăierea blocurilor prin tragerea repetată cu sfori îmbibate de nisip, ca nişte fierăstraie); Marea Piramidă 
era în exterior acoperită cu plăci îmbinate foarte exact, din calcar orbitor de alb (căzute însă de-a lungul timpului), 
şlefuite încât făceau monumentul să strălucească în mod cristalin, ca şi cum ar fi fost dintr-o bucată, totul arătând ca 
un munte înzăpezit.  
 

  
Sfinxul       

 
Sfinxul era asociat GherghiŃilor, după cum a apărut în nenumărate imagini Antice din V Anatoliei, 

inscripŃionate ΓΕΡΓ = GHERG, ΓΕΡ.ΚΑ = GHER.KA, ΓΕΡΓ.ΚΑ = GHERG.KA, ş.a. / inclusiv pe unele dintre 
primele monede din lume, studiate între altele şi de numismatul Italian Domenico Sestini în 1820 (acolo ajungând în 
legătură şi cu fantasticul Grifon din N Indiei şi Altai, ostil cailor - o simbioză între pământ şi cer, leu şi vultur / şoim 
- emblematic de pildă în Mesopotamia mileniului III î.C. pentru familia lui Ghilga-meş / Ghirga-meş, consacrat de 
Greci lui Apollo Gergithios ca păzitorul aurului din N, aflat până în prezent de exemplu pe steagul Pomeraniei, etc).  
  

   
Monede din Gherghis / Troia 
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Cultura Gherzană, începută în capătul Sudic al Căii Gherga, la Nubt / Naqada, însemnând “oraşul 
aurului” 25,57 lat. N, 32,44 long. E - locul primului zigurat din Egipt, ştiut ca Piramida Ombos, ce poartă inscripŃia 
zeităŃii Gherga, după cum a evidenŃiat de pildă în 1920 Britanicul Wallis Budge, unde era venerat Set / fratele mai 
vârstnic al lui Osiris (mult ulterior, Evreii l-au indicat în Biblie pe Set ca al treilea fiu al lui Adam şi Eva), înfăŃişat 
de Egipteni ca un ins ceresc cu pielea albă şi părul roşu - s-a încheiat odată cu unificarea Egiptului, la sfârşitul 
mileniului IV î.C. / până atunci ea manifestându-se mai mult în Egiptul de Sus, adică în Sud, pe cursul superior al 
Nilului (Egiptul de Sus era în Valea Nilului şi Egiptul de Jos era în Delta Nilului). 
 

 
ZeiŃa Gherga: Nebt Gerg 

 
Prima capitală a Egiptului: Gherga 

 

 
Primul faraon 

 
Aşezarea natală a faraonului Narmer - însemnând “Luptătorul” - cel care a unificat Egiptul înfiinŃând o 

confederaŃie la sfârşitul secolului XXXII î.C. şi a întemeiat dinastiile Egiptene (termenul faraon deriva din înŃelesul 
Egiptean pentru “casă măreaŃă”), a fost Gherga / Gerga 26,20 lat. N, 31,54 long. E, unde el a şi instituit locul 
primei capitale Egiptene la începutul secolului XXXI î.C.; de altfel, primul titlu al vreunui conducător Egiptean a 
fost “hotep”, acordat lui Khensu / divin considerat ca o formă a scribului zeilor Thot - ginerele lui Ra - ştiut şi ca 
Dahauti / Ham: bunicul Gherga (de exemplu şi piatra de la Rosetta - cu ajutorul căreia în Epoca Modernă Francezul 
Jean Champollion, în 1822, a descifrat hieroglifele - l-a asimilat pe Thot cu Ham / Hermes). Oraşul Gherga este pe 
cursul Nilului după prima cataractă, la 4792 km de ecuatorialul Lac Victoria aflat la poalele celui mai înalt munte al 
continentului, Kilimanjaro (cel mai îndepărtat izvor al Nilului este Ka-Ghera / Kagera, loc unde azi e statul 
Burundi). Faraonul Narmer a avut-o ca soŃie pe Neit-hotep / Neithotep, prinŃesa Egiptului de Jos; ei utilizau 
ceramică din Canaan (încă din prima dinastie, vasele cu vin ce circulau prin Egipt au purtat sigiliul GRG, generic 
dedicat divin surorii lui Ra, zeiŃa maternităŃii şi bucuriei Gher-ghet / Bastet, protectoarea felinelor, după cum a 
studiat de pildă în 2005 Italianul Francesco Raffaele; e de remarcat că în Egiptul Antic respectul pentru acele 
animale considerate sfinte era imens de serios, fiind de exemplu într-un timp pedeapsă capitală pentru cine omora 
vreo pisică abisiniană, urmaşa directă a pisicii sălbatice): 
 

 

 

 

Hieroglifele Gherg / Gerg 
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Hieroglifa Gherga - ca un bumerang - a fost interpretată de Egiptologul Britanic Alan Gardiner (Ńinând 

cont de diversele împrejurări în care a fost folosită) drept semănând cu un târnăcop înfipt într-un bloc, ceea ce l-a 
determinat să-i asocieze înŃelesul cu verbele a fonda, a înfiinŃa, a construi chiar o aşezare echipată, aprovizionată, 
gata pregătită pentru ospitalitate dar şi ca proprietatea locului de veci / respectiv cimitir; e de remarcat că pe atunci 
în centrul Asiei domiciliul avea acelaşi înŃeles Gherga (cu perpetuare până în prezent în unele locuri). Hieroglifa 
Gherga a mai apărut de exemplu în Cartea Egipteană a MorŃilor la inscripŃia “Osiris în aşezarea sa”, în textele 
funerare ale faraonilor Teta şi Pepi de la Piramida din Saqqara, etc.  
 

 
Osiris în aşezarea sa Gherga 

 
La baza amforei Egiptene de la sfârşitul mileniului III î.C. - azi prezentată de Muzeul Luvru din Paris 48,51 

lat. N, 2,21 long. E / FranŃa - este inscripŃia Gherga: 
 

 
Amforă inscripŃionată Gherga 

 
Necropola primului faraon e în S oraşului Gherga, lângă cea a predecesorului său Ka - care a fost doar 

conducătorul Egiptului de Sus - şi purta coroana albă de piele a lui Osiris; simbolul înaintaşilor din susul Nilului / S 
Egiptului era scorpionul, cu denumirea de inspiraŃie Sumeriană Ghirta / GIR.TAB - conducătorii aceia ai Egiptului 
de Sus fiind ştiuŃi ca regii Ghirta / respectiv regii “scorpion” - ulterior, la fel cum în Banat pasărea măiastră avea 
cele mai ridicate atribuŃii, şoimul Ghirgo fiind acela al regalităŃii Egiptene şi a rămas protectorul faraonilor, apoi 
ajungând simbolul aristocraŃilor Europeni (prin translaŃia G = K, în vechea Greacă şoimului i se zicea Kirko). E de 
ştiut că şoimii-vulturi, cu creste lungi şi înguste, sunt caracteristici mai ales zonelor tropicale din Africa şi Asia, pe 
malul Vestic al Nilului, în Ghergt Nekhen - cunoscut ca “oraşul morŃilor” - fiind altarul găzduind cel mai vechi 
Oracol Egiptean, unde preotesele numite “mu”, adică mame, purtau robe făcute din penele lor (de remarcat că şi 
monumentele funerare ale GeŃilor de vază aveau vulturul Egiptean ca simbol); până azi s-a păstrat denumirea - 
folosită şi de Sirienii din fostul Canaan - de Ghergati / Gergati pentru porumbeii călători rapizi, cu patria în Egipt. 
Deoarece Egiptul de Jos avea coroana roşie de cupru a lui Gheb, unificatorul Narmer - ca urmaş al ambilor regi 
abreviaŃi hieroglific “GRG”, adică a lui Gheb şi a fiului său Osiris - a purtat împreună cele 2 coroane, îmbinându-le 
ca MărŃişorul într-una dublă, alb-roşie (transmisibilă faraonilor, ce însă n-a dăinuit în original până acum, în timp 
fiind remodelată): 
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Coroana Gherga 

 
Şansa ca Egiptul odată unit să nu fie doar un episod istoric a fost şi un asteroid căzut la Kofels / Austria în 

29 VI 3123 î.C. - datare conformă Planisferei Sumeriene / ce făcea parte din ciclicul roi al Tauridelor, adică al 
“stelelor căzătoare”, sub observaŃia astronomilor Garga din N Indiei încă din mileniul VI î.C. - care a atras un 
climat rece şi uscat, accentuându-se efectele OscilaŃiei Piora, de reducere a energiei solare, oamenii fiind atunci mai 
preocupaŃi de supravieŃuirea în noile condiŃii climatice, noul regim consolidându-se pe Valea Nilului (efectele 
asteroidului s-au resimŃit până pe Kilimanjaro, dovezile fiind imortalizate şi acum în gheaŃa celui mai înalt vârf 
African şi până în N Indiei - astfel debutând acolo actuala “Eră Întunecată” - printre altele ducând în V Anatoliei la 
întemeierea Troiei 39,58 lat. N, 26,13 long. E de către Ghergari, la înfiinŃarea în S Britanic a Observatorului 
Gargaros / Stonehenge 51,10 lat. N, 1,49 long. V, ş.a). În secolul V î.C., poetul Pindar a indicat că Hiperboreii în 
timpul Gorgonelor erau până în Etiopia; acolo (în Marele Rift African) de altfel până azi există obiceiuri - după 
cum se poate vedea în imaginile următoare, realizate de fotograful German Hans Sylvester - reflectând străvechile 
Paparude / aşa cum erau cândva şi în Banat: 
 

   

 
Un alt document European, de la sfârşitul mileniului I î.C., despre cele petrecute în N Africii cu 3 milenii 

înainte de el, s-a adăugat dovezilor Egiptene despre apariŃia primului faraon, relatând pactul făcut cu extraordinara 
putere din Nord ce exista pe atunci (exercitată de Amazoane, partenerele Ghergarilor din Caucaz şi Capadochia); 
Diodor Sicul / Diodor din Sicilia - contemporan cu tatăl Cleopatrei / ultima faraonă (el a şi vizitat Egiptul în anul 60 
î.C.) - a scris în a treia sa carte de istorii despre apariŃia primului faraon, prin Tratatul de Prietenie (încheiat în 
aşezarea Gherga de pe Nil între Murina ca reprezentanta Amazoanelor şi Narmer ca reprezentantul Gorgonelor): 
Amazoanele, care aveau o armată din 33000 de luptătoare, s-au înfruntat în Africa cu Gorgonele, regina lor Murina 

încheind atunci armistiŃiul acolo printr-un Tratat cu Horus / de fapt Narmer, primul faraon - din prima capitală 
Gherga a Egiptului - căci faraonul era considerat împuternicitul lui Horus (locaŃia, orizontul temporal şi aspectele 
conjuncturale îndreptăŃesc consideraŃia că atunci, datorită acelei acŃiuni, când a fost şi un aport însemnat de 
Gorgone pe Calea Ghirga - din Bazinul Nigerului în Bazinul Nilului - s-a ridicat Narmer din aşezarea Gherga, care 
a unificat Ńara şi a instaurat dinastiile faraonilor acolo). Despre timpul anterior cu un mileniu conflictului dintre 
Gorgone şi Amazoane, Diodor din Sicilia a scris în “Biblioteca istorică” 1:18 că Osiris în expediŃia sa 
intercontinentală “corespunzător surselor Egiptene, a fost însoŃit de primii lui 2 fii, Anubis îmbrăcat în piele de câine 
şi Makedon îmbrăcat în piele de lup - foarte distinşi prin valorile lor - pe Makedon lăsându-l conducător în Ńara ce i-
a preluat numele”; Anubis a fost născut de cumnata lui Osiris - soŃia lui Set, fratele lui Osiris - adulter de care ei i-a 
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fost mare teamă să nu fie descoperit de răzbunătorul Set iar după uciderea lui Osiris de către Set, Anubis a ajutat-o 
pe Isis să mumifice rămăşiŃele / Romanii l-au denumit Hermanubis, ca sincretismul Hermes - Anubis).  

După Gherga, ce a impus în CivilizaŃia Egipteană noŃiunea de “fondarea casei”, baza puterii s-a mutat 
temporar în S, în susul Nilului, la Nekhen, hieroglific notat şi GRGT (în Greacă Hierakon-polis) 25,05 lat. N, 32,46 
long. E / oraş existent din mileniul V î.C. - capitala Egiptului de Sus, ce de asemenea a fost un centru puternic al 
Culturii Gherzane - de unde conducerea a fost exercitată de acelaşi neam. Faraonii primelor dinastii - din Regatul 
Timpuriu, până în secolul XXVIII î.C. - erau din regiunea Gherga; apoi, dinastiile din Regatul Vechi al Egiptului - 
profitând de revenirea climei la normal şi domnind din Memphis 29,50 lat. N, 31,15 long. E - au început să-şi 
mumifice morŃii şi să ridice piramide (istoricul Nicolae Densuşianu observa interferenŃa cu vecinii, în sensul că 
“vechii Egipteni aveau aceeaşi credinŃă a vieŃii după moarte pe care o aveau şi Pelasgii din EurAsia, cu deosebire 
Hiperboreii; columnele cerului figurau pe cutiile mumiilor ca simbol al vieŃii fericite iar în papirusurile pe care 
preoŃii le puneau lângă corpuri se făceau adeseori referiri la Ńara divină din Nord”). Încă din timpul primei dinastii - 
adică începutul mileniului III î.C. - Egiptul era până la Ghebal / Byblos 34,07 lat. N, 35,39 long. E (azi în Liban), de 
unde se aproviziona cu cedri şi pini, lână din N Canaanului, metale din Taurus şi Caucaz, etc.; corăbiile de acolo 
furnizau şi principalele vase de luptă pentru flota Egipteană, traficul de mărfuri fiind foarte intens (un produs 
tradiŃional la exportul faraonic era papirusul pentru cărŃile de atunci, în formă de rulouri). InscripŃia funerară din 
imaginea următoare - acum la Muzeul Brooklyn din New York 40,43 lat. N, 74 long. V / SUA - este despre o 
promisiune pentru hrană şi bere în viaŃa de apoi a cuplului marelui preot Djefi, pe o piatră funerară din mileniul III 
î.C., dezgropată în aşezarea Gherga: 
 

 
InscripŃie din capitala Gherga 

 
Legătura Egiptului de Sus cu Egiptul de Jos - prezentă din prima dinastie cu titulatura adăugată faraonului, 

ce purta coroana dublă, drept stăpânul a “două doamne”, adică stăpânul a 2 pământuri - s-a manifestat de la prima 
dinastie şi în N platoului Saqqara (o rezonanŃă a denumirii ca şi a deşertului Sahara - de fapt un pleonasm, căci 
Sahara însemna “deşert” - fiind în marginea sa, lângă ceea ce a fost capitala Memphis a Egiptului unificat de către 
Gherga-nul Narmer), prin catacombele cu reprezentarea taurilor Gherga / Gerege Mutiti şi Taamun, pe care în 
secolul III î.C. au fost efectuate şi inscripŃii că aveau Mama Gherga, mai ales datorită Serapeului construit acolo de 
Euergetes Ptolemeu pentru a slăvi sacrele animale; e de ştiut că Gherga-nului Narmer - primul faraon - i-a fost 
atribuită instituirea cultului taurului sacru în Egipt, ca simbol al forŃei şi fecundităŃii (de exemplu, în 2008 şi Dr. 
Douglass White a indicat în Imnul 289 din Textele Piramidelor menŃiunea despre Kher-Ka: “taurul raiului”). În 
Saqqara / Sakkara 29,52 lat. N, 31,12 long. E, prima dinastie a Vechiului Regat a ridicat prima piramidă, în trepte, 
din Egiptul de Nord, constructorul fiind din actualul Beit Khallaf - la câŃiva km V de aşezarea Gherga - impunând 
divinizarea generală solară Ra (de altfel, e de remarcat că aşezările temporare ale constructorilor piramidelor şi ale 
preoŃilor care le slujeau purtau acelaşi nume ca şi cel al piramidei, de exemplu în partea de Nord a celei mai mari 
piramide din lume aceea fiind GRG.T, ştiută ca Gherghet / Gerget-Hem). După ce la sfârşitul mileniului I î.C. 
Strabon a vizitat Saqqara, a scris în Geografia XVII 1:32 că acolo, “într-un loc foarte nisipos, unde vânturile 
îngrămădesc dune de nisip, am văzut sfincşi acoperiŃi unii până la cap, alŃii până la brâu”.  
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În Egipt, lângă Gherga este Valea Regilor (unde din mileniul II î.C. au fost mormintele faraonilor); 

aşezarea artizanilor care au realizat lucrările respective - Deir el-Medina 25,43 lat. N, 32,36 long. E, acum 
patrimoniu UNESCO - şi-a luat denumirea de la locul de acolo unde Hathor era venerată, având inscripŃiile 
Ghergane că “pentru numele acelora au fost făcute”: 
 

   

 
De altfel, în apropiere, Gherga se află cuprins şi în numele zeului protector al Nilului, la Esna 25,18 lat. N, 

32,33 long. E, un loc unde constructorul celei mai mari piramide din lume era venerat (lângă Insula Elefantina): 
 

 

 
Studiile comparative, efectuate de pildă de către Americanul John Wilson în 1955, au arătat că în 

Antichitate Gherga a fost cel mai populat şi productiv loc de pe cel mai lung fluviu al planetei, Nil (cu cele mai 
bune recolte de ceapă, fasole, linte, etc.), regiunea fiind depăşită doar mult ulterior de către Delta Nilului.  
 

   
Statuete de marmură din Gherga 

 
În secolul III î.C., preotul Manetho din Delta Nilului a notat în “Egiptica” = “Istoria Egiptului” ca “Thinis” 

locul primei capitale Egiptene, denumire sub care până azi nici un arheolog n-a găsit-o însă, ci numai ca Gherga 
(primul faraon Narmer fiind numit de acela ca “Menes” / “Manis” - însemnând “omul lui Ra, cel stabil” - o 
denumire ce n-a existat ca referinŃă în tradiŃia Egipteană până atunci, în legătură cu Manu, adică “om” din Sanscrită / 



 
111

aşa cum s-a perpetuat până la actualul înŃeles Germanic pentru om, Manetho de fapt aflând de potentul Min, primul 
conducător al Egiptului de Jos, menŃionat de Herodot 2:99, care însă a fost mult anterior primului faraon); Min - 
presupus de unii ca tatăl lui Horus - era din aceeaşi Dinastie Ghergană a lui Osiris din care a făcut parte Narmer iar 
căsătoria primului faraon Narmer din oraşul Gherga cu prinŃesa Egiptului de Jos a fost de fapt între rude 
îndepărtate. Acelaşi preot Manetho - angajat ca să imagineze un nou cult de Soter Ptolemeu 367 - 283 î.C., fostul 
comandant acolo al lui Alexandru cel Mare - a mai scris şi că Moise nu era Evreu, ci Egiptean. BătrâneŃei lui 
Narmer / Menes acelaşi autor i-a atribuit întemeierea celei ce a fost capitala Egiptului în cea mai mare parte a erei 
faraonilor: Memphis, în locul unde se întâlneau Egiptul de Sus şi Egiptul de Jos, poziŃie excelentă pentru controlul 
strategic atât asupra Văii Nilului, cât şi asupra Deltei Nilului (acum localitatea Mit Rahina 29,50 lat. N, 31,15 long. 
E de lângă Cairo); primul faraon - după o lungă domnie sfârşind sfâşiat de un hipopotam - n-a fost îngropat însă în 
Memphis ori altundeva decât în aşezarea natală: Gherga (e de ştiut că din scrierile lui Manetho s-au păstrat mai ales 
fragmente culese de istoricul Evreu Flaviu Iosif în secolul I şi de părintele cronografiei creştine Iuliu Africanul, în 
secolul III). Episcopul Eusebiu 263 - 339 din Cezareea 32,30 lat. N, 34,54 long. E / azi Hadera în Israel a considerat 
că Manetho a indicat în Egipt 13900 de luni ca durata stăpânirii de către zei (între Osiris şi Narmer) şi 5212 de luni 
pentru perioada semi-zeilor, dintre primul faraon şi ridicarea piramidelor - 2 intervale semnificative de timp, ce ar fi 
al erei predinastice şi al vechiului regat - apoi urmând conducătorii consideraŃi vechi: Moşi / Mani. În 1854, pictorul 
Britanic Edward Lear a schiŃat o vedere de pe Nil a localităŃii Gherga: 
 

 
 

În prezent, oraşul Gherga de pe malul V al Nilului este reşedinŃa Provinciei Egiptene Sohag (Provincia 
Egipteană Gherga a fost dezmembrată în 1826); ulterior primei capitale Gherga, capitalele Egiptului au fost mai 
multe - până la Cairo acum.  
 

 
 

Unificarea Egiptului a pornit din S către N; Regatul Kuşit exista mai ales pe teritoriul actual al Sudanului, 
ajungând să ridice pe cursul superior al Nilului mai multe piramide acolo decât cele Egiptene / ulterior, acea zonă a 
fost numită Nubia, în mileniul III î.C. Egiptenii înŃelegând cu respect că acolo era “łinutul Arcaşilor” (în S 
Egiptului, KuşiŃii din Nubia erau deosebiŃi de Sudanezii şi Etiopienii din prezent); în acele piramide, îngroparea nu 
era în interiorul lor ca în Egipt, ci sub ele. 
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Piramide Nubiene 

 
Pe Nil, graniŃa Egiptului cu Nubia din Sud a fost mult timp pe Insula Pilak / Philae 24,01 lat. N, 32,53 long. 

E - azi patrimoniu UNESCO - unde inscripŃia ritualică Ghergană se referea la proprietatea sa integral Egipteană: 
 

 
 

În capitala Nubiană Napata 18,31 lat. N, 50,24 long. E (foarte bogată în aur), în 2002 arheologul American 
Orlando Felix a evidenŃiat simbolul şoimului pe faŃada palatului regal, conŃinând numele GRG al lui Horus, 
“fondatorul celor 2 Ńări”; de altfel, Ńara de la S de Egipt era notată hieroglific drept Kerka: 
 

 

Kerka 
  

La cumpăna dintre mileniile III î.C. şi II î.C., Gerg Tauf - însemnând “cel ce se manifesta pe 2 tărâmuri” - 
a fost un conducător rebel (pretendent la tronul faraonic deŃinut de Mentu-hotep) refugiat în Nubia, care şi-a lăsat 
inscripŃiile la Abu Hor 23,29 lat. N, 32,53 long. E, lângă Lacul Toschka 23,06 lat. N, 30,54 long. E şi în alte locuri 
din S Egiptului: 
 

 

 

Ghirga 
 
Localitatea Ghirga / Girga este în centrul Sudanului - regiunea Darfur - 10,45 lat. N, 24,45 long. E 

(regiunea Darfur este la intersecŃia populaŃiilor negre şi albe) şi are acelaşi nume cu al Dialectului vorbit în zonă. 
Etnologic - până în prezent - există vechiul Dialect Ghirga / Girga în Sudan şi Ciad, ca parte a grupului de limbi 
Nilo-Sahariene. Ancheta socio-lingvistică editată de cercetătoarea Americană Elaine Bombay în 2007 a arătat că 
Dialectul Ghirga / Girga este între limbajele de la graniŃa dintre cele 2 Ńări (în 1967, misiunea Franceză condusă de 
Joseph Tubiana a semnalat acolo existenŃa clanului Gherghera, caracterizat prin înălŃimile foarte mari ale 
membrilor). În prezent, vorbitorii Dialectului Ghirga / Girga trăiesc în zone aride, în localităŃi cu case rotunde, cum 
ar fi în cantoanele din apusul Sudanului şi prefecturile din răsăritul Ciadului. 
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Cu verde Dialectul Ghirga 

 
Ghega - Dialect European - şi Dialectul African Ghirga / Girga seamănă prin denumiri deoarece au baza 

în aceeaşi sursă: Gherga. Cele mai Sudice puncte Gherga sunt cercetate de diverşi, între care Institutul Nord 
African, etc. Ca fapt divers: un copac Etiopian - “Cordia Ovalis” - popular se numeşte Gherga. 

 

 
Copacul Gherga 

 

Gherga în Sahel 
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De-a lungul timpului, în Sahel (în N Saharei fiind tranziŃia spre deşert iar în S Saharei Sahelul fiind de la 
limita deşertului până la savană şi la întâlnirea populaŃiei albă cu neagră - între Marea Roşie şi Oceanul Atlantic), s-
au stabilit Gherga-ni. Spre exemplu, acum până în Delta Nigerului se găsesc Gherka proveniŃi din Ciad. O seamă 
de locaŃii dinspre S au denumiri mai mult sau mai puŃin asemănătoare cu Gherga, ca în Somalia aşezările Gargaar 
2,43 lat. N, 45,28 long. E şi Gargaara 10,18 lat. N, 43,48 long. E ori torenŃii Gargaaro 9,52 lat. N, 46,35 long. E şi 
Gargaara 10,25 lat. N, 43,57 long. E sau în Sudan aşezările Ghergheita / Gergeita 13,16 lat. N, 22,18 long. E, 
Ghirgo / Girgo 13,38 lat. N, 23,55 long. E, Ghirgher 15,45 lat. N, 36,40 long. E, etc.; în Etiopia nomenclatura 
Ghergană este mai numeroasă, după cum se poate observa în tabelul următor, într-o dispunere de la S la N: 
 

Numele Tipul Latitudine N Longitudine E 

Ghergina aşezare 6,10 35,45 
Ghergeda aşezare 6,48 36,53 
Gurgur aşezare 7,48 41,32 
Gherri aşezare 7,53 34,04 

Gurgura aşezare 8,41 42,10 
Gergo vârf 8,45 35,51 
Gerba aşezare 9,23 39,57 

Gherba aşezare 9,23 39,57 
Gerba aşezare 9,42 35,05 
Gergas aşezare 9,48 38,20 
Gerba aşezare 9,50 40,01 
Gerba aşezare 11,09 39,55 

Gargori aşezare 11,45 41,30 
Gorgora aşezare 12,14 37,18 
Gargara aşezare 13,21 39,23 
Gergu aşezare 14,29 39,08 

Gherghera aşezare 14,30 39,41 
Gurgur aşezare 14,37 39,21 
Gergu  aşezare 14,49 39,13 

Gherghera aşezare 15,01 38,54 
Ghergher aşezare 15,26 38,29 
Ghergo vârf 15,51 37,40 

Gher aşezare 16,15 38,03 
Ghirghir aşezare 16,46 38,16 

 

   

 

Primele generaŃii 
 
Cea mai veche scriptură, Cartea lui Enoh (conform calendarului creştin, Enoh fiind născut în 4784 î.C., al 

6-lea patriarh de la Adam, tatăl lui Matusalem), lucrare descoperită în Etiopia de ScoŃianul James Bruce în 1773 - 
ulterior au mai fost găsite exemplare în Africa şi EurAsia, cu traduceri diverse - realizată în timpul Vechiului 
Testament în limba Kuşită Geez, azi în folosinŃă doar de preoŃi, cu 26 de litere scrise de la stânga spre dreapta, 
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relevă elemente civilizatoare Gherga, consemnând şi motivul împreunării dintre masculinul ceresc şi femininul 
pământesc, anterior redat Pelasg; trebuie ştiut că în Antichitate Etiopienii, literar însemnând “feŃe arse”, erau 
îndrăgiŃi pentru pietatea lor deosebită (în Cartea sa, patriarhul Enoh / Enoch a relatat şi despre Raiul Ceresc: un 
paradis populat de îngeri, diferit de cel Pământean descris de Biblie). Ceea ce Biblia menŃionează pe scurt în Facerea 
/ Geneza la începutul capitolului 6 (Vestirea Potopului. Facerea corabiei), ca de exemplu în versetul 4 “În vremea 
aceea s-au ivit pe pământ uriaşi, mai cu seamă de când fiii lui Dumnezeu începuseră a intra la fiicele oamenilor şi 
acestea începuseră a le naşte fii: aceştia sunt vestiŃii viteji din vechime” se află în detalii descrise de Cartea lui Enoh, 
un om ce evident a fost supus trăilor şamanice (şi a descris în detalii nişte călătorii cu care cele spaŃiale seamănă 
enorm), el avertizând printre altele că “şi ceea ce spun nu-i pentru vârsta aceasta, ci pentru cea care vine de departe”: 
în vremuri foarte vechi, înainte de Potop, era localizată pe ÎnălŃimile Golan din N Galileii - Canaan - o comunitate 
angelică formată din 200 observatori ai cerului, adică astronomi, generic numiŃi Gregori / Grigori (echivalaŃi de 
mulŃi savanŃi - de pildă şi conform Istoriei numelor creştine de Britanica Charlotte Yonge din 1884 - ca Gherga), 
organizaŃi paramilitar cu comandanŃi de grupe, pricepuŃi la foarte multe, ceea ce a şocat societatea contemporană lor; 
descoperirea în 2009 la Qasr Ibrim 22,39 lat. N, 31,59 long. E / în Sudul Egiptului a versiunii Copte, din secolul I, a 
CărŃii lui Enoh (iniŃial denumit Eno, o rezonanŃă a străvechiului Anu) a confirmat că uriaşii fii ai Domnului erau - 
atât la propriu / fizic, cât şi metaforic - cu referire la genii care prin valorile lor negau organizarea societăŃii curente 
şi afirmau de fapt capacităŃile oamenilor.  
 

 

Karka 
 

Egiptenii, care notau hieroglific zona respectivă din N Canaanului dominată de Muntele Hermon 33,24 lat. 
N, 35,51 long. E drept Karka, denumeau acele fiinŃe Ta-Ur / Taur - adică cei veniŃi de pe un tărâm îndepărtat, între 
care erau consideraŃi Osiris şi Horus - sau Neteru / respectiv “gardianii” iar Sumerienii la sfârşitul mileniului IV 
î.C. îi ştiau drept prinŃii Anunnaki / Anuna din Paradis, care în traducere însemna “cei pogorâŃi pe pământ din cer” 
(aceia erau urmaşi ai lui Anu, fiind asociaŃi celor 4 puncte cardinale, de unde apoi Grecii au dezvoltat cele 4 vânturi 
principale, ajungându-se astfel la “roza vânturilor”). Ei aveau ca partenere frumoasele localnice şi au făcut mulŃi 
copii, de statură mare, după Potop învăŃăturile lor fiind propagate de Ham, în acea zonă Asiatică regăsindu-se 
urmaşii GheşuriŃi = Gherghe-sei / Gherga-ni; de altfel, Moise (al cărui nume Egiptean era Mo-ses / din timpul lui 
Ram-ses - “Mo” fiind de la moştenitorul tradiŃiilor şi “Ram” fiind de la persoana având o înaltă conştiinŃă 
universală) ştiind din tradiŃia de la Avram dar şi din Africa de cele scrise în Cartea lui Enoh, a trimis spioni pentru a 
cerceta Canaanul înaintea invaziei triburilor sale, ce au relatat - după cum e consemnat în a patra carte biblică, 
Numerii, prin capitolul 13 “Iscoadele trimise în Canaan” - că au văzut acolo oameni foarte mari, din neamul 
uriaşilor / iar dintre aceia Gherga-nii erau cei mai puternici: singurii care n-au putut fi înfrânŃi de Evrei (conform 
surselor atât biblice, cât şi istorice). Pe lângă acestea, inscripŃiile din secolul XIV î.C. de la Akhetaten / Amarna 
27,39 lat. N, 30,54 long. E, fosta capitală Egipteană în timpul frumoasei faraoane Nefertiti, prin decriptare fac 
referire la oamenii Garu ca strămoşii zonelor, inclusiv Asiatice, populate de Gherga (cum ar fi de exemplu Galileea 
/ N Canaanului, ce la sfârşitul Epocii Bronzului se numea chiar Garu / Ghor). E de ştiut că Nefertiti - denumirea 
fiindu-i titlul Egiptean, ea prin puternica sa poziŃie introducând monoteismul acolo - a fost prinŃesa Tadukhipa, fiica 
împăratului Hurian / Mitan, măritată pentru alianŃa imperială iniŃial cu Amen-hotep III şi apoi cu fiul aceluia, în 
zestrea cu care a sosit din N Canaanului la curtea faraonică fiind piese din “Tezaurul Gargar” (după cum au 
consemnat documentele epocii din Amarna / Egipt, Canaan / Siria, Cilicia / Turcia, etc., interpretate şi de Britanicul 
Claude Conder în 1898); înaintea ei - din aceleaşi motive politice - mătuşa sa Ghirghi-pa / Kirgipa a fost măritată 
cu faraonul Amen-hotep III: ele erau Ghergare, din puternicul neam Gherga care pe atunci se manifesta între 
Caucaz şi Canaan (Şutarna, împăratul Hurilor / Hurianilor - fiul Ariano-Mongolului Artatama, împăratul Hurianilor / 
Mitanilor - a avut cu soŃia sa Ghergară 4 copii, primul născut devenind împărat Hurian, sora aceluia Ghirgi-pa / 
Gilukhipa măritându-se cu faraonul Amen-hotep III iar fiica aceluia, Ghergana Nefertiti, ajungând şi soŃia 
faraonului Amen-hotep IV, ca expresii ale alianŃei HamiŃilor, adică dintre Huri şi Hemi). E de remarcat că zeităŃi ca 
Indra şi Varuna erau venerate de Mitani, deoarece în Orientul Mijlociu trăiau mulŃi ajunşi acolo din N Indiei. 

În Dialogurile lui Platon e consemnată revelaŃia pe care un bătrân preot Egiptean în 560 î.C. o făcea lui 
Solon la mormântul lui Osiris din Delta Nilului (capul lui Osiris era la Abydos) despre ce prezerva Ńara piramidelor: 
“O, Solon, voi toŃi (Grecii) aveŃi o minte tânără care nu păstrează vechile credinŃe întemeiate pe o lungă tradiŃie, nici 
cunoştinŃele îngropate de timp. Motivul este acesta: au avut şi vor avea loc şi în viitor multe şi diferite distrugeri ale 
speciei umane. Orice înfăptuire măreaŃă ori nobilă sau orice întâmplare neobişnuită în vreun fel care a ajuns să se 



 
116

petreacă, fie în regiunile voastre, fie aici sau în vreun loc despre care avem veşti, a fost consemnată în epocile 
trecute în catastife ce se păstrează în templele noastre; în timp ce, în cazul vostru şi în cel al altor popoare, viaŃa a 
ajuns să fie îmbogăŃită cu alfabetul şi cu toate celelalte nevoi ale unei civilizaŃii, torentele cerului au năvălit ca o 
epidemie, lăsându-i între voi doar pe cei necivilizaŃi şi fără ştiinŃă de carte. Şi astfel aŃi început din nou precum 
copiii, fără să ştiŃi nimic din ce exista în vechile timpuri aici sau chiar în propria voastră Ńară. Pentru început, poporul 
tău îşi aminteşte doar de un potop, deşi înainte au existat multe altele; în plus, nu ştii că cea mai nobilă şi neînfricată 
rasă din lume a trăit cândva în Ńara ta. Tu şi toŃi compatrioŃii tăi vă trageŃi dintr-o mică rămăşiŃă a unei seminŃii; dar 
nu ştiŃi nimic despre ea, căci timp de multe generaŃii, supravieŃuitorii au pierit şi ei, fără să lase nici un cuvânt scris”. 

Papirusul Heqanakht despre viaŃa economică Egipteană de la sfârşitul mileniului III î.C. (acum păstrat la 
Muzeul Metropolitan din New York / SUA) se încheie cu mesajul către supraveghetorul administraŃiei Gherga: 
“Întâmpină-l pe Gherga (GRG) cu ’viaŃă, prosperitate, sănătate’. Iată, am trimis-o pe Hathor să te vadă. Nu e 
permisă neglijarea Gherga. Şi salută întreaga gospodărie cu ’viaŃă, prosperitate, sănătate’.” 
 

 
 

Grota Gherga 
 
Iată schema Grotei Gherga 26,20 lat. N, 31,53 long. E din aşezarea Egipteană Gherga de pe Nil, realizată 

în 1885 de publicistul German Karl Baedeker, “părintele” ghidurilor de călătorie moderne: 
 

 
Planul Grotei Gherga 

 
Intrarea în Grota Gherga e străjuită de coloane în exterior - de pe o platformă ca o curte cu stâlpi - 

interiorul excavat având rolul de sanctuar, conceptul de templu în acel gen (reproducând şi relaŃiile intime ale 
faraonilor cu zeităŃi) fiind similar cu al Nubienilor din S. Gherga a fost prima capitală a Egiptului iar faraonii în 
primele dinastii - cele mai vechi - afirmau că se trăgeau din Horus şi purtau pentru protecŃie amulete cu celebrul 
ochi, pentru a se feri de deochi şi ca simbol al puterii. În 1912 James Breasted - fondatorul Institutului Oriental de la 
Universitatea Chicago - la începutul lucrării despre “Dezvoltarea religiei în Egipt” a prezentat Imnul prin care Horus 
era slăvit că şi-a înfiinŃat în Egiptul de Sus oraşul GRG (mult ulterior acelor timpuri şi Grecii l-au transcris pe Horus 
ca GRG - ajungând să-l numească George): 
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“Uşile care stau ca sprijin matern 
Se deschid nu spre vest 
Se deschid nu spre est 

Se deschid nu spre nord 
Se deschid nu spre sud 

Se deschid nu spre troglodiŃi 
Ci se deschid spre Horus 

Căci el le-a făcut 
Căci el le-a instalat 

Căci el le-a salvat de orice rău Set le-a făcut 
Căci el s-a aşezat în propriul GRG 

Aşa a dat propriul nume ‘aşezării’ (GRG) 
Căci el s-a omagiat 

Prin acest nume propriu de ‘oraş’ 
Căci el s-a salvat de orice rău 

Pe care Set i l-a făcut” 
Trebuie ştiut că în etica Egiptului vechi, ordonata Maat, fiica lui Ra / Horus, se opunea dezordinii 

personificate de unchiul ei Set GRG - patronul umbrei - Cartea MorŃilor constant evidenŃiind antagonismul lor în 
“Judecata de Apoi” a faraonilor, inclusiv la înaltul roşcovan Ramses II, cel mai mare faraon (divina Ma’at / Maat, 
fiind soŃia lui Thot / Ham - indicat de Biblie ca bunicul Gherghe-seilor - a fost considerată astfel la timpul ei drept 
bunica Gherga; numele său Maat, ca mama HamiŃilor, reverbera cu Matar în Sanscrită dar şi la Frigieni - vechii 
Greci o ştiau pe soŃia lui Ham / Hermes ca Maia, fiica lui Atlas - Mater la Romani, “mother” acum în Engleză, ş.a.), 
fiind personificarea a ceea ce era bun, drept şi adevărat, forŃa Maat exprimând-o în completarea forŃei vitale Ka. De 
altfel, de la bătrânii Ghergani s-a răspândit mult ulterior şi ocultul joc de tarot, transmis Medieval în lume îndeosebi 
de Evrei şi Romi / łigani. E de remarcat că semnificaŃia de contradicŃie ori falsitate conferintă hieroglifei Gherg în 
câteva străvechi inscripŃii a provenit din conflictul fraŃilor Ghergani Set şi Osiris, înŃelesul majoritar al hieroglifei 
însă fiind cel consacrat constructiv dar şi agricol, asociat câteodată cu ideograma clarificatoare G pentru vaze, masiv 
utilizată şi pentru zeul solar al vântului Amun / Min:  
 

 
 

E de ştiut că dintre faptele lui Horus, cea consemnată în secolul III î.C. de Dionisie Skytobrachion a fost că 
după conflictul războinicelor Amazoane cu AtlanŃii şi Gorgonele în V African, printr-un tratat el a facilitat 
deplasarea lor - din Sahara ce era tot mai puŃin verde - în Canaan (de unde apoi ele au ajuns în Anatolia, etc.); de 
remarcat este că îndeosebi în Capadochia şi Caucaz celebrele partenere sexuale ale Ghergarilor au fost Amazoanele 
- preferaŃi de ele dintre toŃi cei întâlniŃi de-a lungul timpului, în toate locaŃiile, drept cei mai viguroşi bărbaŃi - 
faimosul lor concubinaj rămânând prin principalele mărturii Antice (ele ulterior ajungând până şi în India, după cum 
de pildă a relatat balada Vadakkan Pattukal).  

Încă din prima dinastie a faraonilor, Gherga apare în numele lor, ca de exemplu pentru Anedjip la 
începutul mileniului III î.C. pe papirusul cu lista conducătorilor Egiptului păstrată azi în Torino 45,04 lat. N, 7,41 
long. E / Italia (primul faraon înregistrat în Saqqara, locul unde apoi a fost ridicată prima piramidă): 
 

 
Faraonul Anedjip Gherga 
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PrezenŃa Gherga în sfântul nume Horus al faraonului Nefer-hotep I din mileniul II î.C. este un alt exemplu: 
  

   
Faraonul Neferhotep I 

 
Pe piatra faraonului Kuşit Şabaka din mileniul I î.C., păstrată în prezent de Muzeul Britanic - pe care la 

porunca lui, îngrijorat ca să nu dispară, au fost inscripŃionate hieroglifele ce au supravieŃuit de pe un papirus 
degradat - apare Gherga în relatarea despre formarea lumii, în coloanele unde Creatorul satisfăcut după ceea ce a 
făcut a început să dea nume zeilor, punându-i la locurile lor: 
 

 
 

Gherga în hieroglife 
 

“DicŃionarul hieroglifelor egiptene” de Wallis Budge, re-editat în 2003, a evidenŃiat câteva inscripŃii 
relevante despre Gherga: 
 

 
Gerg: creatorul Cerului şi Pământului 

 

 
Gergi: fondatorul Pământului 

 

 
Gerg: proprietatea lui Osiris la Abydos  

 

 
Gergi: stăpânul celor 2 părŃi ale Egiptului 

 

 
Gerg: moşia lui Ramses II lângă Abydos 
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În Muzeul Egiptean din Cairo se găseşte, după cum a studiat Germanul Ludwig Borchardt 1863 - 1938, o 
uşă calcaroasă “falsă” de mormânt din mileniul III î.C. - de culoare roşie închisă - “a lui Gherg / profeta lui Hathor / 
onorată de către Ptah”: adică de creatorul Egiptului, de la care a derivat numele Ńării, asimilat cu Gherga-nul Osiris 
(uşile false la mormintele Egiptene făceau parte dintr-o practică arhitecturală obişnuită, fiind pragurile dintre lumea 
celor vii şi lumea celor morŃi, prin care divinităŃile şi spiritele decedaŃilor puteau circula; în faŃa uşilor false - plasate 
pe peretele Vestic, construite însă nu ca să se deschidă - cei apropiaŃi răposaŃilor îşi depuneau simbolic cadourile 
celor plecaŃi în lumea de dincolo). În schiŃa următoare apare uşa, cu inscripŃiile de pe rama “a” şi din cadrele “b”, 
respectiv “c”: 
 

 

 
a 

 

 

 
b 
 

 

 
 

 
c 
 
 

 
 

 

 
E de ştiut şi că pe fundaŃia din Talmis 23,36 lat. N, 32,49 long. E, existentă în timpul lui Amen-hotep II - în 

cel mai frumos templu Nubian - inscripŃia de fondare în nume divin era Ghergană, cu respect pentru Isis: 
 

 
 

PrezenŃa Ghergană la Amen-hotep se datora părŃii feminine a perechii conjugale faraonice; Amen-hotep II 
a fost un faraon negroid iar urmaşii săi III, IV, ş.a. erau mulatri, care au avut soŃii Ghergare din N Canaanului. E de 
remarcat că între amuletele faraonului Amen-hotep III (care a fost îngropat în Valea Regilor, lângă aşezarea Gherga 
a primului faraon) apare Gherg-Anu, după cum a evidenŃiat în 1917 Flinders Petrie de la Şcoala Britanică de 
Arheologie din Egipt:  
 

 
Amuleta albastră Gherga 
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ApariŃiile legăturilor Ghergane la faraonul Amen-hotep III s-au datorat căsătoriilor sale cu 2 Ghergare din 
Canaan: întâi cu superba prinŃesă Ghirghi şi după decesul ei cu nepoata aceleia, Tadukhipa / care a primit numele 
Egiptean de Nefertiti (el procedând similar ca bunicul său, faraonul Amen-hotep II, care la sfârşitul secolului XV 
î.C. a făcut pace cu Imperiul Hurian pentru controlul comun al Canaanului luându-şi o consoartă Ghergară: fiica 

împăratului Hur Artatama). Pe statuia aceluiaşi faraon Amen-hotep III (care printre altele lângă capitala Teba de 
atunci a realizat mai multe construcŃii în Karnak, Templul din Luxor, etc.) era inscripŃia cu dedicaŃia spre Thot / 
strămoşescul Gherga:  
 

 
 
Mulatrul faraon Amen-hotep III a fost însurat întâi cu prinŃesa Huriană Ghirghi-pa şi apoi cu nepoata ei, 

care a primit titlul de Nefertiti (era cea mai frumoasă femeie din lumea acelor timpuri), ce după decesul faraonului s-
a măritat cu fiul aceluia, Amen-hotep IV, cu care a avut 6 fete: 
 

 
Ghergana Nefertiti 

 
În imaginea următoare este un fragment din Cartea MorŃilor (papirusul scribului Ani), cu evidenŃierea 

coloanei având hieroglifa Ghergană: 
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Cel mai mare faraon 
 
Regatul Nou Egiptean s-a format în secolul XVI î.C. prin alungarea CanaaniŃilor - numiŃi Hicsoşi, adică 

“prinŃi străini” - ce au ocupat Nordul pe durata unui secol (care s-au extins profitând de erupŃia vulcanului Thera / 
Santorini 36,25 lat. N, 25,26 long. E din Arhipelagul Cicladelor în 1628 î.C., cu activitate vulcanică de 4 decenii, a 
cărui cenuşă a afectat în strat gros mai ales Delta Nilului), de la ei Egiptenii învăŃând luptele cu care de război, un alt 
element inedit introdus de ei printre Egipteni fiind lira / instrument muzical; când faraonii şi-au reluat stăpânirea în 
acea parte, au emigrat din Egiptul de Sus în Peninsula Balcanică cei ştiuŃi ca Danai / Ahei iar tot din acea parte a 
Egiptului au emigrat în Canaan după 3 secole Evreii (în secolul când Egiptenii au pierdut controlul asupra Nordului 
Ńării lor datorită prinŃilor străini, Aheii - strămoşii Elenilor - şi Evreii s-au înŃeles bine acolo).  
 

 
Emigrarea Aheilor 

 
Dinastia din Hemi căreia i-a aparŃinut Ramses a continuat mariajul Hamit Afro-Asiatic dar nu Hurit - ca 

dinastia precedentă - ci Hitit (orientându-se spre vecinul Nordic cel mai puternic al timpurilor). Pare edificator că 
faraonul Seti I l-a dus la Templul din Abydos (ridicat lângă cel mai vechi templu Egiptean, cu unele materiale 
preluate din acela, în localitatea numită de Troianii GherghiŃi similar cu cel al locului unde ei au avut primul far din 
lume) pe Ramses II şi i-a arătat un perete plin de hieroglife: “Iată, fiul meu, toŃi faraonii Egiptului, de la Narmer”; 
apoi, arătând spre peretele vecin plin de hieroglife, i-a spus: “Iar asta s-a întâmplat cu mult înainte de regatul lui 
Narmer, acum mii de ani, când pământul era condus de zei şi semizei” (delimitarea dintre perioadele dinastică şi 
predinastică era făcută de Egipteni cu Narmer din capitala Gherga ca reper, anterior lui fiind cele petrecute printre 
altele pe cursul superior al Nilului, Sahara şi Sahel, Oaza Kharga, Calea Ghirga, etc). Faraonul Ramses II a 
terminat Templul din Abydos început de tatăl său (având ecouri în secolul XX ca aspectul Pentagonului şi 
pictograme descoperite în 1848 - ce nu-s hieroglife - cu care seamănă vehicule militare ulterioare, etc.): 
 

  
  

Ramses II (cunoscut pentru bravura militară şi proiectele sale de construcŃii, fiind cel mai încununat de 
succes dintre toŃi conducătorii Egiptului, Imperiul ajungând sub el la cea mai mare extindere) era înconjurat de 
picturile Gherganilor la Templul pe care l-a ridicat în aşezarea Gherga, stabiliment întreŃinut şi renovat apoi de 
către urmaşul său; de altfel, unul dintre fiii săi era Ghergan / pervertit notat Geregtawi.  
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Gherg Ramses 

 
Şi în titulatura din Karnak 25,43 lat. N, 32,39 long. E a lui Ramses II ca “urmaş al zeului Ra, ce a creat cele 

2 Ńări” apare GRG: 
 

 
GRG în titulatura celui mai mare faraon 

  
De altfel, la Karnak - numele Egiptean modern pentru ceea ce era ştiut în vechime drept “cel mai ales loc”, 

fiind lângă Valea Regilor - apare inscripŃia dedicată ZeiŃei Mamă Mut că “este folosită moştenirea găsită”, cu 
hieroglifa Gherga: 
 

 
 

În 1922, Americanii Raymond Weill şi William Albright lucrând separat dar bazându-se pe studiile mai 
multor savanŃi, au cercetat diseminarea numelor în răsăritul Mediteranei, găsind că forma radicală Kerkişa din 
hieroglifele faraonului Ramses II era aceeaşi cu numele Kilikiei / Ciliciei (pentru Egipteni sufixul “şa” din Kerki-şa 
indicând etnia Asiatică): Kirke din Chilichia erau cei care preparau berea faraonului, ei observând despre Kirkesion 
din Mesopotamia şi Kilikia / Chilichia din Anatolia că erau simplu notate în Egipt drept Kerke, similar cu fortăreaŃa 
Karke-miş / Karga-miş de pe Eufrat şi Gherghe-seii / Ghirga-siŃii din Canaan. (Berea întâi n-a fost Africană ori 
Europeană, ci Asiatică, în Egipt atunci făcându-se din fermentarea orzului - fiind considerată bună şi în scopuri 
medicinale). Aplicând translaŃia din hieroglife K = G, se observă facil că berarii Kirke = Ghirghe din Kerki-şa = 
Gherghi-şa erau acei Gherga din N, aflaŃi pe atunci din Mesopotamia (nume Grec însemnând “între râuri”, adică 
regiunea dintre Tigru şi Eufrat, pentru cel mai fertil loc dintre Ind şi Nil) şi Anatolia. Faraonul Ramses II după 
bătălia de la Gadeş / Kadeş 34,33 lat. N, 36,31 long. E din Valea Orontes, azi în Siria - cea mai mare cu care de 
război din istoria globului - şi-a luat berari din zonă (pe atunci berea Egipteană era făcută doar de femei). În secolul 
II, istoricul şi geograful cultural Pausanias din V Anatoliei a scris (VIII 29:3): “Orontes este un râu din Siria, al cărui 
curs până la mare nu străbate peste tot un teren neted, ci după ce trece pe sub o stâncă abruptă, curge pe un loc în 
pantă. Un împărat Roman, vrând să-l facă navigabil de la mare şi până în Antiochia, a străpuns cu multă trudă şi cu 
cheltuială un canal potrivit pentru navigaŃie şi a făcut ca râul să treacă pe acolo. Când vechea albie a secat, s-a găsit 
în ea un mormânt de cărămidă ce avea mai mult de 12 coŃi (adică peste 5,40 metri) iar cadavrul dinăuntru era de o 
mărime proporŃională cu mormântul şi toate părŃile sale erau cele ale unui om. Sirienii au consultat Templul din 
Claros (V Anatoliei), primind răspunsul că acest om - Orontes - era Indian de neam. Într-adevăr, dacă soarele a dat 
naştere celor dintâi oameni, încălzind pământul altă dată moale şi îmbibat de apă, ce alt Ńinut era firesc să dea naştere 
oamenilor fie înaintea Indiei, fie mai mari decât statura obişnuită, din moment ce India şi azi face să se nască 
animale atât de diferite prin forŃa şi mărimea lor”. În 1882, reverendul Anglican Henry George în lucrarea despre 
numele biblice a scris: “Gherga-şiŃii erau printre aliaŃii Nordului împotriva Egiptului, aşa după cum a rezultat din 
explicaŃiile despre Kerkeşi de pe monumentele lui Ramses II; numele este corespunzător lui Gherghis / Gergis de 
pe Valea Râului Orontes, având la răsărit Arethusa / Er-Restan: poziŃia probabilă a Gherga-şiŃilor, aşa după cum a 
fost marcată pe harta-cheie”. Enciclopedia Biblică editată de Britanicul Kelly Cheyne în 1899 a consemnat că 
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“HitiŃii i-au avut atunci aliaŃi pe Cilicienii Karkis, ei fiind înrudiŃi cu Gherghesaii din Canaan, Kadeş / Gadeş fiind 
o corupŃie după numele lor”. Pentru producerea berii, Gherga-nii în Egipt începeau prin a face pâine, preparând 
aluatul din orz sau secară şi încălzindu-l; când formele prindeau crustă - mijlocul fiind crud - totul era fărâmiŃat şi 
amestecat bine cu lichid de curmale, apoi strecurat: zeama obŃinută se lăsa la fermentat. PrezenŃa în secolul XIII î.C. 
a berarilor Gherga la curtea faraonului se datora căsătoriilor lui Ramses II - ştiut şi ca Ramses cel Mare - în ultimele 
sale 2 decenii de domnie consecutiv cu prinŃese Anatoliene: întâi a fost cu fiica împăratului Hitit Hattusili III (HitiŃii 
au ajuns în Anatolia din stepa Caspică, pe urmele Gargarilor, în secolul XXIII î.C., iniŃial integrându-se printre 
localnici - prezenŃa lor fiind remarcată până în actuala Bulgarie - emigraŃia lor urmând celei Huriane / Hurite din 
Caucaz în Mesopotamia); aptitudini asemănătoare s-au regăsit Medieval la Gherga-nii din Balcani, care au introdus 
printre Români funcŃiile cu caracter militar ale dregătorilor / începând cu Gherganii de la sfârşitul secolului XIV 
Gherga şi Gherghina care - la dreapta şi la stânga voivodului Mircea cel Bătrân - se îngrijeau de pregătirea 
bucatelor şi îi gustau mâncarea, respectiv băutura, să nu fie otrăvite. În actuala localitate Egipteană Deir el-Shelwit 
25,41 lat. N, 32,34 long. E, unde la Templul lui Isis au fost duse sculpturi de la 4 km din N, de la mormântul lui 
Ramses, apare inscripŃia Ghergană că “totul se fundamentează pe pământ”: 
 

 
 

Sora lui Ramses l-a crescut pe Moise şi unul dintre fiii faraonului Ramses - băiat avut cu consoarta 
Egipteană a faraonului anterior mariajelor cu nobilele Anatoliene - a fost cel în timpul căruia Evreii conduşi de 
Moise au ieşit din sclavie / robie (indiferent de religia sau etnia lor, “robii” erau slujbaşii faraonului); Moise 
administra robii în provincia Pa-Kes / Goşen din răsăritul Deltei Nilului, însă s-a făcut vinovat de crimă, deoarece a 
ucis un Egiptean care îi bătea unul din oameni (după cum a scris Biblia în Ieşirea 2:12), asasinat ce l-a determinat să 
fugă de acolo, promiŃând celor care voiau să-l urmeze că vor abandona lucrul pentru faraon şi că vor merge 
altundeva - mai spre răsărit - unde “curge lapte şi miere”. Psihanalistul Evreu Sigmund Freud 1856 - 1939 l-a studiat 
pe Moise şi a concluzionat că pentru religia monoteistă ce îi poartă numele - mozaică - s-a inspirat de la faraonul din 
secolul precedent în timpul căruia Egiptul avea sub 2 milioane de locuitori, Amen-hotep IV (predecesor al lui 
Ramses, din dinastia anterioară, realizatorul Complexului Amarna unde a fixat capitala Egipteană în timpul domniei 
sale, el fiind mezinul lui Amen-hotep III, având-o drept soŃie pe Ghergara Nefertiti din N Canaanului, fiica 
împăratului Hurian Duşrata / Tushratta, care s-a rezumat doar la venerarea lui Ra, simbolizat prin discul solar numit 
Atum / Aten - denumire derivată din Sumerianul Anu pentru Zeul Cerului / care a fost bărbatul lui Ki, ZeiŃa 
Pământului - astfel provenind formula “amin” din rugăciuni = “aşa să fie”). Ca fapt divers: compozitorul American 
John Richardson a reconstituit în lucrarea “Arheologia cântatului” din 1999 un imn faraonic în care Nefertiti invoca 
Kher Ka: 
 

 
 
Moise şi-a găsit pentru plecarea din Egipt - printre Evrei fiind foarte mulŃi leproşi - robii / sclavii sănătoşi 

de acolo, cărora le-a zis “aleşii”, cultivând între ei (chiar dacă avea un defect de vorbire) un sentiment de 
superioritate faŃă de alŃii; de pildă, istoricul Carian Hecateu 550 - 476 î.C. a consemnat că Evreii au plecat din Egipt 
în timpul unei epidemii de lepră (şi Biblia - scrisă de Evrei - are lungi eseuri despre lepră). Aceia înaintea deplasării 
i-au prădat pe Egipteni / Ieşirea 3:22 - care i-au urmărit - dar Evreii, aleşii neleproşi, conduşi de liderul lor Moise, au 
ieşit deja din Egipt; printre altele, Moise avea cu el şi o carte (furată de la Egipteni) a lui Thot, despre cuvintele lui 
Ra, ce a ajutat realizarea primei cărŃi din ceea ce a devenit Thora / Tora. Evreii ştiau prin Moise de existenŃa - între 
alŃii - a bogaŃilor Gherga în Canaan (cărora li s-a dus vestea din timpul înaintaşului lor Avram de la începutul 
mileniului, apoi de la prinŃii străini care vreme de un secol, după erupŃia vulcanului Santorini, au dominat N 
Egiptean unde trăiau ei dar mai ales după bătălia din Asia de la Gadeş / Kadeş din acel secol dintre armatele 
Egipteană şi Hitită / cea mai mare înfruntare din istoria lumii până atunci) şi şi-au propus ca Ńel însuşirea acelora, 
religios invocând monoteismul adus de Nefertiti de acolo, zona Canaanită Gherga fiind la intersecŃia a ceea ce azi e 
Liban, Siria, Iordania şi Israel: spre acea destinaŃie ei au parcurs o rută lungă prin deşert, ocolind centrele populate 
existente, însă bătrânul Moise (a cărui nevastă era dintre Romii Etiopiei - “Supuşii Soarelui” - după cum se numeau 
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în Antichitate localnicii felahi, adică Ńărani, inclusiv din Bogos / azi în Eritreia) a murit pe Muntele Nebo 31,46 lat. 
N, 35,43 long. E / azi în Iordania, chiar când a zărit pământul făgăduit. Atunci când Evreii au ajuns în Canaan, sub 
conducerea bătrânului Iosua, în Egipt deja domnea nepotul lui Ramses - care n-a putut sprijini localnicii în lupta lor 
de rezistenŃă - numai şi tocmai Gherghe-seii reuşind acolo să supravieŃuiască invaziei lor.  

Gerg din Egipt azi se numeşte Gerga / Girga / Girgeh (primii creştini au ridicat în localitate Mănăstirea 
Coptă închinată Sfântului Gheorghe, în prezent sediul Episcopiei Ortodoxe a Districtului Gherga / CopŃii - 
denumire Arabă - fiind descendenŃii direcŃi ai vechilor Egipteni, numele lor provenind din Sumerianul Gopta, 
respectiv Indianul Gupta, Grecii numind acea Ńară astfel, Ńinând cont şi de Gheb, tatăl lui Osiris). Numele Egipt vine 
de la pronunŃia Sumeriană a sa, căci vechii Egipteni îşi numeau Ńara Hemi iar pe ei înşişi HamiŃi (Peninsula 
Balcanică era Antic numită Peninsula Hemului - ea având în N MunŃii Hemus drept cei mai înalŃi - la S, printre 
Eleni, fiind demonstrat că aproape o treime din actuala populaŃie a Republicii Elene e genetic Egipteană, ei 
constituindu-şi Ńara ca “Hellas”). Actualul Egipt şi-a câştigat independenŃa în 1922.  
 

 
Valea Nilului 

 

Carianii în Egipt 
 

Institutul Griffith al UniversităŃii Oxford a decodificat o inscripŃie (din Teba 25,43 lat. N, 32,36 long. E, 
fostă capitală a Egiptului) de la începutul Dinastiei Psametik - ultima dinastie nativă Egipteană - despre “profeta 
Gergenesi, fiica marelui preot Esamun”: 
 

 
 

În secolul VII î.C. regiunea Caria (de pe aceeaşi coastă Sudică la Mediterana a Anatoliei ca şi Cilicia / 
Kilikia) avea o perioadă instabilă, de dese conflicte cu vecinii, unii Ghergani plecând de acolo în Egipt, inclusiv în 
aşezarea Gherga, pe Nil; pe atunci în Caria - nume provenit din Karka / Kheriga al zonei locuite de GherghiŃi - 
concentrarea bogăŃiilor în proprietăŃile aristocraŃilor a determinat expansiunea prin colonizări în străinătate a maselor 
sărăcite, inclusiv înrolarea ca mercenari în Egipt, ştiut ca fiind locul de unde erau importate produse exotice.  
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Ceramică din Caria în Egipt 

 
Nilul este navigabil peste o mie de kilometri, între cataracta din S Asuanului şi Deltă. În 658 î.C., faraonul 

Psametik I (care a domnit lung, până în 610 î.C.), îndemnat şi de ideile împăratului Asirian Assurbanipal 685 - 627 
î.C., a efectuat ceva inedit pentru Egipt: a început să preia Cariani în serviciul său, între care şi războinici Gherga - 
protejaŃi de armuri din bronz pe care mândri şi le făceau - aşezându-i şi în Delta Nilului, unde la început au construit 
“Zidul Milesian” în Naucratis 30,54 lat. N, 30,37 long. E, aceia rămânând activi în Egipt; acolo - la cererea 
faraonului - unii i-au învăŃat pe localnici limba Greacă, fiind primii străini acceptaŃi în Egipt să locuiască liber (la 
început în tabere) iar militarii au ajuns să constituie garda personală a faraonului, care era hărŃuit de KuşiŃii din S. E 
de remarcat că faraonul Psametik - după cum a scris istoricul Herodot 2:2 - era convins că oamenii cei mai vechi din 
lume erau Frigienii (vecinii Nordici ai Carianilor), fapt de mare importanŃă pentru Egipteni: că existau unii mai de 
demult decât ei. Trebuie ştiut că până atunci străinii - inclusiv negustorii - nu erau agreaŃi în Egipt decât foarte rar şi 
cu mare greutate, înŃelegerea Egipteano-Cariană fiind o premieră: un privilegiu extraordinar. În 593 î.C., când 
domnea faraonul Psametik II, care a mai adus 30 de corăbii de Cariani, după luptele cu cei din Regatul Kuşit - în 
Sudan - Carianii şi-au lăsat inscripŃiile în jurul Asuanului, ca de exemplu la Buhen 21,55 lat. N, 31,17 long. E (ce 
administra zona celei de-a doua cataracte a Nilului), Templul din Abu Simbel 22,20 lat. N, 31,37 long. E (ridicat de 
Ramses II pentru a comemora celebra bătălie de la Kadeş, acum monument UNESCO), Abydos, etc.; de exemplu, la 
picioarele colosalelor statui ce străjuiau intrarea Templului din Abu Simbel, Gherganii din Hilarima 37,30 lat. N, 
28,21 long. E (oraşul Anatolian din susul Sanctuarului Gherga) şi-au notat, conform şi istoricului Francez Alfred 
Laumonier - cu litere Cariane - numele şi textul “Acesta a fost scris de cei care au fost cu Psametik, fiul lui Teocle, 
când faraonul Psametik a venit la Elefantina. Ei au navigat şi au ajuns deasupra lui Kerki cât le-a permis fluviul”; 
Elefantina 24,05 lat. N, 32,53 long. E era tropicala insulă fortificată de lângă prima cataractă a Nilului, la frontiera 
Egipteano-Nubiană, avându-şi numele de la târgul său tradiŃional cu fildeş şi Kerki / Kerkios era scrierea reperului 
Gherghi / Gherga de pe Nil: 
 

 
Kerki 

 
Carianii din Egipt - printre care era Gherga - au fost vizitaŃi de-a lungul secolelor VI î.C. şi V î.C. de 

importante personalităŃi ale acelei lumi: legislatorul Solon, poetul Alceu din Lesbos, fabulistul Esop 620 - 564 î.C. 
din Samos, părintele ştiinŃelor Tales din Milet (ale cărui cercetări au fost inspirate de învăŃaŃi Mesopotamieni şi a 
fost apoi unul dintre dascălii lui Pitagora), matematicianul Pitagora - care a fost stăpânul lui Ghebeleizis / Zamolxe, 
presupus de unii că a devenit apoi conducătorul mult venerat al GheŃilor - istoricul Herodot, filozoful Platon, etc. / 
în Greacă, filozofia înseamnă “dragoste de cunoaştere”. Legislatorul Solon 640 - 558 î.C. (discipolul învăŃatului 
Anacharsis din Dinastia Agatârsă Parga, cel care a împărŃit Grecii în 4 clase - similar cu împărŃirea Indiană în 4 
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caste - dar a introdus şi principiul egalităŃii tuturor cetăŃenilor în faŃa legii) a fost bun amic cu poeta Sapho şi 
cântăreŃul Alceu din Insula Lesbos (care au introdus poezia lirică de calitate în Balcani); el a înfiinŃat bordelurile: a 
instituit o seamă de case de toleranŃă publice subvenŃionate, unde femeile puteau fi cu oricare dintre cetăŃeni. În 
opoziŃia academică a lui Solon şi a “părintelui filozofiei” - mai tânărul Socrate 470 - 399 î.C., care s-a străduit să 
definească determinarea prin coexistenŃa generală între frumuseŃea (bunătatea) morală şi frumuseŃea fizică, potrivit 
ecuaŃiei că se vede ceea ce sunt oamenii, urâŃenia prespunând grosolănie specifică individului cu gânduri josnice / ca 
de pildă a omului laş ce poate fi recunoscut după umerii înguşti, etc. - dar şi a ucenicului Platon, a fost longevivul 
Gorghia / Gorgias (483 - 376 î.C.) originar din aşezarea Siciliană Leontini 37,17 lat. N, 15 long. E a Siculilor din S 
Etnei, stabilit în Grecia continentală: un sceptic care a practicat oratoria prin discursuri convingătoare de “magie” 
intelectuală şi a predat foarte pragmatic retorica, având paradoxurile ca principale teze, cum ar fi că nu există nimic 
şi dacă ar exista ceva nu ar putea fi cunoscut iar dacă ar exista şi ar putea fi cunoscut, cunoaşterea nu ar putea fi 
comunicată (căci cuvântul este un semn care nu are nimic în comun cu ce reprezintă el şi deci aceeaşi reprezentare 
nu poate exista la 2 persoane diferite, deoarece atunci nu ar fi o singură reprezentare, ci 2; chiar dacă aceeaşi 
reprezentare ar exista în minŃile a 2 oameni, ea ar fi diferită din cauza deosebirilor individuale: reprezentarea unei 
culori nu poate fi comunicată prin cuvinte - fiindcă urechea nu aude culori, ci sunete). De pildă, citirea fizionomiilor 
- dragă filozofului Γοργίας - este practicată şi la începutul secolului XXI de către Dr. Nicolae Mihu în România, în 
sensul conturării profilului unei persoane după gura ce arată intenŃiile, nasul pentru comportament iar ochii 
exprimând ideile (la Gorgias a mai fost interesantă şi afirmaŃia că locuitorii “adevăratului” Pământ trăiau în 
“insulele fericiŃilor” înconjurate de oceanul de aer). Platon - student al filozofului Socrate - a fost extrem de religios, 
platonismul creat de el fiind o sinteză plină de forŃă a credinŃelor şamanice Greceşti, pe care le-a sistematizat şi 
spiritualizat; el afirma că sufletul e nemuritor şi considera moartea ca o purificare ce ducea la fericire, printre altele 
indicând că Raiul / Paradisul corespunde Ńinutului prefericiŃilor Hiperborei. Platon l-a mai vizitat pe Nil şi pe 
Carianul Eudoxos 410 - 347 î.C. - locuind o perioadă la el - cel care a ridicat pe malul opus de Heliopolis un 
observator astronomic, la Kerkesyra (azi El Arkas, în Cairo 30,03 lat. N, 31,13 long. E), a cărui construcŃie a fost 
admirată acolo după aproape 4 secole şi de către geograful Strabon (Heliopolis - ce avea ca emblemă păunul - era 
principalul centru de cult unde era venerat Kepra, a cărui energie făcea soarele să răsară zilnic); unul dintre 
discipolii lui Platon a fost Aristotel, care în Macedonia a ajuns profesorul prinŃului Alexandru şi al prietenului 
aceluia, Gergithius (devenit - atunci când Alexandru cel Mare a ajuns împărat - propagandistul oficial al Imperiului: 
cel mai mare din istoria lumii de până la ei, ce a inclus şi Egiptul).  

Fapte diverse: aşa cum unii Africani aveau obiceiul de a aprecia mâncarea prin râgâit, Herodot - căruia la 
timpul său i s-a părut foarte ciudat că în Egipt Magii Ghergani (veniŃi din N Perşilor, care nu ucideau oameni şi 
câini, aşteptând ca păsările să ciugulească din cadavre înaintea îngropării / e de ştiut că ritualul descărnării morŃilor 
de către vulturi are în Tibet şi azi denumirea de “înmormântarea cerului”) n-aveau statui sau temple şi a navigat pe 
Nil până la prima cataractă - a remarcat că deosebirea dintre Egipteni şi Cariani era după felul cum urinau: Carianii 
din picioare iar Egiptenii în stilul African de pe vine; statisticile de la sfârşitul mileniului II au arătat că poziŃia pe 
vine pentru eliminarea excrementelor - aşa cum e acum în multe părŃi din Orient - reduce bolile de inimă, atacurile 
de inimă şi cancerele intestinale faŃă de cealalaltă, ce face ca arterele să preia din presiunea actului de defecare (ceea 
ce măreşte inclusiv numărul infarcturilor). Herodot i-a găsit pe Egipteni ca fiind cei mai sănătoşi oameni din lume şi 
tot el a mai consemnat că la ritualurile închinate lui Isis, Carianii iniŃiaŃi şi stabiliŃi în Egipt se flagelau, prin 
crestarea pe frunŃi cu cuŃitele (autoflagelarea era un gest de pocăinŃă, de sacrificiu, de izgonire a răului). 

 

 
Cariani în Egipt 
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În 570 î.C., o armată formată din 30000 de Cariani a jucat un rol foarte important în lovitura de stat care a 
avut loc, ceea ce a dus la stabilirea unei baze noi a lor, chiar lângă capitala Egipteană. În 525 î.C. când Perşii, sfătuiŃi 
de fostul rege Kroisos / Cresus al Lidiei, a cărui mamă era Cariană, au invadat Egiptul, contingentul faraonului 
Psametik III unde erau înrolaŃi Carianii sacrificându-şi atunci copiii, înaintea bătăliei, însă ulterior, împreună cu 
comandatul flotei Egiptene, Carianii au dezertat - schimbându-şi tabăra - şi au rămas în slujba Perşilor (în vechime 
oamenii considerau moartea ca trecerea spre o altă formă a vieŃii iar mai ales la nomazi copiii reprezentau o povară, 
ritualul infanticidului fiind frecvent printre ei iar bogaŃilor sedentari le permitea menŃinerea proprietăŃilor prin 
nedivizarea la un număr mare de urmaşi, ajungând o formă convenabilă de planificare familială, permiŃând 
preîntâmpinarea împărŃirii averii între prea mulŃi moştenitori; jertfele umane - iniŃial în propriile familii iar apoi 
asupra altora - au fost practicate din Epoca Pietrei până în Antichitate şi de vechii Greci, GeŃi, Gali, ş.a., de exemplu 
“distrugătorul” Rudra / Şiva în N Indiei purtând agăŃate la cingătoare craniile unora cu care a avut de a face ori pe 
hermele Anatoliene fiind înfipte craniile duşmanilor să fie vizibile călătorilor aflaŃi pe drumurile astfel marcate). E 
de ştiut că în ritualurile paroxistice ale Carianilor se înscria autoflagelarea, prin autolovirea cu bice până ce le dădea 
sângele - în cazul când în pielea bicelor erau împletite gheare metalice, acelora li se ziceau “scorpioni” - şi obiceiul, 
însoŃit de strigăte puternice, al tăierii cu cuŃitele, făcându-şi incizii rituale pe corp (îşi “dădeau drumul la sânge”). O 
ultimă menŃionare a Carianilor în Africa a fost în 12 I 411 î.C., printr-un papirus în Aramaică (limba birocraŃiei 
Persane); Egiptul şi-a câştigat independenŃa faŃă de Perşi 7 ani mai târziu, însă Carianii nu şi-au mai putut modifica 
starea, fiind destituiŃi ca militari. În imaginea următoare este o inscripŃie din aşezarea Gherga dedicată lui Apollo 
Gergithius: 
 

 
 

Pe Nil până azi a rămas oraşul Gherga اجرج (în secolul XI, parohia sa Coptă - denumită şi Germium - era 
unită cu cea din Lycopolis / Asyut 27,11 lat. N, 31,10 long. E); fotografia următoare este a malului, din secolul XIX: 
 

 

Malul Gherga 
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E de ştiut că pe malul Mării Roşii, la Ras Baridi / acum în Arabia Saudită, având coordonatele 24,16 lat. N, 
37,50 long. E (pe malul Mării Roşii opus primei capitale a faraonilor - Gherga - unde se găseşte smirnă / răşină 
parfumată şi antiseptică scumpă, evaluată în vechime cu greutatea sa în aur), apare locaŃia Gherga / acum Rirgha: 
era o staŃie importantă pe ruta pelerinajului spre Mecca a musulmanilor din Egipt. Sociologul Francez Alfred 
Chatelier şi-a publicat în 1887 observaŃiile despre confreriile musulmanilor din mileniul I, arătând că printre cele ale 
Dervişilor / Sufi (de sorginte pre-islamică, derivaŃie a practicilor fachirilor din N Indiei), Ordinul Kherga era special 
în lumea Arabă, respectiv musulmană - ce opera puternic pe atunci în Egipt - prin care cei investiŃi respectau 3 valori 
tipice Kherga: similaritate, binecuvântare şi dorinŃă; tradiŃia implica asceza spre dimensiunea mistică a islamului, 
ritualul implicând legătura personală cu divinul prin dansul rotitor caracteristic, ca metodă. 
 

 
 

Nordul Egiptului 
 

În N Egiptului, Oaza Fayum 29,27 lat. N, 30,34 long. E, locuită din mileniul VI î.C. şi parte a Culturii 
Gherzane în mileniul IV î.C., consolidată cu forturi la începutul mileniului I î.C. de Egiptenii Sudişti, a fost un 
grânar Antic celebru, acolo aşezările Kerke, Kerke-sephis, Kerke-soucha şi Kerke-thoeris - toate pe scheletul 
consonantic GRG - fiind des menŃionate în Greacă îndeosebi prin papirusurile dintre secolele III î.C. şi VIII ca zonă 
populată de Gheorgoi (Elenii au numit - la fel cum era la ei - Gheorgoi pe fermierii care aveau câŃiva sclavi şi 
câteodată se implicau în lucrările agricole ale altora contra zeciuielii, ei însă şi fabricând cărămizi ori efectuând alte 
munci la care se pricepeau, ca oameni liberi); Socrate - ce spunea că Elenii erau inferiori Tracilor - afirma şi că 
Georgia (cultivarea pământului) era ceva ce împlinea fericirea oricărui om: în afară de roadele avute, activitatea 
“disciplinează trupul astfel încât să fie în formă pentru toate aceste munci cuvenite omului liber”. Icoanele pe 
plăcuŃe de lemn reflectând aura energetică, inspirate din portretizarea răposaŃilor ce se practica în Oază prin măştile 
mumiilor, au apărut acolo la începutul mileniului I (obicei impus printre creştini din primul secol de evanghelistul 
Luca, medic care nu era Evreu / din łinutul Galilean al Gherghe-seilor, SemiŃii - adică iudeii şi musulmanii - grafic 
neportretizându-şi divinul), zona respectivă din N Egiptului fiind creştină până la ocupaŃia Arabă. În 2007, Dorothy 
Crawford de la Universitatea Cambridge a documentat acolo Kerke-Osiris, observând amestecul în Antichitate al 
localnicilor Egipteni cu coloniştii Greci - prin transcrierea Kerke pentru GRG.T - identificând în cercetările ei 
începute din 1966 centrul regal de tezaur, unde erau angajaŃi scribi ce au consemnat bogat viaŃa localnicilor, care în 
Templul local îl venerau pe Kerke-Osiris şi ca fiind “lordul Tunisului”. Trebuie ştiut că în Egiptul Antic - cu 
preluare şi de către vechii Greci - s-a practicat uneori aşezarea unui prefix admirativ la denumiri (sistem ce la 
Sumerieni apărea ca sufix), astfel încât numele locurilor puteau fi precedate de Pa ori Pe, ca de exemplu existând şi 
Pakerke / Pekerke pentru Ghirga. Pi-Ra-mis / “pyramis” era prăjitura Greacă de formă piramidală, având aceeaşi 
denumire cu “piramida”, adică “măreaŃa casă de lumină” (numele Egiptean pentru piramidă era “mer”, evident în 
legătură cu Muntele Meru 3,14 lat. S, 36,45 long. E din N Tanzaniei, al cărui con vulcanic de 4566 metri e vizibil de 
la mari distanŃe, inclusiv de pe Kilimanjaro, zona principală de alimentare cu apă a izvoarelor Nilului dar şi cu 
Sfântul Munte Meru din N Indiei). Herodot 2:143 a scris că Pi-Romii din Etiopia în Egipt erau consideraŃi oameni 
buni, generoşi. Similar, cu acelaşi prefix la “Rşi” / “Ri-şi” (însemnând “şamani grozavi”, adică adepŃii spiritului ce 
domină materia) a rezultat pentru populaŃia din actualul Iran denumirea de Perşi, în aceeaşi logică etimologică 
intrând de pildă şi Tribul Parisilor al Galilor ce a dus la denumirea capitalei Franceze sau Capadochia / Ka-Pa-
Dochia însemnând “Spiritul Suprem al Dochiei” (e de ştiut că mai ales din Caucaz până în CarpaŃi - de la Daghe-
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stan la Dochia / Dacia - “Dogh” / “Dagh” avea înŃelesul de “zona luminată”, în mitologia Nordică Dag ajungând 
zeul luminii, reprezentat prin răsăritul soarelui). De altfel, însuşi denumirea de faraon / pharaon deriva din 
Egipteanul Pi-Ra (cu înŃeles evident); Dr. Ossama Alsaadawi dar şi alŃii - inscripŃiile hieroglife Ghergane fiind 
numeroase - au evidenŃiat explicit numele Gherga, George, etc. ca aparŃinând onomasticii foarte vechi Egiptene. 
 

 
Pa-Gherg 

 
În 1997, cercetătoarea Americană Susan Morrow, în “Numele lucrurilor” scria: “În Egipt, Ghergis / 

George este asociat cu Khider, protectorul călătorilor rătăciŃi; se presupune că a evoluat din familia divinei Isis”. La 
sfârşitul secolului IV, arta Coptă prezenta răzbunarea lui Horus pentru moartea tatălui său Osiris prin uciderea 
crocodilului (simbolul zeului Set); cavalerul care răpunea răul cu lancea era încălecat pe un cal: o imagine stranie, 
deoarece în Egipt zeii / sfinŃii nu erau reprezentaŃi niciodată călare. Basorelieful de piatră înfăŃişând scena este 
păstrat acum în Paris / FranŃa de Muzeul Luvru: 

  

 
 

Dr. Darie Dup - care l-a studiat pe Sfântul Gheorghe - remarca în 2006 şi legătura Egipteano-Tracă: “Cu 
certitudine aceea era mărturia influenŃei Greco-Romane şi a simbolismului creştin al victoriei Binelui asupra Răului. 
SpaŃiul etno-genetic Românesc a fost creuzetul unor misterioase religii păgâne ce au dăinuit până la instaurarea 
creştinismului, între care s-a răspândit cultul cavalerilor călare; cavalerii erau în fond străvechea divinitate dublă 
Indo-Ariană Acvinii: cu hlamidele fluturând în vânt, unul pe cal alb, altul pe cal maro (mitologie Iraniană), galopau 
împreună formând perechea din iconografia creştină a sfinŃilor militari Gheorghe şi Dumitru. Odată cu consolidarea 
creştinismului, atât eroismul, cât şi iconografia, au fost absorbite de Sfântul Gheorghe”. (E de ştiut că în Vede, 
gemenii Acvini - stăpâni ai furtunilor - erau vindecători de boli, având puterea de a reda oricui tinereŃea). 

În prima jumătate a secolului V, Hierocles din oraşul Carian Hilarima - de lângă Sanctuarul Anatolian 
Gherga - a comentat cu măiestrie versurile “secrete, de aur” ale lui Pitagora (lucrare tradusă până în prezent în 
multe limbi), el făcându-şi studiile ca discipol al neoplatonicului Plutarh, mutându-se ca dascăl în Alexandria 31,11 
lat. N, 29,55 long. E, capitala pe atunci a Egiptului, în apusul Deltei Nilului: între observaŃiile sale au fost cele 
asupra “corpului luminos” însoŃind fiecare trup viu (numit de el şi “corp imaterial, vital, carul uşor al sufletului”, 
etc.), considerând că sufletul “nu este un simplu corp luminos şi nu este fără trup”; îi plăcea să predea despre 
Gorghia / Gorgias şi a văzut sursa ordinii veşnice a lumii în Tetradă = Tetragrammaton / Quadratură, proiectul său 
fundamental fiind încercarea de conciliere a credinŃelor păgână şi creştină (de aceea ajungând să fie biciuit de 
creştini când a efectuat o vizită la Constantinopol 41 lat. N, 28,58 long. E în anul 430 / Tetrada s-a regăsit în cele 4 
râuri ale Edenului, în cele 4 evanghelii ale Bibliei, etc. inclusiv la Românii - care se bucură de 4 anotimpuri - ce 
găsesc că trifoiul cu 4 foi aduce noroc).  
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Tetradă 

 
Creştinarea bizantină a fost ajutată şi de Georgius / George din Pelusium / azi Tell El-Farama în Sinai 

31,03 lat. N, 32,54 long. E, episcop între 538 şi 551 (care pentru chemarea creştinilor la rugăciuni în locul trâmbiŃei / 
trompetei a introdus în biserici toaca, încă folosită de pildă de Românii ortodocşi la Paşti; e de ştiut că trâmbiŃa din 
corn exista din Epoca Pietrei iar trompeta din metal a apărut în Epoca Bronzului / cea de război în N Indiei era 
denumită Gargara, până atunci fiind folosite îndeosebi pentru chemări la luptă suflatul în cochilii uriaşe de melci 
marini). De altfel, cu acelaşi nume, Georgius / Gheorghe, patriarhul Africii în perioada 616 - 630 - cu sediul în 
Alexandria / Egipt - a descris viaŃa lui Ioan Gură de Aur, pe baza unor documente păstrate de CopŃi şi a mărturiilor 
transmise de preoŃi (Pentarhia pe atunci - formată din patriarhii Alexandriei, Ierusalimului, Antiochiei, 
Constantinopolului şi Romei / numit papa - conducea creştinismul în lume); încă un patriarh al Africii, tot de limbă 
Greacă, ştiut ca Georgius II, a fost George / Gheorghe din 1021 până în 1052, în timpul căruia califul Egiptului a 
aprobat iniŃiativa Cavalerilor Ospitalieri de a deschide primul aşezământ Ioanit în Ierusalim (schisma - când papa, 
şeful catolicilor, s-a desprins din Pentarhie iar patriarhul Constantinopolului a devenit “primul dintre egali”, ca şeful 
simbolic al ortodoxiei - a fost la 2 ani după moartea sa, deoarece tensiunile dintre creştinătatea orientală şi apuseană 
au ajuns ireconciliabile / situaŃie existentă şi acum). 
 

Gherga în EurAsia 
 

 
EurAsia cu verde 

 
EurAsia se găseşte între cele 4 oceane ale planetei: Indian în S, Atlantic în V, ÎngheŃat în N şi Pacific în E. 

În EurAsia, partea orientală e Asia şi partea occidentală e Europa. Asia este cel mai mare continent, unde consonanŃa 

Gherga rimează mai ales cu Garga în N Indian, Ghilga în Mesopotamia, Ghirga în Canaan, Ghergania în S 
Caspic, Gargar în Caucaz / respectiv Gherghi în Anatolia, până la deplina concordanŃă Gherga în Caria. 
Toponimia a numeroase locuri - mai mult sau mai puŃin asemănătoare ca pronunŃie sau scriere cu Gherga - e 
răspândită în Asia exact în zonele confirmate genetic şi istoric pentru Gherga. Europa este parte a EurAsiei şi de 
aceea în continuare Gherga nu este în material pentru Europa înfăŃişat distinct, strict European (într-o situaŃie 
asemănătoare cu “Gherga în Africa” - prin împărŃire gen “Gherga în Asia” ori “Gherga în Europa”), ci cu 
legăturile fireşti ale originii din sursele răsăritene / de altfel, în prezent Gherga fiind tip European.  
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Eroul Ghirga 
 

 
Temperatura medie pe glob 

 
După Potop, treptat în multe locuri societăŃile matri-liniare ori egalitarismul comod al Epocii Pietrei au fost 

înlocuite de ierarhii masculine. Potopul a fost consemnat de toate mărturiile umanităŃii. Geologii au stabilit că 
singurul fenomen cu caracter general a fost creşterea nivelului mărilor şi oceanelor la sfârşitul ultimei perioade 
glaciare. Istoricul religiilor Mircea Eliade scria în 1968 că “miturile Potopului sunt cele mai numeroase şi cunoscute 
pretutindeni (deşi extrem de rare în Africa); acest sfârşit al omenirii nu este reprezentat ca şi ceva radical, ci mai 
degrabă ca sfârşitul omenirii, urmat de o nouă omenire”.  

Astronomul American Carl Sagan în cartea sa “Cometa” din 1985 a observat apariŃia în străvechile 
reprezentări Chineze ale cozilor de comete şi a nucleului, cu 4 braŃe îndoite prelungite din el, ca o Svastică - ceea ce 
a impresionat - cu vizibilitate doar la suficienta apropiere de Pământ, astfel încât jeturile de gaze, deviate de rotaŃie, 
ar fi putut fi văzute; geologul Austriac Alexander Tollmann - fost academician Român - prin calcule astronomice 
pretindea în 1994 că o cometă la 23 IX 7553 î.C. a dezlănŃuit Potopul (conform versiunii în Greaca veche a Bibliei 
“Codex Vaticanus” din secolul IV, Potopul ar fi fost în 8094 î.C). Un verset din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul 
descrie Potopul în termeni poetici / capitolul 8: “...şi s-a pornit grindină şi foc amestecat cu sânge şi au căzut pe 
pământ; şi a ars din pământ a treia parte, şi a ars din copaci a treia parte iar iarba verde a ars de tot şi a căzut din cer 
o stea uriaşă, arzând ca o făclie, şi a căzut peste izvoarele apelor şi a treia parte din ape s-a făcut ca pelinul şi mulŃi 
dintre oameni au murit din pricina apelor, pentru că se făcuseră amare”. Intensificarea activităŃii solare ce pe de o 
parte a dereglat orbita unei comete (e bine ştiut că activitatea soarelui determină orbitele cometelor), pe de altă parte 
a grăbit dezgheŃul calotei boreale, provocând şi mutaŃii genetice - alimentând mitul stelei căzătoare de vestire a 
stingerii unei vieŃi importante, respectiv anunŃând o naştere importantă - apariŃia Gherga probând acestea prin mai 
mulŃi parametri, inclusiv temporal / orizontul de timp fiind acelaşi, genetic / radiaŃia solară crescută influenŃând 
separarea N* în trunchiul uman, geografic / mediul de trai fiind în Sudul gheŃurilor şi ca relevanŃă / numele şi 
neamul având mare impact social. Până atunci, de exemplu, Canalul Mânecii putea fi parcurs pe jos (actualul 
Arhipelag Britanic făcând parte din continentul European) iar conform datărilor Antice, prin sistemul astronomic 
Garga din N Indiei, a lui Pliniu, ş.a., dinastiile Indiei au început după Potop, în 6776 î.C. odată cu întronarea lui 
Manu - fiul cuplului primordial Cerul şi Pământul - printre alŃii, Dr. Harald Haarmann din Finlanda în 2006 
confirmând prin metodele sale timpul Potopului ca imediat anterior acelui an. 
 

 
Marea Neagră 
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În EurAsia, un fenomen petrecut în vechime de asemenea a impresionat, ca Potop, întâmplat în Marea 

Neagră, una dintre cele mai întinse mări închise din lume - acum suprafaŃa sa este de 4,2x105 kmp, adâncimea 
maximă a apei este de 2212 metri, volumul total de apă este de 534000 km3 / iar volumul de apă improprie existenŃei 
vieŃii, abiotică, contaminată cu hidrogen sulfurat, sub nivelul de 167 metri, este de 432000 km3. Legătura Mării 
Negre cu Marea Mediterană se realizează prin sistemul de strâmtori Bosfor şi Dardanele. Bosforul este o strâmtoare 
destul de îngustă (cu o lăŃime de 0,76 - 3,6 km) şi puŃin adâncă (32 de metri la prag), îngreunând schimbul de ape în 
2 sensuri între Marea Neagră cu salinitate mai scăzută (1,7% la suprafaŃă şi 2,2% la adâncime) şi cea sărată a Mării 
Mediterane (3,8%). Deplasarea de suprafaŃă a apei mai puŃin sărate a Mării Negre este estimată la aproximativ 600 
km3/an, în timp ce curentul de adâncime al Mării Mediterane, cu apă mai sărată - care se deplasează în Marea 
Neagră - poartă circa 22000 m3/zi şi încă pătrunde submarin zeci de km în interior (după debit fiind cea mai mare 
scurgere din Europa / pe uscat ar fi al şaselea fluviu al planetei). Pe măsură ce calota glaciară se topea, nivelul 
tuturor mărilor din lume continua să crească. PopulaŃiile Epocii Pietrei au fost influenŃate de modificările de mediu; 
un exemplu ar fi migraŃiile de populaŃii provocate de asemenea schimbări: incursiunile în zona Ńărmului, în funcŃie 
de poziŃia nivelului mării, au fost urmate de întemeierea unor aşezări de către comunităŃi în căutare de locuri propice 
vieŃii, de-a lungul văilor râurilor şi în zona litorală (când nivelul apei era foarte jos au existat aşezări mult în 
interiorul liniei de coastă din prezent). În aceeaşi perioadă, nivelul Mării Mediterane a continuat să crească - fiind 
conectată la Oceanul Planetar - ajungând la mijlocul mileniului VIII î.C. la nivelul Bosforului şi deversând apoi în 
Marea Neagră o infuzie masivă de apă sărată. Fluxul a fost de câteva sute de ori mai mare decât cea mai mare 
cascadă a Pământului şi a provocat o creştere a nivelului Mării Negre cu până la 20 cm/zi, umplându-i bazinul la 
nivelul aproximativ al liniei de coastă actuale. BineînŃeles că aşezările populaŃiilor existente în cuva Mării Negre au 
ajuns pe fundul apei. Până atunci, Marea Neagră era un lac cu apă dulce, alimentat de fluviile ce sunt şi azi dar şi de 
gheŃarii Europeni în curs de topire. Era o oază naturală într-un Ńinut arid. Mecanismul cataclismului a fost că pe 
atunci între Marmara şi depresiunea în care se afla lacul cu apă dulce exista o creastă de uscat iar deoarece apele 
Mediteranei creşteau continuu, presiunea asupra fragilei limbi de pământ era tot mai puternică; împinsă de masa 
Mediteranei, Marmara a devenit o forŃă concentrată, ca un stilet lichid - iar ceva trebuia să cedeze şi a cedat (în urma 
şi a unui cutremur local): începând ca un şuvoi de apă dar ajungând rapid un torent, fără egal în timpurile sale, marea 
a străpuns bariera şi s-a năpustit asupra uscatului de dincolo de ea. Prin spărtura străjuită azi de Istanbul - cel mai 
mare oraş European - au trecut până la 42 km3 apă de mare pe zi. InundaŃia a modificat regimul climatic al întregii 
regiuni, norii formaŃi ulterior prin evaporare aducând ploi torenŃiale de proporŃii nemaiîntâlnite. Aşezările de pe 
Ńărm, din zonele Turciei, Bulgariei, României, Ucrainei, Rusiei şi Georgiei de azi, au dispărut sub valuri. Uscatul din 
jurul marelui lac fiind jos şi plat (actuala platformă marină, mai extinsă în N), viitura a erodat tot solul superficial, 
sedimentele şi rocile friabile. Locuitorii surprinşi de înaintarea apelor au fugit spre zone mai înalte, trebuind să 
parcurgă cel puŃin un kilometru pe zi ca să scape / o direcŃie de stabilire fiind şi pe Valea Dunării, printre Pelasgii 
autohtoni (Pelasgii au constituit populaŃia Epocii Pietrei din jurul Mării Negre); aportul refugiaŃilor de la Marea 
Neagră între cei din prima civilizaŃie Europeană - centraŃi în Banat, care deja în premieră mondială practicau 
metalurgia aurului - a fost de catalizare a apariŃiei scrisului religios: o altă premieră mondială. În Banat - centrul 
Imperiului Pelasg, conform poetului Grec Hesiod în “Naşterea zeilor” - au apărut Anatolieni în mileniul VII î.C., 
datările vechi fiind confirmate în 2001 şi de Dr. Ion Pachia din Timişoara; profesoara Americană Cynthia Stokes, 
autoarea în 2008 a cărŃii “Istoria lumii de la Big Bang până în prezent”, nota că oamenii nevoiŃi să se mute din 
Bazinul Mării Negre au ajuns în mileniul VI î.C. până în actualele Slovacia şi Irak. 

 

 
Pelasgia 
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Echipa exploratorului American Robert Ballard a stabilit în 1999 Ńărmul străvechi la 167 metri adâncime: 
erau acolo plaje, promontorii, praguri de nisip şi cochilii de moluşte care aveau aceleaşi caracteristici privind vârsta 
şi trecerea de la apa dulce la apa sărată ca şi cele identificate de către universitarii Americani William Ryan şi 
Walter Pitman în 1993 - când a fost verificată ştiinŃific pentru prima oară această ipoteză, fiind datată de specialişti, 
după stratul de tranziŃie dintre sedimentele de la dulce la sărat - drept o catastrofă ce a avut proporŃii suficient de 
mari mai ales la începutul mileniului VII î.C., cât să explice viziunile apocaliptice, istorisirea transmiŃându-se pe 
cale orală de la părinŃi la copii, spargerea Bosforului fiind consemnată şi în scris de către Antici (un proces similar a 
fost anterior în Canionul Gibraltarului, când creşterea nivelului Oceanului Atlantic a dus la pătrunderea apelor în 
cuva Mării Mediterane).  
 

 
 

MenŃionarea Potopului se întâlneşte şi anterior scrierii Bibliei (care a început să fie fixată în scris de Evrei 
din secolul XIII î.C.): în Mesotopotamia exista civilizaŃia Sumeriană (căreia printre altele i se datorează împărŃirea 
orei în 60 de minute şi a cercului în 360 de grade), aflată în strânse legături cu cea din Bazinul Ghaggar / Valea 
Indului şi cu cea din Egipt, care în mileniul III î.C. a produs Epopeea lui Ghilgameş - primul text epic din lume / cea 
mai veche scriere literară a umanităŃii, episoade din ea, conform Americanului Stephen Mitchell în 2004, circulând 
verbal din mileniul VII î.C. - unde e consemnat că stăpâna înŃelepciunii a anunŃat dezlănŃuirea Potopului la modul că 
“omule...dărâmă-Ńi casa, fă-Ńi o corabie, lasă bogăŃiile, cată să-Ńi scapi viaŃa, dispreŃuieşte bunurile pământeşti, 
păstrează-Ńi vie suflarea vieŃii şi încarcă în corabie orice sămânŃă de viaŃă”. Un strat gros de mâl, datat cel puŃin din 
mileniul VI î.C., acoperă regiunea (atunci au sosit acolo Siberienii şi Caucazienii, ca primi locuitori); de altfel, din 
urmă cu 10 milenii (din mileniul VIII î.C., când Mesopotamia a fost sub ape datorită topirii gheŃarilor şi ridicării 
nivelului planetar al oceanelor), aluviunile depuse de Tigru şi Eufrat - ambele fluvii izvorâte din Masivul Ararat - au 
făcut ca uscatul să înainteze cu peste 150 km în Golful Persan / Persic, apele mării retrăgându-se puŃin câte puŃin 
până la limita actuală.  

 

 
Mesopotamia 
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Trebuie ştiut că întâi HuriŃii, apoi HitiŃii, au denumit Tigrul ca Aranzah (numele fluviului ca “Tigru” e de la 

ulteriorii Perşi; leii de pe Eufrat au dispărut în secolul IV, la sfârşitul AntichităŃii); Tigrul izvorăşte din Masivul 
Gordian - notat în secolul I Gordyae de Romanul Pliniu cel Bătrân în “Istoria naturii” 6:12, Gordyaeos de Curtius 
Rufus în “Istoria lui Alexandru cel Mare” 4:10, ş.a. - azi ştiut ca Masivul Kurzilor: Judi 37,22 lat. N, 42,20 long. E, 
la graniŃa Turco-Siriană. Vechii Evrei, primii creştini dar şi musulmanii - conform Coranului 11:44 - ştiau că acela 
era locul unde a ajuns arca lui Noe - adică nava ce a conŃinut exemplarele tuturor vieŃuitoarelor Pământului - după 
Potop (de aceea iniŃial fiind denumit Ararat, după cum a studiat şi arheologul biblic Bill Crouse în 1992), ulterior 
locaŃia transferându-se în N: de la Masivul Cardu / Quardu - la poalele căruia a apărut aşezarea Gizre - la mai 
înaltul Kardu / acum Ararat 39,42 lat. N, 44,17 long. E, la graniŃa Turco-Armeană (denumirile Ghergane se 
datorau Caucazienilor Ghergari / Gargari care din mare vechime populau zona). 
 

 
 
HuriŃii - de sorginte Ariană - au sosit în Canaan de la poalele MunŃilor Zagros / Iran. În 2001, istoricul Turc 

Ali Dincol a afirmat că limba HuriŃilor / Hurianilor a fost vorbită până în Daghe-stan, InguşeŃia şi Cecenia - adică 
exact zona populată de Gargarii Caucazieni - Hurianii ajungând să fie înrudiŃi şi cu cei din Urartu / Ararat, 
respectiv strămoşii Armenilor. Pe Eufrat - nume derivat din Sanscrita “Bharata” / denumirea Indiei, foarte influentă 
pe glob în marea vechime, HitiŃii în mileniul II î.C. numind fluviul ca Purana - dezvoltarea administraŃiei la sfârşitul 
Epocii Pietrei (mileniul IV î.C.), deci înaintea Epocii Bronzului, a dus la scrierea întâi a numerelor; Warka / Uruk 
31,19 lat. N, 45,38 long. E este ştiut ca locul de unde s-a răspândit aceasta, fiind capitala lui Ghilga-meş, el ridicând 
zidurile cetăŃii acolo, împrejmuirea unind 2 aşezări separate până atunci: Kulaba şi Eanna (în 2007, cercetătorul 
Român Nicolae łicleanu a observat că toponimul actual Warka era uimitor păstrat în acel loc de aşa multe milenii / 
de altfel, e de remarcat rezonanŃa Warka - Garga). Fiu al conducătoarei Gula / Ninisina a Urukului - senin 
portretizată bovin - şi a soŃului ei Lilu (descendent direct din prima soŃie a lui Adam / ştiută Anatolian ca 
GherghiŃia), chipeşul războinic Ghilga-meş a fost regele Sumerului; el a domnit vreme îndelungată la începutul 
Epocii Bronzului iar epopeea sa a avut loc pe Eufrat în Karka-miş / Garga-miş 36,50 lat. N, 38 long. E (oraş 
strategic plasat la ieşirea Eufratului dintre munŃi, azi la graniŃa Turco-Siriană, unde este cel mai mare lac de 
acumulare din Turcia): în acea zonă orientală relaŃia Gherga / Karga a fost evidentă prin asocierea făcută de către 
diverşii cercetători care au studiat mileniul III î.C., atât prin statura mare (revelată de fragmentele din Cartea 
Uriaşilor descoperite printre Manuscrisele de la Marea Moartă), cât şi prin sonorizarea asemănătoare Gherga-miş 
sau Gherga-meş cu Karga-miş ori Ghilga-meş atrăgând atenŃia, “meş / miş” însemnând “erou”, provenind de la 
vechii oameni “mani” sau “moşi” / bătrâni, adică de demult; sufixul admirativ “miş” era utilizat ca prefixul 
admirativ “pi” de către vechii Egipteni, regăsit şi la Aromâni ca “Pirpirune” pentru ceea ce în Româna literară sunt 
“Paparudele” / zânele bune. De altfel, în Egiptul Antic - ce ulterior s-a întins până acolo, la Eufrat - denumirea 
localităŃii includea hieroglifa Gherg, atât scrisul cât şi pronunŃia pentru Kerka-meş fiind Gherga-meş: 
 

 
Gherga-meş 

 
În aceeaşi logică lingvistică, Horus / Hor-us, cu sufixul Sumerian “-mes”, literar e Hor-mes / Hormes, care 

a fost preluat Grec drept Her-mes / Hermes; de exemplu, Pliniu cel Bătrân în “Istoria naturii” 36:17 din secolul I a 
scris că Sfinxul - lângă care a fost ridicată cea mai mare piramidă din lume - găzduia mormântul lui Harmais 
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(transcris Latin astfel după cum istoricul Roman a auzit), ceea ce rezonează cu Hermes ori Harmachis: forma locală 
de acolo a lui Horus (în Egipt i se mai spunea Hor sau Har / ca al divinului Hari din N Indiei, Her / Her-Ra - 
însemnând şi azi “domn” în Fineză / “herr” în Germană - ori Har-oeris / din care Evreii au ajuns să denumească 
“lumina” ca “aur”). De altfel, savanŃii au observat că Horus era de aceeaşi esenŃă cu Hermes; în aceeaşi cheie, Horus 
/ Hor-us şi Hermes / Her-meş (prin analogia Hor - Her), mai ales că Fiul Horus afirma că era unul cu Tatăl, relevă şi 
onomastic identitatea lor.  

Puternicul Ghilga-meş = Ghirga-meş - lingviştii dovedind că în acel spaŃiu anteriorul R a devenit 
ulteriorul L - a refuzat avansurile zeiŃei Iştar, care era îndrăgostită de el, ceea ce i-a adus multe necazuri (şi el era 
parŃial divin, rămânând în istorie multe relatări ale peripeŃiilor ce le-a avut); după Potop, Ghilga-meş a căutat şi a 
găsit “iarba vieŃii şi a nemuririi”, însă pe drumul spre cetatea lui un şarpe i-a furat-o: soarta uriaşilor avea un viitor 
funest. Sumerienii sărbătoreau Anul Nou printr-o ceremonie în principalul templu, unde conducătorul pentru a 
asigura fertilitatea anului agricol următor avea contact sexual cu marea preoteasă / prostituată sacră, de faŃă cu toată 
lumea strânsă (ei ştiind că viaŃa nu se putea naşte fără forŃa de procreare masculină) iar în relaŃiile cu supuşii 
conducătorii aveau “dreptul primei nopŃi”, o cutumă arhaică atestată şi în România, prin care naşul, ca “iniŃiator 
sexual”, se culca cu mireasa înaintea soŃului legitim. Eroul Sumerian Gherga / Ghirga = Ghilga-meş - parŃial om, 
parŃial zeu - a fost portretizat ca de o frumuseŃe şi o forŃă extraordinară. 
 

 
TăbliŃa Potopului din Epopeea lui Ghilgameş 

 
Ghilga-meş era considerat de Sumerieni ca “acela care a văzut totul până la marginea Pământului, a 

pătruns înŃelepciunea, a privit tot ce era sfânt şi a adus vestea asupra zilelor de până la Potop”. Aruru / Iştar - ZeiŃa 
FertilităŃii - l-a creat pe sălbaticul Enkidu, care era frumos şi puternic, trăia în mijlocul naturii, purta piei de animale 
şi se adăpa împreună cu gazelele. Ghilga-meş a trimis-o pe Şamhat - prostituată sacră şi preoteasă a zeiŃei Iştar - să-l 
seducă pe Enkidu (rudă cu el) şi să-l aducă în oraş, aceea învăŃându-l să poarte haine, să se tundă, să bea vin şi să se 
poarte civilizat. Apoi Enkidu l-a provocat la trântă pe Ghilga-meş iar acesta din urmă a ieşit învingător. După ce 
Enkidu s-a acomodat cu viaŃa în oraş, a săvârşit, împreună cu Ghilga-meş, numeroase fapte de vitejie, între care 
doborârea cedrilor sacri. Când s-au întors în oraş, Iştar i-a cerut lui Ghilga-meş s-o ia de soŃie. Pentru că acela a 
refuzat-o, ea a trimis taurul ceresc să pustiască pământul dar cei 2 amici au reuşit să-l răpună (rudele i-au sfătuit să 
nu strice arborii sacri şi să nu răpună taurul; zeii n-au fost încântaŃi de acele fapte şi drept pedeapsă au decis ca unul 
dintre cei 2, anume Enkidu, să moară în chinuri prelungi sub ochii celuilalt, adică a lui Ghilga-meş / povestirea 
exprimând inclusiv atitudinea oamenilor faŃă de tăierea pădurilor şi domesticirea taurilor). 

Profesorul American Albert Clay 1866 - 1925, de la Universitatea Yale, a insistat pe originea pre-
Sumeriană a eroului Ghilga din Karga-miş (loc iniŃial numit Ghirga-miş) ca fiind Caucaziană sau Canaanită. 
Imensele sculpturi din Ghirga-miş / Karga-miş (capitala celei mai fertile regiuni din Orientul Mijlociu), realizate 
ulterior eroului, sunt acum expuse la Muzeul CivilizaŃiilor Anatoliene din Ankara / Turcia.  
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Portret din Ghirga-meş  

 
Urmarea diluviului a fost determinarea stabilirii oamenilor - între care şi Gherga - pe înălŃimile 

EurAsiatice, formulele de organizare umană fiind considerate de atunci ierarhic / prin care fiecare nivel cuprinde 
mai multe ale celui anterior, de la persoană la popor, astfel: familie - clan (matriliniar), gintă (patriliniar) - trib - 
neam / populaŃie. Baza celor mai timpurii sisteme sociale a fost constituită de familie: o identitate colectivă s-a 
dezvoltat din originea comună; membrii familiei se ajutau între ei în activităŃi ca procurarea hranei şi apărarea. În 
culturile Epocii Pietrei membrii familiilor din mai multe generaŃii se stabileau împreună în sate, pentru a forma 
comunităŃi mai mari; în acelaşi timp, relaŃiile de familie reglementau cooperarea socială. Rangul specific pe care un 
individ îl avea în cadrul structurii familiale determina rolul său în comunitate. Cea mai veche morală făurită a fost a 
clanului: anumite noŃiuni de Ńinută morală s-au dezvoltat şi au fost respectate cu sfinŃenie, în formă de obiceiuri - 
având un caracter imperativ (prescripŃii privind cultul morŃilor, căsătoria, etc. / dezvoltând obligaŃii pentru toŃi 
membrii comunităŃii). Cu deosebire morala sexuală a apărut, fiind susŃinută de conştiinŃa aparŃinerii de acelaşi grup, 
de unde caracterul ei. Regulile de conduită impuse de tradiŃii au susŃinut mai efectiv organizarea decât măsurile de 
ordin administrativ. ComunităŃile tribale mai mari au evoluat adesea din grupări familiale mici care aveau aceeaşi 
limbă de comunicare, descendenŃă comună sau împărtăşeau acelaşi mit originar (nu revendicau un teritoriu anume şi 
prezentau rareori structuri organizatorice, în afara celor reglementate personal). Formarea unei administraŃii 
complexe s-a asociat cu înlocuirea principiului înrudirii prin cel religios; astfel, în frunte cu un conducător similar 
zeilor, era asigurată puterea, formându-se o administraŃie loială, pe un teritoriu definit. 
 

 
Cornul AbundenŃei 
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Premiera mondială a agriculturii a fost în “Cornul AbundenŃei” - cuprinzând Mesopotamia şi Levantul / 
adică răsăritul Mediteran - îndeosebi pe roditoarea Vale a Eufratului, în care un loc important îl avea Karkemiş / 
Garga-miş (de unde ulterior s-a şi transmis prin Grecii Antici atributul de agricultor pentru Gheorghe). 

 

Gherga în Biblie 

 

 
La Vatican 

 
“Cartea cărŃilor” - Biblia, cea mai răspândită operă scrisă pe glob - prin Vechiul Testament, în Facerea / 

Geneza (prima carte a lui Moise), aminteşte în capitolul 6 uriaşii pre-diluvieni localizaŃi de patriarhul Enoh pe 
Platoul / Podişul ÎnălŃimilor Golan iar în capitolul 10, dedicat seminŃiei şi urmaşilor lui Noe, menŃionează post-
diluvienii uriaşi Ghergani în acea zonă a Kanaanului / Canaanului drept Ghirga-siŃi / Gherghe-sai הגרהג / 
Γεργεσαι�ος, în funcŃie de variatele traduceri (Ґерге în Bulgară, Girga în Maghiară, Gerge în Sârbă, Ґірґа în 
Ucraineană, etc.) ca fiind descendenŃa lui Ham, fiul lui Noe:  

“1. Iată spiŃa neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham şi Iafet, cărora li s-au născut fii după potop.  
6. Iar fiii lui Ham au fost: Cuş, MiŃraim, Put şi Canaan.  
15. Din Canaan s-au născut: Sidon, întâiul-născut al său, apoi Het,  
16. Iebuseu, Amoreu, Ghergheseu,  
17. Heveu, Archeu, Sineu,  
18. Arvadeu, łemareu şi Hamateu. Mai pe urmă neamurile canaaneiene s-au răspândit. 
19. Şi Ńinuturile lor se întindeau de la Sidon, spre Gherara până la Gaza, iar de aici spre Sodoma, Gomora, 

Adma şi łeboim până spre Lasa.  
20. Aceştia sunt fiii lui Ham, după familii, limbă, Ńări şi după naŃii”. 
 

 
GhirgasiŃii 

 
Din cei 11 fii ai lui Canaan, 6 s-au stabilit în jurul Israelului iar 5 în ceea ce azi e Israel (între care al 5-lea 

fiu a fost Gherga - cu înŃelesul de “dur” - ce era şaten cu ochi verzi, având prin soŃiile sale Ka-Mar / Qamar 
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însemnând “lumina lunii” şi apoi Betha însemnând “gospodara” ca urmaşi pe Gherghe-sei / Ghirga-siŃi); Gherga şi 
fraŃii săi conduceau direct Canaanul. Atunci era sfârşitul Epocii Pietrei - când în zonă se făcea comerŃ cu obsidian 
Anatolian - acolo fiind premiera mondială a apariŃiei agriculturii (populaŃia umană a lumii în acel timp era de circa 6 
milioane). 

 

 
Începuturile agriculturii 

 

FraŃii lui Ghergheseu 
 

 
 

După cum rezultă din Facerea 10, Ghergheseu şi cei 10 fraŃi ai săi l-au avut ca tată pe Canaan, fiul lui 
Ham. 

Sidon, primul născut al lui Canaan, s-a stabilit pe coasta Mediteranei în ceea ce azi e Liban, unde şi acum 
există oraşul ce-i poartă numele 33,33 lat. N, 35,23 long. E (întemeiat în mileniul V î.C.): un bun loc de pescuit; 
filozoful Grec Celsus - unul dintre primii contestari ai creştinismului - în anul 177 a scris că Maria l-a avut pe Isus 
cu cel supranumit “Pantera” din Sidon (născut în 22 î.C., devenit arcaş în armata Romană şi îngropat în anul 40 la 
Bingerbruck 49,57 lat. N, 7,53 long. E / Germania, statuia sa funerară fiind dezgropată din cimitirul de acolo în 
1859). 

Het, al doilea născut al lui Canaan, a fost eponimul Heteilor / HitiŃilor, care la sfârşitul mileniului III î.C. au 
intrat în Capadochia, stabilindu-şi capitala la Hattusa 40,01 lat. N, 34,36 long. E, în mileniul II î.C. având un 
Imperiu predominant în ceea ce azi e Turcia; au constituit una dintre cele 7 populaŃii cu care Evreii s-au confruntat 
când au intrat în Canaan.  

Iebuseu, al treilea născut al lui Canaan, a avut descendenŃii care au populat regiunea din jurul capitalei lor 
Iarmut / Jarmut 31,42 lat. N, 34,59 long. E, având şi fortăreŃe ca Lakiş 31,33 lat. N, 34,50 long. E, Eglon 31,32 lat. 
N, 34,43 long. E, etc., principalele oraşe ale Iebuseilor / IebusiŃilor fiind Ierusalim 31,47 lat. N, 35,13 long. E şi 
Hebron 31,32 lat. N, 35,05 long. E; au constituit una dintre cele 7 populaŃii cu care Evreii s-au confruntat când au 
intrat în Canaan.  
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Amoreu, al patrulea născut al lui Canaan, a avut urmaşii Amorei / AmoriŃi cu păr şi ochi deschişi la 
culoare, care în mileniul III î.C. au ajuns să locuiască din Valea Eufratului până în Valea Iordanului (în apusul 
Iordanului erau concentraŃi mai ales în HaŃaŃon-Tamar / azi Oaza Ein-Gedi din Israel 31,27 lat. N, 35,23 long. E, 
lângă care sunt peşterile unde au fost găsite Manuscrisele de la Marea Moartă); au constituit una dintre cele 7 
populaŃii cu care Evreii s-au confruntat când au intrat în Canaan.  

Heveu, al şaselea născut al lui Canaan, a avut urmaşii Hevei / HeviŃi concentraŃi de la începutul mileniului 
II î.C. în partea cea mai Nordică a Israelului - Mizpah / Metullah, cuneiformele notându-i ca Huwi şi în Cilicia, ei 
având legături cu vecinii Huriani / HuriŃi - în S fiind mai ales în jurul bastionului Sichem 32,20 lat. N, 35,31 long. E 
(azi în Cisiordania); au constituit una dintre cele 7 populaŃii cu care Evreii s-au confruntat când au intrat în Canaan. 

Archeu, al şaptelea născut al lui Canaan, a întemeiat Arqa 34,31 lat. N, 36,02 long. E (azi în Liban), un loc 
aflat în bune contacte peste mare mai ales cu Insula Cipru, fiind un târg important pentru comerŃul de la sfârşitul 
Epocii Pietrei, la intersecŃia vechilor drumuri comerciale ale zonei. 

Sineu, al optulea născut al lui Canaan, a avut urmaşii locuind între Muntele Sinai şi Petra (pe Marele Rift), 
o locaŃie importantă în zonă fiind Rafidim / azi Wadi Feiran 28,42 lat. N, 33,36 long. E: “Perla Sinaiului”, cea mai 
importantă Oază din Peninsula Sinai. 

Arvadeu, al nouălea născut al lui Canaan, s-a stabilit pe Insula Arado / Arwad 34,51 lat. N, 35,51 long. E, 
singura locuită acum a Siriei; Insula a fost înconjurată de un zid Ciclopic şi a dezvoltat în mileniul II î.C. o flotă 
puternică, binecunoscută în Mediterana. 

łemareu, al zecelea născut al lui Canaan, a întemeiat pe coasta Mediterană cetatea Zemar / Şumur, acum 
Tell Kazel 34,42 lat. N, 35,58 long. E în Siria, un mare centru comercial de la început (timp îndelungat a fost vama 
Canaanului, fiind la gura Râului Eleutheros / Kebir - graniŃa sa Nordică - azi frontiera dintre Siria şi Liban). 

Hamateu, mezinul lui Canaan, a înfiinŃat oraşul Hama 35,08 lat. N, 36,45 long. E, azi în Siria, dovedit cu 
vechimea din mileniul V î.C.; de la început citadela lui s-a bucurat de mare prosperitate, regiunea sa fiind bogată 
agricol. 

  
Gherga în Canaan 

 
Canaan este vechea denumire a Israelului / Palestinei dar şi a unor părŃi din Liban, Iordania şi Siria de azi 

(din imediata vecinătate a Egiptului - atât Antic, cât şi actual); Canaan se învecina cu Anatolia în N, Mesopotamia în 
E şi Egipt în S (căci în V avea Mediterana). Gherga în N Israelian a constituit o populaŃie străveche: łinutul 
Gherghe-seilor / Ghirga-siŃilor era în Canaan şi se întindea la S de ÎnălŃimile Golan, în jurul Lacului Galileii - ce în 
timp a fost denumit şi Lacul Ghenezar / Ghe-nizaret, Kineret sau Tiberiada - până în S la Amoreii / AmoriŃii din 
Ierihon şi Iebuseii / IebusiŃii din Ierusalim (cu care de altfel e împărŃit acelaşi paragraf biblic). 

 

 
PopulaŃiile Canaanului 
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Lacul Galileii în prezent are 166 kmp (adâncimea maximă având-o de 43 metri) şi e format de Râul Iordan 

în cursul său de la N spre S, în Riftul Asiatic conectat cu cel African. Râul Iordan e lung de 322 km, izvorăşte din 
Liban, alimentează Lacul Galileii cu apă potabilă şi se varsă în Marea Moartă. Lacul Galileii este la 209 metri sub 
nivelul oceanului planetar, fiind lacul cu apă dulce aflat la cea mai joasă altitudine de pe glob / azi principala sursă 
de apă potabilă a Israelului. Marea Sărată / Moartă este la 420 de metri sub nivelul oceanului planetar şi este cel mai 
jos loc din lume (are 810 kmp şi i se spune aşa deoarece apa sa are sare aproape o treime). Înaintea sosirii Evreilor - 
a căror denumire provenea din înŃelesul pentru “străini” în spaŃiul dintre Mesopotamia şi Egipt - cele 7 populaŃii care 
stăpâneau actualul Israel au fost / alfabetic: Amoreii / AmoriŃii, Canaaneii / CanaaniŃii, Ferezeii / FereziŃii, 
Gherghe-seii / Ghirga-siŃii, Heteii / HitiŃii, Heveii / HeviŃii şi Iebuseii / IebusiŃii: 

• Amoreii / AmoriŃii, de statură mare, foarte solizi, locuiau lângă Marea Moartă dealurile Transiordaniei 
- adică pe ambele maluri ale Iordanului - şi cooperau îndeaproape cu Iebuseii / IebusiŃii şi Heteii / 
HitiŃii; scrierea timpurie Babiloniană le numea teritoriul Ghirghir / Gir-Gir 

• Canaaneii / CanaaniŃii erau comercianŃi vestiŃi ce ocupau bogatele văi din centrul Ńării, între łinutul 
Gherghe-seilor / Ghirga-siŃilor şi Mediterană; au fost printre strămoşii Fenicienilor 

• Ferezeii / FereziŃii locuiau la graniŃa cu Egiptul, împrăştiaŃi de la câmpie până pe dealuri şi locuiau în 
aşezări lipsite de fortificaŃii, buni călăreŃi, rude cu Gherghe-seii / Ghirga-siŃii; urmaşii lor au fost puşi 
la munci de corvoadă de către Evrei 

• Heteii / HitiŃii au ajuns până în S ocupându-se cu ciobănitul şi deseori erau aliaŃi cu Amoreii / AmoriŃii 
iar uneori cu Heveii / HeviŃii (aveau păr castaniu, în contrast cu cel al vecinilor Egipteni); la începutul 
mileniului II î.C. au constituit un mare Imperiu, din Anatolia (unde regiunile neocupate de ei au fost 
doar Troia GherghiŃilor şi Caria Gherga-nilor), având unul dintre cele mai puternice state ale vremii 

• Heveii / HeviŃii s-au păstrat ca populaŃie distinctă în vecinătatea Nordică a Gherghe-seilor / Ghirga-
siŃilor; locuiau inclusiv peşterile din Masivul Seir, între Edom şi Şehem, avându-şi ca loc principal 
Muntele Hermon / Sirion şi au fost aliaŃi cu Heteii / HitiŃii 

• Iebuseii / IebusiŃii colaborau mult cu Amoreii / AmoriŃii şi la fel ca Heveii / HeviŃii şi Heteii / HitiŃii au 
fost puternic influenŃaŃi de Hurianii / HuriŃii veniŃi în mileniul III î.C. din E - Canaanul fiind numit 
Huru de către Egipteni; zona lor se întindea în S până la Hebron (în peştera căruia în mileniul II î.C. a 
fost îngropat patriarhul Semit Avram - ai cărui fii au fost înaintaşii Arabilor şi Evreilor - acela cerând 
localnicilor, conform Facerea 23:4 “Eu sunt între voi străin şi pribeag; daŃi-mi dar în stăpânire un loc 
de mormânt la voi”) 

Ierihon 31,52 lat. N, 35,27 long. E - însemnând “oraşul palmierilor” - a fost prima aşezare din lume 
prevăzută cu ziduri de apărare în jurul caselor circulare din cărămidă de lut (cele mai vechi structuri cunoscute în 
lume din acest material de construcŃie). E de remarcat că etimologia şi istoricul denumirii Jericho reverberează cu 
Gherga, conform observaŃiei de pildă din 1995 a lingvistului Canadian Mike Campbell (de altfel, după cum de 
exemplu a fost menŃionat de către Patrologia Greacă, locuitorii săi Amorei / AmoriŃi proveneau din Regatul Mari ce 
în mileniul III î.C. a avut pe Eufrat capitala Terga / Terqa, azi localitatea Siriană Tel Aşara 34,55 lat. N, 40,34 long 
E, conducerea sa stabilindu-se acolo când a sosit din Bazinul Ghaggar / N Indiei; e de ştiut că în regiunea 
Ghergară - pe malul drept al Eufratului - sunt mănăstiri vechi, ce ultima oară au fost active Medieval iar FortăreaŃa 
Ghergher / Gerger de pe Eufrat le apăra). Ceea ce este interesant e că zidurile Ierihonului au fost ridicate înaintea 
descoperirii agriculturii, locuitorii săi fiind sedentari din alte motive decât cultura pământului (la început, oamenii 
depindeau de plantele sălbatice, pe care nu le plantau, ci doar le coseau cu obiecte ascuŃite, din cremene, strivindu-le 
cu pietre). Pentru a se apăra, au construit ziduri înalte de mai mulŃi metri în jurul locuinŃelor, precum şi un turn de 
apărare; accesul în vârful turnului se făcea pe o scară cu trepte tăiate în piatră. Ierihon este localitatea aflată la cea 
mai joasă altitudine de pe planetă, fiind la 250 metri sub nivelul mării (cel mai aproape de “inima” Pământului), în 
dispută pentru poziŃia primatului drept cel mai vechi oraş din lume cu alte câteva, tot orientale. Papa Clement - 
succesorul la Roma a Sfântului Petru în secolul I - a scris că pe timpul când strămoşul Evreilor Isac, fiul lui Avram, 
avea 64 de ani (adică la începutul mileniului II î.C., acela fiind musafir acolo), personal regele Ghirga-siŃilor 
muncea la ridicarea unuia dintre zidurile înconjurătoare ale Ierihonului. 

Ierusalimul - oraş sfânt, însemnând “al păcii” - este acum cea mai mare localitate şi capitala Israelului 
(Iebuseii / IebusiŃii l-au înconjurat cu un zid şi l-au apărat până când Evreii conduşi de regele lor David - ce în 
Ebraică nu era nume propriu, însemnând “comandant” - l-au cucerit, Evreii mutându-şi atunci capitala din Hebron, 
acolo). Aşezarea a fost înfiinŃată în mileniul IV î.C. şi era un târg Antic important. În timp, localitatea a devenit de 
referinŃă religioasă esenŃială nu numai pentru Evrei dar atât pentru creştini, cât şi pentru musulmani. 
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Zer (în Română - şi nu numai - însemnând lichidul ce se separă de lapte după coagulare) 32,54 lat. N, 35,37 
long. E, având suburbiile Betsaida şi Capernaum, la vărsarea Râului Iordan în Lacul Galileii, exista din mileniul IV 
î.C. şi a fost cel mai mare oraş din Galileea la cumpăna dintre mileniile II şi I î.C., constituind bastionul de rezistenŃă 
împotriva Evreilor al Gherga-nilor, adică Gherghe-seilor / Ghirga-siŃilor, printr-un Regat ce cuprindea zeci de 
aşezări din jur; ei constituiau una dintre populaŃiile Hamite care stăpâneau zona dinaintea invaziei Evreilor şi n-au 
putut fi ocupaŃi de aceia (Ham / eponimul HamiŃilor - ştiut ca Hermes de Greci şi Romani - a rămas în memoria 
colectivă prin extraordinara sa facultate de a-şi exprima gândurile prin cuvinte, atât verbal cât şi în scris). Gherga-
nii din Galileea au fost meşteri în confecŃionări - inclusiv de clădiri - din cretă / calcar şi lut (fiind consideraŃi 
precursorii masonilor); după cum se ştie, urmaşii lui Ham au construit - prin maniera tipic megalitică - Turnul Babel 
în Babilon.  

 
Turnul Babel 

 
Vechea credinŃă a Babilonienilor era elocventă: şi-au plasat capitala în centrul lumii lor, pe axa ce unea 

Cerul şi Pământul. Turnul Babel / Ba-Bel (respectiv poarta de acces pentru bătrâna zeiŃă, menŃionat la începutul 
capitolului 11 din Facerea / Geneza, în Vechiul Testament) este cunoscut ca fiind prima încercare de instituire a unui 
sistem unic de guvernare prin care omul a căutat unitate şi prosperitate. La 755 de ani după Potop, conform 
calculelor creştinilor, în Babilon 32,32 lat. N, 44,25 long. E - principalul acces în oraş fiind prin Poarta lui Iştar - 
conducătorul aceluia, uriaşul împărat Nimrod, fondatorul civilizaŃiei Sumeriene, care a domnit 56 de ani, a început 
ridicarea Turnului Babel, ca simbol al puterii sale pentru a atinge Raiul / Paradisul (dar la o cutremurare care a 
distrus jumătate din Turn - ce deja avea 91 metri înălŃime - a fost prins sub dărămături şi a murit). ConstrucŃia 
impresionantă şi arogantă - împăratul Nimrod, “cel dintâi viteaz de pe Pământ” (conform Bibliei, Facerea 10:8), era 
foarte aspru - a dus la neînŃelegeri între localnici şi la fuga unora / ce au abandonat muncile. Nimrod - văr primar cu 
Gherghe-seu / Gherga - reuşise să-şi convingă poporul că fericirea se datorează propriilor eforturi dar decesul său a 
însemnat stoparea şantierului, neamurile lucrătorilor risipindu-se, fiecare făurindu-şi propriul destin şi abandonând 
limba vorbită până atunci. 

 

 
Turnul Babel 

 
Împăratul Nabucodonosor 605 - 562 î.C., fost prinŃ în Karga-miş, a cărui soŃie era din Ghergania / Media 

(pentru care a realizat şi grădinile suspendate, ca una dintre minunile Antice, ea tânjind după locul unde crescuse - 
adică Ghergania - conform consemnărilor preotului Berossos), cu materialul rămas din ruinele Turnului a ridicat pe 
acelaşi loc din Babilon - capitala imperiului său - un zigurat; acela era în vecinătatea templului dedicat divinităŃii 
Ba’al / Bel, de aceeaşi sorginte ca sufletul Ba la Egipteni (ce proteja drumurile şi când Romanii în 116 au dus în 
Dacia cucerită mii de arcaşi Palmirieni - din Iordania şi Siria de azi - ca străjeri ai drumului lor din Banat, prin 
venerarea divinităŃii Bel din Antichitate s-a ajuns la numele Medieval al Districtului Bel, respectiv la denumirea 
localităŃii BelinŃ 45,45 lat. N, 21,45 long. E din judeŃul Timiş / după cum a reflectat şi Dr. Ioachim Miloia 1897 - 
1940 în “Ancheta monografică în comuna BelinŃ” din 1938, că denumirea BelinŃ a pornit de la numele Bel; istoricul 
Român Alexandru Diaconescu susŃinea în 2004 că acele trupe care apărau caravanele erau formate din “foarte buni 
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arcaşi, rezistenŃi la variaŃiile de temperatură, ideali pentru controlul zonelor de câmpie”, mutaŃi cu familii cu tot de la 
Marea Colonadă - care în ceea ce azi e Tadmor 34,33 lat. N, 38,16 long. E pe atunci era intrarea în Imperiul Roman 
- de pe drumul ce lega Orientul de Europa).  

 

 
Palmira 

 
Gherghe-seii / Ghirga-siŃii 

 
Oameni de ştiinŃă Americani din colectivul universitar condus de Dr. Valter Longo au afirmat în 2008 că 

vârstele mari (“matusalemice” / după numele bunicului lui Noe) menŃionate de Biblie sunt posibile prin modificarea 
anumitor secvenŃe din lanŃul ADN - deoarece longevitatea nu Ńine doar de modul de viaŃă, ci şi de determinări 
genetice. 

 

 
LanŃul ADN 

 
Ei au studiat gerontologia prin regenerarea Ńesuturilor (cum ar fi întinerirea forŃată a corpului ce e provocată 

de cancer) şi au indicat o legătură între statura oamenilor şi speranŃa de viaŃă dar şi alte d/efecte apărute datorită 
mutaŃiilor genetice. Cercetătorii care au analizat genetic relatările Bibliei au corelat istoric şi geografic grupările 
umane - cum ar fi Gherga între HamiŃi. Gherghe-seii / Ghirga-siŃii au fost oprimaŃi datorită lui Noe, fiind urmaşii 
lui Ham care odată când a intrat în cortul tatălui său ce era beat (de vinul de lângă Ararat) l-a văzut gol şi a fost 
afurisit pentru asta, neamul său de atunci fiind considerat depravat, episodul fiind descris în Vechiul Testament - 
Facerea / Geneza, capitolul 9: 

“18. Iar fiii lui Noe care au ieşit din corabie, erau: Sem, Ham şi Iafet. Iar Ham era tatăl lui Canaan.  
19. Aceştia sunt cei trei fii ai lui Noe şi din aceştia s-au înmulŃit oamenii pe pământ.  
20. Atunci a început Noe să fie lucrător de pământ şi a sădit vie.  
21. A băut vin şi, îmbătându-se, s-a dezvelit în cortul său.  
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22. Iar Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său şi, ieşind afară, a spus celor doi fraŃi ai săi.  
23. Dar Sem şi Iafet au luat o haină şi, punând-o pe amândoi umerii lor, au intrat cu spatele înainte şi au 

acoperit goliciunea tatălui lor; şi feŃele lor fiind întoarse înapoi, n-au văzut goliciunea tatălui lor.  
24. Trezindu-se Noe din ameŃeala de vin şi aflând ce i-a făcut feciorul său cel mai tânăr,  
25. A zis: ‘Blestemat să fie Canaan! Robul robilor să fie la fraŃii săi!’  
26. Apoi a zis: ‘Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Sem; iar Canaan să-i fie rob!  
27. Să înmulŃească Dumnezeu pe Iafet şi să se sălăşluiască acesta în corturile lui Sem iar Canaan să-i fie 

slugă’.”  
 

 
Ararat 

 
Blestemul tatălui Noe asupra fiului Ham s-a confirmat apoi prin marile rate de lepră şi albinism între 

familiile fiilor săi mijlocii şi prin destinele urmaşilor primului şi ultimului născut: Kuş / Cuş şi Kanaan / Canaan; ca 
o compensare, după cum au afirmat numeroşi teologi şi istorici, descendenŃii mezinului (printre care au fost 
Gherganii) au fost cei mai cultivaŃi - harnici şi învăŃaŃi - dintre oameni. Ham / Hermes - tatăl lui Canaan - cinstit de 
Romani ca Mercur, zeul comerŃului, a fost menŃionat de Greci ca mai având cu consoarta sa Afrodita / Venus 
progenitura asexuată Atlantiades (de unde “hermafrodismul”) şi ca fiu pe Priap (de unde “priapismul”). Semnul lui 
Ham / Hermes a fost Keryke-ionul (caduceul, însemnând “controlul lui Ka”): bastonul heraldic al mesagerului / 
vestitorului (uneori, el avea aripi la sandale, la care se adăugau 2 panglici, înlocuite de unii cu şerpi, aşa cum acum 
apare pe sceptrul patriarhului Românilor; e de ştiut că din termenul Grecesc ce înseamnă “mesager” a derivat 
cuvântul “înger”, în secolul I Grecul Dionisie Areopagitul indicând că îngerii aveau menirea de a urmări evoluŃia 
aştrilor şi a oamenilor). 
 

 
Bunicul Gherga cu Kerykeion 
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În prima carte a lui Moise (Facerea / Geneza, capitolul 15, despre credinŃa şi dreptatea lui Avram), stă scris 
că teritoriul Gherghe-seilor / Ghirga-siŃilor - faimosul pământ al łării Sfinte, promis Evreilor, înfăŃişat în harta 
următoare - a fost făgăduit seminŃiei lui Avram, căruia aşa de mult i-a plăcut acea zonă când a vizitat-o, încât a ajuns 
s-o lase urmaşilor, deşi nu-i aparŃinea, invocând că Dumnezeu i-a spus aşa; mult mai târziu decât populaŃia Hamită a 
Gherga-nilor a apărut populaŃia Semită a Evreilor, la începutul mileniului II î.C., din Avram (cuvântul “semi” 
însemnând şi “jumătate” - cu referire la culoarea mulatră) care s-a remarcat - învăŃând în Canaan - prin a jertfi 
animale în loc de cruda jertfă umană a primului născut.  

 

 
Pământul promis Evreilor 

 
“18. În ziua aceea a încheiat Domnul legământ cu Avram, zicând: ‘Urmaşilor tăi voi da pământul acesta de 

la râul Egiptului până la râul cel mare al Eufratului;  
19. Voi da pe Chenei, pe Chenezei, pe Chedmonei,  
20. Pe Hetei, pe Ferezei, pe Refaimi,  
21. Pe Amorei, pe Canaanei, pe Hevei, pe Gherghesei şi pe Iebusei’.”  
Meşterii Chenei / CheniŃi (descendenŃii lui Cain / fiul perechii primordiale Adam şi Eva, deseori aliaŃi cu 

AmaleciŃii), vânătorii Chenezei / CheniziŃi din actualul deşert Arab, înaintaşii Chedmonei / CadmoniŃi şi înalŃii 
Refaimi / RefaimiŃi din răsăritul Iordanului au fost nominalizaŃi pentru definirea extinderii pe lângă cele 7 populaŃii 
primordiale ale Canaanului - între care erau Gherga-nii (printre alŃii, strămoşul Ilirilor şi Tales din Milet 635 - 543 
î.C. - “părinte al ştiinŃelor”, primul dintre “cei 7 înŃelepŃi Greci” - au fost descendenŃi CadmoniŃi); uriaşii Refaimi / 
RefaiŃii erau înrudiŃi cu Nefilimii sau Ghergasi (numele generic al celor rezultaŃi din împerecherea fiilor Domnului - 
mari oameni - cu localnicele de condiŃie modestă). În 1822, Universitatea Harvard a publicat “Cronicile lui Eri” de 
Irlandezul Roger O’Connor (despre care nu toŃi cred că le-a tradus din scrierile Antice), în care o parte însemnată a 
GhirgasiŃilor din Canaan apare înfiinŃând în Peloponez primele localităŃi ale Grecilor, ca populaŃie Pelasgă; e de 
ştiut că istoric prima migraŃie a agricultorilor CadmoniŃi din Canaan în Creta a fost la sfârşitul mileniului V î.C., în 
timpul lui Osiris. În 2005, cercetătorul Aromân din Macedonia Branislav Stefanoski a arătat că la sfârşitul mileniului 
III î.C., după inundaŃii masive în Balcani, s-au produs mişcări de populaŃii, ale unor BănăŃeni spre S, îndeosebi în 
Coşava / Kosova, Valea Axios / Vardar, mlaştinile unde ulterior s-a dezvoltat Antica Macedonie, Depresiunea 
Gorca / Korca (în actuala Albanie) şi a unor CadmoniŃi din Canaan spre V - într-un al doilea val - până la întâlnirea 
lor în Peloponez, azi în Republica Elenă. Grecii au reŃinut despre Kadmos / Cadmus că a fost însurat cu Ghergana 
Harmonia - fiică a lui Zeus - şi că fratele lui Cadmus (care a întemeiat şi portul Cadmeia din Caria / regiunea 
Anatoliană a GherghiŃilor) a fost Cilix - în regiunea Anatoliană Cilicia - iar sora lor a fost Europa: mama regelui 
Minoas din Creta, cel de la care cultura Insulei a fost denumită “Minoică”. 
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Între cei mari la statură din Canaan, pe lângă Refaimii din Başan (ultimul dintre ei a fost renumitul 
conducător Og menŃionat de Biblie în a cincea carte a lui Moise, cu patul imens de metal, al cărui frate Sihon îi 
conducea pe Amorei) mai erau Gherga-nii şi uriaşii denumiŃi Hurit ca E-mimi, Zomzo-mimi, etc. De pildă, 
Deutoronomul 2 consemnează: 

“10. Înainte au locuit acolo Emimii, popor mare, mult la număr şi înalt la statură, ca fiii lui Enac  
11. Şi aceştia se socoteau printre Refaimi, ca fiii lui Enac; iar MoabiŃii îi numesc Emimi. 
20. Acesta se socotea a fi pământul Refaimilor, căci Refaimii locuiseră înainte într-însul. AmoniŃii însă îi 

numeau Zomzomimi.  
21. Poporul acesta fusese mare, mult la număr şi înalt la statură, ca fiii lui Enac”. 
DescendenŃii lui Enac (consemnaŃi încă dinaintea lui Moise - antediluvian - de către patriarhul Enoch / 

Enoh) erau notaŃi de Sumerieni ca Gherga-nii Anunnaki / “prinŃii Anu”: aceiaşi identificaŃi în Golan ca observatorii 
Grigori. Istoria biblică indică Gherga-nii drept pricepuŃi şi în lucrul cu lutul, pe malurile Lacului Galileii, înaintea 
sosirii Evreilor în Canaan. Este de ştiut că înaintea scrierii Bibliei, neamurile erau memorate de Evrei printr-un 
sistem ce aloca denumirile neamurilor câte unui os de la mâini, GhirgaşiŃii fiind baza degetului mare de la mâna 
stângă (impură la SemiŃi, folosită la spălarea fundului / de altfel, din mare vechime răul era asociat cu stânga iar 
binele cu dreapta): 

 

 
 
În a doua carte a lui Moise (Ieşirea / Exodul, capitolul 3, dedicat chemării lui Moise), stă scris că Evreii 

urmau a fi ghidaŃi din Egipt către Canaan de Dumnezeu: “8. M-am pogorât dar să-l izbăvesc din mâna Egiptenilor, 
să-l scot din Ńara aceasta şi să-l duc într-un pământ roditor şi larg, în Ńara unde curge miere şi lapte, în Ńinutul 
Canaaneilor, al Heteilor, al Amoreilor, al Ferezeilor, al Ghergheseilor, al Heveilor şi al Iebuseilor”, Moise 
anunŃându-şi şefii de triburi despre aceasta “17. Şi mi-a mai zis: ‘Vă voi scoate din împilarea Egiptului şi vă voi 
duce în pământul Canaaneilor, al Heteilor, al Amoreilor, al Ferezeilor, al Ghergheseilor, al Heveilor şi al Iebuseilor, 
în pământul unde curge miere şi lapte’.”  

În aceeaşi a doua carte a lui Moise, în capitolul 13 (despre sfinŃirea celor întâi-născuŃi), Domnul i-a spus lui 
Moise să marcheze ziua ieşirii Evreilor din Egipt: “5. Iar când te va duce Domnul Dumnezeul tău în Ńara 
Canaaneilor, a Heteilor, a Amoreilor, a Heveilor, a Iebuseilor, a Ghergheseilor şi a Ferezeilor, pentru care S-a jurat 
El părinŃilor tăi să-Ńi dea Ńara unde curge miere şi lapte, să faci slujba aceasta în această lună”.  
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Capitolul 23 din a doua carte a lui Moise este despre sărbători:  
“23. Când va merge înaintea ta îngerul Meu, povăŃuitorul tău, şi te va duce la Amorei, la Hetei, la Ferezei, 

la Canaanei, la Gherghesei, la Hevei şi la Iebusei, şi-i voi stârpi pe aceştia de la faŃa voastră,  
24. Atunci să nu te închini la dumnezeii lor, nici să le slujeşti, nici să faci după faptele acelora, ci să-i 

zdrobeşti de tot şi să strici stâlpii lor”.  
În capitolul 33 din a doua carte a lui Moise (Moise se roagă pentru popor. Doreşte să vadă slava Domnului) 

este întărit sprijinul Domnului: 
“2. Eu voi trimite înaintea ta pe îngerul Meu şi va izgoni pe Canaanei, pe Amorei, pe Hetei, pe Ferezei, pe 

Gherghesei, pe Hevei şi pe Iebusei” 
Iar capitolul 34 (Alte table ale legii) din a doua carte a lui Moise cuprinde:  
“11. Păstrează ceea ce îŃi poruncesc Eu acum: Iată Eu voi izgoni de la faŃa ta pe Amorei, pe Canaanei, pe 

Hetei, pe Ferezei, pe Hevei, pe Gherghesei şi pe Iebusei.  
12. Fereşte-te să intri în legătură cu locuitorii Ńării aceleia, în care ai să intri, ca să nu fie ei o cursă între voi.  
13. Jertfelnicele lor să le stricaŃi, stâlpii lor să-i sfărâmaŃi; să tăiaŃi dumbrăvile lor cele sfinŃite şi dumnezeii 

lor cei ciopliŃi să-i ardeŃi în foc”  
E de ştiut că pentru dumbrăvile Gherga-nilor din Canaan ca perimetrele vegetale bogate în crengi dedicate 

cultului orgiastic consumat în sfintele crânguri destinate anume, aflate sub patronajul ZeiŃei FertilităŃii, textul 
Ebraic al Vechiului Testament - adică formatul original - folosea cuvântul Aşera (al Doamnei-zeu, soŃia lui 
Dumnezeu).  

Deuteronomul - a cincea carte a lui Moise - în capitolul 7 se referă la oprirea prieteniei Evreilor cu 
“păgânii”, indicându-se izgonirea ori nimicirea populaŃiilor vechi (admise totuşi ca mai importante decât triburile 
Evreieşti), adică între alŃii şi pe Gherghe-sei / Ghirga-siŃi:  

“1. Când Domnul Dumnezeul tău te va duce în pământul la care mergi ca să-l moşteneşti şi va izgoni de la 
faŃa ta neamurile cele mari şi multe şi anume: pe Hetei, pe Gherghesei, pe Amorei, pe Canaanei, pe Ferezei, pe 
Hevei şi pe Iebusei - şapte neamuri, care sunt mai mari şi mai puternice decât tine  

2. Şi le va da Domnul Dumnezeul tău în mâinile tale şi le vei bate, atunci să le nimiceşti, să nu faci cu ele 
legământ şi să nu le cruŃi.  

3. Să nu te încuscreşti cu ele: pe fiica ta să nu o dai după fiul lui şi pe fiica lui să nu o iei pentru fiul tău,  
4. Că vor abate pe fiii tăi de la Mine ca să slujească altor dumnezei, şi se va aprinde asupra voastră mânia 

Domnului şi curând te va pierde.  
5. Ci să faceŃi cu ele aşa: jertfelnicile lor să le stricaŃi, stâlpii lor să-i dărâmaŃi, dumbrăvile lor să le tăiaŃi şi 

idolii dumnezeilor lor să-i ardeŃi cu foc.  
6. Că eşti poporul sfânt al Domnului Dumnezeului tău şi te-a ales Domnul Dumnezeul tău ca să-I fii 

poporul Lui ales din toate popoarele de pe pământ.  
7. Şi Domnul v-a primit, nu pentru că sunteŃi mai mulŃi la număr decât toate popoarele - căci sunteŃi mai 

puŃini la număr decât toate popoarele,  
8. Ci pentru că vă iubeşte Domnul; şi ca să Îşi Ńină jurământul pe care 1-a făcut părinŃilor voştri, v-a scos 

Domnul cu mână tare şi cu braŃ înalt şi v-a scăpat din casa robiei şi din mâna lui Faraon, regele Egiptului”.  
Capitolul 20 (Legi pentru război) din aceeaşi carte a cincea a lui Moise / Deuteronomul dă sfaturi dure: 
“16. Iar în cetăŃile popoarelor acestora pe care Domnul Dumnezeul tău Ńi le dă în stăpânire, să nu laşi în 

viaŃă nici un suflet;  
17. Ci să-i dai blestemului: pe Hetei şi pe Amorei, pe Canaanei şi Ferezei, pe Hevei, pe Iebusei şi pe 

Gherghesei, precum Ńi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău” 
Evreii nu agreau populaŃiile din zonă - ce credeau în puterea regeneratoare, naturală, a fertilităŃii - şi 

respingeau învăŃăturile localnicilor autohtoni printre care s-au stabilit; în Biblie (compusă din 2 părŃi - Vechiul şi 
Noul Testament), primele scrieri - de la sfârşitul mileniului II î.C. - sunt grupate în Tora / Pentateuh, care constă din 
cele 5 cărŃi ale lui Moise: Facerea / Geneza, Ieşirea / Exodul, Leviticul, Numerii şi Deuteronomul, fiind secŃiunea de 
început a Vechiului Testament. Despre Tora e de ştiut că însemna exprimarea prin cuvinte de către Thot a voinŃei lui 
Ra (aşa după cum de exemplu a arătat în 2011 şi lingvistul Joe Lanyadoo în “Originile limbajului”), fiind ulterior 
zise ca ale lui Moise deoarece acela era liderul cult al Evreilor, care a plecat din Sinai spre Canaan în văzul tuturor 
cu ceva scris: TăbliŃele Decalogului; la sfârşitul mileniului II î.C., Fenicienii îl venerau pe înŃeleptul Taautos ca “taur 
solar”, conform preotului Fenician Sanchoniathon din secolul XI î.C. “el fiind acelaşi numit Thoth de Egipteni şi 
Hermes de Greci”: Hermes / Ham a introdus scrierea, tatăl lui impunând utilizarea sării de către oameni (în secolul I 
î.C., Romanul Varro a scris că “părinŃii lui erau aceiaşi cu Cerul şi Pământul”). Gherganii din Canaan - respectiv 
Ghergheseii / GhirgasiŃii - au fost numiŃi şi GherghiŃi, de multe surse. Astfel, ca exemple: în 1934 cercetarea 
Germanului Joseph Karst a indicat numele ca aparŃinând aceleiaşi populaŃii Caucaziene - de la GherghiŃi 
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(denumirea Greacă) în Anatolia până la Gherghesei în Palestina; în 2003, profesorul Pairman Bowman de la 
Universitatea Americană din Beirut / Liban a întărit identificarea GherghiŃilor Greci cu GhirgasiŃii / Gherghesii 

Palestineni, etc. Canadianul Keith Hunt a studiat migraŃia naŃiunilor şi a găsit că GhirgasiŃii din Palestina erau 
aceiaşi cu Kirkishati şi Qarqish / Qaraqisha identificaŃi de Englezul Bill Cooper lângă Damasc / Siria, de 
Britanicul Theophilus Pinches 1856 - 1934 şi reverendul Henry Sayce 1845 - 1933, profesor la Oxford 51,45 lat. N, 
1,15 long. V / Anglia, cu Gargarii din Caucaz care au populat Georgia şi GherghiŃii din Anatolia şi cu Fenicienii 
din Cartagina menŃionaŃi de textele punice (denumirea punică era cea Latină pentru Cartaginezi / adică Fenicieni). E 
de ştiut că Damasc - capitala Siriei - e vechea denumire Egipteană pentru “oraşul lui Ham” / iniŃial local Ad Ham). 
În Ugaritul din N Canaanului / azi Ras Samra în Siria 35,36 lat. N, 35,47 long. E, înaintea venirii Evreilor, 
Ghergheseii / GhirgasiŃii au fost atestaŃi drept Ghirgaş: urmaşii pelerinilor şateni cu ochi deschişi la culoare 
(cetatea exista din mileniul VII î.C.), Ghirgaş acolo însemnând “fiii lui Ghirga”. Gherganii erau numiŃi de către 
Hetei / HitiŃi drept Karkisa, de către Egipteni drept Kirkaş iar de către Evrei pe Valea Iordanului - între Lacul 
Galileii şi Marea Sărată / Moartă - drept Gherghesei / Gergesus.  
 

Alte nume biblice 
 

 
Gheşurit 

 
GheşuriŃii erau oamenii din Gheşur, în N regiunii Ghilead / Galaad din răsăritul Râului Iordan, între 

Muntele Hermon / Sirion de 2814 metri altitudine şi Lacul Galileii (Ghenezar / Ghenizaret, loc împădurit, populat şi 
de Refaimi, de GhirziŃi şi GhirgasiŃi, încă dinaintea existenŃei Evreilor, corespunzător şi Enciclopediei Biblice); 
GheşuriŃii locuiau o zonă ştiută drept “refugiu”, din tuf negru (fertilă agricol) în care au avut aşezări foarte vechi 
întărite din piatră, construite fără ciment - extrem de solide - cu ziduri înalte, groase de peste un metru şi porŃi cu 
încuietori.  

 

 
Uşă din Gheşur 
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Erau pricepuŃi în lupte, mari de statură şi - similar cu apusenii Galileeni direct numiŃi anterior lor Gherghe-
sei / Ghirga-siŃi - n-au putut fi cuceriŃi şi dominaŃi de către Evrei. În timpul Vechiului Testament, GheşuriŃii aveau 
fortăreŃe puternice mai ales în Zer şi în zona Argob / azi Lejah. GheşuriŃii apar doar în Vechiul Testament - în a 
cincea carte a lui Moise 3:14, cartea lui Iosua 12:5, 13:2, 13:11, 13:13, cartea întâia a regilor 27:8, cartea a doua a 
regilor 3:3, 13:37, 13:38, 14:23, 14:32, 15:8 şi cartea întâia a cronicilor 2:23, 3:2 - pentru că în timpul Noului 
Testament au fost cunoscuŃi numai sub numele de Gherghe-sei / Ghirga-siŃi. Referindu-se la HitiŃii din Palestina şi 
Ńările vecine, Americanul Randolph Williamson a scris în 1890: “GheşuriŃii erau legaŃi de cei din Gujarat / NV 
Indiei iar pe Muntele AmaleciŃilor şi în Kadeş trăia şi populaŃia Leka - menŃionată împreună cu Karke-miş din Siria 
- care exista şi pe Muntele Gherizim, în alianŃă cu HitiŃii”; e de observat că şi acum în Gujarat se practică muzica 
religioasă Garbha, cu dansul Garbha al femeilor purtând fuste Ghagra iar Gherizim - după cum reiese din 
originalul Evreiesc al Vechiului Testament - era “Muntele GhirziŃilor” (al localnicilor găsiŃi de Evrei când au 
invadat zona). GhirziŃii / Ghirzenii au fost locuitorii Ghezerului (în apusul Cisiordaniei şi Ierusalimului) cunoscuŃi 
drept tăietori de lemne / păduri. Sunt menŃionaŃi de Biblie împreună cu Gheşurenii, în capitolul 27 din cartea întâia 
a regilor: “8. În vremea aceea a ieşit David cu oamenii săi şi au năvălit asupra Gheşurenilor, Ghirzenilor şi 
AmaleciŃilor, care locuiau demult această Ńară până la Şur şi până la Ńara Egiptului”.  

Gheşurenii trăiau în Fâşia Gaza şi au fost exterminaŃi de către David împreună cu AmaleciŃii, ambele 
grupări fiind prin tradiŃie ostile Evreilor / conform Americanei Diana Edelman de la Universitatea Chicago. 
Gheşurenii - prezenŃi în zonă de la mijlocul mileniului III î.C. - au avut ghinionul distrugerii fortificaŃiilor lor 
datorită unui cutremur la începutul domniei lui David; principala lor localitate a fost Gherar / azi Tel Haror 31,23 
lat. N, 34,36 long. E, unde patriarhul Semit Avram a locuit o vreme săpând fântâni, îmbogăŃindu-se prin prietenia lui 
atunci cu conducătorul de acolo (după aceea însă pretinzând întreg Canaanul, ca voinŃa Domnului). O locaŃie Sudică 
Carcaa / Karkaa a fost indicată în Vechiul Testament de Iosua 15:3. 

GheşuriŃii, Gheşurenii şi Ghirzenii / GhirziŃii au fost vechi neamuri, înaintea apariŃiei Gherşomienilor / 
GherşomiŃilor (care erau Evrei din tribul levitic - urmaşi ai lui Gherşom / Gershom - împroprietăriŃi cu ÎnălŃimile 
Golan). Dintre acestea, vecini în timpul Vechiului Testament cu Gherghe-seii / Ghirga-siŃii (care constituiau una 
dintre cele 7 populaŃii ale Ńării) au fost GheşuriŃii - cărora de altfel Biblia le acordă atenŃia mai mare.  
 

łinutul Gherghe-seilor / Ghirga-siŃilor 
 

łinutul Gherghe-seilor / Ghirga-siŃilor era plasat în N Canaanului şi tot teritoriul său a fost dorit de Evrei; 
în acea zonă accentul oamenilor era mai gutural decât în restul Canaanului. De la Ghor / Garu - numele regiunii de 
pe cursul superior al Iordanului - musulmanii numesc aşa şi Râul Iordan (Râul în Română este Iordan, local este 
Ghiordan şi sonorizat internaŃional este Giordan, etc.); în Antichitate, zona Gherganilor era cea a Ghiordanului. 
łinutul Gherganilor / GherghiŃilor (Ghergheseilor / GhirgasiŃilor) era în preajma Lacului Galileii / Ghenezar - 
pe aceiaşi crăpătură a scoarŃei terestre în care a apărut omul, în capătul opus, Nordic, faŃă de locul primordial de 
origine Africană Gherga. În Galileea mileniului II î.C., Ghergarii / Gherganii erau ştiuŃi în timpul Vechiului 
Testament ca Ghirga-siŃi mai mult concentraŃi nu în N - Ghor / Garu - ci în S şi V Lacului Ghenezar, la E fiind 
GheşuriŃii, răspândirea lor ajungând ca în timpul Noului Testament să fie recunoscută în tot arealul Galileii cu 
genericul de Gherghe-sei. În versiune Egipteană, Canaanul - la răsărit de Egipt - era “Huru după Hemi” iar Siria era 
Kharu; Biblia de altfel a scris despre vecinii Ghirga-siŃilor / Gherghe-seilor din N şi E ca fiind Horei / HoriŃi, 
respectiv Huriani / HuriŃi (divinul împărat Kirta, al cărui tron era străjuit de lei, întemeietorul ultimei dinastii Hurite 
la mijlocul mileniului II î.C., a rămas în legenda Ugarită că suferind de insomnie a asediat cetatea unde era femeia 
dorită de el - tema Troiei - cu sunet tare de trompete, aşa cum ulterior au procedat Evreii la Ierihon; descendenta sa, 
frumoasa prinŃesă Ghergară Nefertiti, măritată cu faraonii Amen-hotep III şi IV, a susŃinut în Egipt monoteismul - 
de care a aflat apoi Moise - unii profeŃi Evrei prezicând în oracolele lor că faptele petrecute se pot repeta / în înŃeles 
primar, a profeŃi însemna a vorbi în stare de extaz). Numele Siriei a fost prin adaptarea Greacă după vechiul nume 
Ghera / Kera - Etrusc Kara, Basc Herri - ce intermediar a devenit Huru şi apoi în Luviană / graiul Leka drept Suru 
(de aceea Capadocii erau denumiŃi “Sirienii Albi”). E de ştiut că urmaşii MoabiŃi şi AmoniŃi ai lui Lot (nepotul lui 
Avram) de lângă ruinele Gharqa 30,32 lat. N, 35,31 long. E s-au stabilit îndeosebi în oraşul Karka / azi Al-Karak 
31,11 lat. N, 35,42 long. E - în actuala Iordanie - ajungând în NE Mării Moarte până la ceea ce azi e Amman 31,56 
lat. N, 35,56 long. E, capitala Ńării. 
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Lacul Ghenezar / Galileea 

 
În jurul Lacului Ghenezar / Galileii, pe lângă scorpioni - ca şi în V Nilului - erau ŃânŃari în dimensiuni şi în 

număr neobişnuit de mari, ce provocau probleme mai ales animalelor mari, între care erau cămilele. Pământurile 
fertile din Galileea produceau grâu şi orz, legume, verdeŃuri şi in (din care se Ńeseau pânze), nuci, smochine, struguri 
- pentru vin şi stafide - precum şi alte fructe; varietatea de grâu “tare” - având spice mici, Ńepi lungi şi rigizi, bogat 
în componentele proteice cumulativ denumite gluten - e numită de Români ghircă, de Ucraineni “hyrka”, etc. 
(denumirea Latină pentru grâu / grâne a fost “granum”). Acele culturi erau suficiente pentru a permite 
numeroaselor aşezări să aibă un nivel de viaŃă relativ ridicat. Lemnul pentru construcŃii venea din munŃii din N şi - 
graŃie Lacului - se dezvoltase şi o adevărată industrie a pescuitului.  
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Alfabetic, łinutul Gherghe-seilor / Ghirga-siŃilor avea ca locuri de rezonanŃă pe teritoriul său inclusiv 

Gadara, Gherasa, Ghergasa, Nazaret, Muntele Tabor, etc. - azi aflate în diversele Ńări ce au împărŃit zona 
respectivă Gherga. 
 

Gadara 

 

 
 

La răsărit de Iordan, între Lacul Galileii şi Marea Moartă, regiunea Ghilead / Galaad e străbătută la mijlocul 
ei de la E spre V de Râul Gherka / Jabbok, ce se varsă în Iordan; partea regiunii Ghilead din N Râului Gherka 
făcea parte în Antichitate din łinutul Gherga (al Gherghe-seilor / Ghirga-siŃilor). Ura Evreilor faŃă de oamenii 
acelei zone a fost consemnată de exemplu şi prin Osea 12:12 din Vechiul Testament: “În Ghilead au săvârşit 
închinări la idoli, în Ghilgal au jertfit demonilor. Jertfelnicele lor să fie dărâmate - grămezi de pietre pe brazdele 
ogorului!” (e de ştiut că în vechime acolo Ghilgal - cu rocada literară L ca R practicată ulterior, iniŃial fiind 
Ghirgar - însemna vechiul cerc sacru de pietre al Ghirgarilor / Ghergarilor, model nesuportat de Evrei, ce 
sistematic la apus de Iordan au distrus sanctuarele de acel tip, după ce au ajuns în Canaan; în Sanctuarele Ghilgal - 
rotunde, marcate astfel cu pietre - Ghirgarii sacrificau boi, până astăzi în lume păstrându-se tradiŃia coridei, adică a 
spectacolului sacrificării taurilor în arene rotunde). Gadara 32,39 lat. N, 35,41 long. E, înfiinŃată în secolul VII î.C. 
pe un promontoriu la 378 metri altitudine, se afla la 10 km SE de Lacul Galileii, lângă cel mai mare afluent al 
Iordanului: Râul Yarmuk / Hieromax. Solul din jur era fertil, creşterea animalelor - mai ales a oilor - era amplă şi 
localitatea se afla pe principala rută comercială a zonei. În dealurile din jurul Gadarei sunt sarcofage sculptate şi 
morminte interesante, cu camere mari, de mai mulŃi metri pătraŃi, închise de uşi din piatră; din secolul IV î.C. a făcut 
parte din Decapolis / Decapole (grupul de centre ale culturii Greceşti, aflate în E Canaanului, ce erau complet 
diferite de aşezările Evreieşti, cu dezvoltare deosebită după trecerea lui Alexandru cel Mare pe acolo).  
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Gadara, după ce a fost capitala regiunii Ghilead a ajuns capitala provinciei Romane Peraea / Perea, 
distrusă de Vespasian în 68 î.C. şi restaurată de Pompei în 63 î.C. iar Augustus - primul împărat Roman - a dat-o 
regelui Irod al Evreilor (pentru că Gadara întreŃinea legături de comerŃ prea strânse cu Petra 30,19 lat. N, 35,26 
long. E) acela conducând-o opresiv, deoarece Evreii erau minoritari în oraş; în N erau băi alimentate de izvoare 
fierbinŃi, incluzând 2 teatre, monumente religioase, multe clădiri importante, fiind un oraş splendid, străbătut de un 
bulevard pavat, pe direcŃia E-V. Oraşul a mai fost ştiut ca Antiochia / Seleucia din 218 î.C. şi a involuat după bătălia 
din 636 a bizantinilor cu musulmanii în vecinătatea sa. În perioada sa de glorie a fost un centru creativ Grec în 
regiune şi a emis monede iar episcopul său a participat la primiile consilii ecleziastice. Azi e modestul sat Iordanian 
Um-Keis / Umm Qays. 
 

Gherasa 

 

 
 

Gherasa / Gerasa 32,16 lat. N, 35,53 long. E, la 40 km SE de Gadara, (azi Jarash / Jerash în Iordania, 
Enciclopedia Biblică afirmând însă că Ghersa / Kersa din apropiere - de pe malul stâng al Râului Semak - ar fi 
putut fi) a fost locuită de la sfârşitul mileniului V î.C., apoi a ajuns să facă parte din Decapolis; de fapt, râul, căruia i 
se spunea în Antichitate “de aur”, împărŃea Gherasa în 2 părŃi - răsăriteană mai veche şi apuseană mai recentă - el 
vărsându-se în Gherka / Zarqa din regiunea Ghilead (numele localităŃii provenea de la Ghirga-siŃii care populau 
regiunea din timpurile pre-Israelite). Alexandru cel Mare la sfârşitul secolului IV î.C. şi apoi Antiochus IV - la 
începutul secolului II î.C. - au ridicat la mare rang aşezarea, ce era sub patronajul zeiŃei Artemis Gergithia (gemenii 
GherghiŃi Artemis şi Apollo au fost numiŃi aşa în Anatolia după zona credincioşilor, a celor care-i adorau ca pe unii 
dintre ei, fiindu-le zei).  
 

 
Templul lui Artemis 
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În refugiul său acolo, Theodorus, conducătorul Filadelfiei (alt oraş din Decapolis, aflat mai în S, fost 
Ammon / al AmoniŃilor, azi Amman - capitala Iordaniei) la începutul secolului I î.C. şi-a ascuns tezaurul după ce a 
fost izgonit de Evrei din Gadara dar curând Evreii au preluat şi Ghersa / Gherasa - oraş numit anterior Garşu / 
Garshu, cu nume provenit de la Gherga-şi ישגרג, după cum a observat în 1622 şi teologul Olandez Hugo Grotius în 
lucrarea “Adevărul despre religia creştină”. Din 63 î.C. Romanii l-au condus, iarna lui 129 / 130 fiind petrecută în 
localitate de către împăratul lor Adrian, atunci ridicându-se la poarta Sudică un arc de triumf. Din secolul II, oraşul a 
avut un hipodrom pentru 15000 de spectatori - lung de 245 metri şi lat de 52 metri - iar din secolul IV, o catedrală 
bizantină închinată Fecioarei Maria (oraşul a avut încă 18 biserici, cel mai numeros grupaj creştin din Decapolis). 
Cucerirea de către musulmani în 635 şi o serie de cutremure ulterioare au distrus localitatea - ce împreună cu Petra 
constituie principalele vestigii arheologice Iordaniene / în Gherasa cele Romane fiind mai bine păstrate decât în 
Italia datorită îngropării peste un mileniu în nisip - iar de atunci şi până în prezent Arabii când se referă la ceva 
foarte ruinat folosesc vorbele “ca ruinele Gherasei”. (E de ştiut despre Petra / Iordania că a fost capitala regiunii 
Edom din S Mării Moarte, fiind condusă în prima jumătate a secolului II î.C. de guvernatorul Gorghia / Gorgias, de 
limbă Greacă din Decapolis, după cum au consemnat primele 2 cărŃi ale macabeilor - adică ale “ciocănarilor” - în 
Vechiul Testament: începând din 165 î.C., el a luptat fără mare succes împotriva Evreilor răsculaŃi, având de partea 
sa inclusiv elefanŃi de război conduşi de hinduşi / 1 Macabei 6:37, în 164 î.C. fiind salvat de la a fi capturat prin 
ajutorul primit din partea unuia dintre călăreŃii săi Traci / 2 Macabei 12:35). 
 

Ghergasa 
 

 
 

Ca o remarcă lingvistică, trebuie ştiut că din vechime sufixul “sa” practicat în regiune a devenit “asa”, 
respectiv “os” la Greci; de referinŃă Antică a fost în E Lacului Galileii localitatea Ghergasa / Gergesa 32,51 lat. N, 
35,36 long. E, în prezent fiind Gherga / Gerga după profesorul Italian Marcello Craveri şi alŃii (pe malul opus, tot 
în łinutul Gherga-nilor, s-a născut Maria Magdalena, într-o familie bogată care s-a mutat în Betania 31,46 lat. N, 
35,15 long. E, lângă Ierusalim, devenind iubita lui Isus, El scoŃând 7 demoni din ea; după răstignirea Lui şi urcarea 
la cer din Betania, Maria Magdalena - devenită “apostolul apostolilor” - a emigrat în interiorul Imperiului Roman, 
din Galileea în Galia, împreună cu fratele ei Lazăr, propovăduind creştinismul printre copiii şi nepoŃii celor bătuŃi de 
Cezar, în S fostei capitale Ghergoa / Ghergovia 45,43 lat. N, 3,08 long. E a Galilor, limba oficială acolo, în actualul 
Sud Francez, până în secolul V fiind Greaca). Aşezarea numită şi Gherghesa a Gherghe-seilor / Ghirga-siŃilor 
(creştinată în timpul lui Isus, imediat după exorcizarea Gherga), nelocuită de Evrei - în zona Ghergasei erau 
crescuŃi şi porci - era strategic aşezată la mijlocul coastei răsăritene a Lacului Galileea şi avea în S său cimitirul, în 
grote aflate lângă malul abrupt. Localitatea Gherga-sa fost înconjurată cu un zid de piatră serios, având un metru 
grosime. În imaginea următoare este o fotografie din 1898 a acelui loc: 
 



 
153

 
 

Decapolis 
 

 
 

În 1768, Francezul Antoine Martiniere a consemnat în “DicŃionarul geografic, istoric şi critic” că Talmudul 
a reŃinut faptul că “o delegaŃie a Ghergheseilor a cerut împăratului Alexandru cel Mare recuperarea Ńării lor 
uzurpate de Evrei”, răspunsul fiind crearea Decapolis: regiunea care a grupat de atunci localităŃile Ghergheseilor 
într-un sincretism ce a dăinuit aproape un mileniu, până la includerea zonei în Califatul Arabilor (e de remarcat că 
dintre descendenŃii celor 7 populaŃii primordiale ale Canaanului, delegaŃia faŃă de împărat a fost formată tocmai şi 
numai de Gherghesei). 
 

 
Decapolis 



 
154

 
Centrele coloniştilor sosiŃi din Antica Macedonie în Canaan, după înglobarea zonei de către Alexandru cel 

Mare în 332 î.C. în Imperiu, au fost populate pe un parcurs ce după o vreme a avut şi reversul său, prin mişcarea 
inversă - din Canaan în Balcani - în care s-a regăsit şi Gherga (ca de exemplu între păstorii Ghega din N Albaniei; 
în 2009, Americanul Cormac O’Brien în “Declinul imperiilor” a scris că “macedonii situaŃi la graniŃa nordică a 
lumii greceşti erau în acelaşi timp diferiŃi şi asemănători elenilor, vecinii lor din sud”). În răsăritul Mediteranei, pe 
atunci Greaca era vorbită doar de elite; la fel cum Decalogul cuprindea de fapt mai mult de 10 porunci, în Decapolis 
(Liga localităŃilor Grecizate de pe ambele părŃi ale Iordanului, aflate în łinutul Gherghe-seilor / Ghirga-siŃilor) au 
fost mai mult de 10 locaŃii, pe lângă cele enumerate deja mai fiind de pildă:  
 

 
Abila 

 
Abila / Raphana 32,40 lat. N, 35,52 long. E azi în Iordania, a existat din mileniul IV î.C. pe locul unde a 

fost simplu îngropat nomadul Abel, fiul lui Adam şi Eva - ajuns acolo din răsăritul Edenului, adică din India, care a 
fost ucis de fratele său sedentar Cain - eveniment tradiŃional marcat în prima zi de luni a lui aprilie. După 
sinuciderea generalului Marc Antoniu 82 - 30 î.C. - iubitul Egiptenei Cleopatra, ai căror urmaşi au condus acea zonă 
- oraşul a găzduit legiuni Romane, pentru mult timp (e de remarcat dimensiunea temporală a timpului dintre 
Cleopatra şi primul faraon - Gherganul Narmer - ce a fost mai mare decât cel de la ea până acum). 

 

 
Arbila 

 
În vecinătatea Gadarei, Arabella / Arbila 32,33 lat. N, 35,51 long. E (azi oraşul Irbid în Iordania) pe Valea 

Yarmuk era o cetate din regiunea Ghilead întemeiată în mileniul V î.C.: una dintre cele mai faimoase podgorii din 
lumea veche a Galileii. A fost un important centru comercial dintotdeauna, azi supranumit “mândria Nordului” / 
Iordaniei, cu cea mai mare densitate a populaŃiei din Ńară, acea zonă a sa fiind şi cea mai fertilă de acolo. 
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Beisan 

 
Beisan / Beth Shean 32,30 lat. N, 35,30 long. E a fost localitatea doicii Nysa a lui Dionisie, zeul vinului 

(HitiŃii îşi spuneau Nesi / Nesili de la ea) iar Romanii, când localitatea a ajuns cea mai mare din Ligă, au populat-o 
cu mulŃi mercenari SciŃi, făcând-o capitala Decapolis; a fost singura aşezare din Decapolis la V de Iordan. În 567, 
preotul Gheorghe a înfiinŃat acolo Mănăstirea Fecioarei Maria (ca bătrân stareŃ, a avut şi premoniŃia unui cutremur 
în noaptea anterioară aceluia, fapt pentru care i-a alarmat pe toŃi călugării, ceea ce a rămas consemnat în anale); 
complexul religios întemeiat a fost bogat decorat cu mozaic, având foarte multe încăperi. 
 

 
Canatha 

 
Canatha / Kanatha 32,45 lat. N, 36,37 long. E (azi Qanawat în Siria) s-a dezvoltat în Decapolis îndeosebi 

din secolul I î.C., în timpul Romanilor emiŃând şi monedele sale proprii. În perioada bizantină a fost un important 
centru creştin, însă a fost distrus de cutremurul din 748. 
 

 
Capitolias 

 
Capitolias / Dion 32,35 lat. N, 35,51 long. E (acum Beit Ras în Iordania) a fost înfiinŃat pe locul unei vechi 

podgorii de Romani, existând până la sosirea Arabilor - locuitorii săi vorbeau Greaca - producând un vin grozav, 
celebru şi dincolo de graniŃele Imperiului; în Mănăstirea de acolo, la sfârşitul secolului VI a trăit venerabilul călugăr 
Georgius, care a impresionat prin empatia sa pe toŃi cei cu care a interferat, fapt consemnat în anul 600 de către 
Teodosie, episcopul regiunii, ca neobişnuit (acela l-a observat din 588 pe călugărul Galilean Gheorghe timp de 12 
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ani, fiind intrigat că era foarte calm - enervant de nesubordonat - “ca o rază de soare în inimile tuturor, ce se putea 
detaşa ca nimeni altcineva prin înfrânarea privirii, auzului şi vorbirii”). 
 

 
Columna lui Traian 

 
Damasc 33,30 lat. N, 36,18 long. E, acum capitala Siriei, este cel mai vechi oraş locuit în continuitate de pe 

planetă (în dispută totuşi pentru titlu cu nu prea îndepărtatele Byblos / Liban - fost Gu-Bala - şi Ierihon / 
Cisiordania). În mileniul I î.C., Regatul său a fost mult timp aliat cu cel vecin al Gheşurului. De acolo în secolul I 
Pavel a reuşit să scape, ajutat de ofiŃerul George, şi tot de acolo era arhitectul Apolodor, ce la comanda împăratului 
Traian a reparat în anul 103 pontonul de 1135 metri de la PorŃile de Fier pe care se trecea până atunci Dunărea - pe 
care s-a făcut invazia Romanilor asupra GeŃilor - dar şi Columna din Roma (prin interiorul căreia este o scară).  
 

 
Ghilgal Refaim 

 
Gheşur / Geshur 32,49 lat. N, 35,43 long. E din zona ÎnălŃimilor Golan, populat de Gherga, a fost refugiul 

fortificat de rezistenŃă împotriva Evreilor / unele reşedinŃe având şi subterane elaborate. Regiunea a fost locuită din 
timpuri străvechi (monumentul Ghilgal Refaim - sau Galgala ori Golgol / Gorgor - de la sfârşitul mileniului IV î.C. 
e de exemplu relevant, asemănător fiind cercul de pietre contemporan lui atunci de pe Vârful Gargaros, ce patrona 
Troia) şi este o zonă plină de urmele uriaşelor citadele din piatră ale locuitorilor săi. Evreii după ce din exodul lor 
Egiptean au trecut Iordanul pe malul Vestic - din prudenŃă, imitând obiceiul Canaanit instaurat de Ghergarii din 
Gheşur - fiind pe un teritoriu nou, lângă Ierihon au făcut ceva neobişnuit lor: un Ghirgar / Ghilgal, din 12 pietre 
aranjate în cerc (după cum a consemnat cartea lui Iosua Navi în capitolul 4); e de remarcat mimetismul Evreilor la 
invazie - similar comportându-se de pildă şi Romii / łiganii când ajung într-un mediu nou, prin însuşirea din 



 
157

caracteristicile autohtonilor - ei apoi dezicându-se de aşa ceva (distrugând Sanctuarele de tip Ghirgar / Gilgal 
oriunde au putut). E de observat că Ghilgal de lângă Ierihon a fost cel mai sfânt loc al Evreilor timp de peste 2 
secole, de la intrarea lor în Canaan până la deschiderea Templului din Ierusalim (de exemplu, Saul - primul rege al 
Evreilor - a fost întronat tocmai în acel Sanctuar Ghilgal / Ghirgar). ViŃa-de-vie avea rod bun de struguri în regiune 
dintotdeauna. În 2002, Nadav Naaman de la Şcoala Americană de Cercetări Orientale a sugerat restaurarea numelui 
Gheşur / Ghişura drept Kurg. 

 

 
Pella 

 
Pella 32,33 lat. N, 35,58 long. E - aşezare din Epoca Pietrei, azi în Iordania, de la care se vede în V Muntele 

Carmel în Israel - şi-a schimbat numele din Fihl, după cum o ştiau de la sfârşitul secolului XX î.C. şi Egiptenii ca 
staŃie comercială, în cinstea numelui localităŃii Macedone unde în 425 î.C. a murit Carianul Herodot (ce era din 
actualul Bodrum / Turcia, pe atunci łinutul GherghiŃilor) şi în 356 î.C. s-a născut Alexandru cel Mare, 
conducătorul Imperiului Macedonean; a găzduit Grecii refugiaŃi care au provocat revolta Nazarineană asupra 
Romanilor în 66, ceea ce a dus la distrugerea Ierusalimului - fiind printre primele aşezări creştine din lume - însă un 
cutremur a distrus oraşul în 748 / acum fiind în perimetrul satului Khirbet (în anul 73, credincioşii din Pella / łinutul 
Gherga, grupaŃi în “Biserica Domnului”, au ridicat material în Ierusalim prima biserică din lume peste mormântul 
lui David, conducător al Evreilor: Biserica Apostolilor). 
 

 
Sussita 

 
Sussita / Hippos 32,46 lat. N, 35,39 long. E oraş fortificat şi port la Lacul Galileii, la poalele ÎnălŃimilor 

Golan - a cărui etimologie provenea de la hergheliile de cai ce le găzduia - în perioada sa de glorie a emis monede cu 
efigii sugestive; strângea apă de băut în cisterne însă a fost abandonat după cutremurul din 748 şi episcopatul 
bizantin ce funcŃiona din secolul IV acolo şi-a încetat activitatea.  
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Zerga 

 
Zerga / Zarqa 32,05 lat. N, 36,06 long. E, în bazinul superior al Râului Gherka, cunoscut ca oraşul 

“albastru” al beduinilor (datorită populaŃiei nomade cu un puternic cod de onoare şi o tradiŃională justiŃie ce l-a 
agreat) se află cel mai departe de Lacul Galileii, spre E - către deşertul Arab; acum este cel mai mare oraş din Ńară - 
după capitala Iordaniană. În fotografie apar ruinele de acolo ale Templului puternicului uriaş Hercule. 

În N Israelului - la graniŃa cu Libanul - şi în prezent există Ouadi Karkara 33,05 lat. N, 35,06 long. E iar în 
Liban e Muntele Qerqa 34,05 lat. N, 36,03 long. E de 1410 metri altitudine şi zona muntoasă El Gharqa 33,31 lat. 
N, 35,47 long. E. 
 

Invadarea Canaanului 
 

La sfârşitul secolului XIII î.C., Canaanul era Ńintit astfel: interiorul Canaanului a fost vizat de Evreii fugiŃi 
din Egipt iar coasta Canaanului de “oamenii mării” fugiŃi după Războiul Troian (printre care erau GherghiŃi din 
Anatolia, dintre care unii au devenit piraŃii Gherga; aceia pe coasta Canaanului au devenit Fenicieni la N de 
Muntele Camel şi Filisteni la S de acela). Gherga-nii au ajuns printre altele să utilizeze ciocane de fier - unelte 
preŃioase în acele timpuri din a doua jumătate a mileniului II î.C., deci şi pentru Evrei - fiind încă un motiv al 
dorinŃei triburilor lor de a avea Canaanul, pentru că era o regiune bogată (ce se bucura atât de o agricultură bună, cât 
şi de un comerŃ de tranzit, ce aduceau prosperitate). Înaintea ieşirii din Egipt, unii Evrei au fost deja în Canaan, unde 
şi-au cumpărat mai ales peşteri, practicând incestul şi sodomia, făcând copii la beŃie sau la bătrâneŃe, etc. (Biblia des 
pomeneşte acele isprăvi în Tora / Pentateuh); de exemplu la începutul mileniului II î.C., Avram - strămoşul Arabilor 
şi Evreilor - sosit din Mesopotamia în Canaan, aflat pe patul de moarte, s-a adresat majordomului (Facerea 24):  

“1. Avram era acum bătrân şi vechi de zile şi Domnul binecuvântase pe Avram cu de toate.  
2. Atunci a zis Avram către sluga cea mai bătrână din casa sa, care cârmuia toate câte avea: ‘Pune mâna ta 

sub coapsa mea 
3. Şi jură-mi pe Domnul Dumnezeul cerului şi pe Dumnezeul pământului că fiului meu Isac nu-i vei lua 

femeie din fetele Canaaneilor, în mijlocul cărora locuiesc eu,  
4. Ci vei merge în Ńara mea, unde m-am născut eu, la rudele mele, şi vei lua de acolo femeie lui Isac, fiul 

meu’.  
5. Iar sluga a zis către el: ‘Dar poate nu va vrea femeia să vină cu mine în pământul acesta; întoarce-voi, 

oare, pe fiul tău în pământul de unde ai ieşit?’  
6. Avram însă a zis către el: ‘Ia seama să nu întorci pe fiul meu acolo!  
7. Domnul Dumnezeul cerului şi Dumnezeul pământului, Cel ce m-a luat din casa tatălui meu şi din 

pământul în care m-am născut, Care mi-a grăit şi Care mi S-a jurat, zicând: Ńie-Ńi voi da pământul acesta şi urmaşilor 
tăi, Acela va trimite pe îngerul Său înaintea ta şi vei lua femeie feciorului meu de acolo.  

8. Iar de nu va voi femeia aceea să vină cu tine în pământul acesta, vei fi slobod de jurământul meu, dar pe 
fiul meu să nu-l întorci acolo!’ 

9. Şi punându-şi sluga mâna sub coapsa lui Avram, stăpânul său, i s-a jurat pentru toate acestea”. 
E de ştiut că în textul biblic “coapsa” e denumirea eufemistică a sexului şi fapta descrisă exprima un gest 

ritual de întărire a jurământului prin implicarea forŃei vitale a bărbatului; recitind cu acea cheie (după cum a indicat 
şi mitropolitul Bartolomeu Anania la începutul mileniului III în Biblia cu ilustraŃii şi explicaŃii) se relevă că de fapt 
Avram s-a inspirat din cultul falic, foarte puternic, răspândit pe atunci de la Gargarii Caucazieni din N - care aveau 
ca partenere Amazoanele - până la GhirgaşiŃii din N Canaanului, locul ce i-a plăcut lui Avram enorm. 
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Intrarea organizată a Evreilor în Canaan, ajunşi din Egipt după 42 de ani de pribegie, a fost pe lângă łinutul 
Gherga-nilor, ultimul loc atacat fiind teritoriul Gherga; Evreii au intrat în Canaan printre Marea Moartă şi Lacul 
Galileii - invazia lor fiind dinspre răsărit spre apus - ei întâi luptându-se cu celelalte populaŃii. Cucerirea Canaanului 
de către Evrei a început în urmă cu peste 3 milenii şi niciodată n-a fost definitivă. 

 

 
Pătrunderea Evreilor în Canaan 

 
Cartea istorică a lui Iosua Navi a continuat epopeea Gherga, în capitolul 3 (Trecerea Iordanului), versetul 

10: “Din aceasta veŃi cunoaşte că în mijlocul vostru este Dumnezeul cel viu Care va alunga de la voi pe Canaanei, pe 
Hetei, pe Hevei, pe Ferezei, pe Gherghesei, pe Amorei şi pe Iebusei”. 

 Aceeaşi carte biblică începe capitolul 9 (Înşelăciunea GhibeoniŃilor) cu:  
“1. Auzind acestea toŃi regii Amoreilor, cei de peste Iordan, cei din munte şi de la şes, cei de pe tot malul 

mării celei mari şi cei din apropierea Libanului: Heteii, Amoreii, Ghergheseii, Canaaneii, Ferezeii, Heveii şi 
Iebuseii, 

2. S-au adunat împreună ca să se lupte toŃi cu Iosua şi cu Israel”. 
În capitolul 24 (Moartea lui Iosua) din respectiva carte, Iosua a vorbit Evreilor, numind GhirgasiŃii în 

versetul 11: “După aceea aŃi trecut Iordanul şi aŃi venit la Ierihon. Atunci au început a se lupta cu voi locuitorii 
Ierihonului, apoi Amoreii, Ferezeii, Canaaneii, Heteii, Ghergheseii, Heveii şi Iebuseii dar Eu i-am dat în mâinile 
voastre”.  

Scrierilor rabinilor afirmă că atunci când Evreii au invadat Canaanul, Iosua - conducătorul lor - a enunŃat 
localnicilor posibilităŃile, în 3 versiuni: emigrare, pace, război; Gherganii s-au împărŃit pe cele 3 opŃiuni, unii 
alegând prima variantă - de mutare în Anatolia şi Africa de N; în secolul VI, istoricul bizantin Procopie, născut în N 
Canaanului, a indicat că acei Ghergani care au emigrat au ajuns în Egipt şi Libia - împreună cu unii Iebusei - iar 
apoi, după ce a fost înfiinŃată Cartagina în Tunisia, au devenit Mauri (până azi Vestul Mediteranei ştiindu-se ca fiind 
dominat în prefixe de către entitatea Sumeriano-Egipteană “Ma” însemnând “Ńinut”, lângă Strâmtoarea Gibraltar, în 
Tanger / Maroc existând inscripŃia lor la cea mai mare fântână: “Suntem cei plecaŃi datorită jefuitorului Iosua”). E de 
observat că pe atunci, la sfârşitul mileniului II î.C., regiunii Anatoliene Frigia i se spunea Afriki (întreg N Africii - la 
apus de Egipt - fiind ştiut ca Libia) iar prezenŃa Frigienilor GherghiŃi a fost atestată în Anatolia dinaintea 
Războiului Troian, inclusiv ca aliaŃi ai HitiŃilor împotriva Egiptenilor, ceea ce îndreptăŃeşte concluzia că emigrarea 
unor Gherghesei din Canaan spre Vest - în “Afriki“ - a fost desigur atât printre rudele lor Anatoliene din Frigia, cât 
şi printre fostele lor rude Amazoniene din N Africii; în Canaan au rămas mulŃi GhirgaşiŃi, explicit atestaŃi până în 
mileniul I (atât biblic, cât şi istoric), dintre urmaşii lor şi astăzi existând genetic unii descendenŃi în Ńările ce împart 
fostul Canaan. În ceea ce priveşte varianta paşnică, cartea judecătorilor în capitolul 3 (Otniel, Aod şi Şamgar) prin 
versetul 5 “Şi au trăit fiii lui Israel între Canaanei, Hetei, Amorei, Ferezei, Hevei, Gherghesei şi Iebusei” observă că 
după Iosua a urmat concubinajul Evreilor cu localnicii. În legătură cu varianta războinică, a urmat o lungă stare 
conflictuală între Gherganii grupaŃi mai ales în N Canaanului / Galileea şi Evrei (cu urmări până în prezent). Evreii 
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au pretins Canaanul ca fiind promis lor - Ńel al exodului lor din Egipt - şi a trebuit luat cu forŃa, începând cu 
dărâmarea zidurilor Ierihonului. Cucerirea a început lent: la început, Evreii au ocupat numai dealurile centrale; 
Egiptenii totuşi controlau principalele drumuri şi nu toate cetăŃile Canaanite au putut fi cucerite. Cele 12 triburi ale 
Evreilor, în ciuda unor rivalităŃi, împărtăşeau tradiŃii comune; deoarece aveau nevoie de multe ori să se unească 
pentru lupte, bătrânii conducători au fost înlocuiŃi de o structură ce nu era contrară tradiŃiei lor de independenŃă: au 
apărut judecătorii, preocupaŃi de strategii. În secolul XI î.C., profetul (prorocul în variantă Slavonă) Şemuel / Samuel 
a observat că supravieŃuirea Evreilor cerea o conducere unificată - adică un rege - şi l-a sugerat pe Saul drept 
candidat potrivit. 

 

RezistenŃa Gherga 
 

 
Galileea 

 
În Teritoriul Gherga (având o şeptime din populaŃia Canaanită), care era mai ales între Lacul Galileii şi 

poalele Muntelui Carmel 32,44 lat. N, 35,03 long. E, a ajuns să se stabilească peste o treime din triburile Evreilor, 
aglomeraŃia desigur datorându-se bogăŃiei regiunii. Aşadar, populaŃiilor autohtone în Canaan le-au fost luate 
teritoriile de către cele 12 triburi Evreieşti (unite de către primul lor rege, Saul - socrul lui David - care a fost omorât 
de Filisteni în lupta de la Muntele Ghelboa / Gilboa 32,26 lat. N, 35,24 long. E). Semnificativ în cartea lui Iosua 
Navi, la capitolul 12 (Regii care au fost bătuŃi de IsraeliŃi) este că nu apar Gherghe-seii / Ghirga-siŃii, ci celelalte 6 
populaŃii: “8. La munte sau la loc şes, la câmpie sau la locurile de sub munŃi, în pustiu şi la miazăzi şi care fusese al 
Heteilor, Amoreilor, Canaaneilor, Ferezeilor, Heveilor şi Iebuseilor”. Terminarea de către Evrei a populaŃiilor 
autohtone din Canaan n-a reuşit. ExistenŃa şi rezistenŃa Gherga - ca populaŃie Canaanită individualizată inclusiv de 
Biblie - s-a datorat în timp şi contribuŃiei gărzilor personale ale primilor regi Evrei, formate din Cariani (războinici 
din łara Anatoliană a GherghiŃilor / Gherganilor), care s-au implicat decisiv în treburile de stat Evreieşti; Herodot 
a apreciat că în timpul său Carianii - între care erau GherghiŃii - erau cei mai grozavi luptători din lume (el însuşi a 
fost Carian). Evreii când s-au stabilit în Israel au reŃinut sărbătorile Canaanului dar le-au schimbat cu desăvârşire 
semnificaŃia, fiind constanŃi în opoziŃie cu contextul regional. De altfel, după moartea înŃeleptului rege Solomon - în 
timpul căruia a continuat scrierea Vechiului Testament - statul Evreiesc s-a scindat în 2: Regatul de N Israel cu 
capitala la Samaria 32,14 lat. N, 35,26 long. E şi Regatul de S Iudeea cu capitala la Ierusalim, acelea având de a face 
cu Fenicia, respectiv cu Filistia (Samaritenii nu recunoşteau Ierusalimul ca oraş sfânt şi nu acceptau decât Tora / 
Pentateuhul ca scriptură, aşezarea lor fiind incendiată de către regele Asirian Sargon II în 721 î.C., care a deportat de 
acolo circa 27000 Evrei - o parte în Ghergania / Media - şi a repopulat-o cu locuitori din rândurile celeilalte 
populaŃii, a Gherga-nilor autohtoni dar şi cu Amazoane, izvoarele Evreieşti, între care şi Biblia despre timpul lui 
Isus, ajungând să-i numească pe aceia “Samariteni”: o denumire Sumeriană / iniŃial Samaria era TirŃa; celeilalte 
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capitale Evreieşti, Ierusalim - a Regatului Iudeii, Evreii fiind denumiŃi Iudei de la începuturi după unii din populaŃia 
Yadu veniŃi din India - i-a sosit rândul mai târziu, în 597 î.C. / când împăratul Nabucodonosor, care era din Karga-
miş, a cucerit-o şi a deportat de acolo în Mesopotamia elita formată din circa 10000 Evrei, unde aceia s-au înmulŃit 
de 5 ori în doar 6 decenii, după cum enunŃă Biblia în Ezdra 2:64). E de remarcat că pe atunci armatele - cum au fost 
de pildă cele Asiriene sau Babiloniene - erau mult mai mari decât armatele Romane în Antichitate ori armatele 
Europene în Evul Mediu, având puterea deportărilor în masă. RezistenŃa armată prin “gherilă” - strategie care prin 
semnificaŃie şi etimologie îşi are conceptul în luptele tactice ale războinicilor Gherga-ni pentru independenŃă - era 
practicată în N Canaanului ca necesară împotriva invaziei Evreilor, fiind apoi răspândită în lume mai ales de către 
GoŃi / tehnică valabilă până în prezent. 
 

Fenicienii şi Filistenii 
 

 
 

Zona unde s-a dezvoltat Fenicia era locuită de la începutul Epocii Bronzului - adică de la începutul 
mileniului III î.C. - de HuriŃii coborâŃi din Caucaz. Fenicienii au trăit acolo de la sfârşitul secolului XIII î.C., în N 
Canaanului existenŃa lor apărând aproape în paralel cu cea a Filistenilor - care au fost pe aceeaşi coastă răsăriteană a 
Mării Mediterane, însă în S Canaanului - delimitarea lor fiind de către Muntele Carmel / la poalele răsăritene ale 
căruia era teritoriul Gherga. (Muntele Carmel a fost sacru pentru CanaaniŃi, fapt ştiut de faraoni cu mult înainte de a 
ajunge Evreii la el; faima sa l-a făcut pe vestitul şaman adept al reînvierilor, promotorul vegetarianismului Indian 
printre Europeni, matematicianul Grec Pitagora 580 - 500 î.C. - al cărui tată era negustor Fenician din Tir 33,16 lat. 
N, 35,12 long. E, mama lui fiind din Samos 37,45 lat. N, 26,50 long. E, Insula dominată de albul vulcan stins 
Kerkis / Kerketeus, ce însemna ca aparŃinând GherghiŃiei, Pitagora fiind considerat un avatar Hiperboreu, 
afirmând despre sine că era descendent al lui Hermes / Ham, ca Gherga - să-l viziteze cu multă consideraŃie). Atât 
Fenicienii, cât şi Filistenii, au apărut datorită atacurilor Sudiştilor asupra zonelor locuite de Gherga la sfârşitul 
Epocii Bronzului: sclavii Evrei plecaŃi din Egipt asupra Canaanului - unde Gherga era autohton - simultan cu Elenii 
din Peninsula Balcanică asupra Troiei / Anatolia, întemeiată de Gherga, unde de asemenea Gherga era autohton. 
DispariŃia atunci a Imperiului Hitit dintre zonele Gherga şi devastările produse de acele 2 mari invazii cvasi-
sincrone au determinat întărirea cu Gherga a “oamenilor mării” (piraŃi ce provocau probleme în răsăritul Mediteran, 
căci de pe atunci transportul pe apă a devenit mai ieftin decât transportul pe uscat), ajungându-se rapid la premiere 
din partea acelora: Fenicienii au creat biremele prin adăugarea unui al doilea rând de vâsle galerelor cu care navigau, 
cultura lor fiind de comerŃ maritim, ei ajungând cei mai mari negustori ai AntichităŃii - e de remarcat că încă din 
timpul Regatului Vechi al Egiptului, adică mileniul III î.C., faraonii aveau în flote corăbii lungi de 30 metri, cu 
vâslaşi şi pânze, punŃi şi cabine, Fenicienii continuând de fapt acea cunoaştere a navigaŃiei - iar Filistenii (Pelişti în 
Ebraică - din care se trage denumirea Palestinienilor / urmaşi ai Pelasgilor - denumirea Palestinei fiind utilizată în 
secolul V î.C. de Carianul Herodot) constituind pe uscat rezistenŃa cea mai aprigă faŃă de Evrei.  
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Cu mov răspândirea Fenicienilor 
 
Fenicienii (a căror numire provenea din Egipteanul pentru “roşcovani” iar prin Canaan era ştiută Ńara 

purpurie, culoarea fiind asociată Stelei Polare, devenind semnificativă de la toga Romană până la actualii cardinali, 
inclusiv Chinezii numindu-şi astfel Oraşul Interzis din capitală) au locuit în ceea ce azi e Liban şi N Israelului, 
întreŃinând relaŃii mai ales cu Cipru, notându-se în alfabetul lor “KRK” - după cum a consemnat Herodot în “Istorii” 
cu un secol înaintea dispariŃiei lor - notare ce corespundea Anatolianului łinut al GherghiŃilor Caria. FaŃă de 
Egipteni, care utilizau sticlă opacă, Fenicienii aveau monopolul sticlei transparente, ceea ce le-a adus o mare 
bunăstare. Pe coasta răsăriteană Mediterană, cel mai mare oraş Fenician era Tir / Sur (cu înŃeles de “stâncă”), în N 
Muntelui Carmel, populat cu Ghergani / ştiuŃi ca Gorgoni refugiaŃi Troiani, altele fiind Beirut 33,53 lat. N, 35,30 
long. E, Byblos / Gebal (adică “munte”, unde pe papirusurile importate din Egipt se realizau scripturile ce circulau 
în Antichitate - de unde numele Bibliei), Sarafand / Sarepta 33,27 lat. N, 35,17 long. E, Sidon, Tripoli 34,26 lat. N, 
35,51 long. E, Ugarit 35,36 lat. N, 35,46 long. E (cel mai Nordic oraş, în dreptul Ciprului), etc. Fenicienii credeau că 
proveneau din Raiul / Paradisul menŃionat de legendele Sumeriene, numele Sur al Turului / Tirului - Grecii au 
schimbat “u” în “y” - fiind legat şi de Siria (după cum instrumentul cu care opera Zeus era fulgerul, în Tyre / Tir fiul 
celei numită de Biblie “Aşera / Astarte” din Ugarit - în Cartagina ajunsă Tanit - era Baal / Bel, zeul tunetului, de 
acelaşi soi la Egipteni ca Set, dezvoltat de Romani ca Saturn ori văzut apoi de creştini ca demonicul Belzebut); e de 
ştiut că la început Evreii considerau că Iehova / Dumnezeu era însurat, având-o ca soŃie pe Doamna-zeu Aşera / 
Aşerah - ZeiŃa FertilităŃii - ale cărei statuete erau răspândite în tot Canaanul. Cea mai importantă realizare a 
Fenicienilor a fost Karke-donos / Karchedonos - numele în Greacă al Cartaginei în N Africii, ca oraş nou, aflat în E 
Lacului Tunis / azi suburbie a capitalei Tunisiei (vechiul oraş Utica 37,03 lat. N, 10,03 long. E din apropiere, 
înfiinŃat de Huram / Hiram din Tir, a fost prima colonie Feniciană din Africa). Ca exemplu, conform şi arheologului 
biblic Benjamin Maisler 1906 - 1995, între Fenicienii care au înfiinŃat Cartagina au fost frecvente numele personale 
Gherga, inclusiv sub reverberaŃia Ugarită GRGŞ (însemnând de la sfârşitul mileniului III î.C. credinŃa în lumină, ce 
era răspândită de Sumerieni): Grgshy, Grgsh, Grgshm, ş.a.  

 

 
Potcoavă GRGS în Tir 
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La sfârşitul secolului XVIII î.C., când Peninsula Sinai / Horeb - dintre Marea Roşie şi Marea Mediterană / 
având înŃelesul Sumerian de “strălucirea Lunii” - nu aparŃinea Egiptului hieroglifelor, prinŃii CanaaniŃi care 
stăpâneau acolo au inventat scrierea alfabetică (utilizând simboluri pentru consoane, nu pentru silabe, de exemplu 
litera G era reprezentată chiar prin bumerang), TăbliŃele Decalogului descoperite de Moise acolo la sfârşitul 
secolului XIII î.C. fiind astfel scrise; şi azi credinŃa în Decalog / cele 10 porunci e împărtăşită de Evrei, creştini, 
musulmani, ş.a. Mesajele materializate prin cei care făceau textele “să vorbească” uimeau oamenii obişnuiŃi, scribii 
fiind consideraŃi deŃinătorii unei mari puteri magice (ceea ce Egiptenii numeau “Cuvintele Zeului”, Evreii au repetat 
prin Biblie sub forma de “Cuvântul lui Dumnezeu”). Între secolele XII î.C. şi X î.C., Fenicienii au fost deosebit de 
activi în Mediterana; în secolul XI î.C. - spre deosebire de pictogramele existente până atunci în Asia şi Africa - 
scrierea Feniciană utiliza 22 de litere, inspirate din literele mai vechiului alfabet Ugaritic, fiind fonetică: exprima 
sunetele emise de om (sistem preluat de Greci, care i-au introdus setul complet de vocale / toate alfabetele Europene 
actuale derivând astfel). Din 814 î.C., de când Fenicienii au întemeiat Cartagina prin Didona / Elissa (sora regelui 
Pygmalion din Tir), ei au controlat comerŃul N African / rutele de comerŃ Trans-Sahariene, insulele Malta, Sicilia, 
Sardinia, Corsica şi s-au dus spre V - în Baleare, Peninsula Iberică, pe teritoriul actual Francez, prezenŃa lor navală 
fiind până în Arhipelagul Britanic, Canare şi coasta Atlantică a Africii. Cartagina - al cărei patron era Gargarul 
Hercule / de sorginte Caucaziană - a fost distrusă, inclusiv cu biblioteca ei având jumătate de milion de documente, 
în 146 î.C. de Romani (odată cu Kerkouane din vecinătatea sa, acum parte a patrimoniului mondial UNESCO). 

E de remarcat că înŃeleptul Solomon, regele Evreilor, n-a luptat cu puternicii săi vecini, având de aceea 
avantaje, inclusiv economice (mai ales prin investiŃii Feniciene în Israel, la schimb cu Ńesăturile confecŃionate de 
Evreice): palatul regal al Evreilor în Ierusalim a fost făcut cu meşteri Fenicieni din Tir, trimişi de cel considerat 
“părintele” masonilor din lume, regele Hiram iar apoi Templul lui Solomon - primul lăcaş de cult al Evreilor / unde 
a fost depozitat chivotul legământului (cufărul Evreilor ce conŃinea tăbliŃele cu poruncile utilizate de Moise, realizat 
întocmai ca arca având relicve sacre purtată de preoŃii Egipteni în procesiunile religioase) - a fost conceput şi ridicat 
în Ierusalim de către artizani Fenicieni în 960 î.C., orientat N-S, conform tradiŃiei constructorilor Fenicieni de a face 
temple, însă a fost distrus de Nabucodonosor în 586 î.C.; primul templu al Evreilor a fost pe înălŃimea Moria ca o 
copie a celui ridicat de CanaaniŃi cu un mileniu mai devreme tot acolo, în Ierusalim, pentru cinstirea înŃeleptului 
Sumerian Ninurta din Girsu 31,37 lat. N, 46,09 long. E / azi Tell Telloh, în Irak. Evreii n-au avut niciodată temple, 
ci doar Templul din Ierusalim (Zidul Plângerii, acum considerat de Evrei ca peretele Vestic al aceluia, a fost parte a 
Templului închinat lui Zeus / Jupiter de către Romani pe acea locaŃie în 132; rămăşiŃele Templului din Ierusalim au 
fost incluse în Domul Stâncii / Moscheea Domnului - în prezent al treilea loc sfânt pentru musulmani după Mecca şi 
Medina - fiind locul presupus al Mirajului, adică al urcării la cer a profetului Mahomed / Mohamed).  

Istoricul Herodot din Halicarnas / Caria - łinutul Anatolian al GherghiŃilor / Gherganilor - a scris că 
Fenicienii la sfârşitul secolului VII î.C. în 3 ani au înconjurat Africa, într-o expediŃie finanŃată de fiul faraonului 
Psametik I, care a iniŃiat săparea Canalului Suez dintre Marea Roşie şi Marea Mediterană (urmând o idee dinaintea 
Războiului Troian, a faraonului Sesostris); Steaua Polară - din Carul Mic - era principala lor referinŃă la navigaŃie şi 
de aceea era ştiută ca Steaua Feniciană (cu milenii înainte, astronomul Garga din Bazinul Ghaggar / N Indiei deja a 
indicat-o drept principală, Steaua Polară fiind de referinŃă încă din timpul primei civilizaŃii din lume). Herodot a 
vizitat cetatea Tir şi a aflat că Templul ce domina acolo (cel mai vechi) era închinat legendarului Hercule - din 
neamul Gargarilor - localitatea lansându-se prin comercializarea purpurei produsă de scoicile aflate în zonă, 
colorant care valora echivalentul greutăŃii în aur. Cultura Fenicienilor din Canaan s-a încheiat odată cu includerea în 
Imperiul lui Alexandru cel Mare: 332 î.C (care într-un asediu de 7 luni a construit un dig pe care şi-a transportat 
ucigătoarele maşini de război ca să le amplaseze sub ziduri şi astfel a putut cuceri oraşul Tir - ultima localitate 
Feniciană independentă din Asia - a cărei apărare a fost pregătită de generalul Rodian Memnon 380 - 333 î.C., soŃul 
fostei iubite a împăratului Macedonean). 
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Muntele Carmel 

 
Filistenii au locuit la S de Muntele Carmel, în ceea ce azi e Fâşia Gaza, întreŃinând relaŃii mai ales cu 

populaŃia Hamită a Cretei. În 1920, William Albright, vicepreşedintele SocietăŃii Orientale Palestiniene din 
Ierusalim, scria: “Cuvântul ’Egiptean’ pentru ei nu era decât un adjectiv, ca ’inamici’ (aşa cum troglodiŃi, arcaşi, etc. 
însemnau oponenŃi). Privind combinaŃia Pelasgo-Palestiniană: este improbabil ca o aşa de importantă populaŃie ca 
Filistenii să nu fi lăsat urme în regiunea Egeii. Pelasgii erau numeroşi în Epir, Odiseea i-a menŃionat în Creta iar 
istorici timpurii - ca Hecateu şi Herodot - i-au indicat în tot spaŃiul dinaintea imigrării Elenilor. Acestea sunt corecte. 
Denumirea de Pelest e indiscutabil provenită din Asirianul Pilistu. Numele ’oamenilor mării’ au - aproape toate - 
terminaŃia ’ş’; astfel, Asirienii aveau pentru Kşkş denumiri de genul Kaşki, Qaşga, Gaşga iar Krkş a fost confirmat 
pentru Kirkesion, Gherghesa, GhirgaşiŃi, etc. Fixând acea terminaŃie, a rezultat Pelaştiş; finalul însă era greu de 
distins, aşa că Grecii - pentru care ’ş’ era incompatibil - îl pronunŃau Pelasg-oi. GherghiŃii Teucriani - ce apăreau în 
Troia, Misia, Milet, Cipru, etc. - sunt poate aceiaşi cu Krkş şi GhirgaşiŃii (în acest context, trebuie observat că 
limbile Anatoliene practicau schimbul K - G); mai mult, deoarece Grecii n-aveau ’ş’, l-au înlocuit cu ’t’ / în 
pronunŃie ’si’, inclusiv T-K-R ajungând să fie citit Siker sau Sikel. În acest caz, în Dor erau Sicilieni, indiscutabil 
Indo-Europeni, conform inscripŃiilor descoperite. Coroborat cu relatările Romane - ca ale lui Tucidide dar şi a altora 
- rezultă că ei au ajuns în Sicilia cu 3 secole înaintea Grecilor, adică în secolul XI î.C. (datare doar aproximativă, 
căci sigur au fost Sicilieni pe coasta Egiptului la începutul secolului XII î.C., când a fost notată prima lor apariŃie). 
Toate popoarele Mediteranei erau aşa obişnuite cu navigarea încât acele migraŃii erau sprijinite atât de pe mare, cât 
şi de pe uscat; este foarte interesantă stabilirea prezenŃei Sicilienilor în Palestina secolului XII î.C.”  

Filistenii s-au luptat atât cu Egiptenii, cât şi cu Evreii, fiind des menŃionaŃi de Biblie. Întâi la Dor - denumit 
aşa după Doriani, azi Al-Tantura 32,30 lat. N, 34,55 long. E - imediat în S Muntelui Carmel, foştii Troiani / numiŃi 
Sikil, între care exista Gherga (comercianŃi extrem de buni, de la care ulterior Evreii au ajuns să-şi cheme banii 
Şekeli - cu diviziunea Gher - ce nu înfăŃişau însă figurile emitenŃilor deoarece nu-şi făceau “chip cioplit” fiindcă 
urmau obiceiul African de a nu portretiza, înaintea apariŃiei monedelor plăŃile făcându-se cu aur cântărit în greutăŃi 
standardizate), au avut capitala regatului, în amploare mai ales între mijlocul secolului XII î.C. şi mijlocul secolului 
XI î.C., conform relatării preotului Egiptean Wenamun aflat în vizită pe acolo când conducea Teucrianul / Troianul 
Bender, studiat printre alŃii şi de către S Africanul Nicolas Vermeulen (cetatea - unde exista practica Ghergană de 
sorginte şamanică şi Templul lui Apollo Gergithios - a fost apoi cucerită de Evreii conduşi de David, profitând de 
un cutremur ce i-a distrus zidurile); locul are în prezent cea mai bună plajă a Israelului. 
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Dor 

 
Oraşele principale de coastă ale Filistenilor (judicios proiectate, înconjurate de ziduri, cu palate şi locuinŃe 

solide, având canalizare stradală) de la N la S au fost Ecron 31,46 lat. N, 34,50 long. E, Aşdod 31,48 lat. N, 34,39 
long. E / ce le-a ajuns ulterior capitală, oraşul la început fiind locuit de “uriaşi”, Gat 31,37 lat. N, 34,47 long. E, 
portul Ascalon / Aşkelon 31,40 lat. N, 34,34 long. E al aşezării Beth Gerga şi Gaza 31,31 lat. N, 34,27 long. E - 
numită de ei Minoah în memoria Minoicii Crete de unde au ajuns acolo - toate conduse de câte un grup de seniori; 
împreună, ele formau o unitate socială, economică şi militară bine închegată (în secolul V î.C., istoricul Xanthos din 
Sardis 38,29 lat. N, 28,02 long. E / Lidia afirma că Filistenii erau inclusiv colonişti din V Anatoliei). Filistenii 
practicau un comerŃ înfloritor cu vin şi ulei de măsline (în Antichitate, uleiul de măsline era ca petrolul acum, de 
unde puterea cultivatorilor), mâncau porc şi nu practicau circumcizia; muzica la liră era apreciată, aveau războaie de 
Ńesut şi simŃ estetic deosebit prin bijuteriile de argint delicate pe care le apreciau, argintul pe atunci fiind mai preŃios 
decât aurul. DeŃineau controlul mijloacelor de producŃie din metale - precum între uneltele agricole secerile şi 
plugurile iar între arme săbiile şi suliŃele - Evreii pe atunci fiind în Neolitic, la nivelul praştiei şi pietrelor (de pildă, 
după cum relata prima carte a regilor 13:19 sau în Iosua 5:2 e scris “În vremea aceea a zis Domnul către Iosua: Fă-Ńi 
cuŃite tăioase de cremene şi taie împrejur pe fiii lui Israel”); victoria efemeră a lui David din Betleem / Beth Leem - 
în vremea sa cel mai bun produs cu putinŃă al Evreilor - asupra Filisteanului Goliat din Gat a reprezentat biruinŃa 
unor dezvantajaŃi asupra unor lăudăroşi, însă Evreii au fost sistematic înfrânŃi în bătălii de către Filisteni, până când 
societatea distinctă a lor s-a sfârşit datorită invaziei lui Nabucodonosor, care şi-a luat dintre Filisteni numeroşi 
ostatici, deportând în Babilon şi Evrei / căci pe atunci deportările în masă erau un instrument puternic de dominare, 
dezmembrarea comunităŃilor fiind menită să le distrugă rezistenŃa (de altfel, Biblia scrie în a doua carte a regilor 
21:19 că Filisteanul Goliat a fost doborât cu praştia de Evreul Elhanan, unul dintre soldaŃii lui David). Atunci 
Filistenii i-au propus lui David - strănepot al Moabitei Rut, care n-a fost Evreică - pentru ca să devină regele 
Evreilor să nu participe cu partea din oastea comandată de el în Bătălia de la Ghelboa, aşa că David a trădat şi a 
lipsit de la acea înfruntare iar Filistenii l-au ucis pe socrul său Saul şi pe fiii aceluia. După ce David a ajuns regele 
Evreilor şi i-a murit soŃia Micol - fiica lui Saul - pentru ca să-şi consolideze alianŃa şi cu puternicul Regat vecin din 
N, al Gherghe-seilor, s-a căsătorit cu prinŃesa Gheşurită Maaca.  
 

Vrăjitoarea Ghergană 
 

Cartea întâia a regilor din Biblie, capitolul 28 “Saul la vrăjitoarea din Endor” redă cererea lui Saul, primul 
rege al Evreilor, de a întâlni în ajunul unei mari bătălii cu Filistenii fantoma - duhul / ginul - profetului Samuel, 
recent decedat (procedeu efectuat prin invocarea spiritului aceluia, pe baza utilizării energiei umane din zonă, 
persoanele având potenŃialul respectiv putând fi chiar posedate): 

“3. Murind Samuel, l-a plâns tot Israelul şi l-au îngropat în Rama, cetatea lui. Saul însă izgonise pe cei ce 
chemau morŃii şi pe ghicitori din Ńară.  

4. S-au adunat deci Filistenii şi s-au dus de şi-au aşezat tabăra la Şunem; şi-a adunat şi Saul tot poporul lui 
Israel şi şi-a aşezat tabăra pe Ghilboa.  

5. Văzând însă Saul tabăra Filistenilor, s-a spăimântat şi s-a tulburat tare inima lui.  
6. Şi a întrebat Saul pe Domnul, dar Domnul nu i-a răspuns nici în vis, nici prin Urim, nici prin prooroci.  
7. Atunci Saul a zis slugilor sale: ‘CăutaŃi-mi o femeie vrăjitoare, ca să merg la ea s-o întreb’. Iar slugile i-

au răspuns: ‘Este aici în Endor o femeie vrăjitoare’.  
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8. Apoi şi-a dezbrăcat Saul hainele sale şi a îmbrăcat altele şi s-a dus el însuşi cu doi oameni şi au venit la 
femeie noaptea; şi i-a zis Saul: ‘Rogu-te, ghiceşte-mi chemând un mort şi scoate-mi pe cine îŃi voi spune eu!’  

9. Dar femeia i-a răspuns: ‘Tu ştii ce a făcut Saul, cum a alungat el din Ńară pe cei ce cheamă morŃii şi pe 
ghicitori. Pentru ce dar întinzi tu cursă sufletului meu spre pieirea mea?’  

10. Şi s-a jurat Saul pe Domnul, zicând: ‘Viu este Domnul, nu vei suferi nici un necaz pentru fapta aceasta’.  
11. Atunci femeia a întrebat: ‘Pe cine să-Ńi scot?’ Răspuns-a el: ‘Pe Samuel să mi-l scoli!’  
12. Când a văzut femeia pe Samuel, a răcnit tare. Apoi întorcându-se femeia către Saul, a zis: ‘Pentru ce m-

ai amăgit? Tu eşti Saul’.  
13. I-a zis regele: ‘Nu te teme. Spune-mi ce vezi?’ Şi răspunzând, femeia a zis: ‘Văd parcă un dumnezeu, 

ieşind din pământ’.  
14. ‘Ce înfăŃişare are?’ a întrebat-o regele. Ea a răspuns: ‘Iese din pământ un bărbat foarte bătrân, îmbrăcat 

cu o haină lungă’. Atunci a cunoscut Saul că acela este Samuel şi a căzut cu faŃa la pământ şi s-a închinat.  
15. A zis Samuel către Saul: ‘Pentru ce mă tulburi, ca să ies?’ Iar Saul a răspuns: ‘Îmi este tare greu; 

Filistenii se luptă împotriva mea, iar Dumnezeu S-a depărtat de mine şi nu-mi mai răspunde nici prin prooroci, nici 
în vis, nici în vedenie; de aceea te-am chemat, ca să mă înveŃi ce să fac’.  

16. A zis Samuel: ‘La ce mă mai întrebi pe mine, dacă Domnul S-a depărtat de tine şi S-a făcut vrăjmaşul 
tău?  

17. Domnul face ceea ce a grăit prin mine: Va lua Domnul domnia din mâinile tale şi o va da lui David, 
aproapele tău.  

18. Deoarece tu n-ai ascultat glasul Domnului şi n-ai împlinit iuŃimea mâniei Lui asupra lui Amalec, de 
aceea Domnul face aceasta cu tine acum.  

19. Şi va da Domnul pe Israel împreună cu tine în mâinile Filistenilor; mâine tu şi fiii tăi veŃi fi cu mine şi 
tabăra lui Israel o va da Domnul în mâinile Filistenilor’.  

20. Atunci Saul a căzut deodată cu tot trupul său la pământ, căci se spăimântase grozav de cuvintele lui 
Samuel; afară de aceasta şi puterile îl părăsiseră, căci nu mâncase pâine toată ziua aceea şi toată noaptea.  

21. Şi s-a apropiat femeia aceea de Saul şi văzând că este tare înspăimântat, a zis: ‘Iată roaba ta a ascultat 
glasul tău şi şi-a pus viaŃa în primejdie şi a împlinit porunca ce i-ai dat.  

22. Rogu-te dar acum, ascultă şi tu glasul roabei tale; îŃi voi aduce o bucăŃică de pâine; mănâncă, să prinzi 
putere, ca să pleci la drum’.  

23. Dar el n-a voit, ci a zis: ‘Nu voi mânca!’ Şi au început slugile lui să-l îndemne, precum şi femeia; şi el a 
ascultat glasul lor şi s-a sculat de la pământ şi a şezut pe pat.  

24. Iar femeia avea la casa ei şi un viŃel îngrăşat şi s-a grăbit să-l taie; apoi, luând făină, a frământat şi a 
copt azime.  

25. Şi a pus înaintea lui Saul şi slugilor lui şi ei au mâncat; apoi s-au sculat şi au plecat în aceeaşi noapte”. 
…S-a întâmplat ce a fost prezis: a doua zi, Saul şi 3 fii ai săi au pierit în bătălia cu Filistenii de la Muntele 

Ghelbu / Ghelboa. Ceea ce s-a petrecut a fost că pentru aflarea verdictului regele s-a travestit deoarece a intrat pe 
teritoriul inamic (în łinutul Ghirga-siŃilor / Gherghe-seilor, la poalele Muntelui Tabor 32,41 lat. N, 35,23 long. E), 
relatarea fiind o satiră la adresa lui: a prigonit necromanŃia - chemarea morŃilor pentru aflarea viitorului - însă aflat 
în panică a ajuns să apeleze la ea (în Egipt, autorul CărŃii MorŃilor era creditat a fi fost Ham, bunicul lui Gherghe-
seu). Enciclopedia Evreiască menŃionează credinŃa rabinilor că în primul an după deces spiritul mortului poate fi 
apelat - în Biblia Evreiască despre vrăjitoarea din En-dor e scris că “poseda un talisman” - legătura fiind împărŃită: 
ea îl vedea însă nu-l auzea, Saul nu-l vedea dar îl auzea, ceilalŃi nepercepând ceva.  

MulŃi cercetători au identificat vrăjitoarea ca practicantă a Oracolului Sibilinic larg răspândit la sfârşitul 
mileniului II î.C. - în acea regiune locuită de Gherghe-sei / Ghirga-siŃi - ca tradiŃie moştenită din timpuri străvechi, 
pe linie feminină; faptul că profesa ritualul GherghiŃilor şi faptul că era băştinaşă în Teritoriul Gherga sunt printre 
argumentele că mama ei era Ghergană. Trebuie ştiut că în vechime influenŃele erau mai ales dinspre răsărit: din N 
Indiei în Mesopotamia / Canaan, până în Egipt. Pe atunci, dialogul cu spiritele era vast practicat: de exemplu, cu 2 
secole înainte, după Războiul Troian, învingătorul Odiseu / Ulise, rătăcit la întoarcerea spre casă, a invocat în stil 
Egiptean sufletul unui vâslaş recent decedat, aflând că acela fiind beat şi-a rupt gâtul căzând de pe casa lui Circe din 
Italiana Cume - unde Ulise iubindu-se cu vrăjitoarea Circe (în Greacă Kirke / Κίρκη) a avut 2 copii; Odiseea 
realizată de Homer, tradusă în Română de academicianul Aromân George Murnu 1868 - 1957, menŃiona că pasajul 
invocaŃiei Egiptene cu cele 30 de versuri a fost cenzurat de “criticii alexandrini” din papirusul Oxyrhynchus 412, 
aceleaşi papirusuri - ale Gheorgoilor din Oaza Egipteană Fayum - de altfel notând aşezarea Gherga de pe Nil şi 
admirativ cu denumirea de Pa-kerke, ca în cel cu numărul 3046 din imaginea următoare: 
 



 
167

 
Pa-kerke = Gherga 

 
În 1981, arheologul biblic Pairman Brown a legat vrăjitoarea Canaanită de Cume: “Scriitorul Roman Varro 

în secolul I î.C. a menŃionat Sibile în Cimeria / Crimeea, Frigia, etc. iar geograful Grec Pausanias în secolul II a 
indicat Sibile în Cume şi Palestina; Varro, care afirma că Sibila era de lângă Gergithium, a dat Sibilei din Cume 
numele nimfei Herophile (îngropată - conform lui Pausianas - în Alexandria Troiei). Practica vrăjitoarei din En-dor 
era similară Sibilei şi ea s-a putut transmite în Palestina de către GherghiŃii Troiani, aflaŃi în relaŃie cu GhirgaşiŃii 
de acolo”.  

A fost observată în versiunea Ebraică a Bibliei utilizarea denumirii Gentilice a vrăjitoarei, de exemplu în 
2008 de către Dr. Jane Lightfood de la Universitatea Britanică Oxford - cuvânt similar cu cel utilizat în Faptele 
Apostolilor 16:16 pentru ghicitoarea din Cetatea Tiatirelor din V Anatoliei - ceea ce ar însemna, pe lângă 
cunoaştere, caracterul nativ al purtătoarei / Gentilii fiind neamurile Caucaziene cu care au interferat Evreii (Tiatira / 
azi Akhisar 38,55 lat. N, 27,50 long. E, în fostul spaŃiu Gherga de la limita Misiei cu Lidia - o colonie Machedonă 
conform lui Strabon în Geografia XIII 4:4 - a fost una dintre cele 7 biserici ale revelaŃiei, nominalizată de Biblie cu 
episcopat la începutul creştinismului); de altfel, deja în timpul regelui Saul, la Cume - în Peninsula Italică - Cultul 
Sibilei era instituit de către Anatolienii Gherga ca artă magică de prim ordin, ce prin Ghirghe / Circe, cu pisici 
considerate ca însoŃitoare, a devenit clasicul prototip al vrăjitoarelor Medievale în Europa, având pentagrama, 
semnul secret al ZeiŃei Iştar, ca simbolul cel mai utilizat (cea cu vârful în jos era opusul ei malefic): 

 

 
 

Chestiunea a rămas de actualitate: Parlamentul României a definit în 2010 practicile oculte ca “activităŃi de 
vrăjitorie şi ghicit, prin invocarea unor realităŃi spirituale demonice”, vrăjitoria ca “ritual magic prin care se invocă 
realităŃi spirituale demonice, cu scopul de a înlătura anumite boli, de a reface sau destrăma legăturile între oameni”, 
farmecele ca “legături de vrăjitorie” iar ghicitoarea ca “persoana care se îndeletniceşte cu prezicerea viitorului”. 
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Regatul Gheşur 

 
În Galileea, Gherga-nii au avut la poalele Muntelui Hermon / Sirion, pe platoul puternic împădurit al 

ÎnălŃimilor Golan, o fomaŃiune statală din zeci de aşezări constituită în Regatul Gheşur, cu capitala la Zer - ca formă 
organizată de rezistenŃă atunci când au năvălit Evreii - reuşind să rămână neocupaŃi. SuprafaŃa sa, la început de 
aproximativ 350 kmp (ulterior mărindu-se), era delimitată de Râurile Samakh în N, Raqqad în E, Yarmuk în S şi 
Lacul Galileii în V, agricol fiind cea mai fertilă parte a Canaanului. 
 

 
Regatul Gheşurului 

 
Regatul era pe o rută comercială internaŃională iar în capitala sa Zer - aflată la intrarea Râului Iordan în 

Lacul Galileea, ce făcea o deltă acolo, având o mare întindere - erau largi depozite de grâu (partea de sus, fortificată 
pe bazalt, azi în partea răsăriteană a Iordanului, a fost numită Betsaida / Beth Saida iar partea de jos, pescărească şi a 
portului, acum pe partea apuseană a gurii - datorită modificării cursului râului / ceea ce a făcut obiectul cercetării de 
către călugărul Italian Bargil Pixner în 1985 - a fost numită Capernaum). În Antichitate nu exista pod peste Iordan, 
astfel încât Betsaida - partea iniŃială, mai veche - a ajuns să fie mult mai legată de restul lumii decât de Israel şi în 
plus, Lacul Galileea avea nivelul mai ridicat decât în prezent. Sfântul Epifanie din Salamina / Cipru a afirmat că 
distanŃa dintre Betsaida şi Capernaum nu era mare în timpul său (secolul IV), întinderea fostei capitale Gheşure în 
secolul VIII fiind - corespunzător Enciclopediei Biblice - în S până la Gherghesa.  
 

 
Intrarea Iordanului în Lacul Galileea 

 
Zona din NE Galileii a fost intens populată de la sfârşitul mileniului IV î.C., datorită bunelor condiŃii de 

viaŃă. Arheologul Britanic Theophilus Pinches în 1902 a tradus o tăbliŃă conŃinând o inscripŃie considerată de el 
importantă despre Ghirga-siŃi (sub forma Kirki-şaŃi), ca întemeietorii unei colonii fortificate în Mesopotomia, lângă 
Râul Tigru, unde în secolul XVIII î.C. tatăl regelui Hamu-rabi, din prima dinastie a Babilonului - cel care a creat 
primul cod de legi din lume - s-a gândit să fie îngropat: “Regele a decis ca locul său de veci să fie fortificaŃia 
KirkişaŃilor a partizanului conducător Zakar, printre foarte răspândiŃii KirkişaŃi, la Harrisisi / Dur-Dungi, în 
vecinătatea Ten-Gurgur, către pământul lui Halman, spre care să privească. Prin autoritatea inamicului Lulubit a 
reuşit ca el, caii, ostaşii şi carele lui să fie paşnic dirijate spre pământul lui Halman, indiferent dacă inamicul Lulubit 
înaintea lui, după el, în dreapta ori stânga lui nu va înceta ostilitatea, acela nici nu va distruge, nici provoca vreo 
daună”. Trebuie ştiut despre KirkişaŃi că în mileniul II î.C. - ca naŃionalitate / populaŃie distinctă în zonă - erau 
numiŃi şi KarkariŃi / GargariŃi (cuneiform notaŃi inclusiv Karka-Ra = Garga-Ra), după cum a reliefat printre alŃii 
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şi profesorul American Albert Clay de la Universitatea Yale în 1912. Numele Dungi al locului Dur era Sumerian, 
fiind al fiului regelui Gur (întemeietorul cetăŃii Ur, ce a fost capitala Sumerului după vecina Uruk a eroului Ghirga) 
iar Zakar - al conducătorului Kirki-şaŃilor - era preluat de la patronul viselor, teritoriul Lulubit aflându-se în Sudul 
Lacului Urmia / Iran; Tengurgur / Ten-Gurgur a fost Baba Gurgur 35,31 lat. N, 44,20 long. E - lângă Kirkuk / 
Karkha, în N Irakului, unde a fost găsită cea mai veche hartă din lume, de la sfârşitul mileniului IV î.C. - şi Halman 
este actualul Alep 36,13 lat. N, 37,10 long. E (cel mai mare oraş Sirian după capitală). 
 

 
Codul lui Hamurabi 

 
În 1903, teologii Americani George Goodspreed şi Shailer Mathews au legat apariŃia Gheşur-ului de Aşur / 

Asshur, prima capitală a Asiriei 35,27 lat. N, 43,26 long. E (locuită de la mijlocul mileniului III î.C. de cei din 
neamul lui Nimrod, văr primar cu Gherga - cel cu Turnul Babel - unde era venerată zeiŃa Aşura / Isis, aceeaşi cu 
Iştar / Innana, virtuŃile partenerului ei Babilonian regăsindu-se ulterior la Sfântul Gheorghe). De-a lungul a peste 6 
secole, Regatul Gheşur a fost atestat şi documentar: în arhivele faraonilor, Regatul a apărut menŃionat în scrisorile 
din secolul XIV î.C. păstrate la Amarna - capitala faraoanei monoteistă Nefertiti - ca aliat Egiptului (ca de exemplu 
în cea numerotată 64 ca atunci stăpânind în răsăritul Iordanului până la Edom / Sudul Mării Moarte ori în cea 
numerotată 256, a conducătorului Mut Balu din Fihl / Pella - cu propunerea deschiderii unei rute pentru caravane 
către Babilon, traversând Regatul). În 1961, cercetătorul Evreu Benjamin Mazar de la Universitatea Ebraică din 
Ierusalim a remarcat în vechile transcrieri ale scribilor omisiunea frecvent practicată a particulei de mijloc şi a 
demonstrat relaŃia egalităŃii denumirilor Ghe-şur / Ga-şu-ru cu Ga-ru iar mulŃi savanŃi, ca de pildă, între alŃii, 
Germanul Wilhelm Gesenius 1786 - 1842 şi Americanul Aloysius Fitzgerald 1893 - 1972, au arătat că apoi, în 
mileniul I î.C. - sub influenŃa Evreilor - Nordicul R s-a schimbat în Sudicul L, astfel încât radicalul consonantic al 
regiunii Garu a devenit mai acceptat prin G-L / născându-se numele Galileea pentru ceea ce practic era teritoriul cu 
populaŃie Gherga (translaŃia de la R la L era sinonimă cu înŃelegerea anterioară din vecini, Ghirga - Gil’ga - 
Ghilga-meş, ÎnălŃimile Ghoru devenind ÎnălŃimile Golan, schimbare lingvistică revelată de exemplu de Ashley 
Roscoe prin manualul Californian din 1915 despre civilizaŃiile vechi sau uneori la Cecenii şi Inguşii din Caucaz, 
după cum a analizat în 1997 Rashidovna Abdulaeva de la Academia Rusă de ŞtiinŃe succesul la vânătoare ca dar al 
Mamei Naturii pentru Ghelga = Gherga). Capitala Regatului avea la începutul Epocii Fierului (de pildă în secolul 
XIII î.C., când a fost invazia Evreilor) ziduri impresionante ce închideau străzi pavate şi locuinŃe confortabile; 
întreŃinea relaŃii foarte bune în N cu Karga-miş / de pe Eufrat. Biblia a consemnat în cartea lui Iosua Navi la 
începutul capitolului 13 (ÎmpărŃirea pământului de dincolo de Iordan) că: 

“1. Fiind Iosua bătrân şi înaintat în zile, a zis Domnul către dânsul: Iată tu ai îmbătrânit şi eşti în vârstă 
înaintată, dar pământ de luat în moştenire a mai rămas încă mult.  

2. Pământul care a mai rămas de luat în moştenire este acesta: Ńinuturile Filistenilor şi toată Ńara 
Gheşurului şi a Canaanului”. 
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Evreii au eşuat în includerea Regatului Gheşur la Israel (nume apărut prima oară pentru statul Evreilor în 
1207 î.C., Israel însemnând “se luptă cu Domnul”), ulterior rămânându-le să co-existe în paralel ca formaŃiuni 
statale. Deoarece pe atunci cei puternici îşi măritau fetele cu cei mai slabi pentru a-i controla, Maaca - fiica uriaşului 
Talmai, conducătorul Regatului Gheşur (ultimul nume cu rezonanŃă Hurită menŃionat de Biblie, fiu al legendarului 
Amihud / de asemenea conducător al Regatului Gheşur) - s-a căsătorit cu David / rege al Evreilor, ceea ce 
demonstra puterea în Canaan a Gherga-nilor, la sfârşitul secolului XI î.C., respectiv la sfârşitul mileniului II î.C.  

 

 
Poarta capitalei Gheşure 

 
În acel timp, Zer / Betsaida - capitala Regatului Gheşur - era un oraş mai mare decât Ierusalimul iar 

conform practicii, mireasa şi-a adus anturajul (format din arhitecŃi, artişti, etc.), influenŃând curtea. Dr. Rami Arav, 
arheolog Evreu, a investigat contribuŃiile Hurite din N la consolidarea Regatelor Gheşur şi Israelian, spre exemplu 
considerând că magnificul palat regal Galileean din Zer / Betsaida (cu ziduri din bazalt groase de 1,40 metri) a fost 
modelul după care Evreii s-au inspirat pentru cel regal al lor din Ierusalim, în secolul X î.C. Aşadar regele Evreilor, 
David a ajuns să se însoare cu prinŃesa Gheşură Maaca, băiatul lor Abesalom fiind cel mai frumos din Canaan iar 
fiica lor Tamara de asemenea foarte atractivă (când a ajuns în vârstă, David şi-a ucis fiul - pe Abesalom - ca să nu-i 
urmeze la domnie). Biblia citează cugetările neobişnuite ale unui fiu al lui David (teologii n-au putut conveni asupra 
numelui său exact), Ecclesiastul / Ecleziastul - însemnând “predicatorul” - fiind capitolul său cu stil diferit de restul 
din Biblie, ca de pildă 1 “Nestatornicia lucrurilor pământeşti”:  

“9. Ceea ce a mai fost, aceea va mai fi şi ceea ce s-a întâmplat se va mai petrece, căci nu este nimic nou sub 
soare.  

10. Dacă este vreun lucru despre care să se spună: ’Iată ceva nou!’ acesta a fost în vremurile străvechi, de 
dinaintea noastră.  

11. Nu ne aducem aminte despre cei ce au fost înainte şi tot aşa despre cei ce vor veni pe urmă; nici o 
pomenire nu va fi la urmaşii lor”.  

Ecclesiastul / Predicatorul mai scrie în 5:8 (BogăŃiile sunt deşertăciune. A te bucura de viaŃă): “În toate 
privinŃele, belşugul pământului face ca şi un rege să depindă de câmpurile arate”; dependenŃa oamenilor de muncile 
agricole era atât de mare, încât până şi regele devenea un supus al pământului (câteva secole mai târziu, GherghiŃii 
Cariei - în Anatolia / vecina Nordică a Canaanului - au demonstrat istoric exercitarea puterii astfel, din controlul 
avut de ei rezultând de exemplu şi apariŃia vestitei Şcoli din Milet). Steagul Israelului acum oficial înfăŃişează prin 
steaua sa scutul lui David, ce prin cele 2 triunghiuri orientate opus transmite principiul formulat de bunicul Gherga, 
Ham / Hermes, în TăbliŃa Destinelor din Sumer, că “precum în cer, aşa şi pe pământ” iar unghiurile hexagramei sale 
numărate consecutiv în exterior, interior şi centru redau ceea ce creştinii au indicat că e numărul adversarului: 
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Axa Zer - Ierusalim s-a cimentat apoi prin cununia nepoŃilor lui David şi Maaca: prinŃesa Gheşură Maaca, 

fiica lui Abesalom - numită la fel ca bunica sa - s-a măritat cu Roboam, fiul lui Solomon / ce a fost frate vitreg cu 
Abesalom (ei având acelaşi tată, pe regele David, nici mama lui Solomon nefiind Evreică, ci o frumoasă 
Anatoliană), deci 2 prinŃese Gheşure Maaca, din 2 generaŃii, bunică şi nepoată, au fost reginele ne-Evreice ale 
Evreilor, căsătorite cu David şi nepotul său Roboam; editorul American James Charlesworth a publicat studii pe 
acele teme, ulterior din urmaşii lor rezultând un lung şir de conducători ai Evreilor / dintre succesori - spre exemplu 
- peste un mileniu faimă mondială căpătând Iosif, bărbatul Fecioarei Maria (după cum explicit consemnează 
începutul Noului Testament) şi Fecioara Maria, care descindea tot din casa lui David - fiind astfel rudă îndepărtată 
cu soŃul ei Iosif - însă ca strămoş probabil Ea l-a avut pe Natan, fratele mai mare al regelui Solomon. 
 

 
 

De altfel - din perspectivă politică - primii regi Evrei nu numai că i-au cunoscut pe Nordicii Ghergani dar 
s-au consolidat şi statal cu ajutorul lor: nu prin lupte cu ei, ci prin alianŃe cu puternicii Ghergani (economic având 
contracte - ca de pildă pentru ridicarea Templului din Ierusalim - siguranŃa militară prin gărzile curŃii, mariajele 
regale, etc). Regatul Gheşur de asemenea a fost în contact cu Fenicienii în V şi ulterior cu Samaritenii în SV dar cel 
mai mult era în legături, mai ales după 920 î.C., cu cel mai puternic Regat Aramaic - cel al Damascului - din NE 
(care din secolul XI î.C. utiliza Aramaica drept limbă curentă, scrisă cu alfabet Fenician). Arameii din acea zonă - 
expresia străvechilor Arimi, adică Pelasgii care după Potop au migrat din Asia Centrală până în Europa răsăriteană - 
în mileniul III î.C. au fost în Mesopotamia, în mileniul II î.C. au ajuns în Canaan, în mileniul I î.C. s-au răspândit ca 
SciŃi între Siberia, Marea Neagră şi India, în prezent în EurAsia multe naŃiuni pretinzându-şi ascendenŃa Aramaică 
(ca de pildă Armenii). 
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FortăreaŃa Erebuni în actuala capitală Armeană 

 
Apoi însă, de-a lungul secolelor IX î.C. şi VIII î.C., au fost nenumărate lupte între Gherga-nii din Regatul 

Gheşur şi Evreii din Regatul Israel (în 886 î.C. Regatul Gheşur s-a extins cucerind o parte din Israel iar în 853 î.C. 
Gherga-nii au făcut cu alte Regate din zonă, pentru păstrarea dominaŃiei şi o coaliŃie, cu centrul la Karkar / acum 
Tell Qarkur 35,44 lat. N, 36,19 long. E - în Siria - loc unde pe Monolitul Kurkh au fost menŃionaŃi atunci pentru 
prima oară în istorie Arabii, ca aliaŃii lor). E de reŃinut că sinonim cu ceea ce oriental anterior - ca de pildă în Sumer 
- se proceda pentru R ca L (Ghirga în Ghilga, regiunea Garu în Galilea, ş.a.) în Latină se făcea conversia inversă, 
L în R, astfel încât ceea ce în Orient era Tell, însemnând “pământ”, a devenit Terra. În 732 î.C., Regatele 
Damascului şi Gheşur-ului şi-au încetat existenŃa prin înglobarea lor în Imperiul Asirian / ce era condus de 
generalul Pulu, a cărui fiu când a preluat puterea a deportat Evrei din fostul Regat al Israelului iar nepoata sa, regina 
Elena a Amazoanelor, a fondat în Ghergania dinastia conducătoare a Mezilor (Dr. Nicolae Roddy de origine 
Română, profesor la Universitatea Americană Creighton, a condus cele mai recente studii în zonă). Principalii 
apostoli ai lui Isus - care au făcut prozelitism după răstignirea aceluia - proveneau dintre puŃinii Evrei ce au ajuns să 
trăiască în fostul Regat Gheşur (Andrei care a început creştinarea spaŃiului Românesc, fratele său Petru ce a devenit 
primul papă şi Filip care s-a manifestat mai ales în Anatolia şi Grecia, toŃi 3 fiind din ceea ce a fost capitala 
Regatului, Betsaida). Cutremurele din 115 şi 363 au distrus Betsaida, astăzi pe acel loc existând satul Et-Tell. Iată o 
perspectivă a Canaanului dinspre regiunea Gherga-nilor: 
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GhirgasiŃii şi IsraeliŃii 

 
În cartea a treia a regilor, capitolul 9 (Dumnezeu Se arată lui Solomon a doua oară) este înfăŃişată starea 

populaŃiei Canaanite aflată sub ocupaŃia Evreiască: 
“20. Pe tot poporul care a rămas de la Amorei, Hetei, Ferezei, Canaanei, Hevei, Iebusei şi Gherghesei, care 

nu erau dintre fiii lui Israel,  
21. Şi pe fiii acestora, rămaşi în Ńară după ei şi pe care fiii lui Israel nu au putut să-i stăpânească, Solomon i-

a făcut lucrători de corvoadă până în ziua de azi,  
22. Iar pe fiii lui Israel, Solomon nu i-a făcut lucrători; pe ei îi avea însă pentru oştirea lui, pentru slujitorii 

lui, pentru căpitanii lui, pentru căpeteniile lui şi pentru conducători la carele lui şi la călăreŃii lui”. 
Divizarea Evreilor, ce a urmat după Solomon, între IsraeliŃii dintre Lacul Galileii şi Fenicieni, respectiv 

Iudeii dintre Marea Moartă şi Filisteni, a durat 2 secole - cultura dominantă în Canaan fiind cea Nordică / către 
sfârşitul domniei sale Solomon permiŃând ascensiunea cultului idolatric - până când Asirienii din N au desfiinŃat 
Israelul, statul reapărând abia după cel de-al doilea război mondial (de altfel, e de remarcat că vasalul Solomon a 
fost uns ca regele Evreilor pe când avea 13 ani, de către suzeranul Fenician Hiram); e de ştiut că Israelul în războiul 
din 1967 în Fâşia Gaza a distrus complet vechea localitate Ghirga / Jirga: aşezarea Beit Gerga, din care a rămas 
doar cimitirul, la S de Aşkelon 31,36 lat. N, 34,34 long. E (Arabul “Beit” sau Ebraicul “Beth” - în ambele limbi 
derivat din beŃe / respectiv stâlpi ritualici - însemnând “aşezarea”, prefix urmat de numele întemeietorului). 
 

 
 

În vechiul Israel, Gherganii erau văzuŃi ca uriaşi coborâŃi din Caucaz. ŞtiinŃific, separarea HamiŃilor de 
SemiŃi este datată în mileniul VI î.C.; de altfel, HamiŃii din Canaan aveau rude în Africa - cum ar fi în Egipt, Etiopia, 
Libia, etc. În organizarea Bibliei, cartea întâi a cronicilor începe primul capitol - dedicat neamului patriarhilor până 
la Iacov - cu recapitularea de la primul om, Adam (rezolvată în prima duzină de versete), ajungând repede la 
detaliile considerate relevante: 

“13. Lui Canaan i s-au născut: Sidon, întâiul său născut şi Het,  
14. Iebuseu, Amoreu, Ghergheseu,  
15. Heveu, Archeu, Sineu,  
16. Arvadeu, łemareu şi Hamateu”.  
În cartea lui Neemia, capitolul 9 - despre pocăinŃa întregului popor - revizuindu-se amintirile Evreilor prin 

rugăciune apare:  
“8. Tu ai găsit că inima lui e credincioasă înaintea Ta, Tu ai făcut legământ cu el şi Tu ai făgăduit să dai 

urmaşilor lui Ńara Canaanului, a Heteilor, a Amoreilor, a Ferezeilor, a Iebuseilor şi a Ghergheseilor; şi Tu łi-ai Ńinut 
cuvântul, pentru că Tu eşti drept”.  

Cartea Iuditei face ultima menŃiune directă Gherga din Vechiul Testament, în capitolul 5 (Olofern află de 
la Ahior care este starea trecută şi cea de faŃă a IsraeliŃilor): “16. Pe urmă au izgonit din faŃa lor pe Canaanei şi pe 
Ferezei, pe Iebusei şi pe locuitorii Sichemului, precum şi pe toŃi Ghergheseii, şi au locuit acolo vreme 
îndelungată”.  

Samaritenii din Regatul Nordic Israel - numiŃi aşa deoarece erau locuitorii capitalei Samaria / Sebasta din S 
Galileii (stabilită în 884 î.C. cu sprijinul Fenicienilor din Tir) şi cunoscuŃi drept “păstrătorii credinŃei” - au ajuns să 
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intre în dispute cu Evreii din Regatul Sudic Iudeea mai ales deoarece afirmau cu veneraŃie că locul unde Avram nu 
şi-a jertfit primul născut legitim Isac, ci un berbec, a fost binecuvântatul Munte Garizim / Gherizim din Cisiordania 
32,11 lat. N, 35,16 long. E. Exemple despre ei sunt oferite în Noul Testament, prin Luca în capitolul 10, care a 
descris în versetele 25 - 37 pilda bunului Samaritean dată de Isus şi în capitolul 17 cum din 10 leproşi vindecaŃi doar 
Samariteanul s-a rugat; Isus s-a înŃeles bine cu o Samariteană după cum a scris Ioan în capitolul 4 şi a fost acuzat de 
Iudei ca posedat / Ioan 8:48, etc. (de altfel, viziunile, întâlnirile supranaturale, transfigurarea, puterea spiritului, 
exorcismul, învierea, etc. erau elemente tipice şamane). InfluenŃarea comportamentului Samaritenilor (deosebită de 
cea obişnuită a Evreilor) a fost probată ca fiind categoric determinată de către fondul de bunătate al vecinilor lor de-
a lungul secolelor - iar aceştia au fost Gherghe-seii / Ghirga-siŃii; studiile au arătat că faptele bune contribuie la 
îmbunătăŃirea stării de sănătate şi la promovarea încrederii de sine, specialiştii dovedind că aceia care ajută pe alŃii 
de fapt se ajută şi pe ei înşişi. Profesorul American Sam Bowles a analizat civilizaŃiile străvechi şi a descoperit că 
tendinŃa de supravieŃuire a fost a grupurilor cu mai multe persoane amabile şi altruiste / generoase (trebuie ştiut că 
aproape de suprafaŃa creierului uman, la joncŃiunea lobilor temporal şi parietal, chiar în spatele urechii drepte, se află 
“busola moralităŃii”, fiind demonstrat de către Institutul Tehnologic din Massachusetts / SUA că moralitatea nu 
depinde de educaŃie sau filozofia de viaŃă, ci de biologia creierului, cu magneŃi puternici putând fi modificată 
activitatea acelei zone a capului, respectiv să fie influenŃat comportamentul oamenilor; experimentele magnetizând 
emisfera dreaptă a creierelor umane au revelat şi viziunile religioase intense ale subiecŃilor). De altfel, pe verticala 
omului - ce e “cu capul în nori” şi “cu picioarele pe pământ” - întâlnirea forŃelor cerului şi pământului este în 
centrul energetic din mijloc, ce e al inimii: referinŃa sufletului, conform străvechiului concept uman (se ştie că în NV 
Indiei prima civilizaŃie din lume - din Bazinul Ghaggar, unde primii conducători au fost cei din Dinastia numită 
acolo Garga - a intrat în patrimoniul universal şi prin realizarea hărŃii energetice umane, foarte bine cunoscută de 
milenii). 

PrezenŃa V Anatolienilor printre Evrei a fost mult mai timpurie decât a Evreilor printre V Anatolieni. De 
exemplu, mercenari Cariani - din łinutul Anatolian al GherghiŃilor - au fost prezenŃi de la începuturi pe lângă 
conducătorii statali Evrei, ca gărzi personale. Pe de altă parte, cea mai scurtă carte din Biblie, a lui Avdie, a 
consemnat că în Sefarad - dacă nu Sparda din Ghergania / Media, atunci Sardis, capitala Lidiei - existau deportaŃi 
Evrei din Ierusalim (de la ei a derivat apoi denumirea Evreilor Sefarzi, a diasporei lor în Peninsula Iberică); imediat 
după moartea maestrului său Platon, din 347 î.C. pentru 4 ani Aristotel a locuit în localitatea Assos din Troia 
GherghiŃilor - unde a scris dialogul “Despre filozofie” - întâlnind acolo şi un Evreu, practicant al hipnozei, după 
cum a notat Klearkhos / Clearchus din Soli, Cipru (născut în 340 î.C., elev al lui Aristotel înaintea morŃii aceluia în 
322 î.C.): acelea au fost menŃiuni timpurii despre prezenŃe ale Evreilor în V Anatoliei (e de ştiut că la începutul 
mileniului I în Sardis era cea mai mare sinagogă din lume). 
 

 
Emblema Ierusalimului 

 
Vechiul Testament a început să fie tradus din Ebraică în Greacă în secolul III î.C. În secolul I, łinutul 

Galileean al Gherghe-seilor / Ghirga-siŃilor a fost teritoriul în care şi-a început Isus propovăduirea (după ce a postit 
40 de zile şi nopŃi pe Muntele Ispitelor care domină Ierihonul), fiind regiunea unde a făcut cele dintâi şi cele mai 
multe minuni, răspândind lumina Sa populaŃiei / zona ajungând să fie leagănul credinŃei creştine - pe atunci fiind 
circa 300000 locuitori risipiŃi acolo, pe o suprafaŃă de 3500 kmp (în publicaŃia din 1987 “Isus şi epoca sa” editată de 
Reader’s Digest stă scris că “Majoritatea Evreilor credincioşi detestau celelalte credinŃe; închinându-se unui singur 
zeu, ei nu aveau toleranŃa pe care lumea Antică o avea pentru zeităŃile celorlalŃi” / aceasta fiind şi inspiraŃia 
intoleranŃei apoi a unor creştini faŃă de alte religii). Între obiceiurile scunzilor Evrei era că Evreica trebuia să se 
adreseze soŃului cu “domn” sau “stăpân”; în Canaan, Evreii au ajuns să înveŃe teatrul de la localnicii GrecizaŃi. În 
350 î.C., regele Perşilor Artaxerxes III a deportat Evrei din Canaan spre N, în Media / Ghergania - Ńinut Caspic 
numit pe atunci Varkana sau Greceşte Hyrkania / Hurcania - în care au mai fost deportaŃi Evrei după înglobarea din 
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721 î.C. a Israelului în Asiria (denumirea Imperiului provenea de la regina Raiului Aşira / Aşura, aceeaşi cu Astarte 
- numită Tanit în Cartagina); Ghergania / Hyrcania la Caspica era de la gura Ochos / Usboi (Râu dispărut ce se 
vărsa în Golful Balkan, cel mai mare din Khorasan, el fiind derivaŃia lui Oxus - care curge în Aral - spre Caspica / 
Marea Ghergană), până la gura Maxeras / Gurgan Rud (Râul ce uda Câmpia Gorgan). Acei Evrei din Ghergania 
în mileniul I au trecut din Asia în Europa pe la poalele Caucazului, prin Poarta Herga din Derbent 42,03 lat. N, 
48,17 long. E / Daghe-stan în N şi i-au convertit la mozaism pe urmaşii Hunilor, apărând Gazarii / Khazarii - 
vorbind limba Gargarilor, conform Dr. Firuddin Agasioglu - dintre care Aşkenazii (denumire derivată din Asirianul 
Aşkuzi pentru SciŃi, printre care în număr redus există acelaşi profil genetic LLY22G ca Gherga), în prezent 
reprezintă majoritatea populaŃiei Israelului; e de ştiut că Aşkenaz în Evul Mediu era denumirea Evreiască pentru 
Germania / după Scitul Askanius, progenitorul Saxonilor / respectiv strămoş al Germanilor: denumirea de Aşkenazi 
pentru Evreii din Europa răsăriteană era valabilă şi în Europa Centrală. 
 

Isus 
 

În Antichitate, Nazaret 32,42 lat. N, 35,18 long. E era un sat din łinutul Gherganilor / GherghiŃilor 

(Ghergheseilor / GhirgasiŃilor), al cărui nume provenea de la odraslele locuitorilor săi, cărora le plăcea să zică 
întotdeauna adevărul. A devenit celebru la începutul secolului I datorită copilăriei lui Isus Nazarineanul acolo (care 
era urmaş al regelui David). Localitatea a fost înfiinŃată imediat după Ierihon, de către oameni veniŃi din NE 
Anatoliei, conform Englezoaicei Kathleen Kenyon 1906 - 1978 (prima preşedintă a SocietăŃii Arheologice Oxford şi 
directoarea Institutului de Arheologie a UniversităŃii Londoneze - tatăl ei a condus Muzeul Britanic - ce în perioada 
interbelică a studiat regiunea); întemeietorii localităŃii, în număr de 65, odihnesc sub un uriaş bloc orizontal din 
piatră, de circa 3 tone. (Anatolia este cea mai Vestică Peninsulă Asiatică, între Marea Mediterană şi Marea Neagră, 
acum în Turcia). 

 

 
Anatolia 

 
La înfiinŃarea Nazaretului, stilul construcŃiilor s-a schimbat din circulare - cum se practica din vechime - în 

drepte: puterea pământului era mare. În Nazaret, arhanghelul Gavril i-a vestit sarcina Fecioarei Maria (ce deja la 
vârsta de 15 ani trăia cu Iosif, în originalul Ebraic al evanghelistului Marcu termenul folosit pentru ea fiind “tânără” 
/ diferit de cuvântul “virgină”). ReputaŃia de până atunci a localităŃii a fost subliniată prin dubiile Evreilor că ar 
putea ceva bun să vină de acolo (Ioan 1:46); trebuie ştiut că arhanghelii - ca Gavril, Mihail, ş.a. / constant înfăŃişaŃi 
cu aripi pe umeri - erau tot cu genericul Gregori / Grigori de observatori (ca şi cei ajunşi din Paradis în Golan), 
consideraŃi însă ca “buni”: unii teologi i-au considerat pe Gregori ca “îngeri căzuŃi” (ale căror păcate ar fi 
determinat Potopul, de lângă ei fiind salvată familia lui Noe). În Cartea lui Enoh 10:13 e scris că “Domnul i-a spus 
lui Gavril: ‘Mergi la fiinŃele cele rele, la cei condamnaŃi, la copiii depravării, omoară aceşti copii de depravaŃi, 
aceşti urmaşi ai îngerilor veghetori, din mijlocul oamenilor; aŃâŃă-i pe unii contra altora. Fă-i să piară de propriile lor 
mâini, pentru că zilele lor nu vor fi împlinite” (delimitări Ghergane similar de radicale ca Gavril - Gregori au fost 
în timp, ca de pildă între matriarhatul Amazoanelor care o venerau pe Mama Ghirghe şi patriarhatul partenerilor lor 
Gargari / Ghergari, trasarea Brazdei lui Iorgu ca hotar agricol - începând din Banatul Gherganilor - ş.a). E de 
remarcat că existenŃa gardienilor (observatorilor cerului / respectiv a mesagerilor dintre Cer şi Pământ), n-a fost 
efemeră, ci pe timp foarte lung, impresionând asistenŃa: astfel ea a şi putut rămâne în memoria colectivă, pe lângă 
cele făcute de ei, ce impresionau; oamenii au constatat că ei îşi desfăşurau constant activităŃile - diferite de cele ale 
societăŃii obişnuite - ca şi cum n-ar fi murit / erau ca nemuritori (e de observat că numele arhanghelului Gavril - sau 
Gabriel, aşa cum era utilizat iniŃial în Aramaică, însemnând “fiinŃă puternică” - rezona cu Ghebre / Gherghi). 
Arhanghelii Mihail - conducătorul puterilor cereşti - şi Gavril sunt celebraŃi deodată de creştini (Gavril / Gabriel 
era sărbătorit de către catolici întâi separat la 24 III - din 1969 împreună cu Mihail - fiind recunoscut şi de către 
celelalte religii monoteiste, mozaică ca Gavriel şi musulmană ca Jibra). 
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Spre deosebire de Evrei, ce se bazează numai pe Vechiul Testament, canonul creştin ia în considerare şi 
Noul Testament. Isus (primul născut al Mariei - dar care n-a fost cu Iosif - naşterea sa fiind pe vechiul motiv al 
împreunării dintre femininul pământesc şi masculinul ceresc) a fost în permanent conflict cu Evreii, de la vânarea ca 
prunc de către beduinul rege Irod al Evreilor, până la răstignirea când avea 33 de ani, la îndemnul rabinilor / 
îndrumătorii Evrei. El nu vorbea Ebraica, ci Aramaica, spunându-i-se Nazarineanul pentru că şi-a trăit cea mai mare 
parte a vieŃii în łinutul Gherghe-seilor / Ghirga-siŃilor; apariŃia lui Isus a fost conform credinŃei din Abydos / 
Egipt, că naşterea unui zeu era odată cu o stea (în 17 IV 6 î.C. a fost o aliniere a planetelor, observată din răsărit de 
Magii Ghergani care au venit cu daruri scumpe, ce au ajutat financiar Familia Sfântă). Isus în copilărie, când de 
teama regelui Irod a ajuns refugiat în Egipt, a primit învăŃături în templele de pe Valea Nilului (ca de exemplu la 
Durunka 27,09 lat. N, 31,11 long. E - în apropierea Căii Gherga, punctul cel mai Sudic atins de Familia Sfântă - 
unde era arhiva scribului cancelar Yuny al lui Seti şi Ramses II) şi ca adolescent a fost în India unde a studiat 
controlul respiraŃiei, învăŃăturile finului Krişna al lui Garga, etc.; reîntors, a fost botezat abia pe când avea 30 de 
ani, la Betania / Bethabara 31,50 lat. N, 35,32 long. E, pe malul oriental al Iordanului, azi în Iordania, de verişorul 
Ioan din partea mamei iar numai după aceea şi-a început activitatea publică, înconjurat de ucenici şi apostoli toŃi 
Galileeni / cu excepŃia negrului Iuda (a cărui evanghelie a fost descoperită la El Minya 28,07 lat. N, 30,44 long. E, în 
Egipt). În Canaan existau, ca şi 2 aşezări Betania, 2 aşezări Betleem / una în N, la o oră de mers pe jos de la Nazaret 
32,42 lat. N, 35,18 long. E - deci în Galileea, respectiv łinutul Gherga-nilor - şi una în S, la câteva zile de mers, ce 
era satul Efrat unde s-a născut păstorul David, care a ajuns primul rege al Evreilor (mulŃi cercetători biblici s-au 
mirat că pentru recensământ gravida Maria - în ultima lună - ar fi călătorit, în loc de o oră la Betleemul 32,44 lat. N, 
35,11 long. E de lângă Nazaret, câteva zile pe măgar în S, la acel Betleem / Efrata 31,42 lat. N, 35,11 long. E, pe 
drumul dintre Ierusalim şi Hebron, azi în Cisiordania). După decapitarea lui Ioan Botezătorul / ale cărui moaşte sunt 
acum în Damasc, capitala Siriană, Isus s-a mutat din Nazaret tot în regiunea aceea Nord Canaanită, la Capernaum - 
fosta suburbie a capitalei Gherganilor - ce a devenit centrul misiunii Lui în Galileea 32,52 lat. N, 35,34 long. E, pe 
malul lacului, în casa fraŃilor Andrei şi Petru (pescarul care a devenit primul papă, Vaticanul creştin fiind ridicat pe 
locul răstignirii aceluia cu capul în jos, titlul de papă însemnând “sfântul tată”). De partea financiară a călătoriilor lui 
Isus se ocupa un grup de femei bogate coordonate de Maria Magdalena (la vremea aceea, un învăŃător n-avea 
niciodată printre discipoli femei, ceea ce întăreşte caracterul original al misiunii Lui); ele - şi nu apostolii - au fost 
prezente într-unele din momentele cruciale ale Lui: ungerea cu mir de nard / parfum extrem de scump importat din 
Himalaia, răstignirea şi Învierea. Isus, cu temeinice cunoştinŃe de tâmplărie dobândite de la Iosif, a insistat pentru 
utilizarea scaunului, deoarece obiceiul de a lua masa atunci era în cel mai bun caz sub forma tolănită; spre exemplu, 
Cina cea de Taină - servită la Ierusalim în casa Mariei, sora lui Andrei şi Petru, mama viitorului evanghelist Marcu - 
a fost luată şezând şi chiar la aceeaşi masă (vechile mese colective nu mai erau fireşti, obiceiul Grecilor fiind că la 
ospeŃe nu se întindea o singură masă, ci fiecare îşi avea masa proprie / la banchete toŃi aducându-şi în desagă separat 
mâncarea şi băutura; individualismul Grec era bazat pe cultul eroilor iar vechea organizare umană era colectivă). În 
łinutul Gherghe-seilor / Ghirga-siŃilor, înaintea urcării la cer, s-a arătat Isus ucenicilor ultima oară, trimiŃându-i să 
înveŃe şi să boteze neamurile (de exemplu, apostolul Andrei - care prin tragerea la sorŃi, după obiceiul societăŃilor 
arhaice ca moştenitorii să tragă la sorŃi averea deoarece nu exista dreptul primului născut, a ajuns printre GeŃi 
înaintea Romanilor, în actualul spaŃiu Românesc - la bătrâneŃe, tot în secolul I, fiind răstignit de Greci / printre altele 
acuzat că ar fi fost iscoadă a GeŃilor, crucea în X pe care şi-a dat ultima suflare devenind steagul ScoŃiei, pe fond 
albastru ca al părului Agatârşilor Ardeleni care şi-l vopseau aşa, emigraŃi în N Arhipelagului Britanic la sfârşitul 
secolului III). 
 

 
Peştera Sf. Andrei în Dobrogea 
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Biblia nu oferă referinŃe asupra felului cum arăta Isus deoarece nu impresiona prin detalii anatomice 
distincte faŃă de ceilalŃi din regiune, cum ar fi apariŃia Sa fizică - ci doar prin principiile pe care le susŃinea - şi nu 
pentru că era remarcat prin înfăŃişare / menŃiunile fiind doar ca Mesia (cuvânt Ebraic însemnând “uns”, de la care a 
apărut varianta în Greceşte Cristos / termenul de creştin apărând în Antiochia la mijlocul secolului I), “Fiul Mariei”, 
“ÎnvăŃătorul” ori “Guru” din regiunea Ghor / Garu, etc. ÎnfăŃişarea unui localnic din Antichitate în acel spaŃiu, 
generată în 2002 de Englezul Richard Neave - cel mai bun specialist din prezent în reconstituiri din lume - prezintă 
un chip bărbătesc brunet, cu păr, ochi şi piele de culori închise. 
 

 
Galilean 

 
În 2003, Americanii Patricia Daniels şi Stephen Hyslop au scris în “Istoria lumii”: “slujitorii fideli ai 

doctrinei iudaice susŃineau că unele dintre faptele lui Isus, cum ar fi să se aşeze la masă cu oameni ‘impuri’ şi le ierta 
păcatele, încălcau legile sacre” (e de remarcat că GheŃii / GeŃii - contemporani lor atunci în EurAsia - n-aveau aşa 
probleme); codul de comportament pentru oameni, bazat pe dragostea pentru semeni şi promisiunea vieŃii veşnice, i-
a indignat pe rabini / conducătorii Evrei, care l-au convins pe guvernatorul Roman Pilat (venit în anul 26 din Pont, 
de la Marea Getică / Neagră), să-l aresteze pe Isus la poalele Muntelui Măslinelor din Ierusalim, în GheŃimani - loc 
însemnând “grădină cu gard”, proprietatea Mariei, ce avea şi un sălaş acolo pentru adăpostirea celorlalŃi apostoli, 
căci fraŃii ei Andrei şi Petru locuiau în casa lor de lângă, unde a fost Cina de Taină - să-l judece şi deşi nu i-a găsit 
nimic rău în predici, la cererea mulŃimii să consimtă răstignirea Lui pe Dealul Golgota / Calvar în Latină. Cea mai 
veche sursă nebiblică, istoricul Iosif Flaviu 37 - 100, comandantul Evreilor din Galileea / capturat de Romani în anul 
67 ca prizonier de război, a scris că nu Isus a fost prezentat rabinilor, ci fratele Lui, Iacob cel Tânăr (Isus avea rude); 
e de remarcat că ulterior - în secolul VII - şi Coranul a afirmat că Isus a urcat la cer fără crucificare / răstignire. 
Iosif Flaviu în “AntichităŃi Iudaice” 18:3 a scris: “Tot în vremea aceea a trăit şi Isus, un om înŃelept, dacă este 
îngăduit să-l numim om. Căci a fost autorul unor lucrări minunate, învăŃător al oamenilor care primesc cu plăcere 
adevărul: pe mulŃi Iudei şi de asemenea pe mulŃi dintre neamuri i-a atras la sine. Acesta era Cristos. Tras în judecata 
lui Pilat de către primii noştri oameni, deşi l-au pedepsit cu răstignirea, totuşi n-a încetat de a fi iubit de acei care 
întîiaşi dată l-au iubit. Căci a apărut a treia zi din morŃi, după spusa prorocilor divini, care multe alte minuni ne-au 
vestit despre el. Iar secta, numită după el, a creştinilor, n-a încetat nici până astăzi”. Se ştie că după răstignire / 
Înviere fratele a preluat conducerea Esenienilor / Esenilor, care urmau calea iniŃiatică deschisă / structura bisericii 
timpurii bazându-se pe practica lor (cu regulile cuprinse în “ÎnvăŃăturile Domnului” - cartea folosită de comunităŃile 
creştine în ascensiune). Esenii / Esenienii - prima grupare de călugări, care se rugau deopotrivă Tatălui Ceresc şi 
Maicii Pământeşti - erau copişti ai scrierilor vechi şi au lăsat Manuscrisele de la Marea Moartă, scrise pe piei 
tăbăcite / pergamente şi papirusuri, găsite în secolul XX, între documente fiind Cartea lui Enoh (interzisă de rabinul 
Ierusalimului în anul 70), lista gravată în cupru a locurilor unde erau ascunse obiectele sacre ce alcătuiau tezaurul 
Templului din Ierusalim, etc.; în secolul I, istoricul Evreilor Iosif Flaviu a scris despre Esenieni - de altfel şi el era 
contemporan cu ei - că “traiul lor seamănă cu cel al Dacilor care se cheamă Polistai” (adică “întemeietorii 
localităŃilor”, din casta preoŃească a învăŃătorilor Daci / GeŃi). De altfel, e de observat că GeŃii spuneau Aseni 
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vindecătorilor: denumirea rezona Antic cu Ausonii şi Medieval cu Asanii / Ńarii Asăneşti ai Imperiului Bulgaro-
Român. În 2006, Britanica Marylin Hopkins sintetiza că “la baza creştinismului mai mult decât învăŃăturile lui Isus 
stă Pavel, al 13-lea apostol, ce i-a înfuriat pe adepŃii originari ai lui Isus susŃinând că tot ce era necesar pentru 
mântuire era numai credinŃa” (canonicii mizând pe credinŃă, gnosticii preferând cunoaşterea), divinizarea propusă de 
el, plăsmuită în Faptele apostolilor 11:26 că întâi în Antiohia au fost creştinii, ajungând să fie decisă de primul Sinod 
- de la Niceea 40,25 lat. N, 29,43 long. E, în anul 325 - că Isus nu era aşa cum susŃinea despre sine “fiul omului”, ci 
Fiul Domnului; e de ştiut că în Imperiul Roman creştinismul a devenit legal din 313 - acceptat printre alte religii - iar 
din 380 a devenit religia oficială a Imperiului (prin Edictul de la Salonic 40,39 lat. N, 22,54 long. E din 28 II al 
împăratului bizantin Teodosie cel Mare 347 - 395). Pavel, un Evreu care producea corturi, niciodată nu l-a întâlnit pe 
Isus, însă i-a avut ca ajutoare pe evangheliştii Luca şi Marcu (ceilalŃi 2 evanghelişti canonici fiind apostolii Ioan şi 
Matei); de fapt, propagandistul lui Pavel (o “bestie pentru creştini” conform Spaniolului Fernandez Urresti, autorul 
în 2007 a lucrării “Chipul neştiut al lui Isus”, el fiind prezent de pildă la lapidarea primului creştin, Ştefan), a fost 
evanghelistul Luca, care provenea din Teritoriul Gherghe-seilor şi nu era Evreu, fiind întemeietorul iconografiei / 
începând cu a Fecioarei Maria, cu care Luca a avut o legătură foarte apropiată, rolul său pentru creştinism fiind 
asemănător cu rolul propagandistului Gherga pentru Imperiul Macedonean cu 4 secole înainte. Bogatul Pavel - 
provenit nu din Canaan, ci din diaspora, numele lui de fapt fiind Saul, din Tarsul Ciliciei 36,55 lat. N, 34,54 long. E 
- nu i-a înfuriat numai pe primii creştini din Galileea; convertit în Damasc (tradiŃia maronită a reŃinut că a fost ajutat 
să fugă din cetate de către ofiŃerul George), în trecerea sa spre Roma, unde a fost decapitat în 29 VI 67, a declanşat 
o revoltă la Efes în anul 53, atunci când a predicat împotriva GherghiŃiei; localnicii aveau mare dragoste pentru 
zeiŃa Artemisa / GherghiŃia ce le aducea pelerini profitabili la una dintre cele 7 minuni ale lumii Antice (abia apoi 
Pavel / Saul l-a întâlnit pe Luca, în Alexandria Troiei 39,45 lat. N, 26,09 long. E). Imaginea lui Isus ca “păstor” este 
de sorginte Evreiască, pe când ca “pescar de oameni” este de sorginte creştină; printre simbolurile creştine, Crucea - 
reprezentând moartea şi învierea - formează X (khi), cea dintâi literă din cuvântul Grecesc Hristos, amintind de 
străvechea cruce îmbârligată / Svastica = emblema cultului solar şi de crucea Egipteană Ankh / simbolul vieŃii iar 
porumbelul simbolizează Duhul Sfânt (dintre păsări, înaintea creştinilor, se presupunea în multe culturi că vulturii - 
ce sunt şi azi pe multe steaguri - prin descărnarea cadavrelor eliberau spiritele şi sufletele: un obicei Tibetan). La 
început, abordarea a fost individuală: firea trupului (alimentată prin cele 5 simŃuri - văz, auz, gust, miros, pipăit) era 
simbolizată de Satana iar puterea creierului era denumită Duhul Sfânt, morala creată devenind necesară deopotrivă 
omului şi societăŃii iar ispăşirea păcatelor - datorită încălcărilor Legilor Veche sau Nouă / transcrise în Vechiul 
Testament, respectiv Noul Testament - rămânând individuală. Creştinii au început să fie îngropaŃi cu picioarele spre 
E pentru a se putea ridica uşor şi direct la învierea vestită de întoarcerea mesianică ce va fi dinspre răsărit. 
 

 
Hattin 

 
De pe “Muntele fericirilor” Isus a rostit unei mulŃimi aşezată pe platoul de lângă Colina Hattin 32,48 lat. N, 

35,26 long. E (560 metri altitudine), lângă aşezarea Safet, pe malul Lacului Galileii, în łinutul Gherghe-seilor, 
“predica de pe munte”, care a început cu anunŃarea celor 9 fericiri, conform apostolului Marcu 5: 

“3. FericiŃi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăŃia cerurilor.  
4. FericiŃi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.  
5. FericiŃi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.  
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6. FericiŃi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura.  
7. FericiŃi cei milostivi, că aceia se vor milui.  
8. FericiŃi cei curaŃi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.  
9. FericiŃi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.  
10. FericiŃi cei prigoniŃi pentru dreptate, că a lor este împărăŃia cerurilor. 
11. FericiŃi veŃi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, 

minŃind din pricina Mea”.  
În versiunea Aramaică - într-un text contemporan cu cel în Greacă - începutul era “FericiŃi cei rămaşi 

săraci, de dragul spiritului...”, în sensul că nu bogăŃia materială, ci cea spirituală e mai importantă: o semnificaŃie 
diferită faŃă de fericirea ignoranŃilor răspândită oficial (conferindu-se importanŃă mesajului de “a fi” în loc de “a 
avea”, accentul fiind pe cunoaşterea interioară, nu exterioară). De altfel, sentimentul fericirii este dovedit determinat 
genetic - acesta fiind moştenit genealogic - doar temporar ajungând influenŃat de educaŃie ori viaŃă; faimoasa fericire 
a Hiperboreilor (Nordici vestiŃi în lumea veche - încă din Epoca Pietrei - pentru blajinitatea / blândeŃea lor dar şi 
pentru cunoştinŃele lor avansate) se datora înaltei lor mulŃumiri interioare, pe care reuşeau s-o transmită celor 
întâlniŃi, uimind lumea, căci erau omenoşi - buni la suflet - şi paşnici.  

 

 
Tabor 

 
Muntele Tabor, aflat în łinutul Gherga, cu altitudinea de 575 metri, la 17 km V de Lacul Galileii şi 8 km S 

de Nazaret, a fost locaŃia unde s-a petrecut schimbarea la faŃă a lui Isus: fiind pe vârf împreună cu 3 dintre discipolii 
săi (Iacob, Ioan şi Petru), în timpul rugăciunii aceştia au observat transfigurarea Lui printr-o strălucire de slavă albă 
ce i-a impresionat; mai mult, în ceaŃa aceea norii răsunau de vorbe şi au înfăŃişat personaje din trecut - Moise şi Ilie - 
care de asemenea străluceau de slavă. Acea radiere divină i-a făcut pe apostoli să consemneze în Biblie cele 
întâmplate ca scenă importantă: Matei 17, Marcu 9 şi Luca 9, Tabor pentru legătura dintre Vechiul şi Noul 
Testament fiind considerat munte sfânt. 
 

Exorcizarea Gherga 
 

Isus a scos demoni atât din iubita sa provenită din Magdala 32,50 lat. N, 35,30 long. E - łinutul Gherghe-
seilor / Ghirga-siŃilor - cât şi din Gherga: a fost una dintre primele minuni săvârşite din lista celor prezentate de 
Biblie. Satana în Ebraică înseamnă “adversar” şi se referă la cel mai frumos şi mai inteligent dintre îngeri, care s-a 
revoltat împotriva condiŃiei lui (numit Saturn de Romani, celebrat la solstiŃiul de iarnă, când e cea mai lungă 
noapte); trebuie ştiut că atât în Ebraică, cât şi în Greacă, “înger” înseamnă “mesager”. Preotul Gabriel Marincaş de 
la Facultatea de Teologie din Cluj consemna în 2006: “Exorcizarea este slujba de alungare a diavolului. Ea e 
anterioară Evreilor sau creştinilor, fiind practicată dintotdeauna de diferite popoare. Mântuitorul însuşi nu a fost 
numit niciodată cu numele de exorcist / scripturile prezintă exorcişti scoŃând demoni în numele lui Isus, fără a fi 
discipolii Lui dar pe care Mântuitorul nu i-a condamnat pentru acŃiunile de a scoate demonii din diferiŃi posedaŃi. 
Isus alunga demonii prin autoritatea pe care o degaja fiinŃa Sa. Exorcismul în forma sa plină de evlavie este un act al 
credinŃei autentice în puterea binelui ce biruie întotdeauna. Apostolii şi ucenicii lui Isus au preluat puterea de a 
alunga răul (aceasta de altfel putând fi exercitată de către oricare botezat), ea fiind practicată şi azi de unii iniŃiaŃi. 
AcŃiunea diavolilor în cazul demonizaŃilor nu este una morală ci fizică, organică, ei acŃionând asupra organelor 
fizice ale posedaŃilor. Starea celui ce a ajuns lăcaş pentru diavol devine din ce în ce mai ciudată, maladivă, 
dezvoltându-se în paralel cu evoluŃia unor boli şi însoŃită de manifestări care depăşesc cadrele naturale, prin prezenŃa 



 
180

fenomenelor inexplicabile. Persoana este cuprinsă de agitaŃie incontrolabilă, solicitarea la maxim a sistemului 
nervos, însingurare înfrigurată, toate însoŃite adesea de boli cunoscute (cu semne fizice, intelectuale şi afective). 
Diavolul nu poate niciodată pune stăpânire pe voinŃa omului, aceasta fiind doar anesteziată, paralizată în timpul 
manifestărilor diabolice sau cucerită prin întunecarea ori păcălirea inteligenŃei. VoinŃa rămâne locul de unde 
porneşte întotdeauna eliberarea, refacerea şi vindecarea omului. Mântuitorul se purta deosebit de blând cu cei 
demonizaŃi, în timp ce faŃă de diavoli nu avea decât cuvinte aspre; Domnul manifesta faŃă de bolnavi o compasiune 
absolută, neconsiderând-o în mod neapărat ca pedeapsă, ci ca un rău de care oamenii suferă. Evangheliile scriu ce a 
făcut Isus cu demonizaŃii din łinutul Ghergheseilor: Mântuitorul s-a adresat diavolilor poruncitor, ca un Stăpân 
căruia nu i se pot împotrivi, vindecarea fiind imediată şi completă (ei chiar cerând ulterior un fel de milă, prin 
aceasta recunoscând că nu pot face nimic fără permisiune divină)”. 

 

 
Gherghesa 

 
Gher-ghes-ay-nos (din Aramaică - limba oficială la V de Eufrat din 612 î.C. - ce a înlocuit toate limbile 

din regiune, până şi Ebraica la Evrei) e menŃionat de apostolii Matei 8, Marcu 5, Luca 8, ca fiind cel din care Isus a 
scos dracii şi i-a băgat în porci, în acea zonă a Gherghe-seilor / Ghirga-siŃilor; el s-a stabilit în cimitirul localităŃii 
deoarece vechea credinŃă era că sufletele morŃilor se constituiau în potenŃial şamanic, puterile fiind primite prin vise 
de la rudele decedate, de aceea mulŃi după ce nu-şi mai îngropau morŃii sub podeaua casei la nevoie dormind pe 
morminte (mai târziu în istorie, din teama ca morŃii să nu-i bântuie, fenomenul fiind dificil de stăpânit, oamenii au 
abandonat şi acel ultim obicei, căci în credinŃa arhaică, perpetuată în anumite cazuri până azi, deranjarea morŃilor 
putea fi prin mersul şi mai ales săriturile sau jocurile pe morminte, reprezentând chiar profanarea supremă a 
rămăşiŃelor, respectiv ultragierea memoriei acelora). AcŃiunea a avut loc lângă Gherghesa, pe malul răsăritean al 
Lacului Galileii, în acelaşi Ńinut cu Gadara - ce a fost cea mai cunoscută localitate din Palestina Romană (numele 
folosit atunci pentru provincie) - şi cu fosta Gherasa / Gerasa, acum ruinată. Cea mai corectă relatare a avut-o din 
Antiochia medicul Luca, în anul 62 - care a scris şi Faptele SfinŃilor Apostoli în anul 63, pe lângă evanghelia sa - 
căci el ştia direct zona, unde în capitolul 8 (Pilda semănătorului. Mama şi fraŃii lui Isus. Demonizatul din łinutul 
Gherghesenilor. Învierea fiicei lui Iair. Vindecarea femeii bolnave de 12 ani), în versetele despre faptele întâmplate 
a consemnat: 

“26. Şi au ajuns cu corabia în Ńinutul Gherghesenilor, care este în faŃa Galileii. 
27. Şi ieşind pe uscat, L-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea demon şi care de multă vreme nu mai 

punea haină pe el şi în casă nu mai locuia, ci prin morminte.  
28. Şi văzând pe Isus, strigând, a căzut înaintea Lui şi cu glas mare a zis: Ce ai cu mine, Isuse, Fiul lui 

Dumnezeu Celui Preaînalt? Rogu-Te, nu mă chinui.  
29. Căci poruncea duhului necurat să iasă din om, pentru că de mulŃi ani îl stăpânea, şi era legat în lanŃuri şi 

în obezi, păzindu-l, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de demon, în pustie.  
30. Şi l-a întrebat Isus, zicând: Care-Ńi este numele? Iar el a zis: Legiune. Căci demoni mulŃi intraseră în el.  
31. Şi-L rugau pe El să nu le poruncească să meargă în adânc.  
32. Şi era acolo o turmă mare de porci, care păşteau pe munte. Şi L-au rugat să le îngăduie să intre în ei; şi 

le-a îngăduit.  
33. Şi, ieşind demonii din om, au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe Ńărm în lac şi s-a înecat.  
34. Iar păzitorii văzând ce s-a întâmplat, au fugit şi au vestit în cetate şi prin sate.  
35. Şi au ieşit să vadă ce s-a întâmplat şi au venit la Isus şi au găsit pe omul din care ieşiseră demonii, 

îmbrăcat şi întreg la minte, şezând jos, la picioarele lui Isus şi s-au înfricoşat.  



 
181

36. Şi cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul.  
37. Şi L-a rugat pe El toată mulŃimea din Ńinutul Gherghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinşi de 

frică mare. Iar El, intrând în corabie, S-a înapoiat.  
38. Iar bărbatul din care ieşiseră demonii Îl ruga să rămână cu El. Isus însă i-a dat drumul zicând:  
39. Întoarce-te în casa ta şi spune cât bine Ńi-a făcut Ńie Dumnezeu. Şi a plecat, vestind în toată cetatea câte 

îi făcuse Isus.  
40. Şi când s-a întors Isus, L-a primit mulŃimea, căci toŃi Îl aşteptau”. 
 

 
Gherga în Biblie 

 
Se ştie că iniŃial Vechiul Testament a fost scris în Ebraică iar Noul Testament în Greacă (se presupune că 

teologul Origen 185 - 254 ar fi scris în Greacă aşa); cu această ultimă menŃiune Gherga din Noul Testament - şi din 
Biblie - este atestată multiplicarea creştinismului de către misionarii Gherga: prima sămânŃă pentru recolta din 
lumea Gentilă / a celor necredincioşi (unora din zonă le păsa mai mult de pierderea animalelor decât de salvarea 
sufletelor - căci deşi nu mâncau carnea, Evreii creşteau porci pentru negoŃ; aşa cum Indienii nu consumau vaca 
pentru c-o venerau, datorită prohibiŃiei porcului la Evrei, printre Romani era răspândită remarca despre ei că se 
închinau unui zeu porc, căci de aceea se abŃineau să-i mănânce carnea).  
 

 
InscripŃie din Biserica Ghergasa 

 
Cu numai câŃiva ani înaintea exorcizării Gherga, în Geografia XVI 1:35 Strabon a scris: “Nu judecă bine 

Elenii care plăsmuiesc chip de om pentru zei, deoarece zeul este numai unul singur, acela care îi cuprinde pe toŃi ca 
şi pământul şi marea, numit cer, univers şi natură a celor ce sunt. Care om cu mintea sănătoasă ar îndrăzni deci să-i 
plăsmuiască acestuia chipul la fel ca al unei făpturi pământene? Dimpotrivă, se cuvine părăsirea idolatriei şi 
construirea unui sanctuar divinităŃii pentru cinstire fără vreun chip cioplit. Au şi Iudeii obiceiul să doarmă în templu 
şi să afle - atât pentru ei, cât şi pentru alŃii - voinŃa divinităŃii prin vise. Aceia care duc o viaŃă cumpătată şi cu 
dreptate trebuie să aştepte de la divinitate tot binele, fie un dar oarecare, fie vreun semn, ceilalŃi însă nu au de 
aşteptat nimic”. 

Considerând că Noul Testament a fost scris în secolul I şi a reflectat cele mai recente realităŃi ale acelor 
timpuri, Dr. Ioan Mircea în “DicŃionarul biblic” din 1995 sublinia că “poporul ales trebuia să fie ‘râvnitor de fapte 
bune’ şi primitor al lui Mesia; cum la venirea Lui ei (Evreii) L-au respins şi L-au răstignit, Dumnezeu, prevăzând 
aceasta, a vestit dinainte prin proroci că-l va părăsi şi va alege un nou popor, dintre toate neamurile care vor primi pe 
Mesia / Cristos şi vor crede în el. Acest ‘nou popor al lui Dumnezeu’, răscumpărat cu sângele Domnului, îl 
constituie creştinii”. Prin Vechiul Testament, în secolul VIII î.C., profetul Osea - originar din N Canaanului - e 
menŃionat la începutul capitolului 2 (Pedepsirea fărădelegii lui Israel. Dumnezeu făgăduieşte întoarcerea) cu 
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viziunea despre infidelitatea faŃă de Dumnezeu: “Iar numărul fiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, care nu se 
socoteşte, nici nu se numără. Şi în loc să vă zică vouă: Voi nu sunteŃi poporul Meu”. În Faptele Apostolilor - din 
Noul Testament - la capitolul 15 (Apostolii hotărăsc în Ierusalim că Legea lui Moise nu este şi pentru păgâni) stă 
scris “14. Simon a istorisit cum de la început a avut grijă Dumnezeu să ia dintre neamuri un popor pentru numele 
Său” iar prin Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru, apare în capitolul 2 (Cristos este piatra cea din 
capul unghiului):  

“9. Iar voi (creştinii) sunteŃi seminŃie aleasă, preoŃie împărătească, neam sfânt, popor agonisit de 
Dumnezeu, ca să vestiŃi în lume bunătăŃile Celui ce v-a chemat din întuneric, la lumina Sa cea minunată,  

10. Voi care odinioară nu eraŃi popor iar acum sunteŃi poporul lui Dumnezeu; voi care odinioară n-aveaŃi 
parte de milă iar acum sunteŃi miluiŃi”.  

 

 
Gherghesai 

 
Până atunci atracŃia altora decât Evreii faŃă de religia monoteistă era foarte mică, doar unii “prozeliŃi”, ca 

puŃinii sclavi ori membrii familiilor mixte convertindu-se spre Dumnezeu, căci în proporŃii mai mari Evreii căutau să 
se integreze politic şi cultural, renunŃând la circumcizie pentru a face sport în gimnazii - goi după cum era obiceiul, 
căci Grecii venerau trupul uman, calităŃile fizice fiind considerate dar divin - recunoscând imaginile zeilor, 
schimbându-şi celebrarea sărbătorilor după ceilalŃi, etc. / deoarece doreau foarte mult accesul la educaŃia Greacă şi 
chiar s-au străduit să-şi găsească puncte ce să le unească tradiŃiile (pentru menŃinerea controlului asupra turmei, 
porunca - din Facerea 17:10, ce prevedea ca pruncii de parte bărbătească să fie “tăiaŃi împrejur” / circumcişi - era un 
sistem de însemnare asemănător cu crestarea urechilor vitelor de către crescători pentru a le deosebi de cele străine; 
obiceiul circumciziei era de înlăturare a laturii feminine din fiinŃa bărbatului, fiind în legătura cu cruda excizie / 
mutilarea genitală a femeilor: tăierea / extirparea clitorisului, ca semn al eliberării lor de o latură masculină). Evreii 
GrecizaŃi au descoperit cu surprindere că în literatura de până atunci nu era nici o remarcă semnificativă despre 
strămoşii lor (nici măcar la “părintele istoriei” Herodot; în secolul III, nici istoria universală Liber Memorialis scrisă 
în Latină de Romani nu cuprindea Evreii pe lista popoarelor vrednice / vestite, ca Mezii / Gherganii din Asia, Dacii 
/ GeŃii din Europa ori GaramanŃii şi Ghetulii din Africa). Când creştinismul a apărut distinct faŃă de Evrei şi a 
început negarea ordinii credincioase sociale de până atunci, atitudinea tolerantă faŃă de cult s-a schimbat deoarece 
dezorganiza importante funcŃii ale vieŃii curente, cum ar fi refuzul asumării unor responsabilităŃi civice - inclusiv a 
plăŃii taxelor, ş.a. - ceea ce a atras un început greu al creştinilor, cu multe persecuŃii, începând cu înfiinŃarea 
bisericilor (separat de casele de rugăciuni ale Evreilor denumite sinagogi, cuvântul “sinagogă” venind de la 
Grecescul “sinod” însemnând “comunitate”), până la martiriile uneori voluntare / ca experienŃe finale cu Romanii, 
mai ales în Anatolia; e de ştiut că în Greacă “martir” însemna “martor”: un termen juridic folosit în judecarea 
creştinilor care refuzau politeismul, ceea ce conducea la pedeapsa capitală. “Doamna-zeu” - Mama Natură Gherga, 
al cărei nume provenea dinaintea Indo-Europenei prin combinaŃia religioasă unică a cerului Ker cu pământul Ga - 
atunci a fost înlocuită de Dumnezeu.  

Lângă Lacul Galileii, pe locul numit Gherghesai / Gergesai, a fost o mare mănăstire bizantină, ridicată pe 
locul exorcizării, avariată în 614 şi apoi abandonată datorită invaziei musulmanilor (micul izvor cald ce era aproape 
de cimitir a fost locul construcŃiei de către călugări a băilor într-un complex balnear pentru primii pelerini creştini 
aflaŃi în vizită la locul exorcizării efectuată de Isus, considerat de ei ca destinaŃie foarte importantă în Palestina 
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bizantină / după cum menŃiona în 2003 Charles Page, vicepreşedintele Institutului de Explorare Biblică din 
Ierusalim). Conform DicŃionarului biblic Easton, exorcizarea Gherga ar fi fost la câŃiva km de Ghergasa, la Khersa 
/ Kursi 32,49 lat. N, 35,39 long. E (tot în łinutul Ghergheseilor - cu vedere spre Lacul Galileii - dar pe platoul 
Başan / Bashan, nu departe de ÎnălŃimile Golan), unde de asemenea ulterior a existat o mănăstire bizantină, ruinată 
din cauza marelui cutremur ce a afectat regiunea în secolul VII; teologul Grec Origen, răposat pe litoralul Israelului, 
a scris că “Ghergasii din Başan erau printre GheşuriŃi, care n-au putut fi eliminaŃi de copiii Israelului”, afirmaŃie 
întărită şi de episcopul Eusebiu din Cezareea Palestiniană (unul dintre “părinŃii bisericii”).  
 

 
 

În prezent, creştinismul este cea mai răspândită religie în lume. În secolul XIX, filozoful German Friedrich 
Nietzsche - a cărui operă în secolul XXI a fost tradusă integral în Română în BelinŃ / Banat - considera că atât religia 
mozaică cât şi creştinismul sunt expresii ale “moralităŃii de sclav”, pentru că glorificau pe cei slabi şi denunŃau pe 
cei puternici, împiedicând umanitatea să-şi exprime forŃa vitală în toată plenitudinea sa. În articolul “ViaŃa, o 
împletire a visului cu aprecierea mitului şi sensului misterului”, eruditul Oreste Teodorescu afirma: “În vremurile de 
aur ale omenirii, viaŃa era strâns legată de natură, ritualuri şi mituri. Modernitatea, odată cu hiperdezvoltarea 
tehnologică şi cu exacerbarea raŃionalului, aduce oamenii în conflict cu ei înşişi, căci metoda educativă exclude 
universul interior, studiul viselor, al amintirilor şi al reflecŃiilor, toate fiind dăruite omului de către Marele Creator, 
ca semn al asemănării dintre elohimi şi om. Boala psihică şi mai ales nervoasă este consecinŃa acestei rupturi. 
Înlăturând prăpastia dintre persoană şi fiinŃă, dintre eul conştient şi sinele inconştient, se recapătă sănătatea mentală. 
Natura subtilă a tuturor sufletelor este religioasă, fiecare individ întrupat tânjind după Regatul Spiritului. Nimic nu 
se poate explica fără dimensiunea spirituală”. FaŃă de standardurile din vremea lui Isus, Galileea era o regiune 
dezvoltată (populată de harnicii Gherghesei, care lucrau pentru progresul ei) iar întâlnirea dintre Gherga - aflat în 
conflict interior - şi Isus s-a încadrat acelui fond. Biserica Ortodoxă marchează vindecarea din łinutul 
Gherghesenilor în a 23-a duminică după Rusalii.  
 

Gherga în Scripturi 
 

Gherga apare în publicaŃiile religioase atât oficial cât şi neoficial - în Biblie în ambele Testamente şi în 
scrierile gnostice - în diverse documente istorice şi în analizele ştiinŃifice efectuate în variate perioade de către 
diferiŃi cercetători / nu numai din zonele Gherga, ci şi din multe alte părŃi. 

 

 
Manuscris de la Marea Moartă 
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Preotul Tertulian din Cartagina (trecut la creştinism în 195, primul teolog Roman, fondatorul Latinei 
ecleziastice, combatant cu mare energie ai celor care criticau noua religie, urmărind să prezinte creştinismul ca o 
religie unică şi revelată de divinitate) raŃiona că scrierea lui Enoh despre ceea ce a fost pe ÎnălŃimile Golan - unde în 
Antichitate trăiau Gherghe-seii / Ghirga-siŃii - era dinaintea Potopului, păstrată în arca lui Noe iar după cataclism 
copiată şi răspândită. Esenienii - care sălăşuiau în peşterile din Qumran 31,44 lat. N, 35,27 long. E, în N Mării 
Sărate / Moarte, unde au înfiinŃat Mănăstirea “Sălbăticia” - spuneau că “tradiŃiile provin de la părinŃii noştri, de la 
părinŃii părinŃilor noştri, de la Enoh sau de mai înainte, pe calea fără de sfârşit din trecut, din învăŃăturile celor mari” 
/ nominalizarea lui Enoh, unul dintre cei 7 patriarhi, fiind explicată de “Îngerul vieŃii eterne” (manuscris Esenian): 
“Enoh a fost primul care a urmat legea, primul dintre judecători, dintre înŃelepŃi. Fericitul, gloriosul, puternicul care 
a ştiut să învingă boala şi moartea. Noi invocăm pe Enoh, stăpân al vieŃii, părintele frăŃiei noastre, omul legii, cel 
mai înŃelept dintre toate fiinŃele. El a fost primul preot, primul plugar al pământului, primul care a cunoscut şi 
învăŃat cuvântul şi s-a supus legii sfinte. El a dezvăluit copiilor luminii toate secretele vieŃii. El a fost primul purtător 
al legii. Iată cuvintele părintelui nostru Enoh aşa cum au fost ele scrise”. Cartea lui Enoh - ce printre altele vestea cu 
mult înainte de Isus că va sosi Mesia ca “Fiul Omului” - a fost printre scripturile copiate de către Esenieni după 
scrieri mai vechi şi conŃinutul îi este structurat pe ecoul unei judecăŃi, căderea observatorilor cerului, călătoriile lui 
Enoh, învăŃături pentru generaŃiile viitoare, informaŃii astronomice (inclusiv cum se făceau calcule cu megaliŃii 
dublaŃi de structuri din lemn) şi conversaŃiile lui Enoh cu fiul său Matusalem / în care se prevedea Potopul. De la 
început a fost detaliată civilizaŃia antediluviană apărută în regiunea Golan, unde cei numiŃi Grigori i-au învăŃat pe 
oameni diverse şi pentru care Enoh a ajuns să acŃioneze ca mediator printre îngeri (Biblia a notat ca Enac pe prinŃii 
Anuna / Anunnaki - descendenŃi, conform tăbliŃelor inscripŃionate cuneiform din Girsu, Warka, Karkara, etc. ai 
Sumerienilor Gherga - ei fiind cei aflaŃi în legătură cu Enoh / Enoch): “Pe când copiii oamenilor se înmulŃiră în 
acele zile, s-a făcut că fiicele lor s-au născut graŃioase şi frumoase. Şi atunci când îngerii, copiii cerului, le-au văzut, 
s-au îndrăgostit de ele; şi ei şi-au spus unii altora: ‘Să ne alegem femei din rasa oamenilor şi să avem copii cu ele’. 
Atunci Samyaza, şeful lor, a zis: ‘Mă tem că nu veŃi fi în stare să vă împliniŃi gândul. Şi că eu voi suporta singur 
pedeapsa pentru crima voastră’. Dar ei au răspuns: ‘Noi vă jurăm. Şi noi ne legăm cu toŃii cu blestem; nu vom 
schimba cu nimic planul, vom săvârşi ceea ce am hotărât’. Într-adevăr ei s-au jurat şi s-au legat între ei printr-un 
legământ cu blestem. Ei erau în număr de 200 şi au coborât de pe piscul Ardis al Muntelui Hermon. Acest munte era 
denumit Hermon pentru că acolo au jurat şi s-au legat printr-un legământ cu blestem. Şi ei şi-au ales fiecare câte o 
femeie şi s-au apropiat de ele şi au convieŃuit cu ele; şi ei le-au învăŃat vrăjitorii, farmece şi însuşirile rădăcinilor şi 
arborilor. Şi acele femei au zămislit şi au născut uriaşi. Ei au înghiŃit tot ce munca oamenilor putea să producă şi n-a 
fost chip să fie săturaŃi. Atunci s-au întors împotriva oamenilor înşişi ca să-i mănânce. Şi au început a se repezi la 
păsări, la dobitoace, la târâtoare şi la peşti, pentru a-şi potoli foamea cu carnea lor şi setea cu sângele lor. Şi atunci 
pământul a murmurat împotriva celor răi. Azazel i-a mai învăŃat pe oameni să facă săbii, cuŃite, scuturi, platoşe, 
oglinzi; el le-a arătat cum să facă brăŃări şi podoabe, cum să folosească vopsele, arta de a-şi înnegri sprâncenele, de a 
folosi pietrele preŃioase şi tot soiul de spoieli, astfel încât oamenii s-au stricat. Nelegiuirea s-a întins; depravarea s-a 
înmulŃit, creaturile încălcau orice ordin şi distrugeau tot ce le ieşea în cale. Armers i-a învăŃat arta de a dezlega 
vrăjitoriile. Kasdeya a indicat plăgile sufleteşti şi plaga vieŃii iar Gadriel a arătat oamenilor plăgile mortale şi i-a 
învăŃat folosirea uneltelor morŃii. Barkayal i-a învăŃat arta de a urmări stelele. Akibeel i-a învăŃat semnele iar 
Penemu, numit şi Tuniel, i-a învăŃat pe oameni să scrie cu apă de funingine pe papirus. Tamiel i-a învăŃat 
astronomia. Şi Asaradel i-a învăŃat mişcările lunii. Şi oamenii, pe punctul de a pieri, au murmurat şi glasurile lor s-
au ridicat până la cer”. Ceea ce Evreii demonizau a fost văzut de vechii Greci inclusiv ca gestul prometeic, al 
utilizării focului (simbolizând tehnologia transferată oamenilor, ceea ce a mâniat bătrânii conducători ai lumii de 
atunci). Cartea lui Enoh în prezent este canonică numai pentru Biserica Etiopiană. Renumele veghetorilor - notaŃi 
Gregori - nu era doar pentru cunoştinŃele avansate avute, printre care observarea astronomică, a influenŃelor 
astrologice, a relaŃionărilor oamenilor, etc. cu rolul de mesageri între Cer şi Pământ (echivalaŃi ca “heruvimi” - 
denumire derivată de la cei din Huru / numele Egiptean pentru Canaan - “arhangheli”, respectiv “îngeri”), ci şi 
datorită stării lor de veghe / în speŃă, cu mintea pururi trează, având momente considerate excepŃionale de trezie 
mentală, printr-o permanentă stare de hiperluciditate, ceea ce uimea ori şoca societatea supusă privaŃiunilor 
existenŃei aspre, în care mulŃi aveau halucinaŃii de foame, soare, beŃie sau droguri ori aveau educaŃie rudimentară.  

Cartea Uriaşilor, copiată tot de Esenieni - care a circulat în Antichitate vast, fiind tradusă în multe limbi - a 
continuat cu detalii asupra celor întâmplate cu uriaşii (între descendenŃii cărora apărând nominalizat Ghilga-meş ca 
unul dintre hibrizi), completări fiind aduse şi de CărŃile Observatorilor, Astronomilor, etc. Istoricul Britanic Richard 
Cavendish în 1975 a sugerat că uriaşii erau aceiaşi cu cei menŃionaŃi de mitologia Greacă (postdiluvian din Golan 
până în N Lacului Galileii au fost Ghirga-şiŃii / Gherghe-seii, cu activităŃi diverse în zonă de-a lungul timpului, din 
vechime până la Regatul Gheşur, exorcizarea Gherghesai şi multiplicarea creştinismului de către Gherga).  
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Evanghelia Eseniană a Păcii consemna spuse ale lui Isus ca “Adevărat vă spun că dintr-o singură mamă 
provine tot ce trăieşte pe pământ” (ceea ce e probat a fi fost Mama Ghirghe), continuând cu precepte ca: “Să nu 
căutaŃi legea în scriptura voastră, căci legea este viaŃa. Dumnezeu nu scrie legile în paginile cărŃilor, ci în inima 
voastră şi în spiritul vostru. Se regăsesc în respiraŃia voastră, în sângele vostru, în oasele voastre, în trupul vostru şi 
în fiecare părticică a trupului vostru. Sunt prezente în aer, în apă, în pământ, în plante, în adâncuri şi în înaltul 
cerului. Toate aceste lucruri vorbesc pentru ca voi să înŃelegeŃi voinŃa lui Dumnezeu cel viu. Adevărat vă spun că 
scripturile sunt lucrările omului, în timp ce viaŃa întreagă este opera lui Dumnezeu”. 

Glia şi Cerul erau elementele generatoare, părinŃii primilor oameni, cei mai mari zei ai Pelasgilor; în cele 
mai grele situaŃii ale vieŃii omeneşti, ajutorul se cerea de la Cer şi Pământ. Vechii Greci - după cum au scris primii 
lor autori, ca Homer, Hesiod, ş.a. - îi adorau atât pe Ker, cât şi pe Ga iar Romanii, ca de exemplu când au reînoit 
alianŃa lor cu Latinii în 499 î.C., au făcut legământul cu formula “Între Romani şi toate popoarele Latine să fie pace, 
până Cerul şi Pământul vor sta în locul în care sunt”. Religia creştină însă a considerat invocarea solemnă a Cerului 
şi Pământului - existentă nu numai la Pelasgi, Greci şi Romani, ci şi la mulŃi alŃii - ca manifestare păgână, prin 
subtilităŃi teologice începând înlăturarea uzului înrădăcinat, aşa cum a consemnat evanghelia după Matei în capitolul 
5: “Să nu vă juraŃi nicidecum pe Cer, fiindcă este tronul lui Dumnezeu / Nici pe Pământ, fiindcă este aşternut al 
picioarelor Lui” (de altfel, fostul vameş Evreu Levi, care a scris evanghelia după Matei 12:40, a consemnat şi despre 
şederea după răstignire a lui Isus în mormânt ca timp de “3 zile şi 3 nopŃi”, însă între răstignire / vineri şi Înviere / 
duminică au fost 2 nopŃi). PărinŃii Cer / Ker şi Pământ / Ga - care prin unirea lor au produs Gherga - au început de 
la Isus încoace să fie combătuŃi de către creştini, însă numele neamului Gherga deja era consacrat şi consolidat în 
lume (de mult timp şi pe un vast spaŃiu, ca de pildă - după cum se poate observa în imaginea următoare - în Anatolia 
mileniului I î.C. / prima zonă în care s-a propagat creştinismul din Galileea, începând cu mileniul I), astfel încât de 
atunci Gherga firesc doar s-a perpetuat, căci era demult format şi era puternic în mai multe culturi, transmiŃându-se 
prin purtătorii săi până în prezent. 
 

   
Gherga în Anatolia mileniului I î.C. 

 
MeditaŃia Herga 

 
Denumirea MeditaŃiei Herga ca derivat Gherga - cu plasarea sa în timpul vechi şi spaŃiul oriental Gherga 

- îndreptăŃesc atenŃia referitoare la ea: Sfântul Isaac (studiat de pildă de episcopul Australian Hilarion Alfeyev în 
1995 sau de Dr. Ioan Ică în 2003), a fost un ascet: născut în anul 620 în Beth Katraye - pe malul Arab al Golfului 
Persic, lângă Bahrain - din fragedă tinereŃe a intrat împreună cu fratele său în Nordul Irakului, lângă Mosul 36,22 lat. 
N, 43,07 long. E, la Mănăstirea Mar Mattai 36,29 lat. N, 43,26 long. E, înfiinŃată în 628 (miafizită, adică susŃinând 
că Mântuitorul avea 2 firi unite într-una). În timp ce acolo fratele său a ajuns stareŃ, Isaac s-a inspirat din învăŃăturile 
lui Evagrie Ponticul (diaconul Sfântului Grigorie Teologul, răposat în 399, considerat de Isaac “prinŃul gnosticilor”) 
şi ale lui Ioan Singuraticul din Apameea 35,25 lat. N, 36,23 long. E / Siria, răposat în 586; Isaac - zis “Sirul” 
deoarece aparŃinea Bisericii Siriace - a exersat puternic MeditaŃia Antică Herga (ce era deosebită de MeditaŃia Yoga 
fiind orientată specific, spre Dumnezeu), ca prima înaltă fază înaintea reflectării şi reculegerii, toate în strânsă 
legătură cu rugăciunea, conducând la iluminare.  
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Malul Arab al Golfului Persic 

 
Punctul de intrare în MeditaŃia Herga era al mătaniei: poziŃia îngenuncheată pentru rugăciune şi apoi 

prosternarea de nenumărate ori (până la istovire) prin atingerea uşoară a frunŃii de podea, cu balansul repetat sus / 
jos al trunchiului, relaxarea după asemenea exerciŃiu şi eventuala ameŃeală fiind premiza pentru intrarea în MeditaŃia 
Herga, ce era şi asupra virtuŃilor morale, însoŃită de o detaşare completă de realitate, ajungând până la contemplare 
spirituală. Ieşirea dintre frontierele personale şi intrarea conştiinŃei în puterea nedescoperită a spiritului nu era o 
pierdere a existenŃei conştiente, ci o comuniune personală cu puterea dumnezeiască - în sensul rugăciunii spirituale 
ce conducea mintea la pace - sinonim cu contemplaŃia. Beatitudinea în care se ajungea era apropiată extazului, în 
mod asemănător celui cauzat de citirea intensivă a scripturilor ori reculegerii, fiind caracterizată prin uitarea de sine, 
pierderea corporalităŃii, respectiv a autocontrolului (inclusiv a puterii mişcării membrelor) şi separării minŃii de trup. 
În acele momente miraculoase era indusă o stare de bucurie divină, însoŃită de un sentiment al libertăŃii şi iubirii fără 
teamă, ca şi cum intelectul ar intra în paradis. Natura dinamică a MeditaŃiei Herga provoca unora muŃenie şi şuvoaie 
nestăvilite de lacrimi - prin puterea iertării ce mişca inima spre neŃărmurită compasiune - fiind depăşită înŃelegerea 
umană a situaŃiei; cadrul MeditaŃiei Herga n-avea nevoie de icoane sau cruce cu Isus răstignit pe ea şi deseori 
miracolul era că putea fi abordată fără nici o cunoştinŃă religioasă. Profesorul Valeri Slezin, şeful Laboratorului de 
Neuropsihofiziologie al Institutului de Cercetare şi Dezvoltare Psihoheurologică din Sankt Peterburg 59,57 lat. N, 
30,19 long. E / Rusia, în 2008 a măsurat “puterea” rugăciunii înregistrând encefalogramele călugărilor în timp ce se 
rugau şi a observat stingerea activităŃii cortextului până la o valoare caracteristică bebeluşilor aflaŃi lângă mamele 
lor, într-o siguranŃă absolută (starea respectivă la adulŃi mai apare doar în timpul somnului şi are o importanŃă vitală 
pentru oricine). În 676, când Gheorgus (notat şi Gewargis I, patriarhul Orientului în perioada 661 - 680, activ în 
biserică din 649), a fost în Arhipelagul Bahrain 26,01 lat. N, 50,33 long. E pentru reconcilierea cu schismaticii 
credincioşi locali, l-a întâlnit pe Isaac; acela era rudă cu exegetul Gabriel din Ctesifon / Irak 33,05 lat. N, 44,34 long. 
E (înainte cu un secol cel mai mare oraş de pe glob). Patriarhul Gheorgus / Gheorghe a fost foarte impresionat de 
exerciŃiul MeditaŃiei Herga şi l-a instalat pe Isaac ca episcopul Ninive 36,21 lat. N, 43,09 long. E - pe malul opus al 
Tigrului faŃă de Mosul - ceremonia desfăşurându-se în Mănăstirea Beth Abe din regiunea Garmai (cu principalul 
oraş Karka 35,28 lat. N, 44,19 long. E / azi Kirkuk în Irak); trebuie ştiut că ulterior patriarhul Georgius / 
Gheorgus, fiindcă a refuzat să răspundă cererii de aur a primului calif Arab, a fost închis şi a murit în 685 la Khirat 
33,25 lat. N, 59,10 long. E / Iran. Sfântul Isaac, după ce şi-a încheiat rapid episcopatul în Ninive (ceea ce l-a 
determinat pe patriarh să convoace al doilea Sinod în mai 677, după cel început în 12 XI 676), a trăit apoi la 
Mănăstirea Bet Huzaye 32,17 lat. N, 48,31 long. E / lângă Susa, în Iran, unde a orbit şi a răposat în anul 700, acolo 
fiind şi îngropat; este pomenit în 28 I iar tratatele sale mistice au fost respectate şi au circulat pe larg, fiind în strânse 
legături cu practicile vechi fundamentaliste de pretutindeni (inclusiv dintre creştini fiind foarte admirate de 
promotorii isihasmului, ca de exemplu peste 7 veacuri de către Sfântul Nicodim - Aromân din Coşava / Kosova - 
activ Medieval mai ales în Banat, Bănie şi łinutul HaŃegului). Trebuie ştiut că din 1360, antologia învăŃăturilor 
Sfântului Isaac a fost păstrată şi de Mănăstirea Deceani - de pe Râul BistriŃa din Kosova - construită de echipa 
meşterului George (acolo a crescut Sfântul Nicodim); în 2009 IonuŃ Gurgu, redactorul ediŃiei Române a prezentării 
Mănăstirii Deceani, a consemnat despre acel aşezământ religios: “Din punct de vedere artistic, cultural şi istoric, 
valoarea sa depăşeşte toate celelalte tezaure ale moştenirii culturale sârbeşti, cu excepŃia Mănăstirii Hilandar” (de pe 
Muntele Athos 40,09 lat. N, 24,19 long. E).  
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Moscheea Iraniană din Erevan 

 
Într-o cavernă de lângă Mecca, tot în secolul VII, pe când medita, Arabul Mahomed a avut o serie de 

revelaŃii, începând cu arhanghelul Gavril, patronul diplomaŃiei, care i-a spus că menirea Lui era să fie un profet ce 
să predice adevărata religie - El trăind într-o atmosferă a credincioşilor care credeau că Isus a fost un om atins de 
inspiraŃia divină - şi a început să susŃină că este ultimul dintre mesagerii divini ce îmbrăŃişau tradiŃia veche, fiind 
extrem de tolerant în special cu “oamenii cărŃii”, adică Evreii şi creştinii (ceea ce după anul 711 pentru peste 7 
veacuri a fost în Spania Maură / unde mai ales creştinii erau mândri să facă parte dintr-o cultură aşa avansată). 
RevelaŃiile analfabetului Mahomed - dintre care unele au fost şamanice, Meccanii reproşându-i că era influenŃat de 
Grecul Ghiabr / Guebre care avea un comerŃ cu bijuterii acolo - au fost transcrise drept capitolele Sfântului Coran 

în ordinea descrescătoare a lungimii lor, Mahomed 570 - 632 afirmând că arhanghelul Gavril i l-a dictat vers cu 
vers, predicând că aceea e ultima carte a lui Dumnezeu iar El e ultimul profet, crezând că a fost chemat să 
reinstaureze străvechile reguli şi nu să fondeze o religie nouă, în timpul său rugăciunile fiind îndreptate spre 
Ierusalim, loc de unde într-o noapte El s-a şi urcat la cer, arhanghelul Gavril arătându-i însemnări misterioase 
despre ce a fost, despre ceea ce se petrecea şi despre ce va urma să fie, profetul la întoarcere destăinuindu-şi acele 
trăiri adepŃilor; după dispariŃia profetului - în acelaşi secol VII - KherghiŃii (Arab asociaŃi cu verbul KHRG 
însemnând “a ieşi” / “a pleca”, azi asimilaŃi drept KharighiŃi, existând mai ales în S Irakului) au fost puritanii 
islamului, care considerau că nu etnia ci credinŃa era importantă pentru musulmani. InfluenŃele “întemeietoare” 
Gherga asupra începuturilor musulmane s-au manifestat nu numai prin străvechi toponime Ghergane ori 
onomastici precum personaje ca arhanghelul Gavril / Gabriel sau Grecul Guebre / Ghiabr (bijutierul profetului 
Mahomed), respectiv KherghiŃii / KharighiŃii orientali, ci şi prin portul devenit tradiŃional Khirqa / Burqa, însuşi 
denumirea CărŃii Sfinte islamice drept Coran după Aramaica denumire Ghergană a “lecŃiei”, activităŃile Ordinului 
Kherga - precursor derviş - în N African, etc.; în prezent, interdicŃia din unele părŃi de pe glob a purtării vălului de 
către musulmane în public se manifestă în unele medii radicale, acela fiind considerat un simbol fundamentalist (de 
fapt, pe de o parte nefiind respectat dreptul femeilor de a alege şi pe de altă parte deoarece purtătoarele sale nu 
respectă cultura majoritară unde se află). 
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Paradisul 
 

Istoricul Britanic David Rohl în 1997 a plasat Grădina Eden pe pământ Iranian, pe ceea ce era ştiută de 
Sumerieni ca Ruta Edenului legând Marea Caspică de Golful Persic şi anume în N râului aurifer Sefid, considerat ca 
vechiul Pison (zona având populaŃia formată din pricepuŃi luptători Kheru / Gheru - de la care ar fi provenit 
denumirea biblică a gardienilor ca “heruvimi” pentru sfincşi - ei având şi şoimul ca simbol), Antic acolo apoi fiind 
Ghergania: łara Gherga-nilor, la poalele răsăritene ale Muntelui Gherka 36,32 lat. N, 29,22 long. E; acolo 
începuturile civilizaŃiei după Potop au fost prin cultura Zarziană (în peşterile MunŃilor Zagros din N Irakului / S 
Kurdi-stanului). 

 

 
Paradis în Ghergania 

 
Ruta Edenului - având aproape o mie de km - a fost menŃionată în mileniul III î.C. de Sumerianul Enmerkar 

că era parcursă de caravane într-un sfert de an (a devenit tot mai lungă, datorită prelungirii uscatului în Golful Persic 
prin depunerea aluviunilor).  
 

  
Golful Persic 

 
În N Rutei Edenului, localnicii aveau idoli pentru protecŃia caselor: statuete ce puteau fi transportate, căci 

majoritatea erau cu forme reduse, TăbliŃele Nuzi descriind rolul idolilor în societatea timpului din acea zonă / ca 
simboluri ale puterii păstrătorilor acelora (fundamentate - în opoziŃie - pe absenŃa vizualizărilor, aşa cum preoŃii GeŃi 
îşi opreau poporul să scrie, ideea “să n-aibă chip cioplit” ulterior a devenit caracteristică religiilor mozaică şi 
musulmană, reprezentarea sfinŃilor însă fiind utilizată dintre monoteiştii locului de către creştini, de pildă; e de ştiut 
că interdicŃia scrisului a fost în baza filozofiei că acela fixa starea de fapt dând o formă definitivă lucrurilor, ceea ce 
nu corespundea noŃiunii divine, aşa cum era concepută). În Anatolia - ale cărei limite răsăritene sunt la Eufrat - s-a 
regăsit cu numele GherghiŃia aceeaşi venerată mamă a fertilităŃii din Epoca Pietrei, ca şi în CarpaŃi, Caucaz şi 
Mesopotamia (Babilon - iniŃial numit Babili - era locul unde era venerată sufletista “baba” / mama din vechime a 
tuturor, sărbătoarea cea mai importantă acolo fiind Anul Nou, la echinocŃiul de primăvară), căci cultul Mamei Mari 
la început era religia principală. Herodot a menŃionat vechiul obicei nobil al dăruirii oaspeŃilor inclusiv cu prostituŃie 
ospitalieră sacră practicată acolo (menită să elibereze în folosul colectivităŃii forŃele misterioase ale fecundităŃii), 
prin care fiecare localnică trebuia să se ofere cel puŃin o dată în viaŃă unui străin, în schimbul unei recompense / ceea 
ce a alunecat apoi din India până în Egipt la prostituŃia clasică, legislatorul Solon chiar instituŃionalizând-o printre 
Greci, locurile fiind marcate cu roşu ca semn distinctiv. 
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Idolatrie 

  
Ca şi alŃii, Dr. Juris Zarins de la Universitatea Americană Missouri a plasat Raiul - adică tărâmul unirii cu 

Dumnezeu - la capătul Sudic al Rutei Edenului (ce era între Nordica Mare Caspică şi Sudicul Golf Persic); e de 
remarcat că “Eden” era numele primordial al stepei Siberiene (în culturile triburilor Altaice, Muntele Sacru poartă în 
văile sale un lac alimentat de bolta cerească; din lac izvorăsc 4 fluvii ce irigă lumea iar pe malul lacului creştea 
arborele vieŃii şi la umbra aceluia trăia cuplul primordial). 

 

 
Ruta Edenului 

 
Biblia în capitolul 2 din Facerea / Geneza descrie Raiul ca fiind marea grădină sădită în Eden (cuvânt 

provenit din Sumeriană, însemnând şes) lângă un sistem cu 4 râuri - cu localizare la S de prelungirile MunŃilor 
Caucaz, acolo unde în mileniul VIII î.C. au fost domesticite oile şi caprele: la S de Marea Caspică, în N Golfului 
Persic.  



 
190

 

 
Paradis Persic 

 
Cercetătorii au avut unele dificultăŃi în identificarea prin actuala geografie a primelor 2 râuri, deoarece în 

timp a survenit Potopul, traseele şi numele râurilor schimbându-se (textul a fixat în scris ceea ce a fost transmis 
verbal cu mult timp înainte şi de aceea se utilizau numele vechi / nu cele ulterioare apărute pentru realităŃi 
schimbate, menŃionarea împreună a râurilor putând induce ideea egalităŃii dimensiunilor lor - ce puteau fi 
asemănătoare doar către vărsare):  

“11. Numele unuia era Fison. Acesta înconjură toată Ńara Havila, în care se află aur”. 
Havila fiind Arabia, râul Fison / Pison a fost găsit prin investigaŃiile cu satelitul ca secat în mileniul III î.C. 

(la vărsare era foarte lat). 
“13. Numele râului al doilea este Gihon. Acesta înconjură toată Ńara Cuş”. 
KasiŃii / Kuşanii - din neamul Hamit al Gherga - au fost cei care au preluat conducerea Babiloniei la 

mijlocul mileniului II î.C. (de pildă, regele Cuşan Rişeataim - care a condus 8 ani Canaanul după Evreul Iosua - a 
fost menŃionat în capitolul 3 al cărŃii judecătorilor din Vechiul Testament / Biblie); după cum a studiat Fred Hamori 
în 2002 mitologia Sumeriană în comparaŃie cu cea Fino-Ugrică, denumirea de Kuş / Cuş era de la eroul Gheş din 
Sumer, zeitatea luminii (aşa după cum a fost Apollo Gerghithios pentru Greci care, corespunzător Americanului 
Geoffrey Bromiley 1915 - 2009, era venerat de Fenicieni în Ugarit şi în Canaan de Gherghe-sei ca înaintaşul lor). Ei 
proveneau din E Mesopotamiei, de pe văile râurilor Kerkha (unde a fost capitala Elamită Susa) şi Gargar (acum 
numit Karun, cel mai mare râu Iranian), ambele izvorând din MunŃii Zagros, părŃile inferioare ale lor atunci formând 
o deltă, numită Gihon. Kerkha - de remarcat pronunŃia similară Gherga, căci în scris, prin echivalenŃa K / G, 
Kerkha e sinonim cu Gherga - a ajuns în Antichitate râu sacru / din izvorul căruia doar conducătorilor le era permis 
să bea; Kuşanii erau veniŃi dinspre răsărit: din MunŃii Hindu Kuş, în trecut denumiŃi Gherghi - aflaŃi în Gherghi-
stan / Afgani-stan, Ńară vecină cu Iran - filozoful Grec Teofrast 371 - 287 î.C. afirmând că primii lor regi au fost din 
Insula Bahrain / Golful Persic (e de ştiut şi că în Epopeea lui Ghilga-meş a fost scris că supravieŃuitori ai Potopului 
au trăit în portul Telmun / Dilmun, din Insula Bahrain). 
 

 
Râuri sacre 
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În prezent, celelalte 2 râuri, care izvorăsc din MunŃii Caucaz, se unesc înaintea vărsării în Golful Persic 

(gura comună fiind lângă Kuweit):  
“14. Numele râului al treilea este Tigru. Acesta curge prin faŃa Asiriei; iar râul al patrulea este Eufratul”. 
 

 
Grădina Edenului 

 
Foarte vechi a fost spaŃiul Gargar - Garga, între N Caucazului şi N Indiei, cu Tribul Gargar, respectiv 

Dinastia Garga (zonă în mijlocul căruia era Paradisul, udat de apele Gherga - Gargar; acolo femeia primului om - 
identificată de specialişti ca ancestrala mamă ştiută în SE Europei drept Ghirghe - determinându-l pe Adam să guste 
din cunoaştere). E de ştiut că şamanismul - cea mai veche practică spirituală a omenirii - este şi termenul 
antropologic utilizat pentru a descrie în primele societăŃi conceptul universului şi tradiŃiile respectiv legate, o idee de 
bază fiind că lumea este cuprinsă într-un ansamblu de diverse lumi (în care se găsesc forŃele şi spiritele), unite de o 
axă ca un arbore: “pomul cunoaşterii” / “copacul lumii”, concept şamanic provenit din taiga, considerat ca unind 
cele 3 zone esenŃiale - infernul din subteran, pământul / solul şi cerul / tot ce era aflat deasupra - în mod 
corespunzător supranaturalul putând fi contactat de pe pământ cu adresarea infernului sau cerului, prin manierele 
cunoscute drept “negre” sau “albe” (elementul specific al şamanismului fiind extazul provocat de coborârea 
subterană sau de înălŃarea la cer, şamanii “negri” fiind în legătură cu spiritele - legate de energia Pământului - iar cei 
“albi” cu sufletele / legate de Cer); călătoria şamanică, mistică - inclusiv prin transă pentru extinderea conştiinŃei, 
necesară accesului - era incursiunea în acele lumi, cu scopul de a obŃine informaŃii, sprijin şi putere, de aceea 
copacul fiind simbolic prezent ritualic în multe culturi, până la sădirea gorunilor de către Români de exemplu. Lilith 
/ Lamia - în influenŃă Fino-Ugrică Baba Yaga, ştiută în Română ca Baba Dochia ori “muma pădurii” Gheonoaia / 
de la Gheia - a fost prima soŃie a lui Adam, apărută aşa cum e menŃionat în Biblie, Facerea / Geneza 1:27 (Eva fiind 
a doua lui soŃie, conform versului 2:23 din aceeaşi primă carte); corespunzător Cabalei, Manuscriselor de la Marea 
Moartă şi altor documente, Adam n-a acceptat egalitatea sexelor astfel cum prima sa soŃie dorea, ci voia să domine, 
aşa că ea s-a însoŃit cu adversarul Satana - în Sumer numit Enki, ce-l avea ca frate geamăn pe Işkur în Karkara - 
ajungând apoi să reuşească astfel ca Adam, care a avut-o ca a doua soŃie pe mai supusa Eva, să afle adevărul 
(teologii consideră convingerea despre inexistenŃa Satanei ca o reuşită a aceluia, pe baza mai ales a argumentului 
nejustificării rezistenŃei datorită atotputerniciei Domnului). TradiŃia creştinilor până la începutul Epocii Moderne - 
secolul XVIII - a fost ca în colŃurile încăperilor unde erau copii să plaseze amulete ce să-i apere pe ei şi mamele lor 
de influenŃa demonicei “năluci a nopŃii”, după cum a fost denumită Lilith în Isaia 34 “Prorocie împotriva lui Edom”- 
Edom fiind Regatul având capitala Petra / Iordania (BănăŃenii în Ajunul sărbătoririi Sfântului Gheorghe - 23 aprilie 
- aveau “Sângeorgiul Vacilor”, protejându-şi special vacile, considerând că atunci umblau strigoaicele la vitele cu 
lapte). 
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Lilith 

 
Interesant este că prima femeie avea buric (faŃă de Adam, care - ca primul om - n-avea buric). Potrivit 

textului Ebraic vechi al “CărŃii Luminii”, misterele înŃelepciunii i-au fost împărtăşite lui Adam de către Dumnezeu 
atunci şi acolo iar tradiŃia / Cabala prezintă forma prin care omul caută să găsească divinitatea din el însuşi, în 
legătură întâi cu TăbliŃele pomenite de exemplu în Ieşirea / Exodul (24:12, 25:16, 31:18), o arhivă al cărei autor, 
conform alchimiştilor Egipteni, a fost Ham, uneori pronunŃat Ghehuti şi notat Thot, considerat arhitectul iniŃial al 
megaliŃilor în lume, promotorul ştiinŃei piramidelor - derivând din cuvântul “herma” ce etimologic se referea la “o 
grămadă de pietre” - stimat în asociere cu Luna şi considerat în Egipt locŃiitorul socrului său Ra; în Egiptul Antic, 
principalul centru de cult al lui Thot a fost Hermopolis / azi Şmunein 27,46 lat. N, 30,48 long. E (în N Egiptului de 
Sus). Americanul Jim Marrs în 2000 prin lucrarea “Guvernarea din umbră” a indicat că Evreii au furat din Egipt 
cunoştinŃele utilizate anterior şi în Sumer (cum ar fi TăbliŃele Mărturiei - în Mesopotamia asemănătoare fiind TăbliŃa 
Destinelor - ambele diferite de TăbliŃele Decalogului), India, Tibet, etc. iar ulterior cunoscute de druizi, maeştri ca 
Homer, Pitagora, Platon ori Romani ca Vergiliu, Ovidiu, ş.a. / până la iniŃiaŃii Medievali. De pildă, împăratul Asirian 
Assurbanipal / Aşurbanipal a consemnat mândru în secolul VII î.C.: “Am rezolvat cele mai grele probleme de 
matematică. Am citit tăbliŃele scrise Sumeriene şi obscurele scrieri anterioare, ce sunt greu de învăŃat. Pot înŃelege şi 
textele scrise pe piatră înainte de Marele Potop”; biblioteca lui a avut mii de tăbliŃe (păstrate acum de Muzeul 
Britanic) cu însemnări interesante, în curs de traducere, ca: “În credinŃa că iluminarea personală interioară putea 
aduce cu sine înŃelegerea absolută, în vechime centrarea pe regenerarea energiei umane implica un nivel înalt de 
conştientizare, ce se obŃinea gradat, prin intermediul celor 33 de vertebre ale şirei spinării” (conceptualizare ivită 
mult timp după prin gradele ierarhice masone).  
 

 
 

Ceea ce la început a fost adevărul Gherga - exprimat şi aplicat - în timp a fost pervertit de cei care au 
încercat să-l copieze ori să-l substituie, ajungându-se în prezent până la iluzia egalităŃii dintre creator şi om 
(dezvăluirea din vechime a secretului că universul începe cu omul - adică pentru cine este interesat despre lume, că 
aceea porneşte din interiorul fiinŃei umane - s-a perpetuat până acum, prin ambiŃia unora de a imita sau înlocui 
divinul). Apoi, Biblia în Facerea / Geneza 3:20 scrie: “Şi a pus Adam femeii sale numele Eva, adică viaŃă, pentru că 
ea era să fie mama tuturor celor vii”; apelativul Pelasg al ei era Rhea - având înŃelesul de “regină”, cu forma 
masculină “rege” - care trăia în “Rai” / adică însoritul Paradis (“Ra” fiind utilizat de Egipteni pentru împărat, aşa 
cum “raj” a fost anterior cu acelaşi înŃeles în Bazinul Ghaggar din N Indiei - cu regăsiri la A-rabi, A-ral, A-ramei / 
A-ramaici, A-rarat, Basa-rabi, rabi / conducători religioşi, Rascia, U-ral, U-ran / tatăl uriaşilor, etc). În Rai / Paradis 
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mărul n-a fost doar un simbol pentru pomul cunoaşterii: la început, merele s-au dezvoltat în actualul Kazahstan / 
Cazah-stan (unde încă există aşezarea Chorga 47,49 lat. N, 83,35 long. E, pe Valea Chorga 47,53 lat. N, 83,36 
long. E), apoi în Caucaz; povestea se referea şi la trecerea de la traiul bazat pe cules la cel bazat pe cultivare, mărul 
reprezentând plantele: oamenii dinaintea Potopului au fost culegători ce trăiau în mediul lor natural - grădina 
naturală a Edenului, nu grădină făcută de ei - unde hrana se găsea din abundenŃă şi trebuia doar strânsă, fiind cea 
dinaintea agriculturii (conform şi lucrării din 1996 a Americanului Colin Tudge despre timpul preistoric). De altfel, 
începuturile populării feminine a EurAsiei a fost schiŃată de geneticieni - pe linie maternă - cu prima staŃie în zona 
considerată Paradisul pe Pământ: 
 

 
 

În apocrifa carte despre viaŃa lui Adam şi Eva (realizată înaintea naşterii lui Isus) e descrisă prima locuinŃă 
după părăsirea Raiului de către primul cuplu - Caverna Comorilor - în antiteză cu strălucitul loc unde iniŃial au trăit; 
Adam era roşcat / numele său în Ebraică asta şi fiind - Lu.lu în Sumeriană, însemnând “corcitură” - TăbliŃe 
Sumeriene, cu portretele perechii existând din mileniul IV î.C. (mult anterioare scrierii Vechiului Testament), 
păstrate în prezent de Muzeul Britanic. Culoarea roşie reiese atât din relatarea biblică Facerea 2:7 “luând Domnul 
Dumnezeu Ńărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat în faŃa lui suflare de viaŃă şi s-a făcut omul fiinŃă vie”, cât şi 
din faptul că în vechime oamenii se vopseau în roşu cu argilă (sau în cel mai bun caz cu oxid de fier / rugină). Prima 
pereche de părinŃi a avut 10 copii (Biblia numeşte 3 fii iar în 2001 Americanul Bryan Sykes, în cartea “Cele 7 fiice 
ale Evei”, a descris că genetic de la început au fost 7 clanuri materne / pe baza analizelor ADN-ului mitrocondrial). 
Prima locaŃie indicată de Biblie (Facerea / Geneza 4:16 “Şi s-a dus Cain de la faŃa lui Dumnezeu şi a locuit în Ńinutul 
Nod, la răsărit de Eden”) a fost tărâmul din răsăritul Edenului - în “łinutul Nod” - unde a trăit Cain, primul născut al 
cuplului primordial; e de remarcat că la răsărit / Est de Eden - în actualele Afgani-stan şi Paki-stan - a fost Bazinul 
Ghaggar, cu prezenŃă Gherga atestată multiplu, din cele mai vechi timpuri, spaŃiu unde s-a dezvoltat prima 
civilizaŃie din lume (ce denumea Paradisul ca “Sverga”, în Persană termenul de Paradis venind din “Pardes”, cu 
înŃelesul de parc / grădină). Calendarul bizantin - solar, creştin - a fixat începutul lumii la 1 IX 5509 î.C.  
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Prima civilizaŃie din lume 
 

 
Cu roşu e populaŃia din NV Indiei în Epoca Pietrei 

 
În NV Indiei s-a dezvoltat prima civilizaŃie din lume, Gherga - sub forma Garga - făcând parte din albii 

Nordici, fiind prezent acolo, atunci; Dinastia Garga provenea din Gargarii Caucazieni. În imaginea următoare este 
Poarta Indiei: 
 

 
 
De la Fluviul Ind - al cărui izvor se numea “Gura Leului” - a fost luat numele Ńării, ce este independentă din 

1947 (sub-continentul Indian n-a fost niciodată populat de o naŃiune, ci de o colecŃie de popoare). Indul izvorăşte din 
Tibet, străbate Podişul Caşmir (unde se produce celebra lână de capră / împărŃit de China, India, Paki-stan) şi se 
varsă printr-o Deltă în Marea Arabiei / Oceanul Indian; Indul pleacă din China, parcurgând NV Indiei şi Paki-stanul. 
 

 
ZeiŃa Mamă 
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Locuitorii dinaintea Potopului din regiune erau în majoritate de origine Est-Mediterană. După ultima 

glaciaŃiune, condiŃiile climatice au făcut zona un adevărat paradis ce a atras la sfârşitul mileniului VIII î.C. oamenii 
în N Indiei, la S de Himalaia (cei mai înalŃi munŃi din lume, numiŃi în trecut MunŃii Ghoorka iar denumirea vârfului 
cel mai înalt de pe glob având şi acum înŃelesul de Maica Universului): apa proaspătă din topirea gheŃarilor şi 
zăpezii în clima caldă de atunci au alimentat fluviul Ghargar / Ghaggar - denumit “mama râurilor” de cultura 
vedică / ştiut şi ca Ghăgra, Ghaghar, Ghagar, etc. - ce curgea în Oceanul Indian, amplitudinea sa majoră fiind 
între mileniile VIII î.C. şi V î.C. (în mileniul IV î.C. şi-a început declinul iar la sfârşitul mileniului III î.C. a secat), 
un fluviu mai mare decât oricare dintre fluviile Indiei actuale, având şi delfini, ca şi cel din imaginea următoare, 
unul dintre ultimele exemplare, existent acum numai în Ind: 
 

 
Delfin în Ind 

 
Denumirea de Ghaggar deriva din Ghargar / Gharggar (un exerciŃiu fonetic în India prin aspiraŃia 

consoanei “r”, sinonim în Evul Mediu cu aspiraŃia consoanei “n” din Mongoli, care acolo au devenit Moguli). După 
ultima glaciaŃiune musonii şi-au început ciclul valabil şi în prezent, ceea ce împreună cu prezenŃa numeroasă pentru 
acele vremuri a oamenilor a făcut ca unele dintre cele mai timpurii contribuŃii la civilizaŃie să provină din zonă. 
Bazinul fostului fluviu Gargar / Ghaggar era mărginit în NV de Gherghi-stan / Hindu Kuş (coloniştii săi venind 
din S Pamirului) şi în NE de Ghoorka / Himalaia, respectiv Tibet. 
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Până în Evul Mediu a rămas pozitivă ca orientare direcŃia Sud, inclusiv pe hărŃi (în perioada vedică 
orientarea se făcea luând poziŃia cu faŃa spre direcŃia unde se ştia că apune soarele - deci privind spre Vest - după 
care celelalte puncte cardinale reieşeau imediat: Nord la dreapta, Sud la stânga şi Est / răsăritul în spate).  
 

 
Sarasvati 

 
Fluviul Ghargar / Ghaggar a fost numit de Indieni ca Gayatri / Sarasvati - sub protecŃia zeiŃei cu acelaşi 

nume, femeia lui Brahma - iar civilizaŃia dezvoltată în Bazinul său acum denumită ca a Indului, după numele 
fluviului paralel rămas (notat de istoricul Roman Pliniu ca Sindus); uriaşul fluviu făcea parte din Sapta Sindhu / 
“Sistemul celor 7 Râuri”, ce cuprindea apele importante din N Indiei, pe lângă el mai fiind - alfabetic - Chenab, 
Gange, Ind, Ravi, Sutlej şi Yamuna: 5 dintre ele erau în fostul Bazin Ghaggar (acum Penciab / Punjab - de la 
Indianul “cinci” - respectiv Bazinul Indului), fără Gange şi afluentul său Yamuna / însemnând gemenii - ce se văd în 
răsăritul hărŃii următoare - acelea 2 fiind în actualul Bazin al Gangelui. 

 

 
CivilizaŃia în Bazinul Ghaggar 
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Sacra Pentadă - bazată pe numărul 5 al degetelor unei membre - făcea parte din străvechea gândire (de 
pildă cu reprezentarea palmelor în picturilor rupestre din Epoca Pietrei): era în acelaşi timp “gamos” (la mijlocul 
Decadei regăsită în Decalog, Decapolis, etc.), ca semnul unirii nupŃiale, al armoniei fecunde, al hierogamiei Cerului 
şi Pământului; dintre numeroasele ape aflate în N Indiei, localnicii - conduşi de Dinastia Gărga - s-au oprit în 
considerarea celor 5 principale din Bazinul Ghargar / Ghaggar. Descrierea efectuată în Geografia XV 1:13 de 
Anatolianul Strabon - contemporan cu Isus - este elocventă: “Întreaga Indie e brăzdată de râuri; unele dintre ele sunt 
afluenŃii altor 2 care sunt cele mai mari, este vorba de Ind şi Gange. Altele se varsă în mare prin gurile lor proprii. 
Toate izvorăsc din Caucaz (Himalaia) şi se îndreaptă mai întâi spre miazăzi, apoi unele rămân pe aceeaşi direcŃie şi 
aşa se întâmplă mai cu seamă cu cele ce se varsă în Ind, altele însă cotesc spre răsărit, cum face fluviul Gange. 
Acesta, coborând din regiunea de munte, când atinge câmpiile se întoarce spre răsărit şi curge pe lângă Palibothra, 
un oraş foarte mare, apoi iese la marea din aceste părŃi şi crează o singură gură de revărsare, fiind cel mai mare 
dintre râurile Indiei. Indul se varsă în marea de miazăzi prin 2 braŃe cuprinzând între ele regiunea Patalene, foarte 
asemănătoare cu Delta Egiptului. Din pricina evaporării atâtor râuri precum şi a vânturilor periodice anuale, India 
este udată de ploile de vară iar câmpiile se umplu de bălŃi. În timpul acestor ploi se seamănă inul, meiul şi - pe lângă 
acestea - susanul, orezul şi arpacaşul iar în timpul iernii, grâul, orzul, legumele şi alte plante comestibile care lipsesc 
la noi. În privinŃa animalelor, în India se găsesc aproape aceleaşi animale ca în Etiopia şi Egipt. În privinŃa 
Indienilor, cei dinspre miazăzi se aseamănă la piele cu Etiopienii dar la fizionomie şi la păr, cu ceilalŃi Indieni; căci, 
datorită umidităŃii aerului, nu li se încreŃeşte părul. Cei dinspre miazănoapte seamănă cu Egiptenii”. 

În Bazinul Ghaggar a fost identificat în 2000 de către echipa internaŃională formată din Csilla Krausz, Ken 
McElreavey şi Quintana Murci de la Institutul Pasteur din Paris / FranŃa, Tatiana Zerjal şi Tyler Smith de la 
Universitatea Oxford, Mark Jobling de la Universitatea Leicester / Marea Britanie, Hamid Sayar de la Centrul 
Genetic din Teheran / Iran, Michael Hammer de la Universitatea Arizona / SUA, Qasim Mehdi, Qasim Ayub, 
Raheel Qamar şi Aisha Mohyuddin de la Laboratorul de Inginerie Genetică din Islamabad / Pakistan şi Uppala 
Radhakrishna de la Crucea Verde din Ahmedabad / India, ca relevant grupul genetic LLY22G - al Gherga - pe 
lângă alte urmaşe ale mutaŃiei 9, cu reale caracteristici Caucaziene, în descreştere de la 60% lângă Marea Caspică 
(ştiută în Antichitate drept Marea Gherganilor) la 19% în N Indiei. Vechimea s-a corelat procentelor, cu sensul că 
înspre răsărit au fost remarcate cele mai recente generaŃii / fiind calculate mileniile VI - V î.C. pentru Valea Indului 
(imediat după mutaŃia genetică survenită în nodul Pamirului la începutul mileniului VIII î.C., o parte din Ghergari 
s-a stabilit în Caucaz, în mileniul VII î.C. aceia împărŃindu-se: unii spre apus, prin Anatolia - în Banat - unde azi 
sunt cei mai mulŃi Gherga de pe glob şi unii înspre N Indiei / Bazinul Ghargar).  
 

 
Genele Gherga în spaŃiul dintre Caucaz / Gargar, Caspică / Ghergania şi Ghaggar / Garga 

 
În N Indiei Gargarii erau albi, spre deosebire de majoritatea neagră - Indiană - din S. Legăturile NV Indiei 

cu Nord Vestul său au fost de pildă şi că la mijlocul mileniului VIII î.C. în Nevalî Cori 37,31 lat. N, 38,36 long. E / 
Turcia (pe Eufrat la poalele MunŃilor Taurus, în apropierea Dealului Gobekli, unde e cel mai vechi lăcaş de cult de 
pe glob), cultura de tip vedic - considera specialistul Indian Shri Siddharth - s-a revelat ca avansată în regiunea ei, cu 
o arhitectură dezvoltată iar învăŃatul Indian Bal Tilak a publicat în 1903 interpretarea sa a legendelor vedice ca fiind 
din preajma Potopului, având surse Siberiene / Arctice; “inima lumii” în vechea concepŃie era plasată în N (ceea ce 
Indienii au numit Meru şi Grecii iar apoi Europenii au numit Tula / Thule, după Tuva din Asia Centrală), textele 
vedice numind-o ca Paradesha = Paradis în Sumer / Su-Meru: cei din Bazinul Ghargar / Ghaggar imaginau 
continentele ca petalele de lotus având centrul la Polul Nord, deasupra căruia strălucea Steaua Polară, luminând cel 
mai important Munte de pe glob - denumit Meru - desigur poziŃionat în Nordul autorilor respectivei “hărŃi” (pentru 
şamanii Siberieni, Steaua Polară strălucea în gaura din mijlocul discului cerului). E de observat că în India şi 
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vechiul Egipt, lotusul era simbolul purităŃii, regenerării, prosperităŃii, matricei fertilităŃii, plinătăŃii vieŃii şi armoniei 
cosmice; în India (unde şi azi e floarea naŃională), lotusul era pus în relaŃie cu principiul feminin al Mamei ZeiŃă - 
matricea universală - cu încărcătură de forŃă sacrală iar în Egipt imaginile lui Osiris, Isis sau Horus erau aşezate în 
interiorul florii de lotus. 
 

 
VegetaŃia Siberiei, de la stepă la deşert polar 

 
CivilizaŃia Ghaggar avea un sistem social şi politic autoritar şi ierarhic ce asigura o unitate grozavă pe 

vasta sa arie, de peste un milion de kmp. ConcepŃia vedică, a “vederii interioare” - ce nu cunoştea sanctuarul / 
ritualurile având loc acasă, ofrandele fiind laptele, cerealele şi prăjiturile iar dintre animale sacrificând capra şi 
berbecul - era devoluŃia din spirit (aşa cum ulterior a apărut în Biblie), fiind de pildă evident demonstrat prin 
resuscitări că mintea mai funcŃionează după decesul clinic; după moarte se credea că decedaŃii erau luaŃi de vânt în 
lumea de dincolo pentru a zăbovi acolo “ani necurmaŃi”. De altfel, fiecare text vedic debuta cu cuvintele: “La 
început...” (unele făcând referiri de profundă coerenŃă la cele mai străvechi timpuri); de exemplu, din Rig Veda se 
poate afla că la început “nu exista nici fiinŃă, nici eter, nici cer, nimic înconjurător şi nimic înconjurat, însă Acela, 
numai El respira, numai El, împreună cu Ea, a cărei viaŃă o hrăneşte în sânul Său. DorinŃa formată de inteligenŃa 
Aceluia a devenit sămânŃa originară. Ea, care este hrănită de El în sânul Lui a fost partea inferioară şi El, care 
observa, a fost partea superioară”. (FiinŃa Supremă s-a născut pe sine într-un ou gigant, în care a rămas timp de un 
an, hinduşii echivalând acel an cu 11 miliarde de ani umani). CredinŃa şamanică izvorâtă din Epoca Pietrei, anterior 
Potopului, apărea în Sanscrită ca însemnând un exerciŃiu religios în iniŃierea căruia erau implicate “moartea” şi 
“renaşterea” novicelui, adică naşterea sa spre un mod de existenŃă superior, considerându-se că “într-adevăr omul e 
nenăscut; el se naşte prin sacrificiu” (acea înviere, de ordin mistic, repetată cu fiecare sacrificiu, facilita identificarea 
celui ce o făcea cu zeii, care astfel devenea unul din ei, comportând regenerarea subiectului în calea spre divin), 
după cum nota în 1978 profesorul Mircea Eliade de la Universitatea Chicago în “Istoria ideilor şi credinŃelor 
religioase”. Şamanii - care au fost în toate culturile de vânători-culegători, putând fi femei sau bărbaŃi - moştenind 
puterile magice sau dobândindu-le prin revelaŃii vizionare, combinau rolul de vraci cu cel de magicieni, ghicitori şi 
de preoŃi tribali, având responsabilitatea de a efectua ceremonii religioase, de a repovesti miturile străvechi şi de a 
rezolva conflictele sociale (aveau un bogat vocabular poetic faŃă de limbajul uzual, dădeau dovadă de o memorie şi 
de o stăpânire de sine net superioare mediei). Şamanii erau mediatori între lumea naturală şi cea supranaturală şi îşi 
puneau coarne - de cerb / ren, etc. (e de ştiut că din familia cerbilor numai la reni şi femela are coarne) - ca să 
ajungă între spirite, intrând pentru aşa ceva în transa indusă de muzică şi uneori de narcotice / stupefiante pentru 
“eliberare”: cunoaşterea sufletului (e de ştiut că de la înfăşurarea cu material a coroanei împodobită cu acele coarne 
de ren a apărut turbanul, în jurul Aralului fiind de culoare albastră, a fericirii); şamanii Kirghizi şi Kazahi n-aveau 
turban, ci tichie: o căciulă Ńuguiată din blană de miel, aşa cum mai poartă azi şi Timocenii (Vlahii / Aromânii din 
răsăritul Serbiei). În Siberia scalparea a existat până în Antichitate, considerându-se că astfel era preluată forŃa vitală 
a adversarului.  
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Extazul şamanic facil prin intoxicaŃia cu ciuperci - ca muscariŃa = Agaricus Muscarius / având pălăria roşie 

cu pete albe, ce provoca halucinaŃii - era cunoscut în întreaga Siberie (Jurnalul farmaceutic din Marea Britanie în 
2010 a publicat studiul că şi renii o consumă deliberat, pentru a scăpa de monotonia nopŃilor lungi); nomazii din 
Altai au răspândit în Siberia drogarea generală, procedura - descrisă de istoricul Herodot ca similară la SciŃii ce au 
adus-o tot de acolo până în actualul spaŃiu Românesc - fiind că “la ceremonii, într-un mic cort, ale cărui margini 
erau bine închise, aruncau în mijloc pe pietrele încinse cânepă Indiană, fumul inhalat provocând Ńipete de plăcere” 
(geograful Mela a scris similar, că “la unii Traci folosirea vinului este necunoscută; dar la ospeŃe se aruncă seminŃe 
în focurile în jurul cărora se şade, seminŃe al căror miros provoacă mesenilor o veselie asemănătoare cu beŃia”). 
Psihologii Canadieni Bruce Alexander şi Simon Fraser au demonstrat că aglomerarea duce la utilizarea drogurilor 
(dar şi a comportamentelor deviante, ca abuzurile de băutură, mâncare, jocuri, etc.) în măsuri mai mari decât faŃă de 
legăturile fireşti cu natura. Printre responsabilităŃile şamanilor era şi cea de a intra în contact cu lumea spiritelor, a 
strămoşilor şi a animalelor totemice ce să le faciliteze intrarea în “lumea de dincolo” / cer sau infern - vorbind un 
“limbaj secret” - scop pentru care ajungeau în transă prin meditaŃie, dans, ritm de tobe (a căror batere facilita apariŃia 
spiritelor, centrul său de răspândire fiind din regiunea Lacului Baikal, având ca prototip toba Tibetană), uneori 
făcând uz şi de substanŃe halucinogene; pentru şamanii Siberieni, mama animalelor - imaginea matriarhatului arhaic, 
întruchipată de o femeie păroasă ca un ren - era foarte importantă: îndeosebi ea dădea dreptul la vânătoare. 
 

 
CivilizaŃia Indului 

 
CunoştinŃele agricole s-au răspândit din Canaan către India - acolo ajungând în mileniul V î.C. (în timpul 

Egipteanului Osiris, de pe Calea Ghirga); s-a început cu cultivarea alacului, un soi de grâu primitiv, adaptat în zonă 
condiŃiilor de sol şi climă (era adus din SE Turciei). Şefii politici şi religioşi din NV Indiei au fost Caucazieni şi 
venerau mama ancestrală, la început practicând poliandria (femeile aveau oficial mai mulŃi bărbaŃi).  
 

   
Stâlpi Antici Indieni 
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În 1991, profesorul Thaneswar Sarmah de la Universitatea Indiană Gauhati descria pe larg prezenŃa Garga 

în “Sistemul celor Şapte Râuri” din N Indiei (unde sunt şi aşezări cu denumiri ca Garghi 24,18 lat. N, 85,46 long. E, 
Gargha 24,43 lat. N, 76,18 long. E, Gargaria 23,48 lat. N, 87,36 long. E, Gorgarh 29,50 lat. N, 77 long. E, 
Kherka 28,58 lat. N, 78,22 long. E, Kherka 28,38 lat. N, 76,47 long. E, etc.), prezenŃă înfăŃişată sintetic în 1999 şi 
de către Indologistul American Niraj Mohanka, în cronologia regală a Indiei. Gherganii din timpurile cele mai 
vechi în N Indiei au fost ştiuŃi ca Gherga, Gherghiani, etc. dar mai ales drept Gărga / Garga. În Sanscrită, spre 
deosebire de vocala “a” ce e scurtă, vocala “ă” este lungă iar fonetic - rostită separat - fiecare consoană se pronunŃă 
urmată de un “a” scurt (cu “a” inerent), de exemplu G-R-G fiind Ga-Ra-Ga: G e gutural - adică având pronunŃia 
din gâtlej iar R cu pronunŃia din cerul gurii, astfel că numele ştiut Gărga / Garga duce la Gherga (accentul în 

Sanscrită nu cade niciodată pe ultima silabă); fixarea în scris  a fost variată, în funcŃie de diversele perioade 
istorice şi de către învăŃaŃii diferitelor şcoli din vasta întindere Indiană, astfel încât translaŃia Latină târzie a fost 
deosebită, cea mai răspândită fiind Garga. PrezenŃa Gherga sub forma Garga a fost în poziŃia fruntaşă a primei 
civilizaŃii din lume, cu reverberaŃii până în prezent. 
 

 
 

Primul milion de oameni a trăit pe glob doar după Potop (înainte de acela populaŃia era mult mai redusă), 
nodul Pamirului fiind centrul de difuziune umană apărut, loc unde s-a dovedit producerea mutaŃiei genetice pentru 
actualul neam Gherga. Primele civilizări din lume - Indiană, Sumeriană, Egipteană / în paralel cu cultura Europeană 
şi în ordinea vechimii lor de la răsărit la apus - aşa cum se poate vedea pe harta următoare, realizată de antropologul 
Canadian Arthur Custance, n-au fost altfel decât Hamite, de exemplu cu prezenŃa Gherga ca Gherghe-seu (unul 
dintre nepoŃii lui Ham, fiul lui Noe), începând cu Pa-mir: din Caş-mir / în N Indiei, prin Su-mer / în Mesopotamia, 
până la Nar-mer / în Egipt, terminaŃiile denumirilor (“mir”, “mer”) referindu-se la zone, respectiv oameni; parcursul 
şi altor grupuri genetice umane a fost prin nodul Pamirului (de exemplu majoritatea Europenilor), acolo Gherghi-
stan - respectiv actualul Hindu Kuş din SV Pamirului, geografic calculat drept centrul populaŃiei lumii / la cea mai 
apropiată distanŃă medie de oricine pe glob - fiind esenŃial pentru Gherga. 

 

 
Primele civilizări din lume 
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De altfel, Biblia a relatat la începutul capitolului 11 din Facerea ce s-a întâmplat după Potop: “1. În vremea 
aceea era în tot pământul o singură limbă şi un singur grai la toŃi. 2. Purcezând de la răsărit, oamenii au găsit în Ńara 
Senaar un şes şi au descălecat acolo” (Senaar / Şinear era Sumerul, oamenii ajunşi de la răsărit acolo fiind cei din 
Asia Centrală, adică dintre S Siberiei şi N Indiei); ambele mişcări relatate biblic ale vechilor oameni au fost 
confirmate şi de alte surse: îndeosebi genetic şi istoric cea ante-diluviană (spre răsărit de Eden), îndeosebi istoric şi 
lingvistic cea post-diluviană (dinspre răsărit în Sumer). E de remarcat apariŃia cumva spontană a civilizaŃiilor 
Sumeriană şi Egipteană, ce au fost oarecum “fără copilărie”, brusc având un nivel istoric superior; de altfel, hărŃile 
faraonilor începeau cu India, unde aveau prima sfragidă (respectiv cvartalul însemnând diviziunea cadastrală). În 
2006, Dr. Joye Pugh s-a referit şi ea la Ham (numit Hermes în Sumeriană şi Greacă, de unde a derivat 
“hermenautica”, adică metodologia filozofică de înŃelegere a textelor, inteligentul Hermes - partenerul erotic al 
frumoasei Afrodita - fiind mesagerul dintre zei şi oameni, ca interpret al ordinelor, înrudit cu gemenii GherghiŃi 
Artemis şi Apollo): Ham / Hermes în Sumer - bazat pe TăbliŃele de Smarald - afirma despre existenŃă că la început 
“spiritul exista în natură şi a ieşit din întuneric, când totul era confuz şi obscur, înainte ca verbul să anime totul”, 
predicând faptul că “omul poate fi ca Dumnezeu şi Pământul poate fi ca Paradisul”, pretinzând că poate crea Raiul 
pe Pământ (prin descendenŃii săi, între care a fost atestat Gherga, s-a propagat cunoaşterea vechilor ştiinŃe sacre, 
fiind propovăduită transcenderea materiei spre nemurire); amplificând imaginaŃia prin utilizarea practicii alchimiste 
de a iniŃia schimbări - devenind astfel creator - ca părinte al tuturor ştiinŃelor şi inventatorul hieroglifelor, Ham / 
Hermes, notat şi Thot de către Egipteni, ca “tatăl” ce ştia “tot”, a explicat conducătorilor acelora puterea minŃii, prin 
tehnica deschiderii, sub coroana de pe cap, a celui de-al treilea ochi, numit “Lumina lui Osiris” de către Egipteni, 
stimulând epifiza cu vibraŃii provocate, în secvenŃele sunetelor ritualice, de cei care distribuiau pulberea albă a 
“pietrei filozofale” pentru legătura cu divinul, rezultând simptome inclusiv ca acelea expresiv exprimate de femei 
prin dansul din buric (epifiza / glanda pineală - punctul de plecare pentru construirea embrionului în pântecul mamei 
- amplasată în centrul geometric al creierului, în spatele ochilor, la joncŃiunea cu şira spinării, funcŃionând într-o 
armonie directă cu hipotalamusul ce coordonează reacŃiile legate de sete, foame şi ceasul biologic, e cea ce crează 
halucinaŃii, viziuni ori coşmaruri prin neurotransmiŃători, producând serotonina diurn şi melatonina nocturn, astfel 
inducând stări de la exaltare la linişte, controlând şi ciclul somnului, având denumirea Indiană “Ochiul lui Şiva”).  
 

 
Şiva 

 
Melatonina - un antioxidant important - este duşmanul bătrâneŃii; scăderea nivelului său reprezintă un 

semnal de îmbătrânire, căci protejează epifiza, normal restaurând ritmurile hormonale tinere. PrezenŃa melatoninei 
întârzie deteriorarea organismului (redresând inclusiv stările depresive), sincronizând hormonii şi sistemul imunitar, 
prevenind bolile cardiace şi susŃinând funcŃia sexuală, în exces - se găseşte în orz, ovăz, orez, struguri, ceapă, etc. - 
chiar întinerind persoanele; fiind un antioxidant mai puternic decât vitaminele, poate să pătrundă în orice celulă, 
având un mare potenŃial de distrugere a radicalilor liberi răspunzători de degenerarea / “ruginirea” corpului, 
refăcând, reparând şi reîntinerind, îndepărtând semnele îmbătrânirii. Melatonina este stimulată de întuneric şi 
suprimată de lumină, nivelul său în sânge având vârful noaptea; împreună cu celălalt neurotransmiŃător, serotonina 
(a dinamismului, vioiciunii, de acŃiune, a cărui lipsă - conform Institutului Chinez de ŞtiinŃe Biologice - duce la 
homosexualitate) ajută relaxarea printr-un somn odihnitor, de refacere. Vechile mărturii despre Hiperboreii sosiŃi în 
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Europa din Asia - printre care au fost Gherganii - că erau fericiŃi, scutiŃi de boli şi mereu tineri, corespundeau de 
fapt profilului lor de practicanŃi ai stimulării “ochiului” din centrul capului, adică a glandei pineale, producătoarea 
melatoninei (prin tot felul de exerciŃii specifice orientale - tipice N Indiei - ca somn sănătos / restructurant, Yoga, 
masaj, etc). E de observat că soŃia lui Şiva, “părintele” Yoga, a fost negresa Kăla / Kali - care ştia adevărul 
existenŃei, ajungând venerată ca zeiŃa timpului şi a schimbării, respectiv “Marea Mamă” - analoaga sa în apus, 
îndeosebi în ceea ce a devenit lumea Greacă, fiind Gorgona (împărtăşind caracteristici la încheierea ciclului vieŃii ca 
nemurirea şi moartea, liberarea şi robia, etc).  
 

 
Kali 

 
Din mare vechime oamenii se simŃeau solidari cu ritmurile cosmice, descoperindu-se determinaŃi şi de 

mişcările corpurilor cereşti, interpretând că îşi pot depăşi destinul prin morală - cei care reuşeau fiind divinizaŃi - 
apărând ritualuri de iniŃiere, sacru articulate în jurul misterelor vieŃii şi morŃii (prin ceremonii nocturne specifice, 
pentru păstrarea secretelor): puterea cunoaşterii ducea la stăpânirea naturii. De altfel, Grecilor Antici le-a rămas în 
memorie primul rege Trac ca Haîmos / Haem, fiul lui Boreas.  
 

 
Smarald Hamit 

 
E de ştiut că “părintele chimiei” Gheber / Jabir, unul dintre urmaşii Magilor Ghebri / Gherbi, respectiv 

Gherga, influenŃat în carieră de tatăl său farmacist şi dascălul său Arab din familia profetului Mahomed, născut în 
721 la Tus 36,27 lat. N, 59,34 long. E / Iran şi decedat în 815 la Kufa 32,02 lat. N, 44,24 long. E / Irak, alchimistul 
califului Harun al Raşid (care a domnit în 786 - 809, în timpul aceluia fiind scrisă antologia “1001 de nopŃi”), cel 
care a subliniat necesitatea ştiinŃifică a experimentului în chimie, a descoperit procese ca distilarea şi cristalizarea ori 
acizi ca apa regală, cel azotic, citric, clorhidric, etc., importanŃa primordială dintre elemente acordând-o mercurului / 
adică singurului metal lichid din natură, a fost scriitorul celor mai multe cărŃi despre TăbliŃele de Smarald / Smaragd 
- concepŃiile sale menŃinându-se pe liniile trasate de Hermes - în plus el enunŃând celebra teorie a “echilibrului în 
natură” şi a “rectificat” unele lucrări ale lui Pitagora, Socrate, Platon, Aristotel, ş.a.; foarte straniu, utilizând deliberat 
mijloace steganografice / ca simboluri ciudate şi un cod ascuns, savantul Gheber a investigat în “Cartea pietrelor” 
(nu toate lucrările lui au fost deocamdată descifrate) crearea artificială a vieŃii - inclusiv umană - în condiŃii de 
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laborator, sub controlul direct al Creatorului. CivilizaŃia Ghaggar utiliza în mileniul IV î.C. - conform lucrării 
“CivilizaŃii dispărute” coordonată de Britanicul Andrew Kerr în 2002 - scrierea de la dreapta la stânga, cu sute de 
simboluri şi măsura timpul prin număratul nopŃilor, nu a zilelor / de pildă “zilnic” fiind “noapte după noapte” 
(noaptea era considerată începutul tuturor lucrurilor, întunericul ei favorizând fuziunea fiinŃei umane cu elementele 
naturii): “Negustorii făceau comerŃ cu alte oraşe din Valea Indului şi - potrivit textelor vechi din Mesopotamia - cu 
locuri mai îndepărtate, precum Sumerul (în Irakul modern); negustorii aparŃinând acestei civilizaŃii au înfiinŃat 
comunităŃi comerciale în oraşele Sumeriene iar fildeşul, aurul, carneolul (calcedonie roşie de culoarea sângelui, 
considerată “piatra vieŃii”) şi mărgelele de agat, lemnul şi alte mărfuri ale zonei au ocupat un loc important în 
importurile Sumerienilor”. În N Indiei, prosperitatea CivilizaŃiei Ghargar / Ghaggar nu se baza pe superioritate 
militară, căci populaŃia era paşnică, ci pe rafinament intelectual, venerând suprema ZeiŃă Mamă, ştiută ca Nordică; a 
existat în aşa-zisa perioadă vedică (până la începutul mileniului II î.C., când prin mutarea spre răsărit, în Bazinul 
Gange, s-a ajuns la aşa-zisa perioadă ariană), acoperind Bazinul Ghaggar până la secarea fluviului Ghaggar, pe un 
teritoriu ce azi e împărŃit de răsăritul Iranului, Afgani-stan, Paki-stan şi NV Indiei. 
 

 
 

Paleogeografii au stabilit că în mileniul III î.C. - datorită continuării mişcărilor tectonice de împingere a 
plăcii Indiei în cea a Asiei - s-a întâmplat secarea Ghaggar, apele ce-l alimentau din Himalaia / Ghoorka fiind 
redirecŃionate spre cele 2 fluvii din N Indiei ce sunt acum - Ind şi Gange - pe cursul vechi mai existând doar 
câteodată apă, datorită musonilor (secarea marelui fluviu Ghaggar provocând declinul serios al productivităŃii 
agricole în fostul său Bazin / şi în prezent din cauza diminuării apelor freatice puŃurile din N Indiei trebuind adâncite 
constant); în Himalaia / Ghoorka, ce începe în Tibet, sursa fluviilor din N Indiei - Muntele Meru / Kailas 31,40 lat. 
N, 81,18 long. E, însemnând “cristal” în Sanscrită, cu numele local Tise - având 6638 metri altitudine, este locul 
sacru pentru toate religiile regiunii: ultima destinaŃie a sufletelor, centrul spiritual al lumii, ştiut drept Muntele 
Svasticii sau sălaşul puternicului Rudra (puritatea paradisiacă unde divinitatea era vegheată de Adunarea Gana, 
formată din paznici înspăimântători, de care puteau trece doar eroii - adică aceia care se puteau autocontrola şi îşi 
învingeau teama - Ganeşa fiind gardianul intrării la Durga / Gauri, femeia lui Rudra, care era recunoscută drept 
Marea ZeiŃă, fiica Himalaiei / Ghoorka. Prima oară când Rudra a vrut să intre peste ea, Ganeşa a refuzat să-l 
admită, ba chiar a avut îndrăzneala să i se opună cu forŃa, Rudra cerând atunci ajutorul lui Vişnu, împreună reuşind 
să-l înfrângă pe Ganeşa, ceea ce a provocat furia femeii, care a început să se lupte cu Rudra - pacea intervenită între 
ei în final determinând aprecierea bravurii lui Ganeşa prin desemnarea lui drept conducătorul Adunării Gana).  
 

 
Durga 
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Strălucitorul Rudra - văzut ca o forŃă pozitivă a Universului, deoarece pentru hinduşi distrugerea este 

urmarea firească a creaŃiei şi de aceea a fost poreclit Şiva, adică “Bunul”, ştiut ca venit din Siberia - a fost cel care a 
introdus Yoga printre oameni; nu s-au făcut escaladări (la fel cum n-au fost pe Muntele ZeiŃei Ghankar / Ghangkhar 
28,03 lat. N, 90,27 long. E din Bhutan) şi nici în prezent nu se acordă permise de căŃărare pe uriaşul Munte Sacru, la 
poalele căruia s-a dezvoltat Ghaggar, prima civilizaŃie din lume, măreŃia simetrică a sa în cele 4 zări, cu perspectivă 
piramidală şi albă - datorită zăpezii permanente - impresionând puternic pe cei de pe malurile marilor lacuri de la 
bază. 
 

 
Muntele Sacru de pe acoperişul lumii 

 
Muntele Sacru era adesea reprezentat piramidal, cu terase şi cele 4 faŃete orientate spre punctele cardinale 

(modelul său - după cum aprecia şi lingvistul Pierre Gordon - a dus la apariŃia piramidelor şi ziguratelor). Mer era 
cuvântul vechilor Egipteni pentru muntele de piatră al piramidei: hieroglifa Egipteană ce desemnează axul lumii e 
un fel de piramidă abruptă; numele acelei hieroglife este “Mer” (aşezată de obicei sub hieroglifa “Kaf” / securea 
Egipteană, desemnează polul şi deci un munte polar, numit de musulmani Muntele Gîf). În mai multe mituri 
Egiptene, creatorul - pentru a plămădi lumea - s-a aşezat pe muntele primordial sub forma unei păsări enorme (şoim 
sau ibis); numele şoimului derivat din rădăcina K-R-O (“cel-de-sus”) a fost verbalizat Horus: fiul lui Isis cu Osiris. 
În 2003, “Enciclopedia ocultismului şi parapsihologiei” de Lewis Spence a prezentat vârful Muntelui Meru ca un 
câmp circular înconjurat de movile, denumit Ida-Vratta: Cercul Idei (e de remarcat că Troia era dominată în V 
Anatoliei de Masivul Sfânt al Idei, ştiut drept Gargaros - întreaga regiune acolo fiind populată de Ghergarii 

întemeietori ai civilizaŃiei - piscul având un cerc ancestral de pietre aranjate înadins pentru sacralitatea locului); în N 
Indiei, Ida a fost mama oamenilor de pe cele 7 râuri, Ida în Anatolia fiind diminutivul Marii Mame (cea denumită de 
prima civilizaŃie Europeană - centrată în Banat - drept Ghirghe: ZeiŃa Pământului avea aceeaşi denumire din 
Bazinul Ghargar până în Banat, de la Ida în MunŃii Ghoorka / N Indiei şi pe Masivul Anatolian Gargaros, la 
Ghirghe în regiunea Europeană unde acum Gherga-nii sunt cei mai numeroşi din lume). Muntele s-a regăsit 
simbolic şi în tumul / Gorgan - movila de piatră - tabloul său fiind la mai multe niveluri decât cel fizic, căpătând 
înŃelesuri până în subconştientul uman (chiar şi ascensiunea febrilă a unui alpinist ascunde misterul profund al 
escaladării limitărilor şi al căutării unei realităŃi ultime): muntele e metafora vieŃii prin simpla-i existenŃă statică, 
fiind pasul spre supra-uman; odată atingând înălŃimile existenŃei spirituale, renaşterea poate avea loc doar prin 
sacrificiul suprem - jertfă - sau moartea iniŃiatică (prin coborârea în peşteră ori drumul spre celălalt tărâm, de unde 
iniŃiatul se întoarce în lume fiind născut a doua oară de mama universală primordială). 

 
Somnul Garga 

 
Înaintea răspândirii practicii Yoga erau ştiute 3 stări ale sufletului: veghea, somnul cu vise şi somnul 

profund. Este o observaŃie comună că un somn bun “remontează”; lipsa lui duce la pierderea concentrării şi slăbirea 
vigorii fizice, explicaŃia fiind că organismul se dezorganizează în funcŃii deoarece undele cerebrale din timpul 
perioadei de somn - aflate atunci în activitatea energetică pe joasă frecvenŃă la puterea cea mai amplă - nu mai 
rezonează adecvat cu radiaŃia Pământului. Encefalogramele au măsurat comportamentele în timpul dormitului, 
visele alternând cu somnul lent, ele fiind în faze mai scurte decât somnul profund. Odată cu înaintarea în vârstă 
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parametrii fluxului undelor cerebrale în timpul somnului slăbesc, ancestral bătrânilor fiindu-le recomandat ca 
momentele de odihnă şi în special cele de somn să le petreacă în preajma tinerilor (explicaŃia - acum considerată 
modernă dar cel puŃin intuitiv ştiută din cele mai vechi timpuri, bazată şi pe experienŃe - fiind că aceia, având o 
emisie cerebrală mai intensă, ajutau indirect şi pe cei în vârstă din apropierea lor, în procesul de recuperare 
energetică), de unde a rezultat obiceiul de “culcare împreună” / mai grozav decât solitar; vechii Greci au considerat 
somnul ca “fratele morŃii”.  

În 1980, Societatea Teozofică Americană (“teozofie” înseamnă “inteligenŃă divină”) a publicat lucrarea 
Germanului Gustave Zorn despre studiul ancestral Garga din N Indiei asupra somnului, cu reguli valabile celor care 
se pregătesc pentru aceasta la câmpie, nu în munŃi: prima dată, întins pe partea dreaptă, omul respiră de 16 ori, se 
întoarce pe cealaltă parte pentru un număr dublu de respiraŃii iar apoi poate dormi în orice poziŃie. Mai mult, omul 
nu trebuie să doarmă sub cerul liber, direct pe pământ, sub un copac izolat, la o intersecŃie ori pe un aşternut de lână 
sau mătase; de asemenea, omul n-are voie să doarmă gol, în haine transpirate ori cu picioarele ude. Dormitul pe 
spate, mai ales ziua, nu e recomandat, ci noaptea: pe întuneric, sub vegherea Lunii; noaptea de altfel este foarte 
apreciată cultural dintotdeauna atât pentru “somn bun” cât şi ca “sfetnic bun”, creierul funcŃionând diferit în timpul 
dormitului. PoziŃionarea corpului faŃă de magnetismul universal este pe direcŃia S - N (orientarea capului spre V 
ducând la anxietate); acestea toate sunt interpretate prin valorificarea energiei care vine dinspre E spre V. 

Ideea memoriei universale interactive conŃinând tot ce s-a întâmplat vreodată (numită şi Cartea VieŃii, 
menŃionată de exemplu în Biblie, Ieşirea / Exodul 32:32, Psalmi 68:32, etc.) făcea parte din cultura străveche din 
Bazinul Ghaggar şi mistic era legată de TăbliŃa Destinelor din Sumer ori de TăbliŃele Mărturiei din Egipt utilizate 
de Ham, bunicul Gherga-nilor, ulterioarele încercări rezonatoare de accesare apărând prin vise, ale clar-văzătorilor 
prin metodele lor - precogniŃia fiind prevederea unui eveniment specific, premoniŃia referindu-se la sentimente 
despre fapte ce urmează - ş.a., puterea cunoaşterii fiind divizată: una însemnând a ştii ce a fost iar alta a ştii ce va fi 
(însumate putând fi ştiute doar de divinitatea supremă). 

ConcepŃia faŃă de prima stare a sufletului (că veghea e înrudită cu visul) se datora observaŃiei că o veghe a 
veritabilului sine propriu nu are loc deoarece precum visul, aşa şi veghea reflectă o amăgire / iluzie, numită “Maya” 
în India: percepŃiile în starea de veghe, tot ca şi cele din timpul visului, nu există nicăieri altundeva decât în mintea 
celui aflat în stare de veghe, căci aşa cum realitatea visului e dezminŃită prin trezire tot aşa - invers - şi realitatea 
veghii e dezminŃită prin faptul că încetează în vis. ConcepŃia faŃă de a doua stare a sufletului (somnul cu vise) se 
baza pe observaŃia că omul are măreaŃa funcŃie a creatorului, în vis putând cutreiera oriunde şi oricum, 
manifestându-şi conştiinŃa individuală, spre deosebire de următoarea stare a sufletului, cea a somnului profund, când 
e fără; în vechime se credea că visul era cel mai bun tărâm pentru întâlnirea zeilor. ConcepŃia faŃă de a treia stare 
(somnul profund) era ca fiind trecerea în stadiul fără conştiinŃă individuală, manifestându-se unirea temporară cu 
forma esenŃială eternă - ce are contradicŃiile rezolvate - căci atunci este atât neatingere de rău, cât şi neatingere de 
bine: o beatitudine inconştientă. ConcepŃia faŃă de a patra stare a sufletului (atinsă prin Yoga) ca supremă - fiind mai 
presus decât somnul profund, deoarece la trezirea din somnul profund nu se păstrează amintirea - se baza pe 
beatitudinea cu menŃinerea conştiinŃei individuale de veghe; triumful asupra oboselii fizice de a nu dormi era 
apreciat ca o dovadă de putere, însemnând prezenŃa în lumea spiritului (de pildă, Isus încontinuu cerea discipolilor 
să vegheze). 
 

 
 

ŞtiinŃific, se cunoaşte că activităŃile cerebrale se împart după frecvenŃele de vibraŃie ale energiei folosite de 
cortex - adică din straturile de neuroni aflaŃi în creier - având funcŃii precise pentru activităŃile persoanelor, concrete 
/ analitice coordonate de emisfera stângă a intelectului sau creative / abstracte coordonate de emisfera dreaptă a 
emoŃiilor, începând de la energia joasă, până la 4 HerŃi (sub 0,5 HerŃi, din punct de vedere medical, creierul e 
declarat mort) ce e în timpul somnului profund, fără vise, când nu este posibilă conştientizarea dimensiunilor fizice, 
aşa cum se întâmplă la bebeluşi ori în anestezie totală. Energia dintre 4 şi 8 HerŃi este emisă de undele cerebrale în 
somnul cu vise, în stare de hipnoză ori drogare - fiind invocată de pildă de şamani - cuprinzând şi rezonarea cu 
frecvenŃa generală a Pământului, de 7,83 HerŃi (a radiaŃiei Schumann). Energia dintre 8 şi 12 HerŃi este în relaxarea 
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folosită prin tehnicile de meditaŃie, adică extinderea spre “mintea vastă” dominată de energia universală, fiind starea 
subconştientului activ. Energia dintre 12 şi 16 HerŃi este specifică stării de veghe, când toate instinctele umane sunt 
potenŃate. Energia dintre 16 şi 32 HerŃi implică un mare consum, pe acele frecvenŃe intervenind stările tensionate ca 
acelea din calamităŃi ori lupte, întâlnindu-se suferinŃa. Energia dintre 33 şi 35 HerŃi este caracteristică iluminărilor, 
intuiŃiei, conştiinŃei extinse ori crizelor. Energia înaltă, cu frecvenŃa de peste 35 HerŃi, implică revelaŃii bruşte şi 
trăiri spirituale extrem de mari, de realizare a sinelui, când începe Yoga: cunoaşterea puterii divine atât din interior, 
cât şi din exterior / a Marii Mame (“sursa” - după cum a fost denumită de esotericul Român Oreste Teodorescu).  
 

Yoga 
 

 
 

India este Ńara filozofiei. În nici o parte a lumii Antice nu s-a dedicat atâta timp meditaŃiei şi nicăieri - în 
afara Greciei - n-au apărut atâtea sisteme filozofice (cu finalitate teologică): armonia universală, integrarea omului 
în ritmul cosmic, salvarea lui, găsirea căilor spre mântuire, spre pace, spre perfecŃiune, spre absolut. Între 
principalele mecanisme au fost cronologic doctrinele vedică, hindusă şi budistă (prima doctrină, din Epoca Pietrei, 
pornea de la Sanscritul “a vedea” - cu înŃelesul de cunoaştere că tot ce se vede e consecinŃa a ceea ce nu se vede - iar 
Triada divină clasică hindusă, reprezentată de Gayatri / Gaia la Greci = “Mama Vedelor”, consta din “stâlpul 
Universului” zeul Brahma, care afirma că nemurirea se datora săvârşirii sacrificiilor pe altarul focului, păstrătorul 
Vişnu şi purul Rudra / Şiva, personificarea distrugerii, budismul fiind doctrina de cea mai recentă factură, apărută în 
secolul V î.C.). 
 

   
Sfânta Treime hindusă: Brahma - Vişnu - Rudra / Şiva 

 
Locuitorii Văii Indului au fost numiŃi “hinduşi” de către Persani - rămaşi denumiŃi aşa şi de către 

musulmani, însemnând “ceea ce fac Indienii” - perspectiva fiind religioasă, nu etnică: aşa cum ulterior creştini au 
devenit multe etnii iar musulmani nu-s doar Arabii, ci şi alŃii convertiŃi la islam (e de ştiut că personalizarea 
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diverselor alcătuiri ale universului făcea parte din concepŃia animistă regăsită într-o multitudine de viziuni Indo-
Europene, constând în apropierea succesivă şi configurarea specifică a realităŃii exterioare în funcŃie de orizontul 
uman arhaic). India a influenŃat cultural globul, ca de exemplu prin fabulele sale evident a făcut-o asupra culegerii 
“1001 de nopŃi” a Arabilor sau cum prestigiosul istoric al religiilor Mircea Eliade (care în perioada interbelică a trăit 
3 ani acolo, fiind doctor în Yoga) a subliniat că a făcut-o prin Yoga - practicată în Bazinul Ghaggar / Valea Indului 
dinainte de mijlocul mileniului IV î.C. - după cum se observă în sculptura de acolo înfăŃişând poziŃia de meditaŃie 
purtând o parură cu coarne căci patrona fertilitatea / iar iniŃierea Garga de atunci şi-a câştigat faimă prin vaste 
lucrări, de exemplu de Yoga regală / clasică, Ghergarii din N Indiei fiind autorii unor manuscrise Antice despre aşa 
ceva, rămase până azi oficial în practica Yoga: 

 

 
Rudra în poziŃia de meditaŃie Yoga 

 
Yoga (însemnând în Sanscrită “ştiinŃă” - a cosmosului uman - şi înŃeleasă literar ca “legătura” cu divinul) 

aparŃine paradigmei materne, având ca principiu de făcut exact contrariul naturii umane: interiorizare, desolidarizare 
şi eliberare. Yoga este o combinare filozofică între exerciŃii şi meditaŃie ca o cale spre auto-cunoaştere; este un 
mijloc de desăvârşire atât fizică, precum şi spirituală. łelul este atingerea unei stări de conştiinŃă perfectă; Yoga se 
străduie prin mijloace artificiale spre fenomenul contemplaŃiei (cum ar fi de pildă în estetică bucuria simŃită privind 
frumosul din natură, artă, etc.) bazându-se pe uitarea de sine a propriei individualităŃi, prin contopirea obiectului cu 
subiectul. PerfecŃiunea Yoga este o eliberare de toată suferinŃa lumească şi de cercul naşterilor şi al morŃilor, o stare 
în care gândurile încetează şi apare experienŃa unirii beatifice cu divinul. Practicarea concentraŃiei este pentru 
aducerea conştiinŃei într-un singur punct. ConştienŃa este concentrată - prin tehnici individuale ori asistate - pe un 
punct subtil al senzaŃiei (cum ar fi poziŃii ale corpului ce influenŃează oxigenarea cortexului, pe suflul care intră şi 
iese din nări, etc). ConcentraŃia susŃinută pe un singur punct conduce, treptat, la meditaŃie, în care facultăŃile 
interioare sunt capabile să se extindă şi să se identifice cu ceva vast; prin Yoga, starea de fericire ca în somnul 
profund nu intervine ca în acela inconştient, ci în continuitatea conştiinŃei. PracticanŃii meditaŃiei anunŃă sentimente 
de pace, bucurie şi uniune; obiectul meditaŃiei e asupra unei calităŃi precum pacea, pe centrul inimii, al treilea ochi 
(“atotvăzător” - însemnat pe frunte în trecut cu cenuşa balegii cornutelor pentru a facilita intrarea în legătură cu 
divinul, obicei păstrat până în prezent mai ales de hinduşi, cu punct roşu - preoŃii ortodocşi doar îi miruie acolo pe 
creştini) iar unii pot medita la absolut / asupra vidului, fără nici o formă a calităŃilor.  
 

 
Hindus 
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Yoghinii mai pretind şi că există unele sunete care, pronunŃate într-un anumit fel şi dintr-o anumită poziŃie, 

modulează respiraŃia, astfel încât să se racordeze pe o anumită energie cosmică, devenind ca antene capabile de 
recepŃie. “Al treilea ochi” / glanda pineală - denumită astfel după forma sa ca un con de pin - are ca suport osul aflat 
la baza şirei spinării / coloanei vertebrale (considerat “os sacru” fiindcă arde cel mai greu la incinerarea corpului), ce 
e în formă de spirală, apărând ca un şarpe încolăcit; e de ştiut că practica incinerării a apărut din credinŃa hindusă că 
astfel la răposaŃi se grăbea detaşarea / eliberarea sufletului de corp: era purificarea prin foc, practicată din Epoca 
Pietrei. Conştientizarea pe care o oferea “al treilea ochi” era o cunoaştere subtilă, rezervată numai celor înzestraŃi 
divin cu un înalt grad de puritate şi sfinŃenie. Abstracta spirală şi ulterior mai populara fineŃe a şarpelui au fost mult 
apreciate în vechea simbolistică, fiind prezente în lume la marii iniŃiaŃi. Hinduşii Ńineau părul coafat ca un con, des 
aveau un şarpe încolăcit în jurul gâtului şi îşi desenau cel de-al treilea ochi în mijlocul frunŃii; Sumerienii deseori 
erau reprezentaŃi Ńinând în mână sau având în vârful sceptrului câte un con iar măştile vechilor Egipteni adeseori 
aveau plasate pe ele câte un şarpe. Prin “Upanişadele Yoghine”, Francezul Jean Varenne în 1971 a explicat că 
energia ce zace la baza coloanei vertebrale a omului prin practicile Yoga urcă pe canalul energetic ca o şerpoaică (în 
Sanscrită şarpele e de gen feminin, sufletul omului - ca o parte din Duhul Suprem / brahman - fiind de gen masculin, 
simbolizat de Şiva; însuşirea energiei de către practicantul Yoga simbolizează unirea cu zeiŃa Gârgadi / Durga iar 
unirea cu divinitatea îl face brahman). Trezirea glandei pineale se făcea numai după ce nu mai era bombardată de 
fotonii trimişi la ochi, deci în prezenŃa întunericului, ritualurile de aceea având loc mai ales noaptea; în absenŃa 
luminii, în jurul ochiului “spiritual” / “al minŃii” se formează un scut electromagnetic cu rolul de a izola glanda de 
radiaŃiile exterioare, scopul fiind recepŃionarea informaŃiilor din timp şi spaŃiu (de aceea acolo este şi cea mai mare 
concentraŃie de sânge din corp, pentru că e nevoie de multă energie, activitatea hormonală mărită permiŃând 
percepŃia mai bună a undelor). E de ştiut că halucinaŃiile - datorită secretării melatoninei de către glandă - apar în 
stare de veghe mai ales în cazul lipsei de somn sau la schizofrenici (profilul genetic Gherga fiind sensibil la aşa 
ceva). În vechime, oamenii care şi-au trezit centrul energetic al cunoaşterii - localizat în glanda pineală - impuneau 
respect şi îşi ataşau simboluri ce le purtau pentru ca să-şi arate superioritatea (între acestea fiind podoabe ce le 
atârnau pe frunte, tiare cu coarne de consacrare pentru captarea emanaŃiilor de energie ori simplu colorându-şi între 
sprâncene “cel de-al treilea ochi”). SavanŃii au demonstrat că ADN-ul emite lumină, cu menŃiunea că există o 
deosebire între lumina materială / fizică şi lumina interioară: lumina e substanŃa eternităŃii; de altfel, Biblia de la 
început anunŃă că întâi “pământul era netocmit şi gol, întuneric era deasupra adâncului”, în al treilea verset fiind “Şi 
a zis Dumnezeu: ‘Să fie lumină!’ Şi a fost lumină”.  
 

 
Spirală Indiană 

 
Upanişada Chandogya a consemnat: “Aşa cum cineva nu găseşte o comoară ascunsă dacă nu cunoaşte 

locul, deşi trece mereu peste ea, tot aşa creaturile nu găsesc lumea sufletului, deşi intră în ea zi de zi prin somn 
profund; căci oamenii sunt abătuŃi din cale de neadevăr”. ConcepŃia veche despre om era sub forma unei Triade: 
persoană - efemeră, întrupată, guvernată de conştient - fiinŃă (cu eterna energie guvernată de inconştient) şi suflet: 
domeniul astralului, guvernat de subconştientul “al treilea ochi”, situat între sprâncene. Upanişadele au fost textele 
de iniŃiere în învăŃăturile secrete ale brahmanilor - concentrându-se pe legăturile dintre suflet şi energie - constituind 
partea de încheiere a Vedelor şi reprezentând pentru hinduşi ceea ce la creştini Noul Testament este faŃă de Vechiul 
Testament (au fost scrise de învăŃători denumiŃi “guru”, ele însemnând “a şedea alături”, precum stăteau maeştrii 
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lângă ucenici); în trecut, învăŃăturile profunde erau tăinuite, analogii fiind de pildă şi la Pitagora ce a pretins de la 
discipolii săi tăcerea mistică, Platon care dezaproba arta scrisului, GeŃi (care n-au prea lăsat ceva scris) ori Isus, care 
vorbea în parabole. Profesorul David Hughes a evidenŃiat că în literatura vedică sunt 108 upanişade principale, 
dintre care “Garga Upanişad” este cel mai important text (părere împărtăşită şi de Bhaktivedanta Swami 1896 - 
1977, fondatorul Mişcării Hare Krişna). În executarea Yoga prin poziŃia lotusului, Garga a revelat că locaşul divin 
este în univers deasupra tuturor, scopul vieŃii omului fiind înŃelegerea misterului vieŃii, textul “Garga Upanişad” 
precizând că aceia care eşuează în utilizarea formei umane pentru aşa scop sunt mizerabili. Garga i-a spus soŃiei 
sale: “Draga mea, totul este sub controlul divin suprem. Chiar soarele şi luna ori Brahma şi Indra sunt sub acel 
control suprem. Încercările aşa-numiŃilor învăŃaŃi / savanŃi de a se elibera de sub legile naturii sunt inutile”. Garga a 
împărŃit oamenii în 2 categorii: brahmanii şi mizerabilii; el a afirmat că aceia care au murit după ce au ajuns 
brahmani au avut o viaŃă de succes iar ceilalŃi au trăit ca nişte animale. Garga a afirmat: “Cel care îşi părăseşte 
corpul după ce află ce e, este un brahman”; în acelaşi text, Garga a mai menŃionat: “ToŃi sunt datori cu o moarte, 
însă cel care moare după ce înŃelege ştiinŃa divină, acela e perfect; este un brahman”. În urmă cu 2 milenii, Strabon 
în Geografia XV 1:59 a consemnat: “Brahmanii poartă foarte multe discuŃii despre moarte. Căci, după socotinŃa lor, 
viaŃa de aici (de pe pământ) este un fel de punct culminant al dezvoltării nou-născuŃilor iar moartea este naşterea la 
viaŃa cea adevărată şi fericită pentru filozofi. De aceea ei se pregătesc de moarte prin foarte multe exerciŃii”.  

Bhagavata Purana (considerată a cincea carte vedică - după cele 4 cărŃi “canonice” - ce a abordat Yoga de 
la început) în partea despre Dinastiile Indiei 9:21 a scris că urmaşii direcŃi ai brahmanului Garga au întemeiat ceea 
ce e acum capitala Indiei, New Delhi 28,36 lat. N, 77,12 long. E: “Gărgya a fost nepotul lui Garga. Deşi a fost 
guvernator, din el s-a tras o generaŃie de brahmani. NepoŃii acelora erau atât guvernatori, cât şi brahmani. Hasti, unul 
dintre descendenŃii Garga, a înfiinŃat oraşul Hastinăpura” (azi New Delhi). Acum Gurgaon 28,47 lat. N, 77,03 
long. E - odinioară o zonă agricolă liniştită - este cel mai important centru industrial şi de servicii din N Ńării, 
suburbie Sudică a capitalei Indiei (din acea parte s-a dezvoltat treptat metropola, spre N). 
 

  
Capitala Indiei 

 
Există o cale Yoga potrivită pentru fiecare şi deloc complicată, în mileniul IV î.C. Krişna (finul şi 

discipolul lui Garga) definind-o în Bhagavad Gita / “Cântecul Preafericitului” extrem de succint: “Yoga înseamnă 
măiestrie în acŃiune”. 
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Legăturile tălpilor cu organele 

 
Practica Antică a hipnozei era legată de Yoga, asemănător cu legarea acupuncturii de presopunctură, a 

legării astrologiei de astronomie, a oracolelor de interpretarea viselor (bazate nu pe imagini din trecut, ci ca 
prevederi), a gândirii telepatice şi fenomenului deja văzut, a aranjării spaŃiale funcŃie de fluxul energiilor pozitive şi 
negative, etc. 

Consumul de droguri (mac, opiu, morfină, cânepă, haşiş, ciuperci, ş.a.) era ceva obişnuit din cele mai vechi 
timpuri - cu scop afrodisiac, al dobândirii efectelor halucinogene pentru intrarea facilă în transă şi trecerea în altă 
realitate, calmării durerilor, etc. - distorsiunile utilizării determinând modificarea chiar emoŃionantă a capacităŃilor 
fizice şi intelectuale, cu diferite percepŃii ale imaginilor şi sunetelor / supradoza putând duce la comă sau deces; până 
în Vest se ştia ceea ce utilizau şamanii Siberieni, inclusiv că nectarul divin, al nemuritorilor (prin pierderea sensului 
timpului), era ambrozia: o băutură bazată pe hidromelul existent în Bazinul Ghaggar de la sfârşitul mileniului VIII 
î.C., circulând pe căile chihlimbarului / răşinii din EurAsia, numite de Greci ca “Drumurile lui Hercule”.  

Cercetările / studiile şi experienŃele au demonstrat că persoanele care recurg la şedinŃe de meditaŃie au o 
putere mai mare de concentrare şi o mai bună viteză de reacŃie (prin această formă de antrenament mental se pot 
realiza cu o mai mare uşurinŃă exerciŃii care suscită intelectul / persoanele fiind mai ferite de erori şi mai capabile să 
se concentreze fără a se lăsa perturbate de ceea ce se întâmplă în jur).  
 

Ghicitul în palmă 
 
Dr. Elena Armenescu în 2003 afirma: “Instinctiv, când mama îşi mângâie copilul de fapt direcŃionează mai 

mult sau mai puŃin conştient, energie. Din cele mai vechi timpuri s-a observat vindecarea unor boli prin atingerea cu 
mâna de către unii iniŃiaŃi, veneraŃi pentru aceasta ca sfinŃi, fiind persoane cu har pentru armonizarea energetică; mai 
recent, în istorie au consemnat asemenea mărturii papirusurile egiptene, Biblia, documentele romane, etc. De altfel, 
clar-văzătorii sunt cei care simt aura corpurilor: biocâmpurile (ilustrate de exemplu în picturile religioase, cu mult 
înaintea existenŃei vreunor aparate de detecŃie). Oriental antic, corpul era conceput ca un întreg material, energetic şi 
spiritual, bolile fiind considerate ‘blocaje energetice’, vindecările obişnuindu-se a se realiza în locaşurile de cult - 
sanctuare, temple, etc. - când ceremoniile deseori includeau şi ‘pase’ (energetice, cu mâinile); interferenŃele 
biocâmpurilor celor în suferinŃă cu ale mântuitorilor - bazându-se pe încredere - sau doar a celor sănătoşi a dus la 
revelaŃii ca iluminări ori alte fenomene asociate. Mâinile condiŃionează aproape toate activităŃile, vizând un transfer 
energetic, palmele plasate în extremităŃi fiind ca nişte ferestre energetice la capetele meridianelor corpului (utilizate 
de pildă în chip de salut, frecarea mâinilor de către negustori, la ‘pusul mâinilor’ în ritualuri, etc.); legătura magică 
dintre divin şi fizic prin intermediul mâinilor a fost prelungită câteodată printr-un obiect ca baghetă, sceptru, etc”. 

Palma a fost primul simbol artistic al oamenilor (cele mai vechi picturi rupestre păstrate - de exemplu - 
reflectă aceasta). Ghicitul în palmă a fost inventat în N Indian de către Garga în mileniul IV î.C. - cu liniile şi 
“munŃii” respectivi - colaborând cu astrologul Narada (care l-a indicat în Sutra sa pe Garga ca mare învăŃător), 
răspândindu-se apoi de la ei pe tot globul. (ChiromanŃia studiază capacităŃile, calităŃile, defectele şi evoluŃia omului 
prin interpretarea formelor şi semnelor aflate în palmă).  

 



 
211

 
Ghicitul în palmă 

 
ChiromanŃia este legată de presopunctură. Palmele conŃin pe ele “harta” întregului organism; fiecare organ 

sau sistem are în palmă un punct care îi corespunde. Stimularea acestor puncte printr-o presiune blândă exercitată cu 
vârful degetului are un efect benefic asupra stării de sănătate a organelor sau sistemelor respective. Masajul palmelor 
este un procedeu derivat dintr-o metodă curativă foarte veche, cât se poate de ştiinŃifică; cel mai mare avantaj al său 
este că poate fi aplicat în orice împrejurare - în orice moment - iar tehnica poate fi însuşită cu uşurinŃă de către 
oricine interesat, cel mai important fiind că e lipsit de efecte secundare. Degetul mare este cel întotdeauna folosit la 
masaj. Punctele de presopunctură sunt: 

• pe mâna dreaptă, degetul arătător corespunde braŃului stâng iar inelarul braŃului drept; pe mâna stângă 
este exact invers - arătătorul este braŃul drept iar inelarul este braŃul stâng 

• articulaŃiile dintre falangele degetelor corespund fiecare câte unei articulaŃii ale membrului superior; 
pornind dinspre vârful degetelor, punctele corespund încheieturii mâinii, cotului şi umerilor 

• degetele mari corespund picioarelor - de exemplu cel mare de la mâna dreaptă corespunde piciorului 
stâng; articulaŃia dinspre vârful degetului corespunde gleznei, cea din mijloc genunchiului iar cea 
dintre deget şi mână şoldului 

• articulaŃia dinspre vârful degetului mijlociu corespunde capului, cea din mijlocul lui gâtului iar cea 
dintre degetul mijlociu şi mână toracelui 

• degetele mici corespund organelor interne, în orientare opusă faŃă de poziŃia acelora în corp (de pildă 
degetul mic de la mâna stângă pentru ficat iar cel de la mâna dreaptă pentru inimă) 

AplicaŃiile sunt pentru dureri de gât, sughiŃ, greŃuri, stare de oboseală, dureri de cap, de dinŃi, de ceafă şi 
umeri, mâncărimi, răceală, dureri acute, frică şi nervozitate, etc. corespunzătoare punctelor gâtului, sughiŃului, 
stomacului, energiei, analgeziei, dentar, spatelui, pielii, guturaiului, universal, inimii, ş.a. 

Automasajul - ca şi masajul - constituie o practică străveche (din Epoca Pietrei), în scop terapeutic, ajuns şi 
de plăcere prin dezvoltarea sa cu tehnici dintre cele mai rafinate mai ales în Asia. 
 

Primul tratat medical din lume 

 
Preşedintele SocietăŃii Asiatice, Britanicul William Jones, în 2 II 1786 - pe atunci India cuprindea în N 

Caşmirul şi Tibetul iar în SE inclusiv Java / Indonezia - a făcut publică observaŃia că primul tratat medical al 
hinduşilor, din perioada vedică, a fost intitulat “Chercca”, adică Ghergga / Gherga (în vechea Latină deseori 
pentru G se utiliza C ori C dublu, el chiar afirmând că în traducerile Indiene practica a fost similară); în “Cercetări 
Asiatice”, el a scris: “În Caşmir, sunetul nazal e produs lângă ceea ce este litera G pentru Britanici. O adăugare a 
unei litere distincte lângă G - ca Ga - e un mod nepotrivit de exprimare a sunetului nazal; astfel, în Sanscrită ca 
metodă de distingere poate fi cel mult utilizat ‘ă’, ca de exemplu ‘şămăn’ pentru gospodar. Litera C poate reprezenta 
diferite altele, ca de exemplu K - sau G - aspirat. Hinduşii sunt de admirat pentru premierele lor - adoptate de toate 
naŃiunile civilizate - ca scala zecimală, jocul de şah, etc. Cea mai veche carte medicală a lor este intitulată Chercca 

şi se presupune că e o lucrare a lui Şiva (fiecare divinitate din Triada lor a lăsat cel puŃin o compoziŃie sacră, 
atribuită câte unuia, însă în Caşmir nu mi-a fost în putere să procur lucrările de istorie şi de geografie). Scrierile lor 
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astronomice şi matematice cred că nu vor mai fi timp îndelungat un secret. Sistemul filozofic, fundat pe conceptul 
atracŃiei, e denumit Yavana Achaiya, după cel care a călătorit în Ionia (Pitagora a învăŃat aşa): în Sanscrită, titlul 
unei lucrări de astronomie e Yavana Iatica, ceea ce înseamnă pentru Ionieni. Cele mai vechi nume ale corpurilor 
cereşti apar la Indieni, împrumutate de Arabi şi Greci; provenienŃa lor este de la rasa ingenioasă şi întreprinzătoare 
din care au descins populaŃiile atât ale Indiei, cât şi ale Greciei. Dionis i-a descris, acele nume fiind de fapt ale lor, 
ale primilor savanŃi care au observat mişcările aştrilor”. Lucrarea medicală Gherga, conŃinând şi cunoştinŃe de 
chirurgie - considerată creaŃia divină a lui Rudra - în acel timp exista păstrată în Caşmir, regiunea de la întâlnirea 
dintre India, China şi Paki-stan, cu contur roşu pe harta următoare (în care există aşezări ca Gargăl 32,50 lat. N, 
74,41 long. E, Gargar 33,24 lat. N, 73,35 long. E, Ghirgaon 30,02 lat. N, 80,11 long. E, Karka 34,27 lat. N, 73,32 
long. E, Kărka 34,42 lat. N, 73,54 long. E, etc.): 
 

 
 

Tratatul Gherga a făcut parte din contribuŃia medicală Ghergană la CivilizaŃia Ghaggar (şi a lumii), 
denumirea Sanscrită a sa fiind “Garga Sidhanta”: încă o echivalenŃă lingvistică Gherga = Garga. Terapiile 
alternative sunt de multe milenii, cunoaşterea fiind în domenii ca demonologie / psihiatrie, imunologie, obstetrică, 
oftalmologie, oto-rino-laringologie / nas-gât-urechi, pediatrie, terapie, toxicologie, medicina afrodisiacelor şi 
tonifiantelor, etc.; de exemplu, în Bazinul Ghaggar în stomatologie pentru perforarea dinŃilor cariaŃi - ca la 
Mehrgarh / azi în Paki-stan 29,12 lat. N, 67,40 long. E - încă din mileniul VII î.C. se utiliza un instrument ca în 
imaginea următoare:  
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Prima şcoală de medicină din lume a fost înfiinŃată în Taxila 33,44 lat. N, 72,47 long. E / Paki-stan - oraş 
întemeiat de Bharata, fratele lui Rama, la sfârşitul mileniului VI î.C. - unde se practica inclusiv chirurgia plastică, de 
pildă reparând nasurile, fără altă anestezie în afară de inhalarea de opiu şi folosind paie pentru reconstruirea nărilor 
(tăierea nasului, practicată de pildă de SciŃi faŃă de duşmani, era ulterior o infamie pentru musulmani şi a fost până 
în Evul Mediu executată de pildă pretendenŃilor nenorocoşi la domnia Românilor). E de ştiut că Bharata - particula 
Bha în Sanscrită sintetizând sensul de “strălucitor” - a fost eponimul Indiei. 
 

Primii astronomi din lume: Garga 

 
În vechime, cugetările au fost dominate de fapte reale, nu de imaginaŃie. Garga sunt recunoscuŃi drept cei 

mai vechi / primii astronomi profesionişti nu numai din India, ci din lume (lăudaŃi printre altele ca “mari astronomi” 
şi de uriaşa epopee Mahatbharata / Mahat-Bharata, însemnând “MăreaŃa Indie”). În timpul vedic se ştiau prin 
ciclurile brahmanice vechimile de miliarde de ani ale planetei Pământ şi ale vieŃii (probate ştiinŃific doar recent); 
oamenii înŃelegeau foarte bine mişcările corpurilor cereşti - numite Sanscrit “Graha” - dezvoltând metode 
matematice de observaŃie ale spaŃiului vizibil. De exemplu, astronomul senior Garga a fost preocupat de mişcarea 
cometelor în “Saptar”, adică “Timpul celor 7 Râuri”, ceea ce alŃii anterior lui n-au făcut, el explicând şi că datorită 
soarelui coada cometei se alungeşte, pe măsura apropierii; Garga a descris şi ruperea unei comete în 3 părŃi, 
fenomen - denumit de el “Trişira” - ce l-a observat direct, deoarece s-a petrecut în timpul vieŃii sale, fiind martorul 
tragediei căderii bucăŃilor în N Indiei, când aerul lipsea şi cutremure au zguduit regiunea, atrăgând atenŃia 
ignoranŃilor faŃă de natura stelară şi distructivă a aşa ceva (după urmând o ploaie enormă), Ramayana completând: 
“Sute de meteori căzură din cer. Un fum stăruitor şi gros ca noroiul înăbuşea oamenii şi animalele care încercau să 
iasă pe străzi”. Academicianul Indian Narayana Iyengar în 2007 a indicat că pe sigiliul Garga din Harappa 30,38 lat. 
N, 72,52 long. E / Paki-stan (centru important al CivilizaŃiei Ghaggar) apărea acea cometă studiată de Garga sub 
forma unui animal cu 3 capete, cu mitologizare ulterioară ca provocându-i probleme lui Rama la sfârşitul mileniului 
VI î.C., imaginea regăsindu-se şi în alte locuri ale Bazinului Ghaggar:  
 

 
Cometa Garga 

 
Prima cometă a fost ştiinŃific - nu mistic - clar observată de Garga în timpul Potopului, conform tuturor 

însemnărilor vedice din domeniu. Garga a studiat 11 comete - sub forma “Grupei Rudra” - după cum a apărut 
consemnat de Parasara Samhita (lucrarea unei rude a sale, care a mai menŃionat încă 15 comete din perioada vedică, 
totalul cometelor observate de vechii astronomi din N Indiei şi în perioada ariană ajungând în final la 101). E de ştiut 
că la începutul secolului XX Academia Franceză ironiza ideea căderii de “pietre încinse din cer” ori zborul unor 
aparate mai grele decât aerul, ce n-ar fi fost “decât un vis” (ceea ce anterior cu milenii Garga anunŃa din N Indiei iar 
în acelaşi an al afirmaŃiei academice Franceze, BănăŃeanul Traian Vuia 1872 - 1950 - născut în satul Surducu Mic 
45,45 lat. N, 22,05 long. E / judeŃul Timiş, fost bursier al FundaŃiei Aromânului Emanuil Gojdu 1802 - 1870, cu 
finanŃare şi de la Gherga, familiile Vuia şi Gherga în Banat devenind şi înrudite - ajungând tocmai în scepticul 
Paris să breveteze în premieră mondială avionul: 17 VIII 1903; la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, 
bogatele Gherga-ne făceau acte de caritate prin Clubul BănăŃean Concordia iar bogaŃii Gherga-ni făceau donaŃii 
prin Clubul Poganilor din Lugoj).  
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Primul avion din lume 

 
E de remarcat că înălŃarea şi zborul magic ocupă un loc de cea mai mare însemnătate în credinŃele populare 

şi tehnicile mistice ale Indiei: rişii - adică primii patriarhi de acolo - îşi luau zborul spre Ńinutul divin şi misterios din 
Nord (este vorba fireşte de un spaŃiu ce aparŃinea deopotrivă structurii unui paradis şi unui spaŃiu interior, accesibil 
doar iniŃiaŃilor); se cuvine subliniată identitatea de expresie a acelor experienŃe supraomeneşti cu simbolismul arhaic 
al ascensiunii şi zborului, atât de specifice şamanismului. “Bhava Siddhanta” a fost o lungă lucrare de astronomie 
întocmită de Garga (manuscrise păstrate în localitatea Dospur din N Indiei).  
 

 
 

Garga Hora, scrisă de Garga-carya, a fost şi primul text astrologic Indian - în care erau descrise existenŃa 
celor 9 planete ale sistemului solar cu influenŃele lor asupra oamenilor - precedându-l pe Parasara de la sfârşitul 
mileniului IV î.C. (acel GargaCarya, provenind din aceeaşi familie, a fost întemeietorul astrologiei, ocupaŃie ce 
încearcă prezicerea destinului pe baza traiectoriilor corpurilor cereşti, spre deosebire de astronomie, ştiinŃa care 
studiază cosmosul); e de remarcat că nu toate planetele sistemului solar sunt vizibile cu ochiul liber, existenŃa celor 
mai îndepărtate planete fiind întâi evidenŃiate prin calcul astronomic. Astronomul Garga afirma: “Sistemul a fost 
creat de Brahma şi am primit această cunoaştere de la el; este folositor determinării erelor - Yuga / Yaga - şi e 
apreciat divin, fiind util în cei 3 timpi: trecut, prezent, viitor. CeilalŃi rişi au învăŃat de la mine şi astfel a apărut 
tradiŃia; de asemenea, discipolii şi-au creat propriile texte astrologice”. (E de remarcat că Trikala - termenul Indian 
al celor 3 timpi - s-a regăsit Antic în N Greciei, la baza Meteorelor, ca zonă a Gherganilor).  
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Prin cea de-a patra scriptură din Vede, şamanul / “rişi” Gargya a indicat calendarul lunar folosit la mijlocul 
mileniului III î.C. - pe timpul său - bazat pe poziŃiile principalelor stele în fiecare noapte (Vedele sunt cele mai vechi 
scripturi, încă folosite, cuprinzând înŃelepciune atemporală). Printre alŃii, Dr. Savitha Balakrişna de la NASA în 
1998 a observat ca de mare importanŃă începutul listei întocmită de acel Gherghia / Gărgya cu “Krittika”, adică 
Pleiadele - ConstelaŃia Focului - în care e cuprins sistemul solar (spre deosebire de astrologi, ce au situat ConstelaŃia 
Berbecului pe primul loc). Alegerea Garga era logică, deoarece corespundea ciclurilor vremii, respectiv 
anotimpurilor: echinocŃiul de primăvară anunŃa în emisfera Nordică a Pământului sosirea unui an nou iar în perioada 
vedică 21 martie era data considerată a începutului anului (şi în prezent, calendarul Indian începe primăvara, acolo 
oficial prima zi fiind 22 martie). Precesiunea Pământului - adică devierea graduală spre apus a elipsei, respectiv a 
drumului pe care pare să-l urmeze soarele - a transformat lucrările astronomilor Garga în veritabile calendare, prin 
simulările computerizate acum putând fi datate foarte precis evenimentele din vechime. 
 

 
Carul Mare pe cerul vedic 

 
E de menŃionat şi contribuŃia originală a bătrânului astronom Garga la onomastica vedică, prin numirea 

diferită a unora dintre cei 7 patriarhi din Sistemul celor 7 Râuri de sub cele 7 stele ale Carului Mare; de asemenea, 
Garga a insistat pe provocarea acuităŃii vizuale, căci pentru unii o a opta stea - a lui Vasişta, şeful celor 7 patriarhi, 
fiul lui Brahma - e vizibilă pe osia Carului Mare (de remarcat că subiectul celor 8 patriarhi a fost reluat de Biblie 
mult ulterior, prin cei dintre Adam şi Noe).  

Astronomul Varaha Mihira din Ujjain 23,10 lat. N, 75,46 long. E în secolul VI (locul sacru unde la sfârşitul 
secolului XXXIII î.C. au învăŃat sfinŃii fraŃi Balarama şi Krişna, reper pentru primul meridian în geografia hindusă), 
bazat pe lucrarea “Garga Jataka” a afirmat că numele celor 7 stele dominante din Carul Mare au fost date de către 
Viruddha Garga - adică bătrânul Garga - în perioada vedică, corespunzător primilor 7 patriarhi / “rişi”; în “Brihat 
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Samhita” el a scris că “ne-a rămas prin autoritatea bătrânului Garga că pe cerul Nordic stelele celor 7 rişi din Carul 
Mare se rotesc ca un colier în jurul Stelei Polare”, în aceeaşi carte el arătând şi că maestrul Garga a indicat 
arhitectura vedică Vastu Sastra (fiind cea mai veche menŃiune databilă istoric): sistemul de orientare spaŃială despre 
care Garga a lăsat şi un document cu acel titlu, plasând optim atât construcŃiile, cât şi oamenii, ulterior Chinezii 
preluându-l ca Feng Shui: 
 

 
 

În perioada vedică numai o stea a fost menŃionată de pe cerul emisferei Sudice: Canopus, cea mai vizibilă 
după Sirius - cea mai strălucitoare de pe cer - prima indicaŃie despre ea fiind dată de către vechiul astronom Garga 
(e de ştiut că sub-continentul Indiei este integral situat în emisfera Nordică). În importanŃa corpurilor cereşti, soarele 
a fost considerat de Garga drept cel mai important, apoi fiind luna. E de remarcat că acum majoritatea calendarelor 
Asiatice sunt lunisolare (pun de acord anotimpurile cu fazele lunii). Capacitatea globală şi în premieră mondială de 
conceptualizare la scară a diverselor aspecte naturale - inclusiv întocmirea hărŃilor - a fost atribuită de către învăŃatul 
Bengalez Ballalasena din secolul XII, prin lucrarea sa “Adbhut Sagara”, lui Garga. 

Astronomic se ştie că rotaŃia ca de uriaş titirez lent a axei Pământului determină orientarea sa către diverse 
constelaŃii, pentru Anul Mare (al precesiei echinocŃiilor) fiind parcurs în peste 7 decenii câte un grad din bolta 
cerului, împărŃire din care prin astrologie - Ńinând cont şi de corpurile cereşti ale sistemului solar - a rezultat 
zodiacul şi horoscopul, cu legături în numerologie şi în conectarea omului cu natura: poate părea suprinzător că 
omul respiră într-o zi de tot atâtea ori câŃi ani umani durează un An Mare, număr de altfel egal cu cel al zilelor 
necesare parcurgerii unui grad din firmament. InstituŃia pentru astronomie condusă de Garga funcŃiona ca o 
academie - denumită Kula - unde observatorii cerului erau instruiŃi / specializaŃi.  
 

    
Observator astronomic Medieval în Jaipur, India 
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Şcoala Garga 
 

 
 

Şcoala Gherga - în Sanscrită “Garga Kula” - a produs în N Indiei de-a lungul timpului mulŃi astronomi, 
astrologi, diverşi învăŃaŃi, etc. care au rămas în istorie ca figuri marcante prin contribuŃiile lor la civilizaŃia lumii; pe 
lângă academia observatorilor cerului Gherga (ocupaŃie foarte importantă în acele vechi vremuri pentru păstrarea 
calendarului, pentru agricultură, pentru navigaŃie ori călătorii şi deci pentru comerŃ, etc.), ale căror preocupări s-au 
regăsit în Asia şi pe ÎnălŃimile Golan de exemplu - după cum au consemnat scripturile - Şcoala Garga s-a evidenŃiat 
în mai multe alte domenii de avangardă.  

Una dintre teoriile emise de Viruda - adică “vechiul” - Garga a fost geologică, explicând metaforic 
principala cauză a cutremurelor (confirmarea venind abia prin ştiinŃa modernă, avansată): “Cutremurele se datorează 
unor cauze ce nu pot fi văzute. În cele 4 direcŃii cardinale există câte un elefant uriaş susŃinând pământul; când se 
relaxează, apar cutremurele, însoŃite de taifunuri”; conceptul Garga despre cutremure prin acumularea presiunilor 
sub scoarŃa Pământului s-a dovedit cel just, alte şcoli din N Indiei în vechime având opinii diferite despre cauzele 
acelora, ca influenŃa corpurilor cereşti, că pământul ar pluti pe apă, presiunea atmosferică prea mare ar mişca 
scoarŃa, etc. (după cum a relevat în anul 2000 şi Dr. Srinivas Madabhushi, analizând vechea ştiinŃă). De altfel, se ştie 
că N Indiei este o parte a lumii intens seismică - datorită întâlnirii acolo a plăcilor tectonice Indiană şi Asiatică, 
producându-se astfel cei mai înalŃi munŃi de pe glob - de unde şi preocuparea din vechime faŃă de cutremure. 

La mijlocul mileniului II î.C. Rişiputra Garga - care totuşi n-a fost conducător al Şcolii Garga - a fost 
original în reînvierea unui cult străvechi: a scris în vechea limbă Pali / Prakrit (adică limba “naturală”, cea dinaintea 
Sanscritei, înrudită cu limba Gandhari din N Paki-stanului şi E Afgani-stanului), lucrările religioase inclusiv de 
prevestiri “Rişiputra Samhita” şi “Nimita Sastra”, de importanŃă decisivă în jainism, o credinŃă - cu Svastica drept 
emblemă - ce a contribuit la încetarea sacrificării animalelor, căreia i se datorează conceptul de neviolenŃă şi 
opunerea sistemului castelor, în prezent cu numeroşi adepŃi pe glob.  
 

 
Patriarhul jainismului 
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Garga / Gargia cunoştea ştiinŃific ecoul dar şi raportul dintre sunet şi viteza lui supersonică, cel puŃin din 
mileniul I î.C., aşa după cum apare de exemplu în Mandhu II, 10 - prima parte a Upanişadei Brihadaranyaka - prin 
textul “Gargia zise că sunetul acela care-l urmează pe cel ce merge îl respect ca pe suflet”; de altfel, ulterior în 
acustica Indiană a apărut tot în premieră mondială şi justa teorie potrivit căreia înălŃimea unei note - deci numărul 
vibraŃiilor - e în raport invers proporŃional cu lungimea corzii emiŃătoare. 

Profesorul Thaneswar Sarmah - şeful Departamentului de Sanscrită al UniversităŃii Gauhati din India - scria 
în 1982: “Şcoala Garga a fost o autoritate în gramatica Indiei vechi, fiind cea mai celebră. În secolul VI î.C., 
învăŃatul Yaska şi în secolul IV î.C. învăŃatul Panini din Regatul Gandhara (azi împărŃit de Paki-stan şi Afgani-stan), 
preocupaŃi de morfologia Sanscritei - printre primele limbi Indo-Europene scrise, oficială şi azi în India - au notat că 
s-au inspirat din Şcoala Garga; post-vedic, s-a relevat şi că Garga / Gărghia a fost un etimolog de prim rang: în 
Tratatul Pratisakhya pentru Rig Veda 6, 10 - ce arăta aspectele fonetice ale Sanscritei utilizate - se prevedea 
nazalitatea Gargya / Gărghia iar în Sama Veda el a fost autorul Pada-patha (indicarea recitării cuvânt cu cuvânt a 
mantrelor, cu repetări, pentru realizarea impactului urmărit)”. 

DicŃionarul Sanscrit realizat în 1999 de Monier Williams prezintă diverse forme de scris ale Gherga-rilor: 
 

 
Garga 

 
Majoritar în scripurile Sanscrite era formatul Garga, cu accepŃiunea ca descendent al lui Angiraş: 

astronom, medic, judecător, consemnat ca urmaş al regelui Vidathin / Vitatha, fiul lui Brahma; numele Garga a fost 
folosit şi pentru denumirea taurului, la măsuri muzicale, etc. Versiunile întâlnite în compunere împreună cu Garga 
sunt multe, ca de exemplu:  

• Garga Bhangini / Garga Bhago (soră cu Garga) 
• Garga Bhargavika, însemnând căsătoria dintre descendenŃii Garga şi Bhargu 

• Garga Bhumi (numele unui prinŃ) 
• Garga Kula sau Gărgyasa / Gărgyayoh 

• Garga Maya (însemnând ca provenind de la Garga) 
• Garga Tara (un excelent reprezentant al Familiei Garga) 
• Garga Triratra (numele Festivalului Garga, o ceremonie de 3 zile) 
• Garga Vahana (adică trăsura utilizată de Gargari) 

 

 
Gărgaka 

 
Gărgaka era genericul celor ce credeau în Gărgya, respectiv celor aparŃinând lui Gărgya, în forma 

Gărghikă însemnând urmaşă a lui Garga iar ca Gărgam fiind ansamblul descendenŃilor lui Garga. 
 

 
Gărgarya 

 
Gărgarya era patronimul Gargara, în legătură şi cu Gargaraka ori Gargăta.  

 

 
Gărghi 

 
Gărghi, însemnând şi femininul de la Garga / Gya, a fost învăŃata brahmană Vacknavi / Văcaknavî, cea 

care în premieră mondială a dezvăluit organizarea lumii (probată ştiinŃific). Printre versiunile utilizând denumirea 
Gărghi au apărut Garghi Putra - adică fiul lui Gărghi - sau Gărghi Bhuta, însemnând cineva care a devenit 
Gărgya. VariaŃiuni consemnate Gărgî sunt şi Gărgîya, Gărgheya, Gărgî Putrăyani, Gărgî Putrakăyani, etc.  
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Acelaşi DicŃionar Sanscrit indică şi că Garga ori formulările începând astfel - ca de pildă Gargâdi sau 
Gana Garga - la începuturile vedice constituia un grup special de şamani, Adunarea condusă de elefantinul Ganeşa, 
fiul lui Durga şi a lui Rudra / Şiva, denumită Gargâdi / Gana, fiind cea care păzea Muntele Svasticii (profesorul 
universitar Mircea Eliade a arătat că - în acel fenomen mistico-religios caracteristic Asiei Centrale şi Siberiei - 
şamanul era figura centrală a unui univers spiritual straniu: magician şi vindecător, mistic, preot şi uneori poet, el 
deŃinând, în urma unei iniŃieri complicate, tehnica faimosului “extaz şamanic“ / a călătoriei mistice); de altfel, 
obiceiul hindus este de a-l venera pe şeful Ganeşa al Adunării Gana Garga în India cu flori roşii de santal (în 
Europa, măceşul Gherghin are fructele roşii). Obiceiul purtării ghirlandelor de flori la festivităŃile din India este 
puternic şi în prezent, după cum se poate vedea în imaginea următoare: 
 

 
 

Este interesantă bogăŃia toponimică Ghergană din areal - N Indiei, Paki-stan, Afgani-stan, răsăritul 
Iranului dar şi în apusul Chinei, inclusiv regiunile Caşmir şi Tibet - ca de exemplu concentrarea cea mai mare fiind 
în centrul acelei zone, respectiv în actualele Ńări ale Paki-stanului şi Afgani-stanului, corespunzând fostului Bazin 
Ghaggar: 

• Paki-stan (Garga 32,34 lat. N, 69,26 long. E, Gargai 30,52 lat. N, 67,22 long. E, Gargat / Gurgut 
28,31 lat. N, 66,19 long. E, Gherke / Ghurki 31,28 lat. N, 74,35 long. E, Gherkwa 30,23 lat. N, 68,16 
long. E, Ghega / Ghoga Keri 31,07 lat. N, 73,02 long. E, Ghărgai 34,38 lat. N, 71,56 long. E, Gărgai 

31,02 lat. N, 67,03 long. E, Ghergaiu / Gher Gajju 26,50 lat. N, 68,10 long. E, Gurgai 27,54 lat. N, 
67,56 long. E, etc.); la acele aşezări se adaugă Karga 31,07 lat. N, 66,56 long. E, Kharka 32,58 lat. N, 
73,22 long. E, zona Gurgîna 29,24 lat. N, 66,20, cu râul intermitent Gurgîna 29,50 lat. N, 66,28 long. 
E, aşezarea Gurghina 29,31 lat. N, 66,24 long. E şi localitatea Gurgîna 29,39 lat. N, 66,23 long. E, 
Gurgia 34,50 lat. N, 71,52 long. E, Muntele Gurga 30,20 lat. N, 69,47 long. E, Muntele Wucha 
Garga 30,37 lat. N, 66,21 long. E, izvorul Garga 30,14 lat. N, 68,03 long. E, ş.a. 

• Afgani-stan (Garga 34,54 lat. N, 71,17 long. E, Gargah 31,46 lat. N, 62,39 long. E, Gargar 34,46 lat. 
N, 70,07 long. E, Gărga 31,46 lat. N, 62,39 long. E, Gargi 34,27 lat. N, 64,52 long. E, Gharghi 33,58 
lat. N, 66,35 long. E, Gergak 31,59 lat. N, 65,06 long. E, Gergera 33,30 lat. N, 69,57 long. E, Gargau 

36,25 lat. N, 67,11 long. E, Ghorka 33,24 lat. N, 64,32 long. E, Gwergăn 32,13 lat. N, 62,54 long. E, 
etc.); la acele aşezări se adaugă Ala Jerga 31,21 lat. N, 67,45 long. E, Berga 33,32 lat. N, 63,01 long. 
E, Cerga 32,34 lat. N, 67,03 long. E, Chirga / Chergah 32,34 lat. N, 67,03 long. E, Derga 31,32 lat. 
N, 66,15 long. E, Khargha 34,32 lat. N, 69,03 long. E, Karga 33,56 lat. N, 68,11 long. E, Karga 

34,39 lat. N, 67,09 long. E, Kergo 34,45 lat. N, 69,53 long. E, aşezarea abandonată Garga / Gărgah 

31,47 lat. N, 62,40 long. E, Zeray Cherga 33,29 lat. N, 68,47 long. E, Muntele Gerda 32,49 lat. N, 
68,09 long. E, Dealul Gărga 31,48 lat. N, 62,39 long. E, izvorul Rode Garga 31,47 lat. N, 62,39 long. 
E, ş.a., cât şi lanŃul MunŃilor Gherghi constituind Gherghi-stanul 

În vechime, existenŃa lumilor paralele era acceptată ca un fapt obişnuit. Maya, însemnând “iluzie creatoare” 
- conceptul central hindus - semnifica în Vede raportarea la puterea divină de a crea formele lumii. Fizica cuantică, 
pe lângă faptul că explică natura universului, chiar şi la nivelul cel mai fundamental şi nematematic explică 
realitatea aşa cum este ea experimentată în viaŃa de zi cu zi de către toate formele de viaŃă, conştiente sau altfel, 
afectând profund realitatea fiecăruia, fără excepŃie. Ea ilustrează modul în care tot ceea ce există - în toate 
dimensiunile vieŃii şi realităŃii - este alcătuit în cele din urmă: din cuante de energie. Nu există separaŃie decât prin 
iluzia creată de către ego şi de către simŃurile fizice. Absolut tot ceea ce există e una, fără excepŃie. Cuantele de 
energie sunt influenŃate de minte, care ea însăşi este energie. Ori de câte ori e privit ceva, de fapt nu e nimic mai 
mult decât o formă de organizare a energiei sau cuante. Dacă obiectele ar fi analizate foarte de aproape, s-ar vedea 
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că nu sunt solide în realitate, ci mai degrabă sunt compuse din cuante de energie care vibrează şi se mişcă cu 
acceleraŃii foarte mari spre şi dinspre observator. Fizica cuantică recunoaşte că poate exista ceva cu adevărat doar 
atunci când este observat. Desigur, existenŃa este un termen aferent simŃurilor fizice: tot ceea ce există acum a 
existat dintotdeauna şi va exista întotdeauna, doar iluzia formei fiind cea care se schimbă, ca răspuns la gând. 
Fiecare gând, ca energie, influenŃează direct şi instantaneu câmpul cuantic, determinand cuantele sub formă de 
energie să se organizeze într-un eveniment localizat, observabil, indiferent că e obiect sau alt mod de manifestare. 
De fapt, aceasta este şi baza adevăratei magii: magicianul şi toŃi aceia care înŃeleg - şi sunt în armonie cu legile 
universului - sunt creatori conştienŃi, în timp ce majoritatea celorlalŃi sunt creatori inconştienŃi, care îşi crează, în 
permanenŃă, propria realitate cu ajutorul propriilor gânduri dar atribuind totul unor noŃiuni cum ar fi noroc, şansă, 
soartă. De exemplu, copiii mici nu fac distincŃie clară între lumea interioară şi cea exterioară, căci lumea exterioară 
este un construct al percepŃiilor. Nenumărate cuante de energie constant se mişcă înăuntrul şi în afara zonei de 
concentrare, adunându-se pentru a apărea simŃurilor fizice ca un obiect solid. Marile lumi astrale - deseori cunoscute 
ca lumea de dincolo sau viaŃa de apoi - sunt o creaŃie consensuală a omenirii, bazată pe percepŃii învăŃate în timpul 
existenŃei fizice. Astfel, lumile astrale includ orice realitate consensuală a fiecărei culturi, rase şi tradiŃii care există, 
au existat vreodată şi vor exista vreodată în legătură cu conceptul de timp, toate create de minte. Lumile astrale 
există la un nivel mult mai scăzut al densităŃii şi la un nivel vibraŃional mult mai înalt al universului decât lumea 
fizică a materiei iar ca rezultat energia este influenŃată mult mai uşor şi mai rapid. Există un singur set de legi 
imuabile în operare şi acestea se aplică tuturor planurilor vieŃii şi realităŃii. Aceleaşi legi se aplică şi în lumea fizică, 
unde fiecare îşi crează propria realitate dar din cauza densităŃii mai mari şi vibraŃiei mai joase a energiei ce 
predomină în lumea fizică este nevoie de o energie mai concentrată a minŃii pentru o perioadă mai îndelungată de 
timp înainte ca gândul să se manifeste ca realitate observabilă fizic; în termeni cuantici, cuantele pot fi privite ca 
pachete de probabilitate: fiecare cuantă de energie are potenŃialul de a fi oriunde, oricând şi poate fi influenŃată de 
gând sau de alte cuante. Cuantele nu sunt limitate de spaŃiu sau de timp; cuantele sunt aspaŃiale, atemporale şi există 
pretutindeni simultan manifestându-se total în frigul absolut. Sursa / întâia cauză este în acelaşi timp onmipotentă şi 
omniprezentă. Tot ceea ce cineva are de făcut este să aducă obiectul dorinŃelor sale în conştienŃa realităŃii locale 
observabile şi să se concentreze asupra sa: oricine are deja toată bogăŃia imaginabilă; tot ceea ce este nevoie de făcut 
e s-o aducă în realitatea individuală. Universul constă în mod conceptual din iluzii ale observatorului şi ale 
observatului; astfel, sursa evoluează experimental, având capacitatea atât de a observa, cât şi de a fi observată, aşa 
cum se întâmplă cu toate individualizările, inclusiv ale fiinŃelor umane. Observatul nu are sens fără observator şi - în 
acelaşi fel - observatorul nu are rost fără a fi observat; astfel, prin acest proces de individualizare, se perpetuează 
procesul observatorului şi al observatului iar expansiunea şi creşterea continuă, la infinit. Întregul univers este o 
vastă expansiune a energiei ce vibrează cu diferite viteze, de la cea mai joasă vibraŃie, a materiei, până la cea mai 
înaltă vibraŃie, a sursei. Iluzia separării este perpetuată în virtutea modului în care mintea percepe şi decodează 
aceste vibraŃii: lucrurile există numai pentru că mintea decodează vibraŃiile energiei lucrului ce este observat; fără 
această observare, lucrul observat nu poate exista decât ca o probabilitate în cadrul vastei expansiuni a energiei ce 
constituie universul. Aşa că totul în univers este o probabilitate a existenŃei până când vine momentul să fie observat 
şi energia sa îi e decodată de minte (moment în care probabilitatea devine realitate în timp ce este observată), după 
care redevine probabilitate. Totul în univers este direcŃionat spre viaŃă, evoluŃie şi creştere. Nimic nu stă vreodată pe 
loc: aceasta este legea care se aplică la absolut toate nivelurile. Prin procesul individualizării şi implicit al 
perpetuării iluziei observatorului şi al observatului, creşterea poate continua dar este nevoie de amândouă: nu poate 
exista creştere fără observator şi observat, pentru că nu ar exista nici o bază. De asemenea s-a demonstrat de către 
fizica cuantică că există un infinit de lumi paralele; la nivel cuantic totul este dincolo de spaŃiu şi timp: totul poate 
exista şi există simultan ca un număr infinit de realităŃi paralele. Aceasta dă naştere modelului holografic universal, 
după cum este el postulat de fizicieni. Acest model holografic este cel care explică realităŃile paralele. Ca trup, suflet 
şi spirit, realitatea de bază este energia infinită şi inteligentă dincolo de limitele spaŃiului şi timpului, ce fiinŃează 
infinit şi simultan, pretutindeni în univers, în toate sferele vieŃii şi realităŃii. Realitatea localizată este pur şi simplu 
punctul de focalizare, punctul de prezenŃă conştientă, care - pentru majoritatea oamenilor - este în corpul fizic. 
Majoritatea oamenilor încă se percep ca fiind indivizi complet separaŃi, găzduiŃi într-un corp de carne. Numai atunci 
când fiecare îşi va înŃelege pe de-a-ntregul propria natură ca fiinŃă spirituală infinită, a minunatului univers 
multidimensional - convenŃional denumit “omnivers” - va putea rasa umană să se reîntoarcă la adevărata sa menire, 
aceea de a evolua spre prima cauză: lumina. Din timpuri imemoriale, toŃi marii învăŃători au spus acelaşi lucru: că 
vin din lumină, referindu-se nu la o lumină fizică, ci la lumina sursei, a primei cauze. În acest context, ca energie şi 
părŃi componente ale sursei, cu toŃii sunt lumină, fiinŃe ale luminii. Cu cât oamenii ajung mai aproape de sursă, cu 
atât experimentează gloria luminii, până când - în cele din urmă - vor ajunge la potenŃialul de reunire cu sursa 
luminii, încetând existenŃa ca fiinŃă individuală, devenind una cu ea: acesta este sensul suprem al vieŃii, scopul 
suprem, realitatea supremă explicată atât de către străvechii învăŃători, cât şi de moderna fizică cuantică (e de ştiut 
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că o mare importanŃă în Cartea Tibetană a MorŃilor era acordată luminii în care se scaldă muribundul, profesorul 
Mircea Eliade explicând că “lumina interioară are rol fundamental atât în metafizica indiană, cât şi în teologia 
creştină, fiind atestată din şamanismul eschimos”; pentru înŃelegere, discipolul său Ioan Culianu a translatat 
chestiunea mai multor dimensiuni prin analiza felului cum este spaŃiul tridimensional faŃă de cel bidimensional - 
când un zid din realitate apare pe un plan ca o linie - în mod similar fiind acŃiunile din perspectiva 
multidimensională faŃă de cea tridimensională: explicate matematic dar ciudate prin însuşiri). Acum se ştie că 
frecvenŃele genomului uman sunt foarte înalte - cu vibraŃii foarte fine - fiind de fapt lumină, ceea ce explică prezenŃa 
aurei la sfinŃi. 
 

 
 

Perioada vedică 
 

 
 

Bătrânul astronom Viruddha / Vrddha Garga a fost de referinŃă în datarea perioadei vedice, după cum a 
observat în 1999 şi orientalistul Flamand Koenraad Elst); viziunea academică asupra perioadei vedice este că ea 
include desfăşurarea evenimentelor din mileniile IV î.C. şi III î.C. - având la mijlocul duratei trecerea în nefiinŃă a 
lui Krişna, când a început actuala eră - fiind urmată de perioada ariană în mileniile II î.C. şi I î.C. În continuare se 
vede Templul lui Krişna din Amber 26,59 lat. N, 75,52 long. E / statul Indian Raja-stan (acolo în fiecare martie are 
loc Festivalul ElefanŃilor): 
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Gherga a fost atestat în ambele perioade (şi chiar dinaintea timpurilor vedice), în N Indiei; se ştie că în 

1947 - anul când Paki-stanul şi-a declarat independenŃa - actuala Ńară, cuprinzând în general fostul Bazin Ghaggar, 
s-a desprins din ceea ce până atunci era India. Zona Gherga din Paki-stan - în apusul căreia e Valea Nishpa 31,02 
lat. N, 69,58 long. E - este de referinŃă şi acum, în apropierea frontierei cu Afgani-stanul, după cum reiese de pildă 
dintr-un studiu despre plantele medicinale al OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite. 
 

 
 

Trebuie ştiut că aşa după cum în credinŃa vedică post-diluvian Manu a fost primul om - de unde denumirea 
oamenilor - fratele său Iama era judecătorul morŃilor (cu sensul găsit de a da iama, a trece printre ei).  
 

 
Yama 

 
Codul lui Manu - progenitorul oamenilor - (el era fiul lui Brahma şi al Mamei Divine Ida / Gayatri), 

prevedea: “Bărbatul complet este alcătuit din soŃia lui, din el însuşi şi din copiii săi; bărbatul şi femeia una sunt”. În 
N Indiei avortul era considerat crimă; monogamia era recomandată, divorŃul fiind greoi. În timp ce se desfăşura 
ceremonia arderii corpului soŃului defunct, văduva ca soŃie devotată se arunca pe rugul în flăcări lăsându-se să ardă 
de vie; acel sinistru obicei - general practicat de Mongoli - în India a fost abolit abia în 1829. Furtul era pedepsit prin 
tăierea mâinii (în prezent asemenea mutilare se mai practică de unii Arabi). ExerciŃiul religios era natural şi nu 
moralizant, extatic şi nu ritualic.  
 

 
Poarta localităŃii Harappa 
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În timpurile vedice, Bazinul Ghaggar a avut sute de localităŃi, unele cu zeci de mii de locuitori. Pentru 
întâia oară în lume, vacile au fost domesticite în Bazinul Ghaggar, în urmă cu 8 milenii (la sfârşitul mileniului VI 
î.C. cele mai răspândite animale erau vitele cu cocoaşă); darurile vacilor - prea preŃioase pentru a fi ucise - erau 
tratate cu gratitudine: laptele, Ghe / untul folosit la iluminat şi gătit, Gobar / balega utilizată drept material de 
construcŃie sau combustibil şi Gau / urina, importantă în medicina tradiŃională (şi azi hinduşii cred că vaca e sfântă, 
simbolul viu al Mamei Pământ): vaca sacră a Indiei e întruchiparea bogăŃiei pământului (vechii Egipteni - unde de 
asemenea vaca se bucura de veneraŃie deosebită - o considerau ca zămislitoarea lui Ra). 
 

  
Vaci sfinte 

 
Profesorul universitar Ovidiu Drimba arăta în 1985: “Organizarea administrativă se aplica uniform unor 

teritorii imense, la o dată când nici o altă civilizaŃie nu putea oferi un model în această privinŃă: căpeteniile 
localităŃilor erau secondate de un sfat al bătrânilor, făcând dreptate după norme cutumiare; îmbrăcămintea (introdusă 
de către Nordici printre Indieni) avea funcŃia principală nu de protecŃie, ci de a indica poziŃia socială a purtătorilor. 
InfluenŃa culturală s-a păstrat ulterior prin cultul fecundităŃii, al falusului şi în venerarea vitelor (regăsită în 
Mediterana, prin înfruntarea rituală a taurului); de altfel, contactul strâns cu animalele era prezent la omul vechi - de 
la şoimul Egiptean până la asinul Canaanean. În jurul gospodăriilor, localnicii Ńineau porci, oi, boi sau bivoli”.  
 

 
Bivol Indian 

 
“În India, a omorî o vacă era o crimă gravă; pedeapsa era că 'cel care o omora să trăiască trei luni în 

mijlocul cirezii, ras în cap şi îmbrăcat cu pielea vacii omorâte; timp de o lună n-avea voie să bea alt lichid decât 
zeamă de orez şi trebuia să dea zece vaci şi un taur drept despăgubire iar dacă n-avea de unde, i se confisca întreg 
avutul' (venerarea vacii este actuală şi azi în India). Consumul de carne în general era redus iar vinul de struguri nu 
exista. Autohtonii din secolul XXXII î.C. au început să folosească irigaŃiile, produsele agricole fiind grâul, orzul, 
meiul, trestia de zahăr, bumbacul (‘lâna ce creşte pe pomi’ cum ziceau Romanii), etc. Pentru mâncat, oamenii 
foloseau frunze mari şi groase pe care apoi le aruncau, căci era oprit să mai mănânce din aceeaşi ‘farfurie’ (cei care 
foloseau farfurii de lut după ce mâncau le spărgeau / şi în prezent de pildă unii Caucazieni, Greci, ş.a. după petreceri 
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sparg vesela, pentru că e ‘tradiŃional’). LocalităŃile au avut cel dintâi model de planificare urbană din istorie: erau 
proiectate numai pe direcŃiile punctelor cardinale cu străzi principale riguros drepte şi largi de până la 10 metri, din 
care porneau străzi laterale la fel de drepte, paralele şi perpendiculare pe străzile principale, largi de 3 metri şi uneori 
în trepte. Străzile erau bine întreŃinute, uneori pavate cu lespezi de piatră şi aproape întotdeauna prevăzute cu canale 
subterane de scurgere din teracotă. Casele erau şi cu mai multe nivele, având chiar camere de baie. În NV Indiei s-a 
folosit pentru prima oară în lume arcul - ca element de arhitectură. FaŃadele erau tencuite şi văruite. Parterul era 
construit din cărămidă arsă, piatră sau chiar din marmură la cei bogaŃi; etajele, care se retrăgeau progresiv, erau din 
lemn, încrustrate cu pietre colorate. În unele cazuri acoperişul plan - de olane sau şindrilă - servea drept terasă în 
nopŃile de vară tropicală. Scări interioare duceau până la ultimul etaj, unde era dormitorul, poetic numit refugiul 
porumbeilor. Tavanele erau adeseori pictate (şi vechii Egipteni desenau stele pe plafoane), ferestrele având jaluzele 
din lemn dantelat sau perdele decorate iar la ferestre erau atârnate colivii cu papagali. Grija cu totul deosebită pentru 
igienă a devenit proverbială: baia zilnică şi peria de dinŃi sunt considerate invenŃii Indiene (se ştie că în Europa 
Medievală chiar şi regii făceau baie doar trimestrial). Citadelele erau apărate întotdeauna de parapete foarte înalte, 
de până la 15 metri, din lut bătut şi învelit cu cărămizi arse, la anumite distanŃe fiind turnuri de supraveghere. 
Numeroasele case mari, bine construite, erau ale negustorilor, în timp ce locuinŃele mai modeste erau ale sclavilor 
(puŃini la număr în societatea de atunci). Vechii Indieni au inventat steagurile. Scrierea nu se aseamănă cu nici o 
grafie Antică, deoarece s-a dezvoltat independent, silabic şi folosind ideograme, inscripŃiile începând de la dreapta la 
stânga. Sub raport strict artistic, arta de atunci era legată de cea Mesotopomiană, neprezentând nici o asemănare 
stilistică cu arta Indiei de mai târziu. În acele timpuri vechi se credea că muzica are o acŃiune miraculoasă nu numai 
asupra asupra oamenilor, ci şi animalelor. Muzica era legată de cuvânt, de gest şi de mişcare; muzica era considerată 
ca incompletă fără dans şi fără mimică. Primele compoziŃii muzicale au fost imnurile, cântecele magice şi de 
sacrificiu, fiind în general fără instrumente (aşa cum se practică acum de pildă în ortodoxie / ceilalŃi creştini folosesc 
instrumente muzicale). ComerŃul era foarte dezvoltat: exportau aur, bumbac, fildeş, chiar şi maimuŃe şi importau 
Ńesături şi ulei vegetal din Sumer, argint din Persia, aramă din zona Arabiei, jad din Asia Centrală, etc. (negustorii 
din NV Indiei făceau comerŃ preponderent în apus, cu Sumerienii, ei înfiinŃând comunităŃi comerciale în Sumer). 
Legăturile comerciale pe mare erau prin bărci cu pânze, dinainte de mileniul III î.C. consolidându-se cele cu 
Mestopotamia, portul Bahrain - a cărui pasăre simbol e şoimul - fiind important pe rută ca antrepozit între India şi 
Arabia, căci arta navigaŃiei a fost dezvoltată de peste 6 milenii, cuvântul ‘navigare’ de altfel provenind din Sanscritul 
’navgatih’.”  
 

 
 
În mileniul I î.C. amiralul Grec Nearchos (comandantul flotei împăratului Alexandru cel Mare), aflat în 

Golful Persic, a vizitat principala Insulă a Arhipelagului Bahrain / ce pe atunci era numită Tylos. Era în urmă cu 2 
milenii când Strabon a consemnat că populaŃiile oraşelor Feniciene Tyr / azi în Liban şi Arad 31,15 lat. N, 35,12 
long. E / azi în Israel erau aceleaşi cu cele din Bahrain (acolo în vechime cu numele Tyros sau Tylos şi Arados din 
vecinătatea sa). E de ştiut că din mare vechime Bah-Rain şi-a câştigat reputaŃia de grădină splendidă şi târg de perle 
/ mărgăritare: o grandoare influenŃată de Eden iar acum, în Bahrain dar şi în Kuweit - ca de altfel peste tot în Golful 
Persic - la mijlocul Ramazanului se sărbătoreşte Festivalul Gherga-un / Gerga’oon sau Gherga’an prin care copiii 
îmbrăcaŃi tradiŃional şi având podoabe de aur înconjoară casele purtând plase ce sunt încărcate de adulŃii vizitaŃi cu 
dulciuri, alune, etc.  
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Pe coasta Arabă, în faŃa Insulei Bahrain / independentă din 1971 - spre Peninsula Qatar - exista FortăreaŃa 
Gherrha / Gerrha 25,38 lat. N, 50,12 long. E: loc ce aparŃinea Sumerului, vizitat de Ghirga-meş, unde apoi s-a 
practicat MeditaŃia Herga (de pildă, la începutul mileniului III, Al Gergawi a fost printre artizanii dezvoltării 
miraculoase din Emiratele Arabe Unite / Dubai 25,15 lat. N, 55,18 long. E, unde în prezent este cea mai înaltă 
clădire din lume, o pasiune a Orientului Mijlociu ce şi-a avut începutul prin Turnul Babel). Privind vechiul comerŃ 
dintre Greci şi Indieni - înaintea existenŃei monedelor / adică dinaintea secolului VII î.C. - şi Pausanias III 12:3 a 
consemnat despre “cei ce călătoreau pe mare în India, că în schimbul mărfurilor Greceşti, aduse, luau de la Indieni 
alte lucruri uşor transportabile, pentru că întrebuinŃarea banilor nu o cunoşteau de fel, deşi la ei exista aur şi aramă 
din belşug”. 
 

 
Cea mai înaltă clădire din lume 
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Legăturile N Indiei cu N Africii au fost demonstrate genetic din perioada vedică îndeosebi pe linie maternă, 
multe femei din N African - unde existau Amazoanele şi Gorgonele - ajungând în N Indian, mai ales ca soŃii (fapte 
demonstrate şi istoric). Spre sfârşitul perioadei vedice, în N Indiei primăvara a început să se practice sacrificiul 
ritualic al cailor / ce erau rari, importaŃi; a urmat migrarea Garga: înapoi spre Nordul sorgintei ancestrale, înspre 
apus mai ales printre GherghiŃii Ionieni iar înspre răsărit îndeosebi în Bazinul Gange (se ştie că în timp influenŃele 
din India au dus la simetrii în niveluri de cultură asemănătoare sau omologabile mai ales spre N şi V Asiei). 
 

 
 

Perioada ariană 

 

 
Ganga 

 
În 1950, savantul Englez Harold Bailey de la Universitatea Cambridge şi orientalistul Francez Sylvain Levi 

au dedus că la un moment dat Ganga - soŃia lui Şiva, credinŃa în puterile ei asupra apei fiind că poate spăla păcatele, 
astfel credincioşii asigurându-şi un loc în Rai - a înlocuit Garga (în Caşmir a fost cunoscut şi reversul, respectiv 
Ganga - Garga, după cum a arătat sociologul Indian Ram Kaul în 2002, exemplificând şi vechimea formei 
Gargiya). Pe de altă parte, Gangara / Ghagara a fost patronul clopoŃelelor Gargara utilizate în consacrarea 
stăpânului topoarelor cu tăiş dublu (prototipul halebardelor), utilizate şi de Ghergarii din Anatolia sfârşitului Epocii 
Pietrei. Zeului Gargara / Gangara al clopoŃelelor îi era consacrată ConstelaŃia Dragonului, a cărui principală stea a 
fost pentru Pământ, până la începutul mileniului III î.C., Steaua Polară (datorită efectelor precesiunii, peste 19 
milenii va fi din nou Steaua Polară: vechii Egipteni au considerat-o steaua protectoare a ZeiŃei FertilităŃii Taurt - 
soŃia lui Set - patroana cerului Nordic). În prezent, Gange este cel mai sfânt fluviu din India (iniŃial, în trecut, cel 
mai important a fost Ghaggar dar după secarea lui migrarea mai ales spre răsărit a dus la acordarea de importanŃă 
Gangelui, al cărui Bazin e un sfert din actuala Indie). De altfel, foarte vechiul şivaism - ce reprezintă manifestarea 
graŃiei divine ca mântuitoare a fiinŃelor - avea forma cea mai pură şi elevată în Caşmir, tradiŃia transmiŃându-se de-a 



 
227

lungul timpului de la maestru la discipol, sub forma “de la gură la ureche”; principiile sale s-au multiplicat în lume, 
de la modelul holografic al Universului (prin care rezonează totul şi e de ajuns cunoaşterea bună a unui singur aspect 
pentru a avea revelaŃia restului, infinităŃile cosmice fiind atât macro cât şi micro, omul fiind expresia verigii între 
plus şi minus infinit, aşa cum Hermes / Ham afirma “cum este în mic, aşa e în mare”), până la împărtăşirea unor 
date, ca: adevărul este unul singur, creaŃia este unică, viaŃa e doar una, omul este unicat, toate fiinŃele sunt 
indisolubil legate între ele, etc. NV Indiei era populat de Ariani, ceea ce însemna Indo-Iranieni (aparŃinând Indo-
Europenilor), ulterior budiştii conferindu-le şi înŃelesul de nobili, însă nu ca termen rasial, ci ca standard social; 
aspectul lor general - începând din cele mai vechi timpuri - era tipic Nordic, ca o populaŃie înaltă, cu pielea, părul şi 
ochii de culori deschise. 
 

 
Oraşul părăsit Mohenjo-daro (“Dealul MorŃilor”) 

 
În mileniul III î.C., datorită secării treptate a Bazinului Ghaggar, unii au migrat spre E în deja aglomeratul 

Bazin Gange, alŃii spre N, ajungând de partea cealalaltă a Gherghi-stanului / în Bactria, pe Valea Ox / Oxos - 
“Valea Bovinei”, urmând ruta străvechilor Arimi / Pelasgi (care imediat după mutaŃia genetică Ghergană de la 
sfârşitul glaciaŃiunii s-au dus via Caucaz la Dunărea inferioară); Apollodoros din Artemita / de pe Fluviul Tigru - 
care în secolul I î.C. a scris despre Ghergania - a descris Bactria ca ornamentul Arianei (termen geografic introdus 
de Eratostene în secolul III î.C. incluzând India şi Iranul, în apus până la MunŃii Taurus, Bactriei Chinezii spunându-
i Daxia). Arianii spre Vest au ajuns atunci, în mileniul III î.C. - fiind şi sfârşitul Sumerului - ca Huriani în Canaan şi 
ca Urartiani în Caucaz (Urartu era Ararat, în jurul căruia apoi s-au dezvoltat Armenii prin Regatul Urartu / apărut 
după Războiul Troian datorită colapsului vechilor Imperii Mitani şi Hitit, fiind la limita dintre ele). În prezent 
capitala - polul puterii Indiene - este în N Ńării / pe Yamuna, unul din cele 7 râuri sacre (apa Yamunei a fost 
denumită după Yami, sora geamănă a lui Iama / Yama, ei fiind copiii solari ai lui Brahma - ca şi Manu, primul om; 
similar, Grecii îi respectau foarte mult pe gemenii Artemis şi Apollo - copiii lui Zeus - patronii principalelor lor 
oraşe de pe coasta Anatoliană, Efes şi Milet, stăpânite de la întemeiere de Ghergarii / GherghiŃii din Caria).  
 

 
Yamuna 
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Dr. Napoleon Săvescu documentând “Noi nu suntem urmaşii Romei” a arătat că la începutul mileniului II 
î.C., atunci când fluviul Ghaggar a secat complet, populaŃia mutată gradat spre E, în direcŃia fluviului Gange, a 
produs acolo al doilea val de urbanizare (pe atunci, populaŃia globului era de 27 milioane oameni, dintre care 
aproape o cincime trăia în India): “Aveau o organizare tribală, în fruntea fiecărui trib fiind un rege-rajah, a cărui 
funcŃie era ereditară. ViaŃa de familie era dominată de tată (pi-tar în sanscrită...cel care aducea pâinea / pita în casă) 
iar mama (matar în sanscrită) se bucura de o oarecare libertate, având autoritate asupra copiilor şi servitorilor. Acea 
populaŃie ariană albă s-a suprapus populaŃiei locale negroide, fără a se amesteca cu ea, divizând societatea indiană în 
4 categorii sociale numite caste, în ordinea lor: preoŃii, războinicii, negustorii şi Ńăranii - ultima fiind a servitorilor 
(care asudau muncind pentru primii). La începutul perioadei ariane era permisă mutarea dintr-o castă în alta”. 
Ghergarii / Gargarii au fost prezenŃi în primele 2 caste, ce erau ale conducătorilor: casta preoŃilor / brahmanilor 
(purtând părul peste tâmpla dreaptă de la sfârşitul adolescenŃei prin tuns ritualic, obicei străvechi, inclusiv de 
recunoaştere, preluat în Anatolia de Troianii Gargari / GherghiŃi iar în Africa de Maxyanii de la apus de Ghetuli, 
ajunşi mari agricultori în timpul Romanilor) şi casta nobililor războinici, regală: din ea proveneau regii. (În 
Geografia XVII, capitolul 3, Strabon - care n-a fost în India - a consemnat neîncrezător, “ferind de a trece totul în 
tăcere şi într-un fel de a mutila istoria”, că pe coasta Atlantică Nord Africană “există vechi aşezări de Troiani, care 
sunt pustii în prezent - adică în secolul I î.C. - dar care odinioară erau formate din cel puŃin 300 de localităŃi, pe care 
le-au distrus NigriŃii şi Pharuşii, unii autori susŃinând că Pharuşii sunt Indieni care au ajuns pe acele meleaguri 
împreună cu Hercule”). Istoricul Napoleon Săvescu a mai scris: “Castele - existente până în prezent - sunt grupări 
formate din persoane cu aceeaşi origine şi ocupaŃii, exercitând un anumit tip de profesii şi având drepturi bine 
precizate. ConcepŃia de bază este că omul de la naştere e destinat să aparŃină unei caste, acum fără a mai putea trece 
dintr-una în alta. Prima castă - a preoŃilor ‘oameni-zei’ (numiŃi fachiri şi de către Kurzi) - era cea mai importantă, 
fiind considerată a celor născuŃi de 2 ori / a doua naştere fiind considerată iniŃierea în ştiinŃa arianilor. SacerdoŃii nu 
plăteau nici un fel de taxe şi nu li se puteau aplica pedepse corporale; majoritatea erau demni de cel mai mare 
respect, dedicându-se acŃiunilor de binefacere, predând în şcoli - de la cele mănăstireşti până la cele universitare - 
erau proprietarii caselor de joc, artişti, perceptori şi filozofi (în prezent unii dintre ei practică Yoga, fac exorcizări şi 
diverse cascadorii şamanice - ca mersul pe jar, şezutul pe cuie, consumul de sticlă, etc. - pentru confirmarea 
dominaŃiei spiritului asupra materiei; trebuie ştiut că în India şamanul avea înŃelesul de gospodar: cel ce îngrijea 
casa). Literatura sacră s-a împărŃit în 2 mari grupuri - auzită / ştiută (pronunŃată asruti) şi scrisă: sanscrită. Textele 
asruti se bucurau de cea mai mare autoritate, ele fiind considerate ca transmise oamenilor de către zei. Lucrările 
începeau prin invocarea omului ca simbol divin, cu rezonanŃă solemnă, prelungit indefinit, cuvântul om simbolizând 
legătura dintre fiinŃa supremă şi materie fiind pronunŃat în temple cu respect, la rostire stând în picioare. Prima limbă 
derivată din indo-europeană a fost sanscrita. Interesant e că foarte multe cuvinte româneşti se aseamănă mult cu cele 
ale ei” (ca exemplu din Bazinul Gangelui statul Bihar, asemănător cu Bihor). Sistemul de caste era asociat cu 
credinŃa în reîncarnare: preoŃii susŃineau că sinele / sufletul fiecărei fiinŃe - care se separă de trup în clipa morŃii - 
intră în alt trup, în funcŃie de faptele săvârşite în cursul vieŃii; dacă îndatoririle au fost respectate, atunci eul în viaŃa 
următoare făcea parte dintr-o castă superioară, altminteri renăscându-se într-o castă inferioară, astfel oamenii 
acceptând imobilismul castelor - ce există neoficial şi acum printre hinduşi (budiştii nu cred în migrarea fizică a 
sufletului ci în reîncarnarea morală, individualizându-se şi prin faptul că, la fel ca brahmanii, nu mănâncă usturoi ori 
ceapă). De altfel, aura energetică a corpurilor rămâne neschimbată după amputări şi dispare doar la momentul 
decesului, când corpul mortului cântăreşte imediat cu câteva grame mai puŃin - cât greutatea unei pene - ceea ce ar 
indica părăsirea trupului de către suflet. Tema reîncarnării - existentă şi la faraonii care pretindeau că sunt 
întruchipările lui Ra / Horus - a fost scoasă din textele Bibliei abia în 553, prin Conciliul / Sinodul de la 
Constantinopol, pe alocuri mai păstrându-se referirea din secolul I a lui Isus Cristos despre vărul său Ioan 
Botezătorul, că era avatarul Sfântului Ilie din Valea Gherka a secolului IX î.C., ceea ce şi istoric corespundea prin 
faptul că ei după mamă erau din spiŃa fostului rege David, căsătorit în secolul X î.C. cu prinŃesa Gheşurită Maaca, 
din acel łinut al Gherghe-seilor (de pildă în evanghelia după Matei, capitolul 11 “Trimişii lui Ioan Botezătorul şi 
mărturia lui Iisus despre Ioan”: “14. Şi dacă voiŃi să înŃelegeŃi, el este Ilie, cel ce va să vină. 15. Cine are urechi de 
auzit să audă”).  
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Faună în N Indiei 

 
În 1996, Peter Scharf de la Societatea Filozofică Americană a observat că Garga denota descendenŃa 

brahmană patriarhală Gotra: sistem castic de referinŃă în India şi în prezent. După cum se ştie prea bine, dictatorul 
Adolf Hitler 1889 - 1945 a cauzat ultimul război mondial insistând pe “puritatea Ariană” (a nobililor dintre N Indiei 
şi N Europei), utilizând Svastica roşie drept emblemă. Svastica şi acum în India este la mare cinste, după cum se 
poate observa: 
 

   
 

În afara spaŃiului Indo-Iranian, cea mai veche populaŃie Indo-Europeană a fost cea Huriană. Arianii erau 
înrudiŃi cu cei de la Lacul Aral, cu Arameii din Orientul Mijlociu şi cu Armenii de la poalele Araratului (care Antic 
au dezvoltat un imperiu în Caucaz); spre exemplu, FortăreaŃa Arianilor - respectiv FortăreaŃa Leoaicelor - a fost 
ridicată cu ajutorul Gargarilor din zonă în 782 î.C. sub conducerea regelui Arghiştu al Regatului Urartu la Erebuni 
40,08 lat. N, 44,32 long. E (acum Erevan, capitala Armeniei), după cum relevă inscripŃiile cuneiforme de fondare: 
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Gargareii au fost strămoşii Erilor, care au avut capitala Erebuni / Erevan (Lacul Sevan - cel mai mare din 
Armenia - iniŃial se numea Lacul Ereta iar Râul Arax, ce străbate MunŃii Caucaz, îşi trage numele de la ei; tot 
Gargareii / Ghergarii au fost strămoşii Giurgiuki ai Cecenilor dar şi ai Inguşilor, ai populaŃiei Nakh, ş.a. din 
Caucaz). În timpul Epocii Fierului, metalurgia a ajuns în India la un nivel neatins de nici o altă Ńară. Fierarii erau 
renumiŃi pentru abilitatea lor deosebită; tehnica turnării şi călirii fierului era cunoscută în India cu mult înaintea 
Europei, în care a pătruns prin Anatolia (de pildă puterea HitiŃilor bazându-se astfel). Calitatea metalului obŃinut era 
cu totul remarcabilă. Oamenii de pe 3 continente, Egiptenii, Grecii şi Perşii, vorbeau despre “oŃelul din India” 
(minele de cositor, cupru, plumb sau zinc datează din mileniul II î.C). În prima Geamie / Moschee din capitala Indiei 
este o columnă (vizibilă în imaginea următoare, produsă în 912 î.C.) dintr-un aliaj feros care nu prea rugineşte - ce a 
uimit lumea - iniŃial servind drept port-drapel lui Vişnu într-un templu jainist din era Antică Gupta / trebuie ştiut că 
Gupta, din care a derivat prin Arabi denumirea Egiptului şi a cetăŃenilor săi CopŃi, era veche denumire Indiană a 
guvernatorilor militari. 
 

 

Stâlp de fier Antic în capitala Indiei 
 

La sfârşitul mileniului II î.C., meşteşugarii erau organizaŃi în bresle, meseriile transmiŃându-se din tată în 
fiu iar breslele se grupau în corporaŃii (inclusiv preoŃii), deciziile acelora fiind respectate de către conducători. Inzii 
Antici au exploatat mine de aur din timpuri foarte îndepărtate (cea mai mare parte din aurul folosit de Perşi provenea 
din India). Australianul Peter Meyers în 2008 a studiat Arianii şi a observat că aceia au introdus roata olarului, carele 
de război, etc.  
 

Gherga în N Indiei 
 

Britanicul John Dowson, autorul DicŃionarului clasic hindus în 1879, a indicat că descendenŃii Garga erau 
mari şamani (“rishika” pentru femei, bărbaŃii erau rişi / “rishi”), lor viziunile interioare / “Vedele” dezvăluindu-se 
întâi; au fost mulŃi Garga, din ei provenind şi populaŃia Sini, după cum au consemnat atât Purana lui Vişnu, cât şi 
Purana Bhagavata (e de remarcat că Puranele erau textele sacre canonice pentru popularizarea Vedelor, transcrise în 
Sanscrită din vechi dialecte, cuprinzând istoria universală de la începuturi, Bhagavata fiind devoŃiunea Yoga spre 



 
231

personalizarea divină - în 1827, geograful German Alexander Humboldt declarând că era “cel mai profund lucru din 
lume” - iar prin Sini sunt de înŃeles Chinezii, patern majoritar genetic O, grup desprins din NO ca şi grupul N al 
Gherga-nilor). Gruparea genetică în care era Gherga - a celor ajunşi înainte de Potop din V între Pamir şi Altai - 
după Potop, deoarece Asia Centrală a devenit mai aridă, transformându-se în stepă, s-a mutat masiv pe direcŃiile 
punctelor cardinale, împărŃindu-se spre Siberia în N, Sina în E şi Sind în S (Sina = China, respectiv Sind fiind 
Valea Indului iar o parte din Indo-China, unde de asemenea a fost documentată prezenŃa Gherg, a fost ştiută ca 
Siam; versiunea Greacă şi Romană era aceeaşi: Sinae); de altfel şi Biblia indică în Facerea / Geneza 10:17 că 
Ghergeseu avea ca frate mai tânăr pe Sineu - ei erau fiii lui Canaan, respectiv nepoŃii lui Ham, adică HamiŃi - care 
au ajuns şi în Sinai. Post-diluvian, pe baza celor transmise verbal de-a lungul timpurilor, Cartea cunoaşterii Veda a 
început să fie elaborată la mijlocul mileniului III î.C., având 4 volume: cunoaşterea imnurilor de laudă “Rig Veda” 
(ce menŃionează eclipsa solară din 25 VII 3928 î.C. observată de astronomii Garga), formule pentru actele de 
sacrificii “Yajur Veda”, oficierea diferitelor acte de cult “Sama Veda” şi formule magice diferite “Atharva Veda”. În 
Upanişade - adică tainele Vedelor faŃă de brahmani, deoarece propuneau accesul direct la divin, nu prin intermediul 
zeilor aşa cum susŃineau la începuturi brahmanii - descendenŃii Garga din “rişi” / şamani apar contemporani cu Şiva 
(acela călărea un taur, des reprezentat în faŃa templelor sale, culcat şi cu faŃa întoarsă spre el); apoi adepŃii 
respectivelor Upanişade, provenind dintre conducători, au avut idei etice şi filozofice ce greu au fost acceptate de 
către preoŃi / brahmani, de aceea învăŃăturile lor fiind iniŃial tăinuite, însă după ce au fost însuşite de către brahmani 
au fost didactic răspândite de aceia în societate. 

În “Istoria Indiei Antice” din 2006, autorul Jagdiş Mittal a plasat primii Garga la sfârşitul mileniului VII 
î.C., pe linia divină Angiras (regăsiŃi până la sfârşitul mileniului IV î.C., în Dinastia Puru din Bazinul Ghaggar / 
înrudită cu Dinastia Kuru); în vechime, legăturile cu natura erau aşa de semnificative, încât noaptea guvernată de 
lună şi ziua guvernată de soare au făcut ca în ierarhizarea umană cei 2 luminători să ocupe poziŃiile cele mai înalte, 
inclusiv în structura dinastiilor. Candra Cakravarti în “Istoria literară a Indiei antice” a asimilat numele Garga ca 
Gorgias atunci când a notat că prinŃesa din Regatul Kosala - fiica regelui Prasenjit din secolul VI î.C., discipolul lui 
Buda / ultimul avatar a lui Vişnu - s-a măritat cu Vălaki Garga / Gorghia.  

Profesorul Indian Thaneswar Sarmah scria: “Printre altele în Rig Veda, brahmanii Garga erau indicaŃi ca 
rude cu Bharadvaja - unul dintre marii sfinŃi hinduşi, a cărui părinŃi au fost Brihaspati şi Sarasvati, patroana 
cunoaşterii - după cum arată în Bazinul Ghaggar începutul divin al genealogiei Gherga. 

 

 

 
 
Garga a fost compozitorul unui imn adresat lui Indra - adică roşcatului conducător divin al tărâmului 

spiritual de pe Muntele Meru / Kailas, creatorul care a stabilit ordinea în Univers, regele solar al tuturor zeilor, 
personificarea exuberanŃei vieŃii, natural legat de furtuni, stăpânul fulgerelor - după cum apare de pildă în mandala 6 
a învăŃatului Katyayana din Sarvanukramani (2, 6, 47), în prima dintre cele 4 scripturi ale ‘cărŃii cunoaşterii’ Veda” 
(mandala era schematizarea nivelurilor Universului, reprezentând esenŃa sa de recipient fără supunere dimensională, 
fiind punctul de pornire al oricărei forme, ca un centru de colectare a energiei):  

“1. Desigur că e bine de gustat o mulŃime de dulciuri, puternic aromate. Nimeni nu-l poate înfrânge pe 
Indra când soarbe şi înfulecă ceea ce îi oferim. 

2. Sucul dulce are cea mai mare putere de înveselire: îl încurajează pe Indra să-l termine pe demonicul 
Vritra / Asura, când a înfrânt multele asalturi ale lui Sambara şi i-a zdrobit aceluia cele 99 de fortăreŃe. 

3. Acesta când îl bem ne ridică vocea: ne trezeşte spiritul dornic; respectiva înŃelepciune măsoară cele 6 
spaŃii vaste din care nici o creatură nu-i exclusă. 

4. Chiar aşa a creat el amploarea Pământului şi semeaŃa înălŃime a Raiului; el a format nectarul în 3 râuri 
năvalnice iar Soma sprijină vastul aer de deasupra noastră. 
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5. El a găsit vălurita mare de culori scânteietoare în fruntea zorilor ce sălăşuiesc în strălucire; acest mare 
cârmaci asistat de Maruts - fiul lui Rudra / Şiva - a proptit Raiul cu un stâlp puternic. 

6. Eroul Indra, învingătorul lui Vitra, bea Soma cu îndrăzneală din pocal, în lupta pentru comori; umple-te 
până la libaŃia de la amiază şi dă-ne sănătate şi bogăŃii. 

7. Protejează-ne Indra - ca lider al nostru - şi ghidează-ne să dobândim o comoară cât mai bună; protector 
grozav, poartă-ne cu bine prin primejdie şi condu-ne sănătoşi, cu grijulie călăuzire. 

8. O Doamne, în această imensă lume avem nevoie de neîntrerupta ta îndrumare; eşti divinul far, cu infinită 
înŃelepciune. Binecuvântează-ne să fim neînfricaŃi şi puternic motivaŃi; ne lăsăm Doamne în braŃele tale solide. 

9. O Indra, aşează-ne în cel mai larg car, cu cei mai buni 2 armăsari pentru tras, Domn al sutelor; dă-ne cele 
mai bune merinde dintre toate. Nu lăsa vrăjmaşul sănătos, supune-l nouă, mărite Maghavan / Indra. 

10. Îndură-te Indra şi prelungeşte-ne zilele: ascute-ne gândirea ca o lamă; primeşte orice vorbe spunem - 
căci depindem de tine - şi acordă-ne protecŃia ta divină. 

11. Domnul este mântuitorul, protectorul şi atotputernicul pe care fericiŃi îl invocăm; fie ca el, magnificul, 
să ne dea binecuvântarea sa. 

12. Fie ca ajutorul lui Indra, bunul nostru protector, Domnul tuturor comorilor, să ne favorizeze; 
zădărniceşte-ne duşmanii şi dă-ne nouă linişte şi siguranŃă, să putem fi eroi viguroşi. 

13. Să ne bucurăm de harul Sfântului şi să ne aşezăm sub voia sa de bun augur; fie ca ajutorul lui Indra, ca 
protectorul nostru, să ne îndepărteze de inamicii noştri. 

14. Aşa cum râurile curg pe povârnişuri, ne grăbim Indra să-Ńi cântăm rugăciuni şi poeme; strânge-ne 
tunătorule cu nemărginită mărinimie, ca pe picături, apă, vite şi multiplele libaŃii. 

15. Cine-l slăveşte, satisface, adoră? Fiecare nobil, cât de bogat, tot îl găseşte atotputernic; cu putere, aşa 
cum picioarele la mers se mişcă alternativ. 

16. Eroul e faimos ca puternicul dresor al fiecărui om, indiferent cine-s aceştia; împărat al ambelor lumi, 
urând aroganŃa, Indra îşi protejează oamenii. 

17. Nu-i iubeşte pe cei care l-au iubit cândva: se întoarce spre alŃii; respingându-i pe cei ce au neglijat 
venerarea lui, Indra victorios trăieşte prin multe anotimpuri. 

18. El se modelează fiecărei fiinŃe: este singura formă prin care îl putem vedea; Indra este multiform prin 
iluzii şi pentru el sunt de 10 ori câte 100 de armăsari. 

19. Aici primul născut Tvastar, stăpânul pântecului şi paznicul Somei, se leagănă în car; cine va înfrunta 
duşmanul, când chiar prinŃii noştri sunt în huzur? 

20. Zeilor, am ajuns într-o Ńară încăpătoare însă lipsită de păşuni şi deci mică pentru noi; piosul Brihaspati / 
Deva intră în război pentru vite, găseşte Indra o cale pentru acest cântăreŃ credincios. 

21. Zi după zi, din loc în loc, el conduce departe de ei creaturile întunecate; eroul îi alungă pe ticăloşii 
Dasa, Varcin şi Sambara acolo unde se întâlnesc apele. 

22. În afară de bogăŃia ta Indra, l-ai răsplătit pe Prastoka cu 10 cufere şi 10 armăsari grozavi; în schimb, ai 
primit de la Divodasa / Atithigva, servitorul Raiului, sănătatea lui Sambara.  

23. 10 armăsari şi 10 cufere, în plus 10 costume şi 10 grămezi de aur, am primit din mâna lui Divodasa. 
24. Prastoka / Asvatha i-a dat profetului Payu 10 care - cu armăsari suplimentari la fiecare - şi şamanilor 

Atharvan 100 de vite. 
25. Astfel fiul regelui Srnjaya a onorat pe înŃeleptul Bharadvaja, cu toate cadourile şi bogăŃiile. 
26. Domn al pădurilor, fii ferm şi puternic în trup: fii erou victorios, arată-ne forŃa ta prinsă cu chingi de 

piele şi însoŃeşte-ne ca să câştigăm în bătălie. 
27. Marea putere a fost împrumutată din Rai şi de pe Pământ: forŃa sa de cucerire a fost adusă de către 

suveranii pădurii; onorează carul cu daruri sfinte - ca trăznetul lui Indra - întăreşte-l cu chingi, să aibă vigoarea 
inundaŃiilor. 

28. Trăznetul lui Indra, avangardă a lui Maruts, strânsă împletitură cu protectorul justiŃiei Varuna, copil al 
patronului onestităŃii Mitra, acceptă cadourile ce Ńi le oferim, primeşte-ne ofrandele, stăpâne al carului. 

29. Trimite-Ńi tare vocea prin Rai şi Pământ şi lasă întreaga lume să te venereze; cu buhaiul, în ritmul lui 
Indra şi al zeilor, du-ne foarte departe de vrăjmaşi. 

30. Trăzneşte puternic şi umple-ne de vigoare; trăzneşte în afară şi îndepărtează toate pericolele: de acum 
înainte, alungă nenorocirile, arată-Ńi fermitatea pumnului, Indra. 

31. Condu acelea încoace şi din nou adu acestea încoace: toba de luptă să vorbească tare ca semnalul 
bătăliei; Indra, eroii noştri - înaripaŃi cu armăsari - se adună, permite războinicilor noştri să triumfe”. 
 



 
233

 
Varuna, justiŃiarul oceanelor 

 
Trebuie ştiut că gălbuia Soma era un suc din plante cu efedrină - ce măreşte adrenalina şi prezervă masa 

musculară, căci muscariŃa nu creşte în India - Maruts a fost frate cu Sarasvati / Ghaggar şi era înaintaşul AmoriŃilor, 
una dintre cele 7 populaŃii din Caanan dinaintea invaziei Evreilor (Amoreu a fost, conform Bibliei, fratele mai mare 
a lui Ghergheseu) iar Dinastia Bharadvaja fondată de Brihaspati / Brahma, divinizat ca Deva, era înrudită cu 
Gherga. Dr. Asko Parpola, profesor de Indologie la Universitatea Helsinki / Finlanda, în 1988 a studiat populaŃia 
Dasa / Dasyu - notată Iranian Daha / Dahyu - localizând-o pe Valea Bovinei / Bazinul Ox; ea provenea din 
Ghergania (S Mării Caspice, ştiută ca Marea Ghergană), după cum au notat geografii Antici, printre care Strabon, 
istoricul Roman Tacit 56 - 117 menŃionând-o ca întinsă până la Ind, precizând explicit că împreună cu Hyrcanii, 
adică Gherganii, avea graniŃa pe fluviu cu Arianii atunci - fiind atrasă din timpurile vedice de CivilizaŃia Ghaggar - 
şi intrată în conflicte cu locuitorii de acolo. (De altfel, Daghe-stan de la Marea Caspică - unde prezenŃa Gherga a 
fost atestată din Epoca Pietrei, existând şi în prezent - e o Ńară ce a fost legată din mileniul I î.C. de răspândirea 
Dacilor până la Marea Nordului şi de cea a Bulgarilor în mileniul I până în fosta Dacie). Lingvistul Mihai Vinereanu 
a legat influenŃa acelora până la regăsirea în denumirea Mol-dovei ca “dova / dava” - însemnând divina aşezare a lor 
- de la mal / margine. 
 

 
Difuzia culturală în mileniul IV î.C. 

 
Profesorul Indian Thaneswar Sarmah a mai consemnat: “Sursele tradiŃionale Indiene abundă de numeroase 

referinŃe despre Gargari / Gargas şi Gherghiani / Gargyas. Din examinarea menŃiunilor relevante apare că Garga 

sau Gargya n-a fost o singură persoană, ci nume de clan în diferite epoci istorice.  
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Nenumăratele relatări despre Gargari şi Gherghiani indică de asemenea alt fapt, anume că - indiferent de 
versiune - au avut acelaşi strămoş Garga în trecutul foarte îndepărtat; din acela au provenit familiile Gargas, 
Gargyas, Gargis sau Garga-yanas, toate derivând din acelaşi nume Garga. Astfel, diverşii Gargari, Gherghiani, 
Gherghi ori Ghergyeiani sunt de considerat ca urmaşii aceluiaşi Garga, cu diferite circumstanŃe de loc şi timp. 
Oricum, merită de reŃinut că Garga / Gargarii nu erau persoane obişnuite / ordinare. Ei apar cu excepŃionale 
contribuŃii la cultura indiană în domenii variate ale ştiinŃelor şi artelor: contribuŃia lor la ritualurile şi literatura 
vedică este în mod asemănător de distinsă / remarcabilă; ei au contribuit la etimologie şi gramatică, la astrologie şi 
politică, la filozofie şi religie, la exegezele vedice şi scopul vieŃii.  

Numele Garga apare în naraŃiunile extinse Paippalada din Caşmir (2, 8, 15) din cea de-a patra scriptură a 
cărŃii cunoaşterii - a şamanilor care venerau focul - împreună cu sacerdoŃii / preoŃii divini, respectiv brahmanii, ce 
deŃineau puterea sfântă şi perpetuau tradiŃiile religioase, ştiau formulele magice şi transmiteau învăŃăturile aşa după 
cum e specificat de Purane, adică poveştile despre eroi, ei făcând parte dintre puternicii semi-zei Angiras, fiinŃele 
celeste din care au provenit oamenii” (denumirea de brahman, conform şi filologului Evreu Julius Pokorny 1887 - 
1970, provenea din proto Indo-Europeanul “bherg” - aceeaşi rădăcină ca şi în spaŃiul Român pentru barză - ducând 
la înŃelesul combinat dintre “eminent” şi “man” pentru “om”).  

“Unii dintre descendenŃii Garga sunt menŃionaŃi cu numele proprii de variate texte tradiŃionale; câteva sunt 
enumerate aici:  

Gargya apare ca anterior regelui Janaka Videha din Nepal, ce a fost discipolul filozofului Yajnavalkya” 
(un mare prieten al lui Gargya / Gargi, cu care a avut intense dialoguri intelectuale, inclusiv mistice, frumos redate 
de scriptura Sanscrită Brihadaranyaka Upanişad 2, 16); regele respectiv a fost socrul lui Rama - descendent direct 
din Manu, primul om / fiul cuplului primordial Cerul şi Pământul, ajuns în Himalaia / Ghoorka după Potop - care a 
fost avatarul lui Vişnu înainte de Krişna (Rama s-a născut la 10 I 5114 î.C. în marele oraş Ayodhya / Pali, 
însemnând “de necucerit” 26,50 lat. N, 82,20 long. E, pe malul drept al Râului Gorga / Gharghara, în prezent 
Gaghra sau Karnali - populat de delfinii din specia “Platanista Gangetica”, pe cale de dispariŃie acum - ce curge de 
lângă Muntele Meru / Kailas în fluviul Gange, în Nepal fiind cea mai mare apă curgătoare, Râului mai spunându-i-
se şi “turcoaz” datorită culorii sale, fiind ştiut ca “apa sfântă ce vine din muntele sacru de pe acoperişul lumii”; e de 
observat că despre avatarul Rama sunt mai multe versiuni, inclusiv ale familiei, de exemplu Dr. Padmakar Vartak 
din India - după unele indicaŃii astronomice - calculând naşterea lui chiar înaintea începerii oficiale a calendarului 
Indian, în 4 XII 7323 î.C). E de ştiut că Râul Gharghara / Gagra a fost denumit Isamos / Sambos de Greci (care în 
Antichitate au ajuns cu posesiunile lor până acolo); de altfel, în acea parte a Indiei lângă oraşul Bokaro 23,29 lat. N, 
86,09 long. E se află Barajul Garga de pe Râul cu acelaşi nume: Garga. 
 

 
Locul naşterii lui Rama 

 
În 1899, orientalistul German Paul Deussen a notat în “Filozofia Upanişadelor” că “renumitul Balaki 

Gărghia / Gargya a enumerat în taina Kauşitaki popoarele pe care le vizitase, evidenŃiindu-le pe cele active în viaŃa 
spirituală dintre fluviile Ind şi Gange”, însă pe împăratul Ajataşatru - ce a domnit între 491 şi 461 î.C. în acea parte 
din N Indiei - cu care a avut dezbateri adânci, n-a reuşit să-l introducă în misterele meditaŃiei. 

“Tot în aceeaşi scriptură sanscrită Brihadaranyaka Upanişad 3, 6, 8, 12 (dar şi în alte ‘sutre’, adică 
documente, ca de pildă Sankhayana Grhya Sutra 3, 4, 10) proeminent apare Vacknavi Gargi / Gărghi, o foarte 
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inteligentă brahmană pentru acele vremuri, care a rezistat unei dezbateri ambiŃioase cu Yajnavalkya”, ea fiind un 
model pentru poziŃia femeilor în societatea din acea parte a lumii în vechime; de exemplu, în 2002 şi Dr. Rati 
Saxena de la Universitatea Rajastan / NV Indiei a studiat abordarea gânditorilor vedici, observând ciudăŃenia că la 
început exista profundă ştiinŃă, încercată a fi explicată de către iniŃiaŃi prin paradoxala folosire doar ulterioară a 
mitologiei, pentru a fi înŃeleşi public (e de remarcat că unele rezultate ale străvechilor concepŃii despre începuturi, 
viaŃă, dezvoltare, adevăr, etc. au devenit cunoscute lumii numai recent): de exemplu, de la desăvârşita Pentadă 
conceptuală a fost apoi Tetrada - inclusiv pentru 4 anotimpuri ale anului - Triada (ca de pildă prin Sfânta Treime), 
Diada / ca dualitatea lumină - întuneric, Cer - Pământ, feminin - masculin, etc., până la unicitatea divină. ÎnŃeleapta 
Gărghi l-a enervat pe filozof, începând prin a-l chestiona privind cunoştinŃele, el cerându-i să nu mai aprofundeze, 
spunându-i despre sufletul universal Brahman: “Cu adevărat, o Gărghi, acest Nepieritor vede fără să fie văzut, aude 
fără să fie auzit, înŃelege fără să fie înŃeles, cunoaşte fără să fie cunoscut; în afară de el, nu există un văzător, în afară 
de el nu există un ascultător, în afară de el nu există unul care să înŃeleagă, în afară de el nu există unul care să 
cunoască. La porunca acestui Nepieritor - o, Gărghi - stau soarele şi luna despărŃite; la porunca acestui Nepieritor - 
o, Gărghi - stau cerul şi pământul despărŃite; la porunca acestui Nepieritor - o, Gărghi - stau despărŃite minutele şi 
orele, zilele şi nopŃile, semilunile, lunile, anotimpurile şi anii; la porunca acestui Nepieritor - o, Gărghi - din munŃii 
înzăpeziŃi curg fluviile, unele spre vest, altele spre est şi spre unde-i drumul fiecăruia; la porunca acestui Nepieritor - 
o, Gărghi - oamenii îl laudă pe cel generos, zeii aspiră la cel care oferă sacrificii iar părinŃii la ofranda morŃilor”. 
Din discuŃia lor a reieşit că în spaŃiu era Calea Lactee, o galaxie plină de stele - între care Soarele - şi că Pământul 
este un glob / numit Golak, acoperit în cea mai mare parte de apă, sursa vieŃii, aerul fiind considerat prietenul apei, 
împreună constituind mediul primordial. RelaŃiile cu celelalte planete sunt luminate de razele Soarelui, după care - 
în ordinea firească - apare strălucirea, Soarele fiind în centrul sistemului, mantra Gayatri / Găiatri reflectând 
aceasta, totul sub controlul lui Brahma. Între pământ şi cer există - plin de strălucire, cu materia vizibilă şi invizibilă 
- eterul, format din spaŃiu şi timp (prin care de pildă lumina poate trece dar nu şi sunetul); această unitate dintre 
spaŃiu şi timp probează adevărul că în inexistenŃă se află existenŃă, integrarea acceptând că poate apare ceva din 
nimic: energia puterii supreme a născut emoŃia Kama iar Brahma aparŃine eterului (a face gândurile să devină 
realitate - nimic din ceea ce se poate concepe nu e imposibil, ci doar improbabil - fiind un exemplu de transformare 
a nimicului în ceva iar dispariŃia unui gând sau unei persoane este imposibilă deoarece pretinde un domeniu al 
nimicului iar cauzalitatea susŃine un lanŃ al fenomenelor). Virgina Gargi / Gărghi, care prin acel eveniment a 
dobândit atunci o cireadă de o mie de vite, cu multe milenii în urmă a revelat de fapt ceea ce este foarte cercetat în 
prezent pentru elucidări de către ştiinŃa modernă (ca de exemplu şi aserŃiuni de genul “Ce este deasupra - o, Gărghi 
- şi ce este dedesuptul pământului şi ce este între cele 2, cer şi pământ, ceea ce se numesc trecute, prezente şi 
viitoare, este întreŃesut / împletit în spaŃiu”); de exemplu, la sfârşitul mileniului II teoria relativităŃii a demonstrat că 
la nivel macro realitatea este alta decât cea atribuită de simŃuri iar teoria cuantică a demonstrat că la nivel micro 
particulele sunt generate de un câmp şi dispar în energie, aspectele fiind studiate foarte intens în prezent, la începutul 
mileniului III. 

“În Brihadaranyaka Upanişad - cea mai veche scriere asociată formulelor vedice pentru sacrificii - alŃi 
Gargya (descendenŃi Garga) şi Ghergheiani / ‘Gărgyăyanas‘ (rude Garga) au fost menŃionaŃi în descrierile 
succesiunilor preceptorilor / mentorilor şi discipolilor. Garga, Gherghi / Gărgi, Gherghia / Gărgya şi 
Ghergheiani / Gărgyăyanas necesită unele explicaŃii: general acceptat ca progenitor / străbun al familiei este 
Garga; aşa că Gherghi / Gărgi denotă fiul, Gherghia / Gărgya oricum apărând ca avându-l pe Garga ca strămoş. 
În Familia Garga, Gherghia / Gărgya prezida ca bătrân iar ceilalŃi din sfat erau Ghergheiani / Gărgyăyanas 
(terminaŃia ‘yanas‘ însemna tânăr, în legătură cu maturul / vârstnicul Gherghia / Gărgya); ei pot fi consideraŃi drept 
seniorii şi juniorii aceleiaşi familii. Când bătrânul murea, cel mai mare dintre juniori îi succeda.  

Textul Sanscrit Prasnopanişad începe menŃionându-l pe Souryayani Gărgya ca discipol al şamanului 
Pippalada, dorind să ştie natura brahmană (Gherghia / Gărgya apărea din clanul / ‘gotra‘ Garga).  

În Vamsa Brahmana (lista învăŃătorilor vedici din NV Indiei) din Sama Veda, câŃiva Gherghia / Gărgya 

au fost menŃionaŃi cu prenumele: Sarvadatta (1, 2), Masaka (2, 8) şi Sthiraka (2, 9); toŃi erau capii propriilor lor 
familii.  

Autorul Patanjali - cel care a fixat limbajul ştiinŃific Indian Antic - în marele comentariu intitulat 
Mahabhaşya a menŃionat pe Kuni Gherghia / Gărgya (9, 51) şi pe Kroştuki Gherghia / Gărgya (34, 63) iar 
Kalayani Gherghia / Gărgya a fost specificat (3, 4, 26) ca învăŃăcel.  

Sutrele - adică scrierile - învăŃătorilor Asvalayana (2, 10), Sankhayana (16, 22) şi Kausika (8, 23) 
pomenesc de Festivalul Garga Ńinând primăvara 3 zile şi 3 nopŃi: Garga-Triratra. O mantră / imn în mandala 5 din 
scriptura formulelor de sacrificiu a cărŃii cunoaşterii Veda a explicat provenienŃa Festivalului Garga: ‘Aceasta a fost 
la începutul apelor, a oceanului. În el apariŃia lui Prajapati / Brahma a provocat o adiere. Văzând-o şi devenind vier, 
a prins-o. Deoarece ea s-a făcut Vişvakarma - mare arhitect al Universului - el a curăŃat-o. Ea s-a extins, a devenit 
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Pământ şi de atunci Pământul se numeşte aşa. Brahma / Prajapati s-a forŃat pentru ea. El i-a făcut pe zeii Vasu 
reprezentând fenomenele cosmice, Rudra reprezentând furtunile şi Aditi reprezentând eternitatea solară. Zeii i-au 
cerut lui Brahma / Prajapati: Lasă-ne s-avem urmaşi. El le-a spus: Pentru că v-am creat din privaŃiune, căutaŃi-vă 
urmaşii la fel. Le-a dat pe Agni - zeul focului - în sprijin, zicând: StrăduiŃi-vă cu acest sprijin. Ei s-au sforŃat cu 
sprijinul lui Agni. După un an, au făcut o vită. Agni le-a cerut: PăziŃi-o. Vasu, Rudra şi Aditi au păzit-o. Vita a 
produs pentru fiecare dintre cei 3 câte 333 de urmaşi. Astfel încât cu ea împreună au fost 1000. Zeii i-au spus lui 
Brahma / Prajapati: Ce sacrificiu pentru noi cu 1000! El a determinat ca sacrificiul să fie făcut de către Vasu cu 
Agnistoma. Ei au câştigat această lume şi au avut 1000 de urmaşi. El a determinat ca sacrificiul să fie făcut de către 
Rudra cu Ukthya. Ei au câştigat atmosfera şi au avut 1000 de urmaşi. El a determinat ca sacrificiul să fie făcut de 
către Aditi cu Atiratra. Ei au câştigat lumea de dincolo şi au avut 1000 de urmaşi. Acum atmosfera s-a rupt. Prin 
urmare, Rudra / Şiva este ucigător. De aceea, ei au spus: mijlocul celor 3 zile şi nopŃi n-a fost fixat; pentru el s-a 
mutat. Mijlocul numit Ajya / Castra este în rima Tristubh. Se recită imnul Samyana, apoi Sodacin, astfel încât ziua 
să fie fermă şi nu pierdută. În ritualul tri-nocturn, prima dată trebuie să fie Agnistoma, apoi Ukthya şi pe urmă 
Atiratra, pentru separarea acestor lumi. În fiecare zi corespunzătoare nopŃilor, el dă câte 300 de urmaşi, pentru 
continuitatea acestor lumi. Perioadele nu trebuie întrerupte, ca nu cumva să fie distrusă manifestarea divină Viraj 
produsă de radiere. Acum se tinde spre Indra şi Vişnu. Indra cugetă: Prin aceasta Vişnu se va potrivi tuturor. Ei şi-au 
făcut aranjamentul astfel încât Indra a luat două treimi din sacrificiu iar Vişnu a luat treimea rămasă. Faptul a fost 
reŃinut de versul: PărŃile într-adevăr stăpânesc. Achavaka - preoteasa care oficiază sacrificiul - recită aceasta. Cineva 
anunŃă: A mia parte să fie a preotului invocator Hotri; ceea ce rămâne, să rămână pentru Hotri, căci Hotri primeşte 
ceea ce n-a fost luat. Atunci ceilalŃi spun: Ceea ce rămâne după mia parte să fie primit de preotul Unnetri. Apoi unii 
zic: Este de dat tuturor Sadas, adică acelora care au ceva de spus. Atunci ceilalŃi spun: Restul trebuie îndepărtat şi 
permisă alegerea la întâmplare. Apoi unii zic: Sunt de dat două treimi Brahmanului şi o treime preotului Agnidh, 
deoarece Brahmanul e conectat cu Indra şi Agnidh cu Vişnu, însă numai dacă ei consimt asta. Atunci ceilalŃi spun: 
Doar ce e frumos şi colorat să fie dat. Apoi unii zic: Ceea ce e în 2 culori sau pestriŃ să fie dat. Acela este marşul 
miei Sahasra. Sunt 1000 de cântece Stotriyas şi 1000 de cadouri (pentru preoŃi), pentru că măsura Raiului este 1000 
şi serveşte într-adevăr câştigării lumii paradisiace’.” E de remarcat că în N Indiei, în Epoca Pietrei, din când în când 
era practicat sacrificiul uman dar când au apărut caii, sacrificiul aceluia a devenit cel mai important Festival (în 
scopul purificării participanŃilor, asigurării fecundităŃii femeilor, a fertilităŃii ogoarelor şi a prosperităŃii generale) iar 
Agni - primul născut al lui Brahma, având ca fraŃi pe Dakşa şi Manu, primul om - făcea legătura între Cer şi 
Pământ: tema Gherga. 
 

 
Agni 

 
“Şi lucrarea vedică Atharva-Parisiştas des menŃionează Garga şi Gherghia / Gărgya. Lucrarea 

Sarvanukramani (2, 6, 52) indică Garga ca înrudit cu Bharadvaja; prin comparaŃie cu lista epico-puranică Bharata, 
redă doar genealogia redusă, autorul Katyayana fiind conştient de relaŃia dintre Bharadvaja şi Bharata (numele 
oficial al Indiei). Concluzia este că Garga, Nara, Rjisvan, Suhotra şi Sunahotra au fost descendenŃi Bharadvaja şi de 
asemenea, erau vlăstare ale lui Bharata pentru că Bharadvaja a fost adoptat ca fiul său; astfel, Garga a fost un 
‘dvyamuş-yayanakaulina’ (termen însemnând - conform şi Australianului Sarva Daman, autorul cărŃii ‘Poliandria în 
India Antică’ - vlăstar cu tată incert). 
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Garga, Brhat, Mahavirya şi Nara au fost specificaŃi ca fiii lui Bhumanyu (feciorul lui Bharadvaja), aşa că 
au fost strănepoŃii lui Bharata. Puranele au consemnat că un băiat al lui Garga a fost profetul Sini, ale cărui 
progenituri au constituit în Caşmir gruparea Sainya, însemnată ca şi Garga drept ‘kşatropeta’, adică brahmană 
suverană”. Conform Enciclopediei Indice din 1998, “brahma-kşatra” era echivalent cu “brahma-raska” (îmbinând 
sinele şi non-sinele) iar în perioada ariană, linia brahmană respectivă s-a împărŃit în profeŃi şi regi, care au contribuit 
la creşterea culturală, printre cele mai pregnante exemple din casta Kşatriya fiind Garga. 

“Însă la sfârşitul secolului V î.C., învăŃăcelul Asvalayana s-a mirat că Garga ar fi fost fiul lui Bharadvaja; e 
de crezut că dubiul său despre descendenŃa Garga a rezultat probabil din faptul că Garga era din casta regală 
Kşatriya şi deci n-ar fi putut fi brahman (din casta superioară) ori că Garga s-a îndepărtat de dinastia Bharadvaja cu 
mult înainte de a putea fi urmaşul său. La sfârşitul secolului III î.C., învăŃatul Katyayana - el însuşi din dinastia 
Bharadvaja - privit ca o importantă autoritate, când a afirmat că Garga era fiu Bharadvaja n-a vrut să acorde 
greutate adopŃiei de către Bharata / India, notând doar că urmaşilor Garga şi Bharadvaja nu le erau premise 
căsătoriile între ei.  

Oricum, manualul de revelaŃie vedică ‘Srautra Sutra’ al lui Asvalayana a notat în lista de nume a dinastiei 
Bharadvaja pe Garga, prin 4 seturi de identitate sacră ‘Pravara’ (însemnând de excelenŃă), ca supremi ‘rişi’, adică 
sfinŃi: 

• Angirasa, Barhaspatya, Bharadvaja, Gargya şi Sainya 
• Angirasa, Barhaspatya, Bharadvaja, Sainya şi Gargya 
• Angirasa, Gargya şi Sainya 
• Angirasa, Sainya şi Gargya 
Prima şi a treia înşiruire sunt concordante listelor genealogice dar a doua şi a patra violează ordinea prin 

introducerea Sainya înainte de Gargya, însă ceea ce este important e numărul de rişi / sfinŃi ataşaŃi: cei din rândurile 
de câte 5 nu aveau voie să se căsătorească între ei. Pe lângă faptul că Garga erau descendenŃi Bharadvaja, motivul 
restricŃiei a fost suprapunerea cu rândurile de câte 3 sfinŃi unde apăreau Bharadvaja cu cele de câte 5 sfinŃi unde 
apăreau Garga: rândurile Bharadvaja de câte 3 sfinŃi cuprindeau Angirasa şi Barhaspatya, repetaŃi în rândurile 
Garga de câte 5 sfinŃi, ceea ce însemna că aceia erau comuni pentru Garga şi Bharadvaja, deci ‘samana-gotra’ 
(adică înrudirea), exista între Garga şi Bharadvaja, de aceea căsătoriile între ei fiind oprite. Acele relaŃii apropiate 
dintre Garga şi Bharadvaja au fost consolidate: primul făcea parte din dinastia lărgită Bharadvaja şi provenind din 
ea, căsătoria nu era permisă; însă aşa convenŃie nu se aplica pentru Garga din listele scurte de câte 3 sfinŃi, ce nu 
erau rude cu Bharadvaja, ci cu Keval dintre puternicii zei Angiras (confirmări fiind conferite şi de alte liste Indiene, 
ca ale lui Ajamidha, Kanva, Mudgala, etc. ce de asemenea s-au referit la directa ascendenŃă Angiras). Sutra 
‘Apastamba Pitrmedha’ - deoarece în perioada vedică ordinea numelor era foarte importantă - a confirmat prima 
linie scurtă: Angiras - Gargya - Sainya; învăŃatul Katyayana chiar a precizat că discipoli ca Tittiris, Kapibhumis şi 
Khandins au adoptat-o în uz (ei fiind brahmanii cei mai buni ai lui Kutsa / unul dintre patriarhii hinduşi). 

Mai mult, Puranele - printre care Srauta Sutra - l-au descris pe Garga ca unul dintre cei 33 de profeŃi ai 
Vedelor, fiind un Angiras (=îngeraş în Română), Garga realizând imnuri, ca ‘Mantra-Kara’. Purana Matsya (24, 
195) a confirmat că Garga era un vlăstar ‘Pravara-riş’, adică sfânt.  

Corespunzător celei mai lungi epopei hinduse, Mahabharata (9, 51), un Gargya a avut prenumele Kuni şi a 
fost foarte faimos, ca profet puternic, practicând o penitenŃă severă; prin puterea sa mintală, a reuşit să se aleagă cu 
fiica Subhru, fiind foarte mulŃumit de ea, după care a părăsit lumea pentru Rai”. (Ea a urmat severa pocăinŃă a tatălui 
Gargya şi n-a consimŃit să se mărite, însă pentru a ajunge în Rai trebuia să fi fost căsătorită, ca atare convingându-l 
cu greu pe profetul Sringavat să se însoare doar pentru noaptea morŃii cu ea).  

“Mahatbharata (12, 59, 117) a înfăŃişat legăturile unui Garga cu regele Vainya, ce s-a străduit să 
depăşească o secetă existentă din timpul domniei tatălui său. Tot Mahatbharata (9, 36) a descris un bătrân Garga ca 
proeminent astrolog, care poseda cunoaşterea timpului, planetelor, aştrilor şi a mişcărilor lor în amănunte; de 
asemenea, ştia semnele bune dar şi despre calamităŃi. El a trăit pe malul Sarasvati / Ghaggar, în locul numit 
Gargasrota, considerat a fi destinaŃie de pelerinaj: ‘Celebrul Gargasrota era un loc sacru pe malul fluviului 
Sarasvati / Ghaggar, unde ilustrul bătrân Garga, având sufletul curăŃat de penitenŃă ascetică, a atins cunoaşterea 
timpului şi a cursului său, deviaŃiile corpurilor luminoase de pe firmament şi toate semnele de bun şi rău augur. De 
aceea, acel loc, s-a numit după numele lui: Gargasrota. O, rege Balarama, acolo înalt binecuvântaŃi sfinŃi, supuşi 
unor jurăminte extraordinare, mereu îl aşteaptă pe Garga, pentru obŃinerea cunoaşterii timpului; mânjiŃi cu pastă 
albă de pe jos, refăcuŃi cu baie acolo, mulŃi asceŃi şi-au curăŃat astfel sufletele în mod corespunzător’.” ObservaŃie: 
referinŃa la staŃiunea Gargasrota era din mileniul IV î.C., căci Balarama a fost fratele mai mare al lui Krişna (ambii 
botezaŃi de Garga / Gherga). 

“În ultima scriptură a cărŃii cunoaşterii Veda - volumul despre vrăji Atharva Parisiştas - au apărut anumiŃi 
termeni astrologici în coroborare cu ceea ce a evidenŃiat Mahatbharata. Purana lui Vişnu (2, 5, 26) a specificat de 
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asemenea că Garga a practicat astrologia; un Garga l-a mulŃumit prin rugăciune pe Seşa, şeful Naga (populaŃia 
străveche din N Indiei, aflată în Caşmir, Tibet, Iran, Afgani-stan, etc.) şi a învăŃat de la el întreaga astrologie, 
devenind capabil să prezică evenimente viitoare la vederea semnelor acelora. 

Puranele au păstrat unele poveşti legate de Garga. Se pot aprecia valorile lor din punct de vedere socio-
istoric. Purana Matsya (cel mai vechi text ce a consemnat că primul avatar al lui Vişnu a fost Matsya, al cărui simbol 
era peştele) l-a descris pe Garga ca preceptorul / educatorul celor 7 fii ai profetului Kausika, consilierul lui Rama. 
După decesul lui Kausika, o foamete i-a lovit orfanii şi Garga, având milă de ei, i-a invitat la cireada lui de vite. 
Într-o zi, fraŃii au fost foarte supăraŃi şi au propus mâncatul cărnii de vită. Au oferit răposatului lor tată carne de vită 
prin ritualul Sraddha şi au mâncat restul. ViŃelul l-au dus preceptorului / educatorului lor Garga, afirmând că vita a 
căzut victimă unui tigru. Această istorisire de fapt accentuează virtuŃile ritualului Sraddha de ospăŃ somptuos, 
personalitatea lui Garga fiind împinsă în fundal. Garga a apărut ca un om drăguŃ, practicant al ritualului vedic de la 
asfinŃit de observare a imaginii şi vita a apărut pentru sacra împlinire a dorinŃelor.  

Purana lui Vişnu 5, 6 a consemnat că bunul Vasuveda l-a trimis pe Garga de la Mathura la Go-Kula (o 
distanŃă de 13 km) pentru a-i boteza cei 2 fii ai săi - Balarama şi Krişna - cu ceremonia de purificare prin baie. 
Garga a fost la Gokula şi în secret a făcut ritualul special pentru băieŃi ‘samskara’, dând numele de ‘puternicul 
Rama’ băiatului cel mare şi Krişna următorului”. E de ştiut că tatăl lor era din clanul cosmic Vasu iar Devaki, mama 
lor, era din clanul solar Aditi, botezul ce a fost în 21 VII 3228 î.C. fiind secret de teama regelui Kamsa, căruia o 
profeŃie i-a dat vestea că urma să-şi aibă sfârşitul datorită unuia din fiii acelora şi de aceea le omora pruncii (s-a 
întâmplat că după ce a crescut, Krişna a împlinit profeŃia şi a rămas astfel în istorie, pe lângă faptul important că a 
fost avatarul lui Vişnu).  

Purana lui Brahma (12, 14) a menŃionat alŃi Garga, unul contemporan cu războinicul rege Janamejaya: 
acela l-a ucis pe fiul preotului Garga, ceea ce a atras mânia tatălui, întâmplându-se ca imediat după blestemul 
pronunŃat de el un car moştenit de-a lungul generaŃiilor în familia regală de la Yayati - fondatorul dinastiei lunare - 
să fie distrus. Un Gargya - descendent al lui Garga - a apărut în acelaşi document într-un incident ce a dezvăluit 
originea regelui Kala-yavana: Odată Vrikadevi, soŃia lui Sisirayani / Saisi-rayana Garga, a vrut să testeze virilitatea 
lui Gărgya / Gherghia. Însă acela ne-ejaculând, a fost supus batjocurii publice, în Adunarea Yadava. Fiind astfel 
ofensat şi furia crescându-i, a plecat spre sud, unde a rămas în pocăinŃă dură, voind a avea un fecior care să facă 
ravagii printre cei din Adunarea Yadava. L-a divinizat pe Mahadeva / Şiva, hrănindu-se cu pilitură de fier şi 
înfăŃişarea sa a devenit întunecată. După 12 ani, Şiva / Mahadeva l-a mulŃumit făcându-i hatârul că ar putea procrea 
un fiu corespunzător dorinŃei sale. Atunci s-a întors la Mathura şi a încercat să-şi satisfacă pofta carnală când a 
întâlnit o viŃea. Acea Gopi n-a fost altcineva decât o nimfă deghizată în viŃea; aşa însămânŃată, i-a făcut un copil. Ca 
rezultatul favorii făcute de Şulapani / Şiva, femeia lui Garga a născut feciorul cunoscut drept Kala-yavana. Garga l-
a înscăunat rege şi s-a retras în pădure. 

Harivamsa Purana - prelungire a Mahatbharatei - prin capitolul 35, ce se referea la dinastia lui Krişna, a dat 
o altă versiune întâmplării: ‘PrinŃesa Vrikadevi, fiica regelui Devala ce domnea în Regatul Trigarta (cu capitala în 
actualul oraş Jalandhar 31,19 lat. N, 75,34 long. E), a fost soŃia preotului curŃii regale, Şaişiraiana din clanul Garga. 
Fratele ei, preotul familiei regale Yadav, a vrut să ştie despre cumnatul Garga dacă e suficient de bărbat ori eunuc, 
deoarece nu ejacula. După 12 ani, înfăŃişarea lui Garga a devenit întunecată datorită umilinŃei la care a fost supus; 
atunci, el a avut un act sexual cu o viŃea: de fapt, era o nimfă deghizată, ce a născut un puternic şi infailibil semen 
Gărgya (adică aparŃinând clanului Garga). Apoi, nevasta acelui Gărgya / Gherghia l-a făcut pe puternicul Kala-
yavana, protejat de Şulapani / Şiva, purtat în bătălii de armăsari cu coarne. Acel fecior a fost dat spre creştere regelui 
fără urmaşi Yavana / Ionian şi a devenit Kala-yavana, regele Ionienilor, lui alăturându-se mulŃi dintre Indienii 
Mleccha. Dornic de război, a început căutarea celor mai buni brahmani. Profetul Narada (părintele dansării yoghine) 
i-a spus de clanurile Vrişni şi Andhaka, aşa că a invadat capitala Mathura (27,27 lat. N, 77,43 long. E) cu o armată 
uriaşă şi a trimis un sol acelor clanuri. Fiindu-le teamă de Kala-yavana, clanurile s-au întâlnit într-un sfat prezidat de 
cel mai inteligent dintre ei, Mahamati. SperiaŃi de Jarasandha, au decis - considerând că e voinŃa lui Şiva - să 
abandoneze frumoasa localitate Mathura, intenŃionând să se stabilească în Kuşasthali / Dvaravati’.”  

Epopeea Mahatbharata a descris moartea în secolul XXXII î.C. a lui Kala-yavana: însuşi Krişna, fiindu-i 
frică de el, l-a condus în peştera unde trăia prinŃul Muchukunda - din aceeaşi dinastie solară cu a invadatorului 
Ionian, având strămoşi comuni - acela fiind ştiut că avea puterea în întunericul unde stătea în meditaŃii prelungite să 
ardă din priviri pe cine rămânea privirea sa pironită şi astfel Kala-yavana a devenit cenuşă (după acea faptă, prinŃul 
s-a dus la poalele Muntelui Meru, în Badarikacrama, pentru a-şi ispăşi păcatul făcut iar oastea Anatoliană s-a risipit, 
în Delta Indului unii devenind cultivatorii de orz Yavana / Yona, după cum au arătat în secolul III î.C. Edictele lui 
Aşoka). Sunt de remarcat compoziŃiile Garga că au modificat originalul Mesotopotamian al oracolelor, astfel încât 
să corespundă concepŃiei Indiene de societate, incluzând datoria celor superiori de a organiza ceremonii de 
sanctificare / în Antichitate fiind o realitate circulaŃia chiar lunară a mesajelor între India şi Anatolia, pe ceea ce s-a 
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consacrat ca Drumul Mătăsii; YavanaCarya / Yavana (însemnând Ionian) relevă migraŃia Garga din N Indiei în V 
Anatoliei, interacŃiunea cu Grecii apărând şi în Gargi Samhita, naraŃiunea respectivă Ghergană începând cu fapte 
istorice ale mileniului IV î.C., până în mileniul I î.C., Indienii ştiindu-i pe savanŃii Ionieni ca “Garga-charyas”, 
adică “învăŃăceii Garga”. O evidentă similitudine este la astronomul Garga-Carya = Gherga Carianul, autorul 
primei lucrări de astrologie din lume: Garga Hora. E de remarcat că la fel cum Gargarii / Gherganii din N Indiei 
au ajuns în Ionia prin valuri de migraŃii începând cu mileniul VI î.C. şi cei de acolo au ajuns în N Indiei, mai ales 
organizat în mileniul I î.C., inclusiv prin invazia lui Alexandru cel Mare din 326 î.C. dar şi după aceea (la sfârşitul 
mileniului I î.C. chiar ajungând să existe Regatul Indo-Grec pe aria fostei CivilizaŃii Ghaggar).  

“Un Garga a fost preotul prinŃului Arjuna, fiul regelui Kartavirya. Când Arjuna a preluat domnia, a fost 
îmbogăŃit de acela: l-a implorat pe preotul Garga să-l sfătuiască şi a aflat că trebuie să-l venereze pe Datta, fiul lui 
Atri. Garga i-a spus că mai demult uriaşii Daitya au fost nimiciŃi de către Datta (care era avatarul Sfintei Treimi 
Brahma-Vişnu-Şiva). Garga a zis că uriaşii Daitya împreună cu populaŃia Danava (din Bazinul Ghaggar, după 
numele căreia au apărut denumirile unor ape curgătoare ca Don, Dunăre, etc.) odată - la sfatul piosului Deva / 
Brihaspati - au invadat tărâmul îmblânzit de Datta, care pe atunci se iubea cu Lakşmi, Mama Divină. Deoarece 
uriaşii Daitya au răpit-o pe Lakşmi din sihăstria lui, Datta i-a exterminat. Arjuna - acŃionând la sfatul lui Garga - l-a 
divinizat pe Datta, ce l-a avantajat cu o domnie dreaptă, prosperă şi glorioasă; Arjuna era din clanul Haihaya 
(descendent din Yadu, venit dinspre apus în actualul Maheshwar 22, 18 lat. N, 75,58 long. E), însă e dificil de 
stabilit care Garga a fost acel preot, mai ales că documentele sunt mult ulterioare faptelor. 

Sutra - adică documentul - Sankhayana Grhya (3, 4, 10) face referire la Gărghia. În Rig Veda, versurile 6, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 47 şi în Sama Veda, versurile 1, 2, 12, 13, 80, 95,1220 îl au ca autor pe Garga, care l-a 
întâlnit pe Indra; de altfel, lucrări ca Bhumika Palakşana, Candra Pratipadika, Grahasamgraha, Grahayuddham, 
Grihalagnava, Utpatalakşana, etc. sunt atribuite tot autorilor Garga”. 
 

Cronologia conducătorilor Indiei 
 

 
ÎnŃeleptul Garga 

 
În tradiŃia vedică, Indra era “rajahul zeilor” iar rajahul era Indra oamenilor: conducătorul era întruchiparea 

umană a ideii de axă a lumii, de principiu ordonator, puterea sa fiind considerată de natură divină; de aceea, funcŃiile 
statale erau completate cu atribuŃii religioase, existând un paralelism şi interdependenŃă între ierarhia divină şi cea 
pământească: regele avea cea mai înaltă demnitate pământească (cei mai vechi din dinastie fiind consideraŃi ca 
trimişii regelui zeilor); funcŃia regală era asociată justiŃiei, ordinii, asigurării şi apărării prosperităŃii populaŃiei 
regatului, conducătorul întrunind calităŃile eroului, sfântului, înŃeleptului şi tatălui iubitor.  

Gherga / Garga a fost urmaşul direct al divinului Angiras din secolul LXIII î.C. (ascendenŃă 
corespunzătoare tuturor surselor, cu datare conform istoriei Indiei); Angiras a fost unul dintre cei 7 patriarhi - foarte 
înŃelept, cu pădurea ca mediul său favorit de trai - menŃionat de toate cărŃile Vedelor, el formulând magia din ultima 
carte a Vedelor (cu aspecte regăsite similar mult ulterior de pildă şi la HitiŃi), fiind considerat “pitris”, adică 
părintele oamenilor: Tatăl. 

La sfârşitul mileniului V î.C., neamul Gherga a ajuns foarte puternic şi respectat în Bazinul Ghargar / 
Ghaggar şi începând cu mileniul IV î.C. mulŃi au ajuns printre conducătorii Indiei, dintre care câŃiva foarte 
importanŃi printre cei vechi au fost: 
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Odată cu începutul perioadei vedice (când a început şi “Timpul celor 7 Râuri”, ce a Ńinut până la trecerea în 
nefiinŃă a lui Krişna), adică la mijlocul secolului XXXIX î.C., familia de preoŃi Garga a luat puterea în Bazinul 
Ghaggar, dominaŃia pe malurile uriaşului fluviu fiind până la gurile sale, unde era Regatul Gujarat - denumire 
provenind din Gaya, Marea Mamă a Epocii Pietrei - determinând dinastia solară Iksvaku să se mute pe Gange 

(dinastia lunară condusă de Nahuşa rămânând pe Valea Sarasvati / Ghaggar); de altfel, studiile genetice ale 
UniversităŃii Americane Princeton au demonstrat că toŃi Gargarii de acolo erau Caucazieni. Atunci Garga a 
compus imnul lui Indra aflat în Mandala 6 din Rig Veda, prima scriptură Sanscrită.  

La sfârşitul secolului XXXVIII î.C., Sfântul Garga - înrudit cu Bhardavaja / de la care a provenit numele 
iniŃial al Indiei - a condus în Bazinul Ghaggar; în timpul său, Videgha Mathava a fost în fruntea primei migraŃii, 
spre răsărit, în regiunea Bihar (fostă “Pelasa”: cea mai răsăriteană zonă Pelasgă), unde şi în prezent se găseşte 
localitatea Garghi / Gargi 24,18 lat. N, 85,46 long. E. 

La mijlocul secolului XXXIII î.C., contemporan cu apariŃia conceptului “Asura” (“Asu” însemnând 
“spirit”, având sufixul “Ra” pentru “conducător”), Garga a condus într-o coaliŃie împreună cu fraŃii săi Nara şi 
Mahavirya. GeneraŃia următoare, care a şi încheiat “Timpul celor 7 Râuri”, a fost cu Garga la putere, atunci fiind 
respinsă invazia Dasa din N condusă de Pipru. 

În N Indiei Gargyayana la sfârşitul secolului XXIX î.C. a fost primul rege Gargar din “Era Întunecată”. 
Atunci a fost maximul CivilizaŃiei Ghaggar şi carele - tocmai apărute - erau utilizate frecvent. 

În a doua jumătate a secolului următor, 2 regi succesivi - Gargya I şi Gargya II - cu care a fost înrudit 
Gautama, fondatorul logicii Indiene, au condus (în timpurile lor şeful arhitecŃilor a fost Şarvadata / Sharvadatta 
Garga, însă atunci au început mutările organizate de populaŃii şi spre apus: condiŃiile climatice din Bazinul 
Ghaggar au început să se înrăutăŃească); în 1579, profesorul Belgian Bonaventura Vulcanius a scris în legătură cu 
Gauta - din care au derivat denumirile Gutilor / GuŃilor, GheŃilor / GeŃilor şi GoŃilor - că: “Nu pot să trec sub tăcere 
faptul că întotdeauna am fost admiratorul acestui nume prin excelenŃă nobil al unui neam, care crede din adâncul 
inimii lui în nemurirea sufletului, căci după judecata mea, condamnând puternic moartea, capătă un curaj neŃărmurit 
de a înfăptui orice; neamul GeŃilor - numiŃi şi Gauta / GoŃi, rădăcina fiind Ghe, adică Pământ - s-a ivit dintotdeauna 
aşa de la natură, fiind un popor cu totul aparte şi veşnic”. 

Arheologic, sigiliile regale Garga din perioada vedică au fost găsite prin mai multe locuri în Bazinul 
Ghaggar (pe lângă mărturiile Sanscrite din documente despre Garga, unele transmise de-a lungul multor generaŃii 
pe parcursul unor intervale impresionante de timp doar prin grai, până au ajuns să fie scrise); de altfel, vechile 
portrete din zonă înfăŃişau aspectele Caspice ale locuitorilor.  
 

 
 

În 1894, Britanicul James Hewitt a studiat “Rasele conducătoare din timpurile preistorice în India, Sud-
Vestul Asiei şi Sudul Europei”: “Cu toată multitudinea de dovezi istorice, n-aş fi putut scrie despre evoluŃia 
progresului civilizaŃional fără ajutorul miturilor transmise verbal de-a lungul generaŃiilor, fără vechii preoŃi, deduceri 
din alte discipline - ca botanica şi zoologia - ori rămăşiŃele descoperite. În N Indiei, unul dintre fiii ZeiŃei Mamă - 
numită de Finezi ca Il - a fost Kuru. Prefixul Kur apare cu variaŃii Asiriene ca Gar-du, Kar-du, Gordiani, etc. şi la 
Kurzii Armeniei (din fostul vulcan Ararat curge Râul Kura în Marea Caspică, denumire derivată de la KasiŃi / 
Cuşani); acolo au fost “marii” GeŃi - sau MasageŃii - cu mulŃi agricultori, având ca totem vaca dătătoare de lapte şi 
taurul: dominanŃii printre Kurzi erau agricultorii Gar-an, care vorbeau limba Ariană, fără amestec Semit. Zeul lor 
era Ghur: aceeaşi denumire o are casa la hinduşi. Acei oameni au fost apoi denumiŃi mult mai târziu de Asirieni ca 
Gur-du sau Guti: ei erau urmaşii mamei Indiene Gauri şi ai lui Gur. Ei - care în India au format Dinastia Kuru - 
au fost în Mesopotamia conducătorii Girsu (înainte de aceea, în Asia Mică s-au unit cu Amazoanele, organizarea 
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acelora fiiind conformă matriarhatului Indian). În India s-a instaurat şi navigaŃia, începând cu portul Dwarka / Ila-
pura (oraşul zeiŃei Il / Ida), cu rute îndeosebi către apus - unde oamenii se pictau în roşu - ajungându-se la comerŃ cu 
Dardanii, marea rasă Troiană. Rasa regală Ram, formată din urmaşii zeului-soare Ra, în afara Indiei a avut prima 
colonie în Insula Bahrain: cel mai bun loc de cules perle din Golful Persic; de acolo a ajuns la Ur în Mesopotamia, 
deschizând comerŃul până la Mediterana şi a intrat în Egipt (descendenŃii acelor mari călători, comercianŃi şi 
colonişti sunt acum în N Indiei jainii, care se definesc şi ca fiii lui Ka / Ga). Pătrunderea vinului printre supuşi a 
determinat revolta ariană, cu abstractizarea religioasă şi împărŃirea pe caste; printre noile reguli apărute a fost şi 
aceea că proprietăŃile nu mai erau comune, ci ale unor familii conducătoare. Astfel, au început să se evidenŃieze eroi 
individuali (mai ales războinici Nordici, a căror glorie militară şi distincŃie personală le reflectau ambiŃiile), care 
erau foarte mândri de clanurile lor şi de strămoşii lor, ca de exemplu Ghilga-meş / Hercule la Greci, ş.a. ZeiŃa-
Mamă din Troia - dezgropată de Dr. Henry Schliemann - aparŃinând începutului Epocii Bronzului, poartă simboluri 
ale ritualului Indian, aşa cum erau pe altarele primitive; de altfel, identitatea numelor şi atributelor zeilor timpurii din 
N Indiei şi din Mesopotamia reflectă concepŃiile religioase similare ale celor 2 zone, amândouă conectate apoi şi cu 
Egiptul. În vechea Indie, festivalul începutului de an era apropiat de 23 aprilie, ceea ce acum în calendar corespunde 
Sfântului Gheorghe, nume ce Grecii l-au dat unor agricultori dar care în Siria şi Palestina era venerat ca Gherghis / 
Ghergas sau El Khudr (prin particula El se indica divinitatea, provenind din Marea Mamă Il, numele dat ei de 
Finezi în cea mai mare vechime / la Basci: Ilu; prefixul s-a regăsit Medieval în Orientul Mijlociu ca El sau Al / ca Io 
la domnitorii Români). Lydda (azi Lod / Israel) e oraşul sfânt al lui George, acelaşi loc fiind căminul lui Khudr, al 
cărui festival e celebrat anual în 23 aprilie, odată cu creştinul Gheorghe iar localnicii îl denumesc ca profetul Ilie; 
iată astfel transferul divinităŃii Nordice şi Mesopotamiene Il în Il-ie: Ilie. Locaşurile de cult sunt pe toată coasta Est 
Mediterană şi tradiŃia înregistrată de istoricul Al Masudi în secolul X relatează cum Ghergas / Gherghis a fost 
trimis de Dumnezeu - în timpul vieŃii lui Mahomed, adică secolul VII - să-l convertească pe conducătorul Mosulului. 
Prin Gherghis (Grecul Gheorgos) sau Khudr sunt de înŃeles aceleaşi persoane mitologice, sărbătorite cu ocazia 
sosirii ploilor de vară / musonice în N Indiei - locul de provenienŃă - fapt găsit în Mahatbharata: ‘Gânditorul’ Manu - 
aşa după cum era înfăŃişat în cele mai timpurii reprezentări - a făcut libaŃii pentru ploaie şi steaua fiilor lui Cuş 
(prototipul crucii Svasticii, cel mai vechi însemn divin găsit în Girsu / Mesopotamia) a devenit semnul Ankh al lui 
Horus. Sfântul Gheorghe, apărătorul Crucii, a apărut pentru creştini ca din Capadochia, cea mai mare regiune 
Anatoliană - vecină cu Mesopotamia - unde ploaia fertilizantă este necesară (e de remarcat că Bascii au preluat 
agricultura, inclusiv semănatul orzului şi cultul taurului, din Asia Centrală şi Anatolia); sărbătorirea lui era corelată 
din mare vechime cu circuitul Pleiadelor pe cer - timpul ştiut ca Paşti / când oul lumii a fost creat - Romanii 
celebrând momentul prin Festivalul Palilia / Pălălaia (când sacrificau şi cai în mod similar cu sacrificiul regal al 
calului din N Indiei, ritual încă practicat de Vogulii Ugro-Finici). Hari, zeul naturii din N Indiei (sursa derivării în 
Horus la Egipteni, Hermes la Greci, Sarmis la GeŃi, ş.a.) era dintre oamenii neolitici ai râurilor de pe Valea Yamuna 
- a gemenilor - de unde s-a transmis până în Anatolia ceea ce a consemnat Rig Veda pentru femeia lui ca Lada, 
devenită acolo Leto iar ulterior la Slavi Rada şi gemenii: Artemis / zeiŃa nocturnă, Apollo / zeul diurn. Numele şi 
atributele Marii Mame, ca şi conceptul facerii lumii, provenea din mitologia Ugro-Finică, ea fiind mama din 
GandHari a lui Rama şi a Cuşanilor, acei vechi şi mari comercianŃi din NV Indiei şi Delta Eufratului (KuşiŃii din S 
Egiptului aveau aceleaşi simboluri). Procesul amestecului raselor este pe deplin atestat şi prin schimbările lingvistice 
ce s-au evidenŃiat în limbile Fino-Ugrice şi Indo-Europene, ce au evoluat din monosilabice, aglutinante, la stagii 
evoluate, reflectând diferitele stagii ale civilizării: conform Dr. Paul Topinard, rezultatele erau ale organizării 
cerebrale ale celor care utilizau limbajele respective, până la aspirarea K în moderatul G / de pildă de către Ariani. 
Limbile Finice ale rasei brahicefale (cu capul proporŃionat în dimensiuni, nu aplatizat ca la cea dolihocefală, care 
avea craniul alungit din faŃă către spate) făcea dificilă pronunŃarea G şi de aceea K a ajuns mai răspândit printre acei 
vorbitori. Rutele brahicefalilor care au intrat în Europa sunt arătate de prevalenŃa tipului de craniu brahicefalic 
printre Slavi şi Români, difuzie dovedită şi de gorganele - mormintele rotunde - ce până în Epoca Bronzului au 
ajuns în Europa. Pe de altă parte, interschimbarea literelor contrastează cu cea utilizată de vânătorii dolihocefali: 
astfel de exemplu cuvântul ‘ghard’ folosit de Ariani pentru ‘inimă’ s-a transformat în ‘cord’ printre Greci şi 
Romani, sub influenŃa Finezilor, aflaŃi pe atunci în centrul Europei; străvechea rădăcină ‘gh’ a luat apoi diverse 
direcŃii. Numele inventatorilor focului, notat Sanscrit Bhar-ga (devenit Bharata în India) a fost transmis de rasa care 
l-a dus până în Asia Mică pe Ida, ajungând acolo ca ‘Frigieni’ pentru fiii focului: o influenŃă Fineză, Nordică. E de 
remarcat că în matriarhatul timpuriu din India, cultivatorii la început nu foloseau vite în lucrul câmpului, ci munca 
manuală şi beŃe ca plug; descendenŃii din rasa lui Gauri / Durga - soŃia lui Şiva / Rudra - ştiuŃi ca fiii stăpânii vacii, 
au fost cei care au adus în India vitele folosite în alte părŃi pentru agricultură, însă ei nu consumau lapte (majoritatea 
oamenilor având diferite grade de intoleranŃă faŃă de lapte, fruntaşi fiind Asiaticii) şi în bogatele păduri / jungle 
Indiene folosinŃa lor pentru lucrări agricole n-a fost posibilă: împreună cu un complex de împrejurări s-a ajuns la 
conceptul vacilor sfinte. Rasa descendenŃilor din Mama Divină avea ca simbol o ideogramă triunghiulară, regăsită 
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apoi la Sumerieni dar şi la CuşiŃi, HitiŃi, ş.a., sugerând Muntele Sfânt Ida, al patroanei vitelor, venerată în Bazinul 
Sarasvati (teologia Egipteană a numit-o Isis); ea ca zeiŃă a naturii nu stăpânea doar animalele, ci şi norii, respectiv 
ploaia.  
 

 
 
În timp, rolul său s-a schimbat, unele atribute fiind preluate de patriarhatul Nordic, ca asocierile cu taurul şi 

fulgerele, culoarea roşie ca a vitelor păstrându-se ca emblematică la ambele părŃi, mai ales că era întreŃinută de 
simbolistica focului. Primele comunităŃi deplasate în afara Indiei cu acea paradigmă a Epocii Pietrei au fost în 
Canaan şi cele denumite de vechii Greci ca Amazoane, ajungând până pe Masivul Ida din Frigia. Festivalul Roman 
Palilia era Ńinut în onoarea zeului aratului Gheourgos - lucrătorul pământului - care a devenit în actualul calendar 
Sfântul Gheorghe, însă care iniŃial a fost divinul plugar; sărbătorirea lui acum este în 23 aprilie şi Festivalul Palilia 
Ńinut în 21 aprilie pretutindeni corespundea aniversării zeiŃei Artemis, mama rasei agricultorilor. ToŃi care luau parte 
îşi spălau mâinile în roua proaspăt strânsă - ritual al agricultorilor Nordici - după ce aprindeau cu scântei de cremene 
focul sacru din paiele de fân şi-şi purtau animalele prin el, rugându-se pentru rezultate bune în anul agricol ce 
începea (purificarea cu sfânta rouă stropită peste foc era consacrată celor 2 creatori ai vieŃii, simbolizaŃi prin apă şi 
foc). În N Indiei, ceremonia de încheiere a sacrificiului Soma era prin ritualul Gărha-patyă (când stăpânul 
gospodăriei muta cu torŃe focul din vatra sa circulară pe o movilă făcută la răsărit, unde era întreŃinut pentru 
petrecere, începând cu fierberea laptelui, pentru ca să-l purifice), invocând prin imnuri binecuvântarea locuinŃei şi 
ridicând braŃele spre cer - ca un pom - în ideea Ka; pomul Ka era udat de Soma - apa vieŃii din Rai - iar mesajul 
divin venea din Rai prin păsările sacre, considerate îngerii trimişi de către Tatăl Ceresc fiilor săi. Pomul 
credincioşilor - acelaşi la Adam şi Eva - era sacru pentru rasa matriarhală unită cu fiii păstori ai Idei; în N Indiei 
printre ei erau sătenii Anu, denumiŃi de Mahatbharata ca Mleccha, regăsiŃi în Canaan ca Hevei (una dintre cele 7 
populaŃii acolo dinaintea invaziei Evreilor), care aşa îşi proclamau ascendenŃa maternă. Pe de altă parte, în Bengal / 
NE Indiei, totemul strălucitorului Garg / Garga a devenit foarte răspândit; numele Garga era purtat de brahmanii 
care aveau obiceiul de a-şi tăia părul specific şi lucrau alama, apăruŃi acolo - cronologic - odată cu introducerea 
castelor şi a obiceiurilor Kuşane / Cuşane. Rădăcina Gar - regăsită în Gar-Gar - era în legătură cu vulturul Garuda 
(pasărea Phoenix) şi barza Garwe. Pe ruta migraŃiei ulterioare a GeŃilor din NV Indiei prin V Mării Caspice în V 
Mării Negre s-a răspândit iniŃial modelul locuinŃei cu fronton / cerdac, având intrarea marcată de craniile 
animalelor-totem înfipte în Ńăruşi (cu răspândire până în Pomerania şi Lituania), ce a înlocuit vechiul tipar al caselor 
rotunde - ca fagurii stupului - ale primitivilor”. E de remarcat că sinonim “Gânditorului” Manu - părintele oamenilor 
- din Bazinul Ghargar, “Gânditorul” s-a regăsit în Bazinul Dunării, împreună cu soŃia lui, odată cu primul val 
Gorgan (mileniul V î.C.): 
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Hinduşii denumeau cu Garuda / Girda - numele păsării Phoenix - ConstelaŃia Vulturului (versiunea 
Perşilor era Gherges). Despre dificultăŃile de pronunŃie ale unor categorii de populaŃii - similar cu problematica G / 
K - a consemnat şi Biblia în Judecători 12:6, ca de pildă pe cei care nu puteau şuiera, respectiv nu rosteau “ş” 
(sinonimi erau Grecii, care preferau “s” în loc). Pe lângă identitatea onomastică dintre Kuşanii Asiatici şi KuşiŃii 
Africani, asemănările religioase şi heraldice au fost strânse în cele 2 zone; în ambele părŃi Gherganii au fost 
dovediŃi genetic şi documentar, fiind de altfel verii biblici ai primilor Cuş (de exemplu, MunŃii Hindu Kuş din 
actualul Afgani-stan au fost denumiŃi MunŃii Gherghi): Vechiul Testament în Facerea 10 a consemnat că primul 
născut al lui Ham a fost Cuş, care “la început” a domnit în Mesopotamia - despre care în secolul I istoricul Evreu 
Iosif Flaviu a scris că a stăpânit şi în Sudul Egiptului - el fiind tatăl celui dintâi viteaz de pe Pământ Nimrod / 
constructorul Turnului Babel şi al lui Rama care a domnit în N Indiei (fratele mai mic al lui Cuş a fost Canaan, tatăl 
lui Gherghe-seu). 

 
 Botezarea lui Krişna 

 
În Bazinul Ghaggar se amintea Potopul (de la sfârşitul ultimei glaciaŃiuni) ca “marea purificare a 

pământului cu ajutorul apei”, acolo practicându-se băi rituale organizate colectiv în piscine special realizate acelui 
scop. “Muni” Garga - versificat în Upanişade - şi-a construit o celebră şcoală cu internat pe malul Fluviului 
Ghaggar / Sarasvati (locul primei civilizaŃii din lume); fluviul, în cursul inferior lat de până la 14 km, curgea din 
Himalaia / Ghoorka în Oceanul Indian (Sarasvati, “o albă frumoasă”, a fost soŃia lui Brahma - creatorul omenirii - 
iar numele utilizat pentru acel mare fluviu dispărut era Ghaggar, numit şi Gayatri / Sarasvati după prima doamnă). 
Trebuie ştiut că un “Muni” era brahmanul care ajungea să-şi cunoască sinele printr-un set de mijloace ca studiul 
Vedelor, sacrificiu, pomeni, penitenŃe, post, etc., ajungând aşa de faimos încât era vizitat de pelerini. La sfârşitul 
“Timpului celor 7 Râuri”, Garga s-a mutat din Dwarka 22,13 lat. N, 68,58 long. E / Regatul Gujarat, înspre răsărit, 
pe malul Râului Yamuna, în Bazinul Gangelui, la Mathura; hinduşii venerează Gangele, crezând că apa sa e 
întruparea zeiŃei purificării Ganga. Gărga / Gherga constant în India a fost reprezentat cu înfăŃişare Caucaziană, în 
contrast cu populaŃia tradiŃională locală neagră (uneori mai întunecată decât cea Africană, ajungând până la a avea 
reflexe albăstrii ale culorii pielii). Garga l-a botezat în Gokula 27,45 lat. N, 77,39 long. E pe Krişna - născut la 20 
VII 3228 î.C. - cu pielea neagră, având reflexe albăstrui, ce în copilărie a fost îngrijit de familia Nanda de acolo.  

 

 
Naşul Garga la botezul lui Krişna 

 
Krişna avea epitetul Govinda, însemnând “cel ce mulŃumeşte vacile”, ajungând să fie divinizat printr-un 

cult solar de către păstori; a fost un maestru al şiretlicurilor şi un războinic nemilos, învăŃat de Garga, cu care a avut 
de-a face până când a fost întronat de acela - ajuns în vârstă - drept rege. În imaginea următoare este înfăŃişat 
bătrânul Garga învăŃându-l pe micuŃul Krişna:  
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Krişna cânta la flaut, bea mult şi a practicat poligamia, având multe femei şi copii. Printre altele, epopeea 

Indiană Mahatbharata relatează în detaliu viaŃa sa, Krişna stabilindu-şi capitala la Dwarka, locul de unde era naşul 
Garga. Într-o dispută chiar cu neamul său, când era deja foarte bătrân, Krişna s-a retras într-o pădure, unde a fost 
atins de o săgeată rătăcită ce l-a rănit în călcâi - singurul său loc vulnerabil - şi din hemoragia cauzată a murit în 
3102 î.C. (în şamanism, cei care aveau spirit protector în general erau invulnerabili la săgeŃi, aşa cum ulterior a fost 
şi Ahile, omorât similar, la asediul Troiei; arcul şi săgeŃile făceau parte din aparatul ascensional şaman, simbolul lui 
Apollo Gergithios fiind săgeata, la moartea lui Ahile el ghidând săgeata lui Paris în călcâiul lui Ahile iar de pildă 
apoi, în mileniul I î.C., la secetă GeŃii săgetau cerul pentru ploaie). Se spunea despre Krişna că a fost personificarea 
lui Vişnu - stăpânul universului - opera închinată lui fiind până în prezent în India “Cântarea Cântărilor”; Vişnu, 
denumit şi Hari / numele generic al Ńăranilor în Paki-stan, cu principalul Ńel de asigurare a triumfului binelui asupra 
răului, în anumite momente adopta diferite ipostaze / avataruri, precum Krişna, înaintea căruia a fost Rama, urmat de 
Buda - însemnând “Iluminatul” în Sanscrită, născut la graniŃa Indiei cu Nepalul în 563 î.C. - ultimul avatar încă 
neapărând (de remarcat fiind că mult ulterior, unii Indieni l-au considerat pe Isus ca un avatar al Domnului).  
 

 
Vişnu 

 
La mijlocul secolului XXIV î.C., al 50-lea rege puranic a fost Gargya, care a iniŃiat o metodă de orientare 

pe secole, consemnată în volumul “ŞtiinŃa vrăjilor” Atharva Veda / de terapie mistică a preoŃilor, cu mult înaintea 
budismului, preluând şi prin culoarea portocalie a Ńinutei ceva din cea roşie anterioară; e de ştiut că avatarul Buda 
(având numele de familie Gautama) s-a născut la Lumbini 27,28 lat. N, 83,16 long. E / Nepal şi că premierii 
Imperiului Pala din N Indiei / Bazinul Gangelui, începând din secolul VIII - care au determinat budismul Tibetan, 
adică religia aceluia adaptată la Tibet - ereditar au fost descendenŃi Garga.  
 

 
Buda 
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Medieval, în acea parte a lumii, în 1539 - 1552 regele Gargaya - suspectat că a aranjat omorârea tatălui său 

pentru a prelua puterea - a condus Regatul Ahom în NE Indiei, ce atunci şi-a avut cea mai mare dezvoltare (cultiva 
mai ales ceai şi mac şi făcea comerŃ inclusiv cu opiu pe Valea Assam / Azem); el şi-a întemeiat în 1540 capitala la 
Ghergod / Ghergong (sau Garhgaon) 26,58 lat. N, 94,37 long. E: un oraş circular, cu 4 porŃi din piatră, având în 
centru un palat cu 7 etaje, ridicat prin lucrul a 15000 de oameni timp de 2 ani (refăcut în 1752, deoarece palatul 
iniŃial a fost distrus). 

Aşadar, după cum a observat în 2002 şi Indologul Andre Couture, botezul bebeluşului Krişna a fost cu 
triplul rol avut atunci de către Garga: ca naşul care a denumit pruncul, ca preotul care a oficiat ceremonia şi ca 
maestrul său îndrumător (funcŃia unui maestru era de a crea alŃi maeştri). Tripla ipostază Gargară s-a datorat 
importanŃei Garga în N Indiei atunci, în mileniul IV î.C.; de altfel, Ghergarii ca naşi, preoŃi şi îndrumători s-au 
regăsit cu deosebit impact în istoria omenirii - de-a lungul timpului, în diverse locuri - nu numai în Asia, ci şi în 
Africa ori Europa. În imaginea următoare este Poarta Templului Krişna din Mathura / India, ce încă are gangul 
intrării în clădirea sa veche ca vestigiu de la sfârşitul mileniului IV î.C.: 
 

 
 

Lucrări Garga 

 

 
Surya, zeul soarelui 
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Printre lucrările în Pali / Prakrit - precursoarea Sanscritei - au fost cele ale lui Rişiputra Garga, adică ale 

fiului lui “Rişi” Garga: “Chandra Prajchapti”, “Nimitta Sastra”, “Rişiputra Samhita” şi “Surya Prajchapti” (despre 
oracole). 
 

 
 
 Pe lângă lucrarea medicală ştiută ca “Tratatul Gherga” - în Sanscrită “Garga Sidhanta” - cele 
astronomice “Garga Hora” şi “Bhava Siddhanta”, cea astrologică “Garga Jakata” şi cele religioase, Ghergarii din 
perioada vedică în N Indiei au mai fost autorii unor scripturi de referinŃă, tratând subiecte variate, ca longevitatea, 
mortalitatea infantilă, Yoga regală (“Raja Yoga”, utilizând meditaŃia Dhyana / devenită “Zen” în Japonia), efectele 
construcŃiilor asupra gospodarilor şi ale corpurilor cereşti asupra oamenilor, meteorologia, etc. Profesorul American 
David Pingree 1933 - 2005 a inventariat multe titluri Garga în Sanscrită, ca: 

• Garga Jataka, lucrare publicată în 1987 de Kasirama Pathaka 
• Garga Muhurta, lucrare copiată de pe un manuscris din Pune / statul Maharaştra 18,28 lat. N, 73,47 

long. E în 1882  
• Garga Prasnavali (şi suplimentul Su Garga Prasna) 
• Jnana Pradipaka (despre Yoga) 
• Jyotişa (însemnând “ŞtiinŃa luminii”) 
• Kakamaithunadarsanasanti, lucrare copiată în 1953 
• Kakamaithunadisanti, lucrare copiată în 1953 
• Kakapindavicara, lucrare copiată în 1736  
• Kakaruta (despre astrologie) 
• Kakasanti 
• Kakasparsanasanti 
• Kăkavaikrtyasanti 
• Karu Tantra (manuscris incomplet) 
• Kerala Prasna, manuscrise copiate în 1855 
• Ketu Pala (însemnând “Artă strălucită”) 
• Lokamanorama, lucrare copiată în 1786 
• Marut Jnana 
• Matrika Sakuna (despre prevestiri) 
• Maunji Patala, transcrisă de pe manuscris în 1936  
• Meghamala, lucrare copiată în 1706 
• Navanitakam, lucrare publicată în 1925 de Kaviraj Balwant 
• Pallikarika 
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• Palli Sarata Santi Vidhana, lucrare copiată în 1676 de pe un manuscris  
• Pasa Kevalî, lucrare copiată în anul 900 de scribul Kalabhaskara şi ulterior de mai mulŃi 
• Prccha Sakunavali, lucrare copiată în 1730 
• Sakunavali, lucrare transcrisă de prietenul Narada şi de alŃii 
• Sarva Prakasa Dipika, manuscris copiat în 1638 
• Svapnadhyaya (despre vise) 
• Şiva Runa, manuscris copiat în 1736 
• Tajikabhavaphala 
• Vastu Sastra, lucrare copiată de pe un manuscris în 1905 (menŃionată în secolul VI de învăŃatul 

Varaha Mihira) 
• Yatra Lagna Suddhi 
• etc. 

 Lucrarea “Garga Paddhati” de Sthapati Garga a cuprins rituri casnice pentru actele de sacrificii, în 
conformitate cu “Yajur Veda”, a doua carte a Vedelor, prin 1597 de versuri; în 1878, lucrarea se găsea în localitatea 
Darbhanga / statul Bihar 26,17 lat. N, 85,09 long. E din N Indiei. 
 

 
  

Societatea Teozofică Britanică a tradus în 1910 marea lucrare Antică a lui Garga-yayana / Gargyayana 
(un “rişi”) numită “Pranava Vada”, însemnând “ştiinŃa cuvântului înspăimântător”; în cele 6 secŃiuni sunt cuprinse 
date extraordinare despre vechea organizare în N Indiei: prezentarea naturii transcedentale a omului, Yoga ca relaŃie 
mutuală, cunoaştere şi dorinŃe (acŃiunea între limite şi absolut), evoluŃia în universul uman, existenŃa şi non-existenŃa 
cu şansele fiecăreia, unicitatea şi eliberarea, autorul catalogându-şi opera ştiinŃifică drept parte a unui sistem 
filozofic de unificare a legăturilor celor prezentate, fiind generos cu detaliile. E de ştiut că denumirea “Pravana” este 
a celui mai sacru sunet, al omului: “Aum”, însemnând “Eu sunt”. ConŃinutul e plin de versuri arhaice dar e foarte 
logic, fiind dedicat celor mai înalte idei despre viaŃa şi evoluŃia umană, cu accente metafizice (adică de cunoaştere 
unitară a regulilor vagi prin fapte concrete). 

Acelaşi autor Yayana Garga a mai realizat lucrări, ca “Yoga Darpana” (un sfert ca lungime faŃă de Pravana 
Vada, document păstrat în localitatea Sonaura 27 lat. N, 83,07 long. E) şi “Tika - comentarii la Purane” (manuscris 
păstrat în localitatea Barauli 26,24 lat. N, 84,35 long. E). 
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Cele 10 povestiri ale iluminatului Garga despre Krişna, într-un amestec Prakrit - Sanscrit, au apărut prin 
“Garga Samhita”, cărora li s-au adăugat la sfârşitul mileniului I î.C. şi cele 2 capitole ştiute ca “Yuga Purana”, 
scrise de un urmaş Garga (singurele texte din India ce au menŃionat invaziile Grecilor şi SciŃilor, Ionienii care - deşi 
consideraŃi barbari de către autor - fiind complimentaŃi pentru vastele lor cunoştinŃe astronomice), la care în secolul 
XIX diverşi Indieni după ce au adăugat manuscrise suplimentare lucrării Garga Samhita, le-au grupat sub 
denumirea “Vrddha Garga Samhita”. Garga locuia în Mănăstirea Gargacala şi a fost cel care i-a căsătorit pe 
părinŃii lui Krişna, le-a botezat pruncul în 3228 î.C. iar apoi a efectuat ritualul încoronării “Rajasuya” lui Krişna şi 
cel regal suprem de sacrificiu al calului “Aşvamedha / Aswa-medha” (închinat zeului cerului dar şi furtunii Indra, în 
N Indiei calul fiind considerat animal şamanic), urmaşii săi fiind apoi preoŃii casei regale Indiene pentru multe 
generaŃii. Lucrarea, scrisă în Prakrit, este în stilul pauranic / puranic “Vaişnav” - adică venerându-l pe Vişnu în 
modul sectar Pancaratra - şi începe cu descendenŃa lui Krişna din Goloka (un îndepărtat tărâm ceresc, considerat 
domiciliu paradisiac, plin de praf stelar şi iluminat de mulŃi sori), cu o perspectivă asupra uşurării Pământului de 
supra-populare şi de despovărarea păcatelor maselor sale, fiind o glorificare a divinului Krişna ca urmaş al lui Vişnu. 
Garga afirma că după universul ştiut mai sunt alte universuri şi că omul e captiv în propriul univers; în 2010, Dr. 
Suvarna Napalat, preocupată de istoria Indiei, anunŃa prin lucrarea “Coridoarele timpului” că Garga exprima legile 
mecanicii cosmice în vechea limbă, conştient de proporŃiile uriaşe şi de relativitate, inclusiv de distorsiunile datorate 
distanŃelor imense.  
 

 
 

“Yuga Purana” - însemnând “povestea vremurilor” - prin cele 16 manuscrise realizate de Garga pe care le 
grupează în capitolele sale, este de referinŃă între producŃiile Sanscrite despre erele omului din cele mai vechi 
timpuri până la momentul consemnării şi cuprinde date istorice de mare importanŃă pentru patrimoniul umanităŃii. 
Garga a legat sfârşitul fiecărei ere - din cele 4 numite “Yuga” - de o mare bătălie: cea cu demonicul Tarakasura la 
sfârşitul erei morale a adevărului / sau de aur, cea cu Paraşurama - însemnând “Rama cu topor” - la sfârşitul erei 
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următoare şi cea fraternală din dinastia Yadav (când accidental a murit Krişna, doborât de o răzleaŃă săgeată). 
Indologi ca Dr. James Mitchiner şi Pradip Bhattacharya au observat în 2004 că Garga în lucrarea sa a cuprins 
relatări unice, ca dialogul lui Şiva cu zeul victoriei şi al războiului Skanda / Kartikeyu, că pomeneşte de 12 regiuni 
ce vor fi populate la sfârşitul timpurilor - adică al erei curente, denumită “întunecată”, ce a început în 3102 î.C. - şi 
că nu cunoştea fenomenul avatar, ceea ce o plasează ca prima dintre Purane (e de observat că începutul ultimei ere 
Indiene coincide în Egipt cu începutul Gherga al faraonilor); de asemenea, interesante în conŃinut sunt condamnarea 
celor îmbrăcaŃi în roşu (vechiul aspect al oamenilor) şi a cerşetorilor, că favoriza viaŃa activă dispreŃuindu-i pe cei 
relaxaŃi, fiind şi în puternică opoziŃie cu sărmanii practicând sacrificiul ritualic prin foc, în sensul că “Garga a 
comentat aspectul social al lipsei bărbaŃilor în unele comunităŃi, văzând extraordinar: datorită deficitului masculin, 
femeile se vor ocupa de cultura pământului şi vor deveni războinice cu arcuri; ele vor face comerŃ prin diverse 
aşezări, în timp ce puŃinii bărbaŃi vor sta acasă, îmbrăcaŃi în roşu”. În imaginea următoare este Skanda, fiu al lui 
Şiva, corelat cu Pleiadele: 
 

 
 

În manuscrisul datat la începutul secolului II î.C. despre Ionieni - notaŃi Sanscrit Yavana - Garga a 
menŃionat că ei au demolat zidurile Patna 25,35 lat. N, 85,07 long. E (capitala Imperiului Maurya, pe malul Vestic al 
fluviului Gange), după care s-au apropiat de Pali, locul naşterii lui Rama, ceea ce a generat anarhie, însă prin lupte 
au fost izgoniŃi înapoi de unde au venit; la Patna au fost găsite monede Greceşti iar prin uciderea ultimului 
conducător al Imperiului Maurya în 185 î.C. s-au confirmat cele consemnate, mai ales că după aceea în N Indiei s-a 
format Regatul Indo-Grec, ce a dăinuit până în anul 10.  
 

 
Manuscris Indian 
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 În spiritualitatea Indiană au rămas legi - din cele despre care a scris acolo şi Garga - ca de genul 
“întotdeauna persoanele întâlnite sunt cele potrivite” (în sensul că nimeni nu intră în viaŃa cuiva din întâmplare), 
“ceea ce se întâmplă este singurul lucru ce se putea întâmpla” (în sensul că nimic din ce se petrece n-ar fi putut fi 
putut să se întâmple altfel), “orice moment în care se începe este cel perfect” (în sensul că toate încep la momentul 
potrivit şi apar în viaŃă exact când trebuie), “când ceva se termină, atunci se termină” (în sensul că dacă ceva a luat 
sfârşit în viaŃă, atunci e bine de acceptat, ca o îmbogăŃire a experienŃei), etc. cu adresabilitatea către cei pregătiŃi să 
înŃeleagă că “nici un fulg de zăpadă nu cade vreodată în locul greşit”. 
 

MigraŃia Garga 
 

 
 

Mutarea Garga / Gherga din N Indiei în Europa a fost dovedită atât genetic, cât şi istoric (însă şi în prezent 
în castele superioare Indiene sunt mulŃi descendenŃi Garga): pe ambele sensuri între Siberia şi India au fost 
interacŃiuni umane, Nordicii după Potop contribuind la dezvoltarea în “Sistemul celor 7 Râuri” a celei mai vechi 
civilizaŃii din lume, în Bazinul Ghargar / Ghaggar (cu apogeul în perioada vedică) şi apoi a fost migraŃia unora - 
între care Gherga - din N Indiei mai ales spre Scandinavia şi Anatolia dar şi Indo-China.  

Un grup internaŃional de savanŃi (Bumbein Dashnyam, Arpita Pandya şi Fabricio Santos de la Universitatea 
Oxford, Evgeny Ginter şi Oleg Evgrafov de la Academia Rusă, Dashnyam Semjidmaa de la Academia Mongolă, 
Tatiana Zerjal şi Chris Tyler de la Centrul InternaŃional pentru Inginerie Genetică şi Biotehnologie din Trieste, Wulf 
Schiefenhovel de la Institutul Max Planck, Lutz Roewer şi Manfred Kayser de la Universitatea Humboldt din Berlin, 
Neale Fretwell şi Mark Jobling de la Universitatea Leicester, Antti Sajantila şi Pia Salo de la Universitatea Helsinki, 
Shinji Harihara de la Universitatea Tokyo, Koji Shimizu de la Universitatea Naruto şi Michael Crawford de la 
Universitatea Kansas) a studiat în 1997 legăturile genetice ale Nordului Indiei cu Nordul său, pe linie paternă, 
privind mutaŃia Gherga ca poliformismul Indic LLY22G, prin împărŃirea din centrul Asiei spre apus în Scandinavia 
şi spre răsărit în Extremul Orient, după cum poate fi observată pe harta următoare mişcarea “grupei 12”, datată ca 
vechime până în perioada ariană: 
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Mutarea grupului genetic Gherga 

 
Prima referinŃă documentară despre migranŃi din India în Ionia a fost despre exilaŃii “Mleccha” din NV 

Indiei - oamenii din Sistemul celor 7 Râuri - care înaintea plecării şi-au tăiat ritualic parŃial părul, la fel cum purtau 
brahmanii Gherga: în perioada vedică, astronomul Garga a afirmat că acei Mleccha au devenit Yavana, adică 
Ionieni (fiind citat despre asta de înŃeleptul Mihira, în Brihat Samhita) iar Garga Hora a notat similar, indicând zona 
lor de provenienŃă Harappa, unde erau denumiŃi Meluha / aceia fiind consemnaŃi şi de Sumerieni, la începuturi. 
Valmiki Ramayana (1, 55) a scris că erau urmaşii lui Vasişta, şeful celor 7 patriarhi; aveau - conform cărŃii a şaptea 
din Mahatbharata - puterea “Asura”, a celor care au colonizat Sumerul (în Orientul Mijlociu, sfintele crânguri - 
zone vegetale consacrate divin - erau denumite “aşera”, patronate de Aşera, ZeiŃa Erosului şi FertilităŃii, în care se 
consumau orgii). La sfârşitul secolului IX î.C., matematicianul Indian Baudhayana (cel care printre altele a indicat 
valoarea numărului “pi”) a scris despre ei că “mâncau carne de vită, vorbeau un dialect ciudat, dispreŃuiau etica 
majorităŃii fiind imorali, etc.”; în secolul X şi analistul Indian Bhattotpala i-a identificat pe Mleccha - termen deja 
consacrat folosit pentru cei din Asia Centrală şi Grecia - drept Ionieni (inclusiv Chandra Chakraberty în “Istoria 
rasială a Indiei” afirmând că “Moloşii Epirului erau Mleccha”). În 2009, cercetătorul Indian Jayasree Saranathan a 
sugerat că aceia plecaŃi înspre Anatolia din N Indiei s-au desprins din dinastia solară înaintea existenŃei lui Rama, 
adică în mileniul VI î.C. (datorită presiunii ordinii de viaŃă asupra poporului, ca urmare a aservirii spirituale a 
brahmanilor şi aservirii materiale a guvernanŃilor / conducătorilor, ceea ce i-a făcut să-şi piardă vechea bucurie a 
existenŃei); de altfel, la începutul mileniului II î.C. unul dintre descendenŃii lui Rama, Avram - numele lui aia şi 
însemnând - ajuns în Canaanul Gherghe-seilor a apreciat învăŃătura de acolo ca să-şi iubească primul născut legitim 
(ce pentru el a fost Isac / strămoşul Evreilor), ajungând să promită aceluia locul în detrimentul lui Ismael, feciorul lui 
mai mare / înaintaşul Arabilor, provenit însă din relaŃia sa extra-conjugală cu o servitoare Egipteană, fapta având 
urmări până în prezent deoarece a fost luată în serios de către urmaşi, cu toate că Avram a promis un teritoriu ce nu 
era al lui - ci al Gherghe-seilor şi rudelor acelora - acolo el fiind intrus după propriile sale vorbe, trăind din 
bunăvoinŃa gazdelor. De fapt, Arabii erau mai vechi decât Avram: “Catalogul” lui Hesiod din portul Cume al 
GherghiŃilor, care conform traducătoarei Felicia VanŃ “a constituit pentru Antici cel mai vechi şi mai preŃios 
document al istoriei ginŃilor şi a familiilor oamenilor iluştri” (păstrat însă doar în fragmente), a consemnat că Arabos 
- strămoşul Arabilor - a fost fiul lui Hermes. Strabon a scris că “Erembii / Arabii (ca şi Etiopienii) erau vecinii din 
Estul Egiptenilor”; Agar - femeia Hamită a lui Avram - a fost Arăboaică, fiul lor fiind un înaintaş al Arabilor iar 
Isac, fiul lui Avram cu soŃia Semită Sarai, a fost strămoşul Evreilor (la Evrei mama face diferenŃa ereditară). În N 
Indiei până în prezent a rămas ca foarte popular portul regal Ghagra (utilizat acum ca de gală, la cununii sau 
sărbători): 
 

 
Portul Ghagra 
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Textele sacre despre Vişnu - cum ar fi Puranele din mileniul I î.C. - au descris vechea migraŃie spre apus a 

unor învăŃaŃi Garga, aceia întâlnindu-i în V Anatoliei pe Ionieni, Indienii ajungând să numească matematicienii şi 
astronomii Greci ca “Gargacharyas”, adică “discipoli Garga”. MigraŃia unei ramuri Garga din N Indiei în Anatolia 
a însemnat transferul de cunoştinŃe provenit de la iniŃiaŃii CivilizaŃiei Ghaggar nu numai printre Greci - Ionienii 
erau numiŃi Yavana de Indieni - ci şi în Canaan (unde Evreii au ajuns să numească Ionienii ca Iavana / asemănător 
cu Iahve şi Ianus, după cum a indicat şi profesoara Maria Ciornei în 2009), o parte dintre Gargari rămânând pe loc 
în N Indian, bucurându-se de privilegiile sociale ale funcŃiilor de conducere pe care le deŃineau, în perioada ariană 
mai ales ca nobili printre războinicii protectori din casta regală Rayana / Kshatriya; trebuie ştiut că de acolo a 
provenit titlul de rege, în Malaiană a derivat termenul pentru statutul aristocratic al cavalerilor iar în Persană a apărut 
“kşatrapa” pentru cel de guvernator = satrap (însemnând “păzitorul puterii”). De pildă, teorema lui Pitagora - că 
pătratul ipotenuzei este suma pătratelor catetelor - era ştiută în India şi Babilon cu mult înaintea celui care a 
popularizat-o (ce mai spunea şi că Pământul se mişcă în jurul Soarelui), fiind de pildă explicit notată în Sulba Sutras 
din secolul VIII î.C., scriitorul Francez Voltaire afirmând în secolul XVIII că misoginul matematician Grec din 
secolul VI î.C. a învăŃat-o de la cei de pe Gange; pe de altă parte, astronomii Garga ştiau de principiul universal 
bazat pe atracŃie şi de sistemul planetar cu soarele în poziŃia sa centrală (Britanicul Ralph Griffits în 1790 a publicat 
informaŃia că în secolul VI î.C., Yavan Achaiya din N Indiei a călătorit în V Anatoliei, unde a împărtăşit acea 
cunoaştere ştiută de Gherga chiar lui Pitagora). De altfel, sistemul zecimal utilizat în prezent pe glob a fost introdus 
din India, inclusiv conceptul “zero”, cifrele transmise de acolo prin Arabi fiind utilizate acum universal.  
 

 
 

O consemnare timpurie a fost făcută de Homer în Odiseea 8:294, despre prezenŃa Sinti în Insula Lemnos 
39,55 lat. N, 25,15 long. E - care pentru Greci vorbeau o limbă rustică - în Epoca Bronzului; Herodot 6:137 a scris 
că locuitorii Insulei Lemnos erau Pelasgi iar Tucidide VII 57:2 a afirmat că aceia vorbeau aceeaşi limbă cu Pelasgii 
din insula vecină SamoTracia şi cu cei de la Strâmtoarea Dardanele. Istoricul şi geograful cultural Grec Pausanias 
IV 32:4 a scris: “Ştiu că cei dintâi care au spus că sufletul omului este nemuritor au fost Magii Indieni. MulŃi dintre 
Greci s-au lăsat convinşi de această afirmaŃie şi nu cel mai puŃin dintre toŃi Platon”. În 1856 Britanicul Edward 
Pococke, preocupat de vechile mutări ale oamenilor din India în Grecia, menŃiona eufonia familiară Grecilor 
Karketios / Garghetios pentru zeul hindus al războiului Kartikeya (al doilea fiu al lui Şiva şi Ganga / Uma, în 
legătură cu fluviul Gange şi cu Uma-zoanele, femeile sale), Garga din India ca Ghora în Galileea / Canaan şi 
spaŃiul Grec, toponimia MunŃilor Kerketius din Afgani-stan cu Vârful Kerketcha 34,25 lat. N, 69,30 long. E 
dominând Râul Kabul / afluent al Indului existând şi în Pind la Muntele Kerketius 39,30 lat. N, 21,35 long. E, etc., 
observând masivele influenŃe orientale din trecut în spaŃiul devenit Grec; el a demonstrat că dispariŃia unor dinastii 
din NV Indiei a fost urmată de apariŃia lor în Anatolia şi Balcani, că războinici de sorginte Indiană au fost de partea 
Troiei şi că începuturile Greceşti erau dominate de cele Indiene în sentimente, religie, arte, lupte şi limbă (Pelasgii 
vorbind asemănător Prakritei). De fapt, vasta extindere migratorie Pelasgă (autorul a localizat Hiperborei în Caşmir) 
se suprapunea primei istorii Indiene, el legând Ciclopii menŃionaŃi de Greci de populaŃiile N Indiene - prin “ochiul” 
de pe frunte - locul botezului lui Krişna în mileniul IV î.C. de Arhipelagul Cicladelor (ca al celor ajunşi acolo din 
Gokula / N Indiei, având şi aceleaşi rituri faŃă de Apollo ca pentru Krişna), toponimia Colchis de nomenclatura 
Indiană, denumirea Mării Negre “Euxeinos” de Valea Bovinei “Oxos”, etc., observând că “Asiaticii” erau cei din 
mileniul II î.C. practicând festivalul solar de sacrificiu suprem “Aswa-medha / Aşvamedha” - regal, al calului - de pe 
Valea Gharghara din N Indiei, ce era rit şi la GeŃi; influenŃe Indiene au fost de pildă şi pe splendida cupă aurită a 
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argonautului Nestor, descrisă de Homer în Iliada, o copie în ceramică din secolul VIII î.C., fabricată în Rodos 36,10 
lat. N, 28 long. E, fiind descoperită şi pe Insula Ischia 40,43 lat. N, 13,53 long. E din largul coloniei Italiene Cume a 
GherghiŃilor Anatolieni, ş.a. De altfel, pentru a atinge performanŃele Ciclopilor care îşi stimulau natural “al treilea 
ochi” - având în consecinŃă realizări Ciclopice remarcabile din EurAsia până în N Africii - ulterior unii oameni au 
trecut la folosirea drogurilor, în sensul de a dobândi mai facil aceleaşi puteri Ciclopice (ce firesc au uimit la timpul 
lor şi au rămas până azi impresionante). În imaginea următoare este un zid Ciclopic din Sanctuarul Gherga, în 
apusul Anatoliei: 
 

 
Zid Gherga 

 
După Garga 

 

 
Migrare din Canaan 

 
SemiŃii au ajuns în Valea Indului mult ulterior Gherga-nilor (de pildă, dintre Ghirga-siŃii din Canaan, 

GhirghiŃii din Gilgal au fost legaŃi de Gilgit din răsăritul Paki-stanului, locaŃie devenită importantă staŃie pe 
Drumul Mătăsii). De altfel, primul alfabet de import în India a fost cel Aramaic, în secolul VIII î.C. (în acea limbă - 
vorbită şi de învăŃătorul Isus din łinutul Gherghe-seilor / Ghirga-siŃilor - “herga” însemna “lecŃie” iar apoi în 
Siriacă / derivată din Aramaică devenind “qeryana”, adoptată Arab în timpul profetului Mahomed, adică secolul 
VII, pentru “actul recitării” drept “kuran”, ceea ce a dus la denumirea cărŃii sacre a musulmanilor de Coran). Evreii 
în secolul VI î.C. au fost deportaŃi de Perşi în Mesopotamia (Imperiul Persan era până în N Indiei) iar după 
înglobarea Egiptului în Imperiul Macedonean - care la sfârşitul secolului IV î.C. era până în N Indiei - Evreii s-au 
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regăsit de asemenea atât în Delta Nilului, cât şi deja în Caşmir / unde au ajuns chiar să domine la sfârşitul secolului 
I, căci după distrugerea Templului din Ierusalim de către Imperiul Roman au scăpat din nou de persecuŃii, de data 
aceea - pe lângă Anatolia - consistent şi în N Indiei; e de ştiut că aşa după cum Deuternomonul 29 printre blestemele 
pentru Evreii care nu-l respectau pe Dumnezeu a indicat canibalismul şi diaspora, istoricul Evreu Iosif Flaviu a 
consemnat că la asediul din 70 de către Romani al Ierusalimului, Evreii au ajuns să-şi mănânce copiii iar apoi 
supravieŃuitorii s-au împrăştiat în lume (în 72, împăratul Roman Flaviu Vespasian 17 - 79 a început şi cu sclavi 
Evrei construcŃia Coloseumului în Roma: cea mai mare clădire Romană). Ghetoul - după unele opinii, încă din 
timpul statului Ghet - a fost creaŃia Evreiască (nu a autohtonilor) de grupare comunitară / colectivă în diasporă 
(similar, łiganii se strâng în şatre). łiganii au prezenŃe atribuite ca mileniul II î.C. în Egipt, mileniul I î.C. în Israel, 
mileniul I în India, mileniul II în Europa, etc. Teşu Solomovici din Israel scria în 2007 că o apocrifă evanghelică 
“plasează un grup de łigani la picioarele Crucii Mântuitorului. Văzându-l pe Isus răstignit, în loc să fie cuprinşi de 
milă, łiganii i-au furat puŃinele haine. Este fapta aceasta umană? le-a spus Isus, îndurerat. Este ea posibilă sub Cer? 
Fii blestemat, tu popor al łiganilor, pe veci blestemat! Fără de patrie să umbli şi nicăeri să nu găseşti odihna!” (o 
supralicitare este că łiganii au furat şi cuiele cu care a fost răstignit Isus - până în prezent fiind cunoscută predilecŃia 
unora de a colecta haine şi metale pentru refolosire). łiganii (paria din N Indiei, adică inferiori castelor, fiind cei 
care nu trebuiau atinşi deoarece le reveneau ocupaŃiile cele mai dispreŃuite) în Evul Mediu au emigrat în Europa şi în 
secolul XIV au ajuns în łara Românească - după ce au avut conflicte cu otomanii - intrând în secolul următor 
inclusiv în slujba Gherga, după cum reiese din documentele Medievale Române. Când au sosit în Europa, afirmând 
că originea lor era din Egipt, păstrau Sabatul şi alte prevederi din Tora dar şi botezul - ce nu le puteau însuşi decât 
anterior exilului lor în India (łiganii îşi recunosc toate regulile în Biblie, ce a fost scrisă de Evrei / fără legături 
puternice cu mediul Indian - unde şi-au avut ultima staŃie înaintea trecerii Bosforului - de unde însă nu şi-au însuşit 
nici un element brahman, hindus, budist, etc). Spiritualitatea łigănească n-are nimic Indian (doar judecata 
łigănească - Criss - parŃial s-a inspirat din Krişna şi în vocabular sunt unele cuvinte, însă argumentul lingvistic este 
cel mai puŃin consistent în oricare cercetare / deoarece oferind întâietate limbii, atunci de exemplu negrii din 
America ar trebui să fie Englezi, nu de origine Africană; de altfel şi Evreii şi-au abandonat limba, Ebraica fiind 
reînviată în secolul XX, utilizată acum forŃat după aproape 2 milenii, prin reînfiinŃarea Israelului). În memoria 
colectivă łigănească se ştia de originea Egipteană - menŃionată la sosirea în Imperiul Bizantin, când utilizau cuvinte 
Evreieşti de bază şi afirmau că au fost sclavii faraonului - ca tribul pierdut, identitate ce nu le aducea avantaje însă 
datorită oprimării deja a Evreilor în Europa (din secolul XX, unii activişti ai łiganilor - autonumindu-se Romi mai 
ales în România, pe baza mimetismului cultural tipic lor şi Evreilor - au început să se refere numai la India, omiŃând 
timpul anterior, însă actualii savanŃi Evrei şi Indieni au clarificat detaliile). Printre alte caracteristici, łiganii găsesc 
impur contactul cu alŃi oameni iar lunga migraŃie łigănească a dus la apariŃia lor similară cu cea Evreiască / prin 
contactul cu diversele populaŃii de pe rutele străbătute, pornind din Nord Africana Eritree Antică, unde au fost Romi 
/ Rhomi: “Supuşii Soarelui”; există łigani cu piele închisă la culoare şi deschisă, blonzi sau şateni, înalŃi ori scunzi, 
etc. / genetic probaŃi prin mutaŃii existente şi în N Indiei, însă majoritatea lor nu s-a amestecat cu Indienii. Ca şi 
Evreii, talentul nativ al łiganilor este pentru comerŃ ori pentru manifestări artistice în care dansul şi muzica 
predomină (conform cercetătorului Indian Dilip Barthakur - care în 2003 a studiat muzica din N Indiei - acolo au 
rămas din Antichitate denumirile Karkari pentru bătutul din palme şi Gargara pentru trompeta de război dar şi 
pentru talger / instrumentul de percuŃie cu 2 discuri de forma unor farfurii, la început din lemn, în bazinul Mediteran 
transmiŃându-se denumirea Karkabus) iar jocul de cărŃi cel mai popular al łiganilor - tarotul - este şi la Evrei, 
provenind din Egipteanul “drum regal” al Gherga-nului Thot / Ham, după cum a observat în 1781 şi cercetătorul 
Francez Court Gebelin. Conform Evreilor ortodocşi, multe reguli nu se regăsesc decât la łigani şi la Evrei, ca: ale 
spălatului corpului şi hainelor, mâna stângă la ei având acelaşi rol, considerarea mamei ca impură în prima 
săptămână după naştere iar a familiei mortului 3 zile după deces - oglinzile fiind acoperite - familia mirelui plăteşte 
mireasa (Indienii au invers), arătarea publică a aşternutului dezvirginării, etc. În N Indiei, până în Caşmir, savanŃii 
din Israel au dovedit migraŃia Evreiască, zonă unde łiganii au format tribul ce a păstrat cel mai bine caracteristicile 
tradiŃionale / iniŃiale ale Evreilor (la rândul lor, Indienii afirmă despre łigani că proveneau din Israel). În India, 
timpul łiganilor a fost mult ulterior timpului Garga, migraŃia lor fiind cronologic cel puŃin în al patrulea rând pe 
aceeaşi rută - după cea iniŃială Gherga, cea Egipteană / a lui Osiris şi cea Evreiască din Israel via Mesopotamia 
(conform textului “ViaŃa Sfântului Gheorghe Ancoritul”, împăratul bizantin - bolnav de ciumă - la 1050 a chemat 
vindecători łigani din Samaria / azi Israel, aceea însemnând intrarea oficială a lor în Europa). 

 



 
255

 
MigraŃia łiganilor 

 
Evreii numindu-i pe cei neaparŃinându-le ca Goimi, adică “animale” sau ca Gentili, adică “păgâni” şi 

łiganii numindu-i pe cei neaparŃinându-le ca Gagii - ca de pildă pe cei care nu erau de-ai lor din Bazinele Ghaggar 
şi Gange / aşa după cum a studiat Britanicul John Sampson 1862 - 1931, rădăcina Sanscrită găsind-o şi ca Garhya, 
însemnând “casnici” acolo - sunt printre cei ce au conservat coduri ale vechii lumi, între care ritul purificator datorat 
“murdăriei naşterii” ce se proiectează asupra mamei (deschiderea ciclului vieŃii, încheiat cu putreziciunea morŃii), de 
unde dintotdeauna cultul germinaŃiei a fost asociat cu cel al morŃilor / prin impuritatea naşterii care pătează femeia 
fiind totodată anunŃată şi moartea; într-un ciclu asemănător cu cel al vegetaŃiei, glia primeşte la sânul ei rămăşiŃele, 
astfel Marea Mamă - numită GherghiŃia în Anatolia / Ghirghe în Banat - ce o simboliza, având şi un chip al 
întunericului: din ea a apărut totul şi totul se întoarce cândva în ea. AmbivalenŃa intervenită (asocierea germinaŃiei 
cu moartea era şi cu fecunditatea) făcea ca moartea detestată să devină de fapt o nouă naştere, binecuvântată. În 
prezent, România găzduieşte nu numai cea mai mare populaŃie Ghergană din lume, ci şi cea mai mare populaŃie 
łigănească din lume. 
 

Gherga în răsăritul Indiei  
 

 
 

În răsăritul Indiei, prezenŃa Gherga a fost semnalată atât în Indo-China, cât şi în Indonezia. O puternică 
înmulŃire genetică N* (din care Gherga face parte) a fost remarcată în Peninsula Indo-Chinei, în Bazinul Mekong 
(fluviu a cărui denumire derivă din Gange, el curgând din Tibet în Vietnam), tiparul genetic LLY22G existând până 
în cel mai Sudic punct al Indo-Chinei: Singa-pur / Singapore 1,17 lat. N, 103,50 long. E (“oraşul leului”). În 1902, 
Americanul Henry Field de la Muzeul de Istorie din Chicago a afirmat că “populaŃia conducătoare timpurie a Indo-
Chinei, a Peninsulei Malacca şi a Arhipelagului Indonezian, n-a fost Mongoloidă, ci de tipul rasial Mediteranean, 
care s-a impus peste negroizii locali”; în 2011, Enciclopedia ştiinŃei creaŃiei a considerat că printre aceia au fost 
descendenŃi numiŃi Ghergasi şi Arvadei (urmaşii fratelui Arvadeu al lui Gherghe-seu) din Canaan. În Malaezia, 
marea sală a Peşterii Gua Tempurung 4,27 lat. N, 101,10 long. E din Peninsula Malacca e denumită Ghergas / 
Gergasi (fiind ştiută că a fost reşedinŃa celei purtând numele respectiv care a înfrânt uriaşi), ea fiind din Insula 
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Langwaki 6,19 lat. N, 99,50 long. E, căci acolo - însoŃindu-se cu un prinŃ Malaian - a născut. Profesorul Malaian 
Haji Salleh a afirmat că ea aparŃinea navigatorilor Ghergasi şi când soŃul ei şi-a îndemnat supuşii Malaiani să 
procedeze la fel - prin căsătorii în afara tradiŃiei lor hinduse - a şocat. În 2002, Olandezul Micha Lindemans în 
Enciclopedia mitică a consemnat că “vechile documente Malaiane au reŃinut că soŃul ei a fost Merong Maha, devenit 
după căsătorie primul rege al statului Malaian Kedah; atunci o flotilă a Imperiului Roman a navigat spre Imperiul 
Chinez pentru realizarea unei alianŃe a lor” (în ideea stăpânirii lumii: în anul 166, împăratul Roman Marc Aureliu a 
trimis un grup cu daruri pentru împăratul Chinei). Regatul Kedah a introdus în Peninsula Malacca civilizaŃia iar 
dinastia sa regală azi e urmaşa lui Ghergasi şi Merong. Cronicele Malaiane / Analele Keddah (traduse de Britanicul 
James Logan în 1849) au reŃinut că Girgassi / Gergasi era prinŃesa înrudită pe linie maternă cu uriaşii Asura / 
Rakşasi iar prinŃul care a devenit soŃul ei ar fi fost un descendent al lui Alexandru cel Mare: “Împăratul Roman l-a 
împuternicit ca ambasadorul său în China pe prinŃul Malaian Merong / Marong (Maha Wangsa) - denumirea Marong 
însemna astronom - pentru a negocia cununia fiului său cu fiica împăratului Chinei. Tatăl ambasadorului descindea 
din Genii iar mama lui din semizeii Deva. Contrar voinŃei părinŃilor săi, prinŃul Maha s-a însurat cu prinŃesa a cărei 
tată era regele Girgassi şi a cărei mamă cobora din Raksasa. PrinŃul Maha oriunde umbla, o lua cu el. Împăratul 
Roman a dat ambasadorului Maha o corabie pentru voiajul în China, ce a acostat în Insula Langwaki. Când corabia 
Romană a acostat, Maha şi anturajul său a mers acolo şi a întâlnit un mare număr de uriaşi aparŃinând Tribului 
Girgassi; aşa a cunoscut casta acelor Girgassi şi i-a încurajat să discute, utilizând un ton moale al vocii. Girgassi l-
au salutat respectuos spunându-i că e binevenit şi deoarece n-aveau un conducător al Insulei, putea să se aşeze unde 
dorea. Fiind anunŃat că va sosi şi prinŃul Roman pentru a se prezenta împăratului Chinez, în aşteptare Maha şi-a 
ridicat un palat întărit pe Insulă. Deoarece statul Kedah a fost răvăşit de un război lung de 2 decenii, ce s-a încheiat 
când Maha era pe Insula Langwaki, el s-a proclamat conducătorul ambelor teritorii şi a debarcat pe continent 
împreună cu neamul soŃiei Girgassi, preluând puterea şi acolo (nu se mai ştie ce s-a întâmplat cu prinŃul Roman, 
posibil că acela a fost oprit de Girda / Garuda, regele Ceylonului / azi Sri Lanka). Primul lor născut a stăpânit Siam 
/ Thailanda, al doilea a stăpânit restul Peninsulei Malacca iar mezinul a preluat Regatul Kedah de la părinŃi (sora lor 
s-a măritat în Pattani / N Malaeziei). Dinastia regală Girgasi - formată din oameni foarte frumoşi - a condus statul 
Kedah pentru mult timp”. E de ştiut că în anul 634, Kedah (Dr. Omar Amin în 1962 considera că numele Kedah - ce 
iniŃial a fost Kalah - provenea de la Kurzii Kalahari care au migrat acolo la o dată incertă) a devenit primul sultanat 
din lume: conducătorul Derbar din Gemeron 27,11 lat. N, 56,16 long. E / azi Bandar-Abbas în Iran, a naufragiat 
acolo în anul 630 şi a ajuns să se însoare cu regina Gergassi. 
 

 
Bengkulu, Indonezia Kampung Bali 

 
Arhipelagul Indoneziei - cu cele mai multe insule de pe glob - este tot la răsărit de India. Gherga a 

influenŃat şi cultura Indoneziană - acum cea mai mare naŃiune musulmană din lume - menŃiunea fiind făcută şi de 
către Centrul Cultural Malaian, populaŃia fiind amestecul celor 3 culori umane: albă, galbenă şi neagră (cultura 
Malaiană a ajuns să fie răspândită în tot Oceanul Indian, inclusiv Madagascar, numele Gherga răspândindu-se şi în 
prezent prin areal sau mai departe, ca de pildă existând actuala companie Gerga Oil din Filipine, etc.); spre 
exemplu, în tradiŃia Malaiană din Sumatra - cea mai mare insulă din Arhipelagul Indonezian - până acum există 
baletul Gherga, în costumaŃia de batic Gherga, prin mai recenta ceremonie rituală Tabot, în Festivalul Anului Nou, 
Ńinut spre exemplu în Bengkulu 3,47 lat. S, 102,15 long. E dar şi în Palembang 2,59 lat. S, 104,45 long. E, etc. (e de 
ştiut că în MunŃii Karo din E Sumatrei în localitatea Pinem a fost cartierul Gherga). Specialista în istoria Malaiană 
Jane Drakard în 1989 a studiat documente Medievale ce au relatat lupte din secolul XII în V Sumatrei, câştigate de 
luptătorii Ghergasi / Gergasi.  
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Monument Gherga 

 
Profesorul Mircea Eliade a consemnat: “În Sumatra / Indonezia, populaŃia pre-Malaiană Batak - ale cărei 

idei religioase proveneau din India - în mare vechime credea că Universul era împărŃit în 3 regiuni: Cerul cu 7 
niveluri, unde locuiau zeii, Pământul pe care trăiau oamenii şi Infernul, tărâmul răposaŃilor; exista şi mitul unui timp 
paradisiac, în care Cerul era mai aproape de Pământ iar comunicarea dintre zei şi oameni era continuă, însă - din 
pricina mândriei omului - drumul spre lumea cerească a fost întrerupt. Zeul suprem - cel care începea cu sine însuşi 
- creatorul Universului şi al celorlalŃi zei, a rămas izolat în ultimul nivel ceresc. Acolo domina şi conceptul că 
moartea era de fapt răpirea sufletului de către spirit”. În Indonezia, Buku Gherga din N Sumatrei - Districtul Bharat 
Pakpak - a fost sursa ornamentului conducătorului, simbolizând triumful guvernării necesare regelui Indonezian 
(ereditar provenit dintre nobilii locali), după cum se vede în imaginea următoare:  
 

 
 

Legendele Indoneziene pomenesc pe chipeşul prinŃ Gherga Singa - subiect de bază pentru teatrul clasic 
Malaian. De altfel, unul dintre faimoşii profeŃi Indonezieni a fost ascetul Garga / Gargya în Java / Iava, discipol al 
lui Rudra / Şiva (era din Peninsula Kathiawar / Gujarat, India), după cum a apărut pe inscripŃiile unor tăvi de cupru 
din anul 860 în Kancana 6,45 lat. S, 107,30 long. E: era fondatorul unui club acolo, asociat direcŃiei cardinale Sud 
şi considerat Yoghin puternic. De exemplu, în toponimia Insulei Indoneziene Iava / Java există aşezările Ghergo-
Lan / Gergolan 7,33 lat. S, 110,44 long. E, Ghergu-Nung / Gergunung 7,38 lat. S, 110,45 long. E, Gherga-Dung / 
Gergadung 7,42 lat. S, 110,05 long. E, etc. În Malaiană, cuvântul Gherga este de bază pentru formarea verbelor 
despre cusut, ş.a. (ca de exemplu în Insulele Karkar 4,39 lat. S, 145,58 long. E şi Maluku / Moluce 2 lat. S, 128 
long. E din V Noii Guinei, Gargaris 3,43 lat. S, 153,21 long. E în E Noii Guinee şi în N Australiei) iar pentru lup - 
nu întâmplător - e folosit “gurg”; o asemănare lingvistică e la gura celui mai mare râu din Noua Guinee: Capul 
Ghir-Ghir / Girgir 3,49 lat. S, 144,33 long. E. 
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Nivelul cu 70 de metri mai jos 

 
Chiar şi în Australia sunt ecouri Gherga între aborigeni, subiect al cercetărilor recente ale unor savanŃi. 

Înaintea Potopului, nivelul mării era cu 70 de metri mai jos decât astăzi; de pe insulele Indoneziene în zare 
următorul uscat în general era vizibil iar porŃiunile înguste de apă care le separau erau relativ uşor de traversat. 
Colonizarea Australiei a început cu mai mult de 40 de milenii în urmă dar nu s-a dezvoltat nici o civilizaŃie care să 
supravieŃuiască trecerii mileniilor, obiceiurile populaŃiilor rămânând neschimbate până la sosirea Europenilor, la 
începutul Epocii Moderne. În N Australiei, în afara repertoriului cultural transmis verbal din generaŃie în generaŃie, 
se află locul istoric reprezentat de picturile rupestre - naturaliste, religioase şi legate de creaŃie - din Parcul NaŃional 
Kakadu (aparŃinând patrimoniului UNESCO), unde trăieşte Gagudju / populaŃia ce a dat numele rezervaŃiei, care 
considera că o fiinŃă ancestrală feminină a ieşit din mare pentru a forma uscatul şi a dat viaŃă omului, după care a 
urmat o altă fiinŃă creatoare: Ginga (în Peşterile Magice din Kimberley Range 16 lat. S, 126 long. E, din V 
Australiei, uriaşa zeiŃă se chema Guriguda, desenele rupestre fiind similare celor din inima Saharei). Aborigenii 
numeau Garrga salcâmul din care-şi confecŃionau bumerangele (existent în Australia, mai puŃin în statul Victoria); 
unii au studiat detaliile antropologice, ca de exemplu John Eyre în 1840 a cercetat triburile central Australiene ce 
foloseau pentru negaŃie cuvântul Gherga, Helen Sheils de la Institutul Australian pentru Studierea Aborigenilor în 
1961 menŃiona prezenŃa Gherga, Karen Adams în 1986 a observat la băştinaşii din Victoria că la prinderea pentru 
strangulare utilizau cuvântul Gherga, etc. 
 

Gurka 
 
Războinicii Gurka - cu statură redusă, trăsături distincte, etc. / ce-s major relevante Gherga mai mult în 

nume şi prestigiu - au constituit Regatul Nepalez în N Indiei, în cei mai înalŃi munŃi ai globului, Ghoorka (venind 
dinspre V, având ascendenŃă Kuşană); cuŃitele lor tradiŃionale sunt numite Kukri, respectiv cuŃitele Gherka 

(asemănător cu ele au fost pumnalele GheŃilor). Trebuie ştiut că MasageŃii - care Antic au ajuns în zonă din preajma 
Aralului - mai aveau între ritualuri poliandria şi obiceiul de a curma vieŃile părinŃilor deveniŃi neputincioşi.  

 

 
Gherka 

 
Pe baza Gurka, armata imperială Britanică a dezvoltat conceptul rasial al artelor marŃiale, ei fiind în 

armată pentru timp îndelungat luptătorii de elită - cu certe calităŃi naturale ca loialitate, forŃă fizică, rezistenŃă, 
organizare, tenacitate, strategie şi autosuficienŃă. În Antichitate, după ce Arianii şi-au început dominaŃia, neamul 
Gurka şi-a stabilit capitala la Gorkha, în prezent locul fiind recunoscut ca de mare importanŃă istorică, în centrul 
Ńării. 
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Gorkha 

 
În Nepal, pe Valea Limi din Himalaia, Mănăstirea Rizing Ling (veche de peste un mileniu), păstrează 

relicve Antice - artefacte şi picturi - ale sectei ştiută acolo drept Ghergu. În Nepal şi Tibet încă se practică foarte 
vechiul şamanism Karga, de tratare a dezechilibrelor mentale, manifestate la “posedaŃi”: terapeuŃii evocă experienŃe 
transpersonale, încercând să modifice relaŃiile semnificative din universul pacienŃilor, ritualurile apelând “urgenŃa 
spirituală”, respectiv “trecerile de resuscitare”, prin scenarii de tipul renaşterilor psihologice, sociale, familiale ori 
sufleteşti; procedura - prin care se obŃin rezultate ca schimbarea credinŃelor, ştergerea amintirilor, îmbunătăŃirea 
tonusului, ş.a. - e denumită Karga Puja (manieră hindusă de prosternări, cu incantaŃii şi oferire de ofrande / ca apă 
pentru spălatul picioarelor şi băut, flori, fructe, lumină, etc.), fiind la întâlnirea şamanismului cu medicina 
alternativă. Majoritatea Nepalezilor - respectiv grupul etnic Tamang - leagă tratamentul Karga de cer, în graiul lor 
Karga fiind constelaŃia spre care se îndreaptă sunetele acompaniatoare ale tobei (ce sunt pentru eliminarea 
obstacolelor din calea evoluŃiei).  
 

AristocraŃia Tibetului 

 

 
 

Podişul Tibetului - cel mai înalt din lume şi cel mai inaccesibil loc de pe planetă, conform studiului condus 
în 2009 de Alan Belward pentru Centrul de Cercetări al Comisiei Europene, după cum reiese din harta precedentă ce 
a înroşit zonele cele mai dificile de acces - se întinde între Himalaia (S) şi Deşertul Gobi (N). SavanŃii de la 
Universitatea California au observat că adaptarea Tibetanilor la altitudinile unde atmosfera este mai săracă în oxigen 
a avut loc în mai puŃin de 3 milenii, aceea fiind cea mai rapidă schimbare genetică vreodată la om, mutaŃiile 
legându-se de felul utilizării oxigenului de către organism. Tibetanii nu sunt Chinezi, însă o mare parte din Ńinutul 
lor acum face parte din China. În Tibet, vechea religie autohtonă era ştiută ca “a oamenilor”, ce avea ca instituŃie 
centrală regalitatea sacră, primul rege fiind socotit a fi coborât din cer, aducând pe pământ prototipurile cereşti ale 
plantelor şi animalelor, ca să le fie de folos oamenilor (dar oamenii, condamnaŃi să aleagă între poruncile zeilor 
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cerului şi demonii infernului, au determinat căderea lumii, după distrugerea ei având loc un nou ciclu, ce a pornit 
din nou de la zero). Stratificarea socială Tibetană este dintotdeauna conform păturii superioare a nobililor Gher-ba, 
a păturii religioase (călugării ajung acum la o cincime din populaŃie, în trecut fiind mai numeroşi) şi a populaŃiei 
plătitoare de taxe / ce constituie majoritatea. Elita Tibetului, numită Ger-ba / Gher-pa - o minoritate - deŃine 
majoritatea proprietăŃilor, administrându-le în folosul propriu şi al mănăstirilor (până la sosirea comuniştilor, adică 
secolul XX - când în rezistenŃa contra Chinezilor s-a remarcat inclusiv comunitatea nomadă Gherghe - în Tibet nu 
exista plata pentru munca prestată pe proprietăŃi). AristocraŃia Tibetului - Gher-ba / Ger-pa - este succesoarea 
vechii conduceri, sub formele: regală / a celor veniŃi dinspre V, descendentă din precedenŃii conducători spirituali şi 
politici (denumiŃi lama, căci sub influenŃă Indiană în Tibet s-a dezvoltat o formă de budism numită lamaism, 
conform TăbliŃelor de cupru Mahayana dar şi celei mai lungi cărŃi din lume - Epopeea lui Gesar / Ghezer), 
înnobilată pentru servicii excepŃionale, respectiv moştenitoare ereditară; roata - simbolul budist - de la sfârşitul 
mileniului I î.C. a înlocuit toba şamanică (câteodată vehiculul de zbor al iniŃiaŃilor). AristocraŃia Gher-ba a inventat 
jocul Go - foarte popular începând cu secolul VIII - ca luptă a limbii: când un jucător punea o piatră pe tablă, trebuia 
să-şi însoŃească gestul cu vorbe de duh / demonstrându-şi astfel ascuŃimea minŃii. 

 

 
Go 

 
În Tibet regula curentă - practicată dintotdeauna de către aristocraŃia Gher-ba / Gher-pa - este a 

poliandriei (traiul unei femei cu mai mulŃi bărbaŃi). Organizarea uniunii conjugale cu mai mulŃi soŃi (ce a existat la 
vechii Indieni şi la Sumerieni), în prezent este practicată doar în izolarea celui mai înalt podiş al lumii - în Tibet - 
sub forma dominantă a căsătoriei fraternale: femeia când se căsătoreşte se consideră soŃia tuturor fraŃilor aceluia / 
nici unul neputând revendica drepturi exclusive; copiii recunosc toŃi acei fraŃi ca fiindu-le taŃi şi moştenesc împreună 
proprietatea deja comună a taŃilor lor. Dacă familia se divizează, atunci copiii sunt împărŃiŃi după cum decide mama; 
poliandria este un mijloc de a suprima partajele, de a restrânge numărul moştenitorilor şi este practicată conservator 
îndeosebi de către femeile bogate, pentru a-şi păstra avuŃiile. Ultimul matriarhat din lume e Tibetan - îndeosebi la 
populaŃia care trăieşte pe malurile spectaculosului Lac Lugu, cu oglinda apei aflată la 2685 metri altitudine, ce o 
divinizează pe “Mama Muntelui” Gan Mu - societatea fiind condusă de bătrâne / la sfârşitul Antic cele din “Regatul 
femeilor” individualizându-se de restul Tibetului, având tradiŃia “căsătoriilor prin vizită”: bărbaŃii aleşi de femei le 
vizitează după căderea serii, în dormitorul lor din casa familială, însă trebuie să plece înainte de ivirea zorilor; între 
cei implicaŃi nu există nici un fel de obligaŃii, căci legătura se bazează pe atracŃia fizică - bărbatul fiind un simplu 
vizitator în casa femeii. Copiii care se nasc din acele relaŃii sunt îngrijiŃi de familia mamei şi iau numele de familie a 
aceleia (tatăl rămâne de multe ori necunoscut); oricare femeie are dreptul să-şi aleagă partenerul iar când vrea să 
pună capăt relaŃiei e liberă să-şi aleagă orice alt partener. Femeile care îşi schimbă frecvent iubiŃii nu sunt deloc 
blamate de societate, deoarece dreptul le este recunoscut prin tradiŃie. Anual se organizează pe Muntele sacru Gan 
Mu un festival în onoarea zeiŃei dragi, ocazie cu care tinerele îşi aleg iubiŃii; gelozia este o noŃiune necunoscută în 
zonă. S-a observat că în vechime organizarea triburilor cu cât era mai rudimentară, cu atât statutul femeii era mai 
privilegiat (ceea ce n-a însemnat însă că ulterior reciproca a fost valabilă). Pe glob, în trecut, familia era o 
comunitate economică înainte de a fi una sentimentală, condiŃiile de trai determinându-i durabilitatea şi caracterul 
(devenind patronimică - prin prezenŃa dominantă a bărbatului - necesară conservării ei / dacă dezvoltarea era dificilă 
ori devenind monogamă datorită sărăciei). Tibetanii n-au zi de naştere, ci se consideră de la început ca având deja un 
an. TradiŃional localnicii cresc porci şi bărcile utilizate pe apele lor au aspectul covatelor / albiilor cocinelor. Sicriele 
Tibetane sunt cubice, morŃii fiind aşezaŃi ghemuit. La un moment dat, în Caşmir Fortul Kerku / Ghergu 35,08 lat. 
N, 76,10 long. E a fost înfiinŃat de populaŃia ce i-a dat numele aşa după al ei, coloniştii săi fiind din “Micul Tibet”.  
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Tibet 

 
Gherga în Tibet 

 
“Acoperişul lumii” Tibet e regiunea vecină cu Pa-mir şi Caş-mir; în condiŃiile aspre ale Tibetului, 

dintotdeauna s-a practicat poliandria, mai ales de către Gher-ba / Gher-pa - pătura conducătoare / aristocraŃia 
Tibetului - păstrându-se astfel proprietăŃi întinse de-a lungul timpului. În prezent, peste o zecime din populaŃia SV 
Chinei - zona unde se află Tibetul - e genetic parte a grupului LLY22, ca şi Gherga. Pe Valea ce leagă Tibetul de 
Caşmir - a celui mai răsăritean afluent al Indului acum, căci apele sale până în secolul XVIII î.C. se vărsau în Râul 
Ghaggar - a existat Regatul Gu-Ghe / Gu-Ge, stins în Evul Mediu (cea mai utilizată armă în China Antică era 
halebarda Ghe / Ge, aflată la baza artelor marŃiale - în concepŃia nu pentru luptă, ci ca să oprească lupta, Chinezii 
ajungând să dezvolte apoi şi cântecele Gu-Ghe ori dansul step Ta-Ghe); de altfel, forŃa vitală a corpului Ki - oriental 
numită Qi / Chi - controlată prin Yoga, a dus la numiri atât a neamului ce-o poseda, cât şi a teritoriului de trai: 
China. Suflul vital energetic ştiut Asiatic drept Qi / Ki - ori Egiptean drept Ka - împreună cu proto Indo-Europeanul 
Ker pentru cer, în accepŃiune ancestrală asambla exact înŃelesul pentru “energie cerească” Ker-Ka = Gherga 
(Evreii chiar au plasat ante-diluvian asemenea exponenŃi, pe ÎnălŃimile Golan). În Tibet Gherghe / Gerge din trecut 
s-a remarcat de la a face entarsii în lemn, până în prezent, când continuă practicarea unei Yoga primordiale (spre 
exemplu, marcată de roata tripolară a bucuriei Gakyil - transcrisă şi Gankyil - pentru energie, suflet şi materie, 
precursoarea conceptului bipolar Yin-Yang ce în esenŃă simbolizează sinteza cerului şi gliei / pământului, prin 
definiŃie Pelasgă Ker-Ga), cu mentorat ca al actualului lama Gherga / Gerga în Prefectura Derge; în răsărit 
Chinezii au denumit sufletul corelat cu Yin (asociat pământului, femininului, întunericului, pasivului, receptivului) 
drept “Po” şi energia corelată cu Yang (pentru cer, masculin, luminos, activ, pătrunzător) drept “Hun”. 

 

 
Gakyil 
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De altfel, capitala Tibetului Rasa / acum Lhasa este la capătul Văii Gyerpa / Yerba - a faimoaselor peşteri 

străvechi de meditaŃie - loc străjuit de la începutul mileniului I de Mănăstirea Gyerpa / Yerpa 29,44 lat. N, 91,16 
long. E (în funcŃiune şi acum). În 1883, Societatea Geografică din Toulouse 43,36 lat. N, 1,26 long. E / FranŃa într-o 
expediŃie semnala referinŃa Kerga în valea superioară a fluviului Mekong / Tibet (în prezent, există aşezările 
Tibetane Gherka, Gerba, Gorqu, Gyergo, etc). Katharine Carl în 1905 scria despre prinŃesa Sih Gherga de la 
curtea împăratului Chinez Guangxu 1871 - 1908. De altfel, Gaozu - un vechi împărat Chinez - avea grupa genetică 
N ca şi Gherga (prezenŃa aceleiaşi grupe genetice N a fost remarcată şi la Rurik - primul guvernator Rus / secolul 
IX, întemeietorul dinastiei conducătoare până la sfârşitul secolului XVI ori la descendenŃii săi, între care în secolul 
XX primul cosmonaut din lume, Iuri Gagarin 1934 - 1968). 
 

Adunările Gherga 
 
Toate religiile (inclusiv cele monoteiste) au populat cosmosul cu divinităŃi; Marea ZeiŃă a matriarhatului a 

fost înlocuită de Consiliul Bătrânilor - instrument al patriarhatului - cu expresii / reflecŃii mai numeroase, mai 
concrete, mai practice: principiile feminin şi masculin s-au împletit pentru a forma societăŃile cu diverse credinŃe şi 
organizări ce au dus la actuala civilizaŃie. 
 

 
Emblema Afgană a Adunării Gherga 

 
La începutul mileniului III, Adunările Gherga - “Loya” Jirga / Jirja din centrul Asiei în unele versiuni - 

sunt sfaturile bătrânilor înŃelepŃi care iau decizii prin consens, fiind un proces de mediere a conflictelor valabil la 
orice nivel al societăŃii (aplicat înaintea adresării poliŃiei sau justiŃiei), ce include şi suporterii părŃilor în dispută / 
tradiŃional neavând conducători: participanŃii se aşează în cerc, astfel încât nimeni să n-aibă poziŃie dominantă; de 
altfel, o preocupare de gen s-a reflectat şi printr-o carte din 1999 despre medierea conflictelor realizată în premieră 
naŃională de Gherga în România. Prestigiul Adunărilor Gherga - cu transcrieri ale denumirii şi ca Girgah - este 
larg recunoscut în Asia Centrală (Iran, Mongolia, Turkmeni-stan, Uzbeki-stan, etc.), mai ales de către Paştunii din S 
Pamirului, din Paki-stan şi Afgani-stan / unde talibanii le-au legiferat, dându-le putere maximă; dacă este nevoie, 
Adunările Gherga pot institui “miliŃii” ad-hoc, formată din tinerii părŃilor, ce nu iau încă parte la deciziile bătrânilor 
datorită vârstei dar care sunt puternici şi loiali pentru a aplica hotărârile Adunării / ce odată adoptate sunt obligatorii 
în comunitate. În Adunările Gherga - similar se petrecea Medieval printre ciobanii Balcanici Ghega - deseori un 
principiu judiciar aplicat e cel de responsabilitate comunitară (prin care individul este dizolvat în grup), astfel încât 
se face abstracŃie de persoană, subsumând-o voinŃei colective: fapta unuia sau unora - fără ca marea majoritate să fie 
direct afectată - e considerată în felul că în joc ar fi onoarea ori interesele tuturor, Adunarea reacŃionând astfel 
corespunzător. Sorgintea e recunoscută a fi Antică, în legătură şi cu Anatolia; în Africa, justiŃia făcută de sfat era 
ştiută ca “bătrână” iar în centrul Asiei pleacă de la înŃelesul Altaic drept casă al Gherga (de exemplu, Hanul Mongol 
din clanul matern Barga ales în 1206 de către Adunarea Gherga sub denumirea de conducătorul universal 
“Ghenghis” - cu mari însuşiri şamanice - a dezvoltat un uriaş imperiu, el afirmând că doar împotriva populaŃiei 
Sami din N, în majoritate având exact acelaşi profil genetic cu Gherga, n-ar lupta vreodată şi n-a făcut-o): se ştie 
despre “Khan” că era titlul Antic pentru conducător, provenit dintre mediatorii Consiliului Bătrânilor. În prezent, 
Parlamentul Afgan are oficial drept Cameră supremă pe cea a Bătrânilor, Jirga. În disputele judiciare, 
vicepreşedintele CurŃii InternaŃionale de JustiŃie, judecătorul Christopher Weeramantry (din Sri Lanka), susŃinea 
doctrina Erga Omnes drept concept universal: decizia adoptată faŃă de unele părŃi în conflict nu trebuie să afecteze 
alte părŃi, ce nu sunt implicate (însă care astfel pot fi deranjate). Erga în Greaca veche însemna “lucru intens” iar în 
Latină însemna “pentru cineva”. Adunarea Gherga - în Orient şi Jirgah / Jirja - a fost notată în vechea Ebraică, ce 
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utiliza numai consoane, prin Tetradă / Tetragrammaton: JHWH (se referea la pluralul Consiliului Bătrânilor, fiind 
ulterior preluat cu vocale, literar Latin ca Iahve sau Iehova / în lipsa cunoaşterii sonorizării sale, căci numele sacru 
nu era niciodată pronunŃat); iniŃial Evreii scriau aşa deoarece Dumnezeu e unic, fără a fi singular, la curtea sa fiind 
arhangheli / heruvimi (numele popular Isus era versiunea rezonantă pentru Isis / mama ancestrală, Evreii - cu toate 
că în Canaan au introdus primatul patriarhilor - păstrându-şi până în prezent descendenŃa maternă). Pluralismul divin 
apare în Biblie din prima carte a lui Moise (Facerea / Geneza), ca de exemplu în 1:26 “Să facem om după chipul şi 
după asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietăŃile ce se 
târăsc pe pământ şi tot pământul!” ori 11:7 “Haidem, dar, să ne pogorâm şi să amestecăm limbile lor, ca să nu se mai 
înŃeleagă unul cu altul", apoi guvernarea prin judecători fiind des prezentată de “Cartea CărŃilor” (concept ajuns 
Medieval ca “Divan” printre Români). Faptul că Adam a gustat din cunoaştere (şi nu dintr-un fruct comestibil în 
sensul strict) e adeverit în Facerea / Geneza 3:22 de regretul gelos al lui Dumnezeu ce aşa şi-a pierdut atributul 
mistic / aura divină: “Iată Adam s-a făcut ca unul dintre Noi, cunoscând binele şi răul” (trebuie ştiut că pluralul 
folosit în versiunea originală Ebraică nu era al majestăŃii, ci fizic). Astfel, din cele mai vechi timpuri se poate 
observa că firul “roşu” Gherga s-a regăsit atât în toponimia Grădinii Raiului cât şi la femeia primului om, de fapt 
de la divinitatea supremă Ghirghe (a Epocii Pietrei) până la forul suprem Gherga (Consiliul Bătrânilor); apoi, o 
geneză similară a fost în Europa (transmisia din India în Italia a fost prin Iran - Irak - Iordania - Israel - Ionia): la 
Romani ceea ce pentru Greci era zeul suprem Zeus a ajuns să fie Jupiter, provenit din Jove / o denumire rezonând cu 
Iahve (se ştie că Javan însemna - pentru mai mulŃi - Ionian, înŃelesul lui Jupiter / Iupiter fiind de “tatăl luminii 
cereşti”: “dyeus + pater”). La Romani, Ginta era legată prin comunitate de nume (aşa-zisul “Gentilic” care figura în 
numele fiecărui membru / şeful GinŃii “Princeps” fiind ales); bărbaŃii adulŃi formau Adunarea, numită “Comitium”, 
ce era convocată de rege (“Rex”), investit cu putere pentru aceasta: “Imperium”. Autoritatea regelui era însă limitată 
de controlul Consiliului Bătrânilor, numit Senat (de la “Senex” = bătrân); membrii Senatului se numeau “părinŃi” 
(“Patres” / din care au derivat aristocraŃii, numiŃi Patricieni) iar însemnele regalităŃii erau - încă din vremea primilor 
regi Romani - mantia de purpură, coroana de aur, sceptrul cu vulturi şi scaunul / tronul de fildeş: toate erau familiare 
Gherga-nilor. Regalitatea Romană s-a încheiat la sfârşitul secolului VI î.C., prin refugierea ultimului rege la Cume / 
colonia întemeiată în Peninsula Italică de GherghiŃii din Anatolia, locul unde era Ionia. 

 

Gherghistan 
 

Afganii pretind că-s descendenŃii lui Alexandru cel Mare, împăratul Imperiului Macedonean. Afgani-stan 
este în actuala formă din 1919 (când Ńara şi-a luat oficial numele după cel local folosit pentru Paştunii ce formează 
majoritatea populaŃiei, capitala Kabul 34,33 lat. N, 69,01 long. E având şi acum suburbia Vestică Gargha / Qargha 

pe marginea Lacului cu acelaşi nume; de altfel, numele Kabul / Cabul deriva din Kybele / Cibele - Marea Mamă - 
foarte respectată acolo). Locul demonstrat că a fost cel unde grupul genetic uman N s-a despărŃit (actualul tip uman 
Gherga apărând acum 10 milenii prin ultima mutaŃie, petrecută în S Siberiei) era Pamir, ce are la răsărit Tibetul, din 
Kirghizia aflată în N / unde se numeşte Altai, pe teritoriul Tadjik, până în Caşmir / Paki-stan în S, cu partea 
apuseană - aflată în Afgani-stan - numită Gherghi-stan. În prezent, Provinciei Afgane Ghor - în cadrul căreia se 
găsesc MunŃii Gherghi - i se mai spune Ghori-stan. De exemplu, savantul Francez Ajasson Grandsagne a explicat 
în 1829 situaŃia acelor munŃi din Gherghi-stan, aflaŃi în partea Vestică a celor notaŃi de Pliniu în “Istoria naturală” 
ca Parapamisus / Paro-pamisus (respectiv Caucazul Indian, întins din Caşmir până în Afgani-stan). Pe calea dintre 
India şi Mesopotamia, Gherghi-stan - în centrul Afgani-stanului - între regiunile Gandara şi Ghor, este o zonă înaltă 
(după cum îi spune şi sufixul = “stan” însemnând “Ńinut”), ca parte a MunŃilor Hindu Kuş, ce pleacă din nodul 
Pamirului.  
 

 
Gherghi-stan în SV Pamirului 
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Din văile Gherghi-stanului provine cânepa Indiană - Hindu Kuş asta şi însemnând, “Kuş” având înŃelesul 

de “cânepă” - plantele Cannabis fiind utilizate de 10 milenii în regiune, răspândindu-se în lume din Epoca Pietrei, 
începând cu şamanii din N (“ganica” din Sanscrită / “gania” mai recent, a devenit “marihuana” în Spaniolă). 
 

 
Cânepa Indiană 

 
Cânepa ajută lărgirea arterelor, astfel încât sângele să poată circula mai bine; seminŃele de cânepă conŃin 

proteine în cantităŃi mari şi acizi graşi - ce nu pot fi găsiŃi altundeva în natură - esenŃiali în curăŃarea trupului de 
colesterol. Hameiul - agentul stabilizator al berii, băutură rezultată după coacerea cerealelor din fermentarea lor, 
procedeu ştiut în zonă în urmă cu 6 milenii - este tot din familia cânepii. În Gherghi-stan, pe lângă imensele bogăŃii 
ale pământului, s-au realizat şi cele mai mari producŃii de opiu din lume / dar şi alte produse din mac (primii care au 
făcut-o au fost Sumerienii / din Mesopotamia, tot în urmă cu 6 milenii). Consumatorii acelor “toxine” îşi aveau 
percepŃiile distorsionate - printre care halucinaŃii, comunicări cu spiritele, detaşarea sufletului de corp, călătorii în 
alte timpuri şi locuri, schimbări de identitate, etc. Cultul Marii ZeiŃe - mai ales venerată ca Isis / Kybele - a fost 
răspândit până în mileniul I î.C. în Gherghi-stan. Naturalistul Galez Thomas Pennant în 1798 când a scris despre 
marşul lui Alexandru cel Mare prin Asia a menŃionat MunŃii Gherghi la poalele cărora, pe ruinata capitală a 
provinciei Persane Gandara - descrisă când funcŃiona de către Carianul Scylax în 518 î.C. - s-a înfiinŃat la 329 î.C. 
Alexandria Caucazului 34,58 lat. N, 69,17 long. E (fosta Opian, azi în N Charikar, lângă Begram / Afgani-stan) în 
cinstea împăratului Macedonean dar şi ca să-i apere întoarcerea din India / în secolul I cronicarul Roman Curtius 
Rufus consemnând că acolo au rămas 7 mii de militari rodaŃi în lupte, 3 mii de mercenari şi 4 mii de localnici; oraşul 
respectiv, unde localnicii aveau un grai aspru, a devenit capitala Regatului Indo-Grec rezultat după dezmembrarea 
Imperiului Macedonean, de acolo plecând călugării Ionieni care au ridicat, conducând 30 de mii de oameni, Stupa 
din fosta capitală a Ceylon-ului / Sri Lanka, cea mai mare construcŃie de cărămidă din lume, acum în patrimoniul 
UNESCO: e de remarcat că pagodele din Orientul Îndepărtat s-au dezvoltat din acel model.  
 

 
Răsăritul Gherghi-stanului 
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MunŃii Hindu Kuş erau ştiuŃi ca MunŃii Gherghi, denumiŃi pe atunci acolo în Greacă Caucazul Indian, 
nume similar cu cei dintre Asia şi Europa, adică MunŃii Caucaz dintre Marea Caspică şi Marea Neagră. În colŃul SV 
al hărŃii realizată de geograful Englez James Rennell în 1793 apar MunŃii Gherghi-stanului, unde în Antichitate se 
producea faimosul vin Kapisa:  
 

 
Gherghi-stan 

 
Cel mai înalt vârf al MunŃilor Gherghi este în Masivul Baba 34,38 lat. N, 67,37 long. E: 4951 metri 

altitudine. În Herat 34,20 lat. N, 62,12 long. E, cel mai mare oraş Afgan după capitală, dominat de ruinele din timpul 
lui Alexandru cel Mare, aflat la SV de MunŃii Gherghi, este cel mai sfânt loc Afgan: micuŃa Moschee Kherga, 
având uşile încastrate cu lazurit - protejată ca parte a patrimoniului mondial - ce adăposteşte mantia profetului 
Mahomed (relicva nu este arătată decât fundamentaliştilor musulmani). În judeŃul Herat, la 2560 metri altitudine, se 
găseşte localitatea Gherghi 33,45 lat. N, 63,20 long. E (lângă care este izvorul Jare Gergi 33,47 lat. N, 63,17 long. 
E) iar prin Herat curge râul Hari / Hirmund, care izvorăşte din mai Nordicii MunŃi Gherghi. E de ştiut că acum, în 
Epoca Modernă, Kirghizia - Ńară din N nodului muntos al Pamirului - e ştiută şi ca Gherghi-stan. Între Gherghi-
stanul Afgan şi Kirghi-stan / Kirghizia se află Uzbeki-stanul, Ńară independentă din 1991 (unde Alexandru cel Mare 
s-a însurat în 327 î.C. cu prinŃesa locală Roxana / pe care a iubit-o şi cu care a avut un fiu dar împăratul a murit 
înainte de naşterea aceluia, Imperiul destrămându-se datorită luptelor subordonaŃilor); cea mai veche celebrare a 
muncii de către Uzbeci a rămas în istorie ca vacanŃa Erga / declarată de cel mai vârstnic membru al comunităŃii, 
care stabilea când să fie. 
 

Regatul Ghandharva / Gandhara 
 

 
Gărgya 

 
 Cu denumirea Gărgya au fost mai mulŃi învăŃaŃi ai ritualurilor vedice din mare vechime dar şi numele 
conducătorului mesagerilor denumiŃi Gandharva / Gand-Hari, dintre zei şi oameni (cu aptitudini muzicale 
extraordinare, dansatori excelenŃi şi luptători formidabili): tema respectivă de la hinduşi era aceeaşi cu a lui Thot la 
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Egipteni / respectiv Ham din Biblie, adică bunicul Gherga; aşadar, ceea ce Grecii ştiau ca Hermes - şi ulterior 
Romanii ca Mercur - a fost anterior triplu atestat, inclusiv pentru urmaşi, ca Gărga de către Indieni, ca Gherg prin 
hieroglifele Egiptene şi ca Gherghe-seu de către Evrei în Vechiul Testament (de la Garga / Darda - fratele lui 
Hermes - Strâmtoarea dintre Asia şi Europa şi-a primit numele de Dardanele, denumire perpetuată aşa de către 
vechii Greci). În N Indiei sub forma Gărgya Tara era ştiut acel Garga superior lui Gărgya iar ca Gărgyatva se 
înŃelegea starea de urmaş a lui Garga / Gaargya. Mesagerii Ghandarva aveau ca partenere nimfele Apsara, femei 
frumoase, asociate riturilor de fertilitate (a căror faimă din India a ajuns Asiatic în răsărit până în Indo-China şi 
Indonezia iar în apus până în Anatolia; nimfele simbolizau frumuseŃea şi delicateŃea izvoarelor, a întregii naturi, 
asigurând rodnicia pământului, petrecându-şi viaŃa în grote, sanctuarele lor fiind stâncile şi fântânile). Personajul 
central Gandharva / Gandarava privind reînoirea anului era un erou cu un călcâi de aur. Epopeea Mahatbharata i-a 
prezentat de 505 ori pe Gandharva în teritoriile lor - grupaŃi împreună cu nimfele lor în 27 de clanuri - ca paznici ai 
celebrei băuturi Soma (echivalată la Perşi ca Haoma) cu roşu pe harta următoare: 
 

 
Răspândirea Gandharva 

 
Răspândirea Gandharva era din Himalaia - de pe Muntele Munjaban - până în V Nepalului, în Bazinul 

Gandaki (populat de Gurka), ajungând până la Lacul Manas / Manasarovar din Tibet; în S au fost până la Râul 
Narmada din India iar în N până în Kirghi-stan / Kirghizia şi Valea Karga din Bazinul Tarim, în provincia 
Xinjiang / NV Chinei, Regatul ulterior Gandhara suprapunându-se ariei lor, având pe rând capitala la Charsadda 
34,08 lat. N, 71,43 long. E / localitate supranumită “a lotusului”, Taxila 33,44 lat. N, 72,47 long. E şi Peshawar 
34,01 lat. N, 71,35 long. E, ce însemna “a omului”. PopulaŃia Gandharva era considerată exotică şi a fost cea care a 
întemeiat acel Regat Gandhara (la început a fost considerată ca străină de ceea ce a urmat să se dezvolte cu 
contribuŃia sa, adică prima civilizaŃie din lume, cea vedică), fiind răspândită mai ales la N de Muntele Meru / Kailas, 
de unde apoi a coborât în Bazinul Ghaggar, pe Valea Sarasvati, a fostului Fluviu Gargar / Ghaggar; epopeea 
Ramayana a menŃionat o parte din populaŃia Gandharva lângă izvorul Fluviului Gange (cu genericul Sailuşa) şi în 
pădurea Khandava de lângă Râul Yamuna, tipologia lor regăsindu-se de exemplu din Prang 34,08 lat. N, 71,44 long. 
E / Caşmirul Paki-stanez până în Agra / Akra 27,10 lat. N, 78,01 long. E / statul Uttar Pradesh, în N Indiei. Regatul 
s-a format însă nu altundeva decât în Bazinul Ghaggar - azi Paki-stan şi Afgani-stan - unde erau cele 5 mari ape ale 
“Sistemului celor 7 Râuri”; de pildă oraşul Kandahar 31,37 lat. N, 65,43 long. E din Afgani-stan şi-a preluat 
denumirea de la Gandhara, numele său Antic.  
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Colonizarea Bazinului Ghaggar 

 
Caracteristicile lor speciale i-au individualizat de ceilalŃi prin cunoştinŃele lor cereşti - inclusiv de levitaŃie / 

zbor - capacităŃile de a influenŃa natura, abilităŃile de a citi gândurile, posibilităŃile de a-şi schimba rapid formele / 
înfăŃişările, etc. preferând izolarea pe înălŃimi, în adâncul codrilor dar influenŃând cultural profund pe cei cu care au 
interferat; de exemplu, practicau căsătoriile din dragoste (iar dacă erau şi acceptate de părinŃi, atunci erau cunoscute 
drept “cununii Gandharva”) şi au contribuit decisiv în arta timpului, prin sculpturi, muzică, etc., limba ce-o vorbeau 
fiind Prakrit / precursoarea Sanscritei. Din scripturile Sanscrite se ştie că Rama (frate cu Bharata / de unde a provenit 
primul nume al Indiei) la sfârşitul mileniului VI î.C. a stăpânit Regatul Gandharva iar Balarama - fratele lui Krişna - 
la sfârşitul mileniului IV î.C. a făcut un pelerinaj de-a lungul Fluviului Ghaggar / Sarasvati şi a întâlnit multe 
aşezări Gandharva acolo, ce se aflau sub semnul lui Şiva; până în prezent, printre practicile hinduse generalizate au 
rămas pelerinajele la locurile sfinte de la izvoarele fluviilor. E de ştiut că între cei din Hindu Kuş / Kuşani şi cei din 
Kaş-mir / Caş-mir au fost numeroase legături; Kuş - înaintaşul Kuşanilor, numit la fel ca bunicul său - a fost fiul lui 
Rama din Sudul Caşmirului, el fondând Kasur (în răsăritul Paki-stanului), la poalele MunŃilor Hindu Kuş iar foştii 
Gandhari erau strămoşii populaŃiei Paştune din prezent: locuitorii Afgani.  
 

 
Regatul Kuşan 
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Se ştie că în 326 î.C. împăratul Alexandru Macedon - supranumit cel Mare prin ceea ce a realizat - a ajuns 
în NV Indiei cu Imperiul lui. Istoricul său Aristobulos a scris atunci că în Bazinul Indului erau peste o mie de 
localităŃi complet abandonate, deoarece fostul fluviu ce le alimenta cândva în trecut şi-a schimbat cursul, peisajul 
dezolant al acelor numeroase ruine impresionând puternic. SciŃii şi ParŃii au dominat la sfârşitul mileniului I î.C. 
Regatul Indo-Grec format acolo ca rămăşiŃă a invaziei lui Alexandru cel Mare iar Kuşanii veniŃi din N la începutul 
mileniului I, ca descendenŃii Tocarianilor / Troianilor au avut - după dominaŃia Indiană Maurya - o formaŃiune 
statală până când zona a fost invadată de “Hunii Albi” (cu figuri aparte printre ceilalŃi, având tenul deschis la culoare 
şi trăsături nemongoloide) iar apoi zona a fost controlată de către SasaniŃi. Societatea Sasanită era împărŃită în 4 
clase: a preoŃilor, militarilor, funcŃionarilor şi a poporului. SasaniŃii foloseau în luptă cai de talie mare, ce puteau fi 
crescuŃi mai ales cu lucernă (plantă necesitând multă apă, deci irigaŃii intense); în Imperiul lor localităŃile au 
cunoscut o perioadă de mare prosperitate şi intensă activitate culturală, agricultorii adoptând plante orientale ca 
bumbacul, trestia-de-zahăr, orezul, citricele, vinetele, etc., meşteşugarii începând să se constituie în corporaŃii 
(fenomen ce apoi s-a transmis Europei Medievale) iar conducătorii foloseau religia monoteistă zoroastristă - a cărui 
figură principală era “mesagerul” Mitra / “născut din lumină” - ca instrument inclusiv politic / însă în secolul VII, 
când a apărut islamul, au ajuns să fie înfrânŃi de musulmanii Arabi din S.  

 

 
SasaniŃii 

 
În 2005, Dr. Shamsiddin Kamoliddin de la Academia Uzbecă în studiul despre Samanizi - urmaşii 

SasaniŃilor - a arătat că în geografia Tibetană de la începutul secolului VIII, chiar înaintea ocupării acelei zone de 
către Arabi, apăreau sub expresia Garga-pur (“pur” însemnând “fiu”), indicaŃi pe valea superioară a Oxului, 
Gargarii ca vecinii Kuşanilor, corelând străvechiul înŃeles Garga ca fiind al corbului şamanic, legat de primul om: 
erou cultural Siberian. Dinastia regilor SasaniŃi se trăgea din Tribul Karga (strămoşul fiind numit Ram), urmaşii 
după dispariŃia Imperiului luând pentru Karga forma Persană Chubin, utilizând simbolul dinastic al ciomagului / 
măciucii şi totemul cocorului, regăsite şi la strămoşii Turkmenilor - de altfel, SV actualului Turkmeni-stan în 
Antichitate făcând parte din Ghergania; e de remarcat că în Turkmeni-stan, oraşul Atamurat 37,38 lat. N, 65,12 
long. E, pe malul Râului Amu Darya / Ox (aproape de actuala graniŃă cu Afgani-stanul), iniŃial se numea Kerki: era 
punctul de la care începea navigaŃia pe Râul Ox. Mai mulŃi cercetători au identificat 19 generaŃii de conducători, 
primul fiind Kargin = Gargin, întâi comandant al regelui timpului său Kavus (descris în Cartea Şahilor - “şah” 
însemna “regele regilor” - ca având un tron zburător), caracterizat drept “un cavaler marŃial, brav, experimentat în 
lupte, fără teamă şi mândru erou”. De altfel, “carele cereşti” denumite Vimana au fost menŃionate şi de marile 
epopei Indiene Ramayana şi Mahatbharata, cu ilustraŃie de pildă în versiunea Tibetană din secolul X a Sutrei 
Prajnaparamitra:  
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În secolul XI, Samarangana Sutradhara - adică “Arhitectul Universului” - a descris modul general de 

funcŃionare al unei instalaŃii zburătoare: “Despre chipul în care se pot făuri părŃile alcătuitoare ale carului zburător 
noi nu vorbim nimic, nu pentru că nu am cunoaşte aceasta, ci spre a păstra lucrurile în taină. Nu se dau în vileag 
amănuntele făuririi deoarece aflându-se de către toŃi, ele ar putea să slujească răului. Corpul său trebuie să fie 
puternic şi trainic, fiind înjghebat din materiale uşoare şi asemuindu-se unei mari păsări care zboară. Înăuntru se 
cuvine să se aşeze o instalaŃie cu mercur şi altă instalaŃie din fier, pentru încălzire. Prin mijlocirea puterii ce se 
ascunde în mercur şi care pune în mişcare un vifor, omul ce se află înăuntrul acestui car poate să străbată în zbor 
mari depărtări prin cer în chipul cel mai uimitor. Datorită mercurului, carul capătă o putere de mişcare ca a 
trăznetului”. Gargin / Garghin era fiul atletului Milad, respectiv nepotul lui Sasan - de unde denumirea Imperiului 
Sasanit - începând ca locŃiitor regal, al doilea om în stat: vicerege / ca de exemplu când regele de atunci s-a deplasat 
din Gherghi-stan în Ghergania, acela a condus statul; există opinii că numele Gargin / Karkin ar proveni din 
înŃelesul conectat de zona Iraniană Gurgan pentru perfidul posesor al unui caracter de lup ori de la Qarqin / omul 
ospitalier ce a potolit foamea multora, care a fost şi strămoşul Tribului Ghuzz din stepele Aralului (al cărui titlu a 
fost purtat de către întemeietorul Imperiului Hun în secolul III î.C., de teama căruia Chinezii au început ridicarea 
Marelui Zid). Etnonimele Karga - purtătorii săi în mileniul I î.C. fiind din Guzgan şi Bactria / denumită Daxia de 
către Chinezi, adică N Afgani-stanului - au rămas în Uzbeki-stan, ca de pildă găsite printre nobilii Kagan, în 
localităŃile Kargalar, Kargali, Kok-Karga, Ola-Karga, etc. / concentraŃia cea mai mare fiind pe Valea Fergana de 
pe Drumul Mătăsii (azi împărŃită de Tadjiki-stan, Uzbeki-stan şi Kirghi-stan); până în urmă cu un secol, capitala 
Uzbecă avea cartierul Kara-Karga 41,16 lat. N, 69,13 long. E. De altfel, picturile rupestre din Karmana, azi Navoi 
40,05 lat. N, 65,22 long. E de pe Valea Fergana / denumire rimând cu Ghergana - studiate de arheologul Guergui 
Chatski şi apreciate în 1967 ca având o vechime de circa 9 milenii - au fost considerate de către Academia Rusă ca 
foarte interesante pentru revelarea începuturilor culturale în regiune. La începutul mileniului I pe valea inferioară a 
Râului Ox, incluzând Delta de la Lacul Aral, având capitala Gurgange (acum la actuala graniŃă Turkmeno-Uzbecă), 
a fost Regatul Gurganj / Jurjan - întins până la Caspica, parte a Imperiului Sasanid - condus de Dinastia Girkoda; 
arhitectura sa a influenŃat-o pe cea Mogulă din India, în mileniul II (Mogulii au fost urmaşii Mongolilor).  
 

  
Monumente Mogule în N Indiei 

 
Portretele regale ale celor din Dinastia Ghirkod au fost analizate în 1987 de către cercetătoarea Galina 

Pugachenkova, după monedele secolului I din Oaza Bukhara 39,46 lat. N, 64,26 long. E / Uzbeki-stan (de pe 
Drumul Mătăsii), observând că “aveau afinităŃi Tocariane, individualizându-se de restul populaŃiei: erau de tip 
Mediteran răsăritean şi n-aveau trăsături Mongoloide. DiferenŃele antropologice au marcat acele personalităŃi şi 
reprezentarea lor astfel n-a fost accidentală”: 
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În 1161, filozoful Abraham Daud din Toledo 39,51 lat. N, 4,01 long. V a menŃionat existenŃa Ghirga-

siŃilor din Gorgan / Jurjan, în S Caspic, fapt confirmat şi de către călătorul Evreu Benjamin din Tudela care a găsit 
acolo formaŃiunea statală a creştinilor Ghirga-siŃi, sub ascultarea patriarhului Indiei Gorgan, ştiut ca “părintele 
Ioan” (el întorcându-se în N Spaniei în 1173).  
 

 
 

În 1902, Britanicul Henry Savage a scris: “Yezd / Yazd 31,54 lat. N, 54,22 long. E - centrul zoroastrismului 
- este extrem de interesant din punct de vedere istoric, pentru strânsa sa asociere cu minunata rasă a Ghebrilor / 
Guebres, mai bine cunoscuŃi în Europa cu denumirea de Parsi. Oraşul vechi a fost îngropat de nisip iar oraşul nou 
dăinuie din timpul Dinastiei Sasanide. Denumirea de Parsi - adoptată de mai bine ştiuŃii Ghebri care au migrat în 
India - provine de la Ńara lor, ce avea înaintea invaziei Arabe capitala Persepolis 29,56 lat. N, 52,53 long. E 
(Yezdeyard 624 - 651 a fost ultimul împărat Sasanid). Zoroastru, profetul Parsilor, şi-a promulgat religia din 
mileniul II î.C., însă Arabii au înăbuşit-o în sânge, rămânând păstrată doar de câŃiva Ghebri rămaşi în Yezd, al căror 
neam până recent a suferit restricŃii şi degradări dintre cele mai cumplite. Dacă Yezd acum este cel mai 
întreprinzător centru comercial Persan, atunci aceasta se datorează mai ales Ghebrilor care locuiesc acolo. 
ComparaŃi cu alŃii, Ghebrii / Gherbii sunt bărbaŃi puternici în trup şi la minte, opuşi tiranilor lor feminizaŃi, lascivi 
şi imorali. Secolele de opresiune au avut efect mic asupra condiŃiei morale şi fizice a Ghebrilor. Ei încă rezistă 
pentru că sunt mândri ca atunci când întreaga Ńară le-a aparŃinut; şi nici nu prea au contacte cu actualii conducători, 
care nu le influenŃează traiul, ce e remarcabil ancorat în vechiul zoroastrism. Una dintre calităŃile lor cele mai 
evidente (ca şi ale Parsilor din India) este că sunt extraordinar de veridici pentru nativii Asiei şi că moralitatea lor - 
mai ales la bărbaŃi - este peste medie. Bărbatul şi femeia uniŃi prin căsătorie trăiesc în egalitate prietenoasă, 
ajutându-se reciproc. Legăturile familiale sunt foarte solide, fiind păstrate şi cu rudele îndepărtate, în timp ce 
dragostea părintească pentru copii este demnă de laudă şi merită toată admiraŃia. Musulmanii obişnuiŃi nu doresc să 
urmeze exemplul bun al Gherbilor, însă - deşi în contradicŃie religioasă - recunosc faptul că zoroaştrii sunt cinstiŃi; 
dar conducătorii lor religioşi sunt straşnic împotrivă şi uneori instigă mulŃimile la excese (nu există la fel pentru 
Gherbi): locurile lor au fost incendiate de musulmani, cărŃile sacre distruse şi locaşurile de cult profanate în 
modurile cele mai jignitoare. Există un număr de locuri de cult Ghebre în Yezd şi în satele din jur locuite de 
agricultorii Ghebre. Ceremonia religioasă a Ghebrilor este foarte interesantă, preoŃii fiind îmbrăcaŃi în haine albe 
lungi prinse în brâuri sacre şi cu partea de jos a feŃelor acoperite de o bucată de pânză pătrată ca batistele; fac 
genoflexiuni variate pe covoraşe speciale şi citesc rugăciuni. PreoŃii aparŃin elitelor şi oficiază ereditar. Ghebri mi-
au relatat că mai au doar câteva cărŃi sfinte (dar nu le-am putut vedea), restul fiind distruse de musulmani ori au fost 
duse în India. Cea mai rea dintre sarcinile provocate anterior Ghebrilor - precum la Armeni şi Evrei - a fost plata 
taxei anuale stoarsă de guvernatori, cu mare severitate şi cruzime”.  

În fotografia următoare, realizată în 2011, se vede Andreea Gherga din Timişoara, îmbrăcată Indian:  
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Drumul Mătăsii 
 

 
Drumul Mătăsii 

 
Rutele comerciale au facilitat schimbul de mărfuri, idei, religii şi boli. Marele Drum al Mătăsii pe 

continentul Asiatic însemna o serie de rute interconectate între China şi Anatolia străbătute de caravane (ce nu-l 
tranzitau în întregime, ci la anumite staŃii ori frontiere predau mărfurile altor cărăuşi, care le preluau pentru transport 
în teritoriul lor până la următoarea destinaŃie, ş.a.); ruta principală lega Orientul de Mediterana şi a fost o cale 
comercială existentă din cele mai vechi timpuri, bazându-se pe schimburi, înlesnind totodată şi contactele culturale, 
dezvoltându-se mai ales la adăpostul oferit după ridicarea Marelui Zid din N (de exemplu, de-a lungul Drumului 
Mătăsii s-a răspândit jocul de şah - mutarea şah-mat însemnând “Moartea Şahului” - jocul fiind inventat în India). E 
de remarcat că la sfârşitul secolului XX, printre cei mai buni şahişti BănăŃeni au fost fraŃii gemeni Gherga, Aurel 
Cornel Iosif / zis “Lelu” şi Vasilie Grigorie Ioan / zis “Ceacea” (regionalism însemnând “nenea”), din Timişoara. 
 



 
272

 
Academia de Şah din Armenia 

 
Bunurile transportate erau de toate felurile / nu doar mătase de la care generic i-a provenit numele; 

schimburile se făceau între populaŃiile nomade şi cele sedentare iar Gherga a fost prezent în unele din acele zone de 
pe Drumul Mătăsii. Drumul Mătăsii trecea la N de Tibet, prin Bazinul Tarim, populat de Uiguri / Ui-Gheri - rudele 
Hunilor şi Ungurilor, o zecime din ei având tiparul genetic N ca al Gherga - acum în NV Chinei; în urmă cu 4 
milenii, de pildă în Oaza Cherchen / Qargan (cel mai dificil loc de traversat de pe ulteriorul Drum al Mătăsii) 
mumiile ce s-au conservat foarte bine datorită nisipurilor sărate au impresionat ca fiind ale unor Caucazieni cu părul 
roşu, deosebit de înalŃi pentru timpurile acelea şi îmbrăcaŃi excentric, trăind în armonie cu localnicii. E de remarcat 
că în dialectul din răsăritul zonei, de la izvorul Fluviului Galben, considerat de Chinezi “mama râurilor” - în preajma 
căruia la sfârşitul secolului XXIII î.C. s-a născut civilizaŃia Chineză, fiind şi locul de unde a plecat cu o armată mixtă 
de Tibetani, Mongoli şi alŃii, militaristul Qin, primul împărat al Chinei, de la care a provenit denumirea Ńării - 
inclusiv acum Gherga înseamnă învăŃător, după cum a arătat în 1994 lingvistul Victor Mair de la Universitatea 
Pennsylvania; dinastia Han care i-a urmat - strâns corelată Hun, după cum a observat şi cercetătorul American 
Randolph Williamson - are acum printre descendenŃi cea mai mare concentraŃie genetică “N” din China. 
 

 
Bazinul Tarim 

 
De altfel, în Bazinul Tarim Râul Qargan era numit de localnicii Uiguri drept Qarga iar de alŃii Karga, pe 

cursul său fiind vechiul oraş cu aceeaşi denumire 38,08 lat. N, 85,31 long. E, ce a fost o staŃie importantă de pe 
Drumul Jadului, traseu anterior Drumului Mătăsii (unde comercianŃii de tip Caucazian manipulau printre altele jadul 
- “piatra raiului” - inclusiv Chinezii cumpărând de la ei); acolo de-a lungul timpului s-au negociat şi asini, cămile, 
catâri (adică animalele rezultate din încrucişările dintre cai şi măgari), etc. De la începutul mileniului II î.C., 
populaŃia Bazinului Tarim era dominată de înalŃii Tohariani / Tocariani, adică Teucriani / Troiani, căile comerciale 
de acolo către apus - unde se afla Troia - fiind controlate de aceia până în mileniul I (e de ştiut că Troia a fost 
întemeiată la începutul mileniului III î.C. de Gargarii / Ghergarii Caucazieni, numiŃi în Anatolia drept GherghiŃi). 
Literatura Sanscrită - ca Puranele Brahmanda, Vamana, Vayu, epopeea Mahatbharata, etc. - a catalogat Tocarianii ca 
Mleccha, adică V Anatolieni; notaŃi şi Tukhara / Tuşara, ei erau urmaşi ai ZeiŃei Pământului Ki şi ai lui Anu (tatăl 
din cer al zeilor, inclusiv al prinŃilor Sumerieni Anunu / Anuna, sufixul “nun” însemnând “prinŃ”). Aproape de 



 
273

Deşertul Karakum / Garagum - având la E Valea Bovinei / Ox, în N Lacul Aral şi în V Marea Caspică - o staŃie de 
taxare a caravanelor era în Codrul Kerka, azi în Turkmeni-stan, pe Valea Anticului Râu Ox / Oxus (ce provine din 
Pamir). Strabon în Geografia II 1:15 a scris: “Oxus oferă o navigaŃie atât de comodă încât, odată ce mărfurile 
Indiene au fost aduse până la acest fluviu, uşor coboară spre Hyrcania şi spre Ńinuturile din continuare până în Pont” 
(Hyrcania era Ghergania iar Pont era Marea Neagră). În Evul Mediu, când au apărut puterile maritime Europene, 
Drumul Mătăsii şi-a pierdut importanŃa, traficul oprindu-se la dispariŃia Imperiului Bizantin; în imaginea următoare 
este un pod de pe Drumul Mătăsii, la importanta staŃie Ani 40,30 lat. N, 43,34 long. E, capitala Armenilor în secolul 
X (azi graniŃa dintre Armenia şi Turcia): 
 

   
 

Gherga în Mongolia 
 

 
Gherghei în Mongolă 

 
Lingvistul Emyr Pugh în “Istoria secretă a Mongolilor” a notat că până în Evul Mediu Gherghei în 

Mongolă însemna soŃie. Ca şi înŃelesul African “Berba” pentru domiciliu / casă, “Kherga” în Afgani-stan şi Paki-
stan, “Gher” în Mongolia reprezintă adăposturile circulare ştiute ca iurte (care pot fi făcute din lemn, pânză, piele, 
etc. uşor de deplasat şi de montat, ce pot avea diverse dimensiuni), având interiorul foarte colorat; nomazii din 
Mongolia şi în prezent călătoresc de-a curmezişul păşunilor cu turmele lor de iaci, oi şi capre, purtându-şi casa 
Gher - în general construită pe o ramă de lemn acoperită cu o Ńesătură groasă făcută din lână - oriunde merg. 
 

 
Gher 

 
La mijlocul mileniului I în fostul spaŃiu Tocarian - al Tocarianilor / Tocaroilor - din N Chinei, utilizând 

acelaşi simbol al lupoaicei s-a cristalizat populaŃia proto-Turcă denumită Gog-Turcă, în secolul VIII apărând 
termenul Chinezilor de Mon-Gol pentru cei din N lor. Mongolia - aflată între China şi Rusia - este independentă din 
1921. Tribul Gherg a rezistat în Mongolia până în 1633 (pe locurile părăsite de Huni), când a reuşit să fondeze în N 
Chinei regiunea Ulaan Qab. În 2010, biochimistul Rus Anatole Klyosov - preocupat de genealogia genetică - a 
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consemnat: “Din grupul genetic ‘K’, în urmă cu 35 - 40 de milenii, la răsărit de Lacul Aral, s-a format grupul 
combinat ‘NOP’, împărŃit apoi în ‘N’ care s-a aşezat în Siberia, ‘O’ care a migrat prin India în Sudul Asiei şi ‘P’, 
care în Sudul Siberiei s-a divizat în ‘Q’ şi ‘R’ (acelaşi grup ‘K’ a produs ‘L’ şi ‘M’). O altă versiune este că ‘NOP’ a 
părăsit Mesopotamia spre răsărit şi a populat Pamirul, MunŃii Hindu Kuş şi Himalaia, ajungând în SE Asiei până la 
Oceanul Indian. O sugestie mai degrabă exotică este că ‘NOP’ a fost Caucazian iar desprinderea ramurii ‘NO’ în 
Mongoloizi ori orientali (ca YakuŃii din grupul ‘N’ sau Chinezii din grupul ‘O’) s-ar fi datorat localnicelor: femeile 
determină rasele umane, căci bărbaŃii nu-şi pot transmite genele direct altor bărbaŃi, totul fiind prin intermediul 
femeilor”.  
 

Kirghizii 

 
Independentă din 1991, Kirghizia / Karga-stan s-a rebotezat Turcic în Kârgâ-stan / Kirghi-stan - 

Kirghizii fiind legaŃi de Anatolia. Numele se mulează pe structura KRG şi a fost purtat de către locuitorii Ńării din 
cele mai vechi timpuri (Kirghi-zii sunt separaŃi de Chinezi prin MunŃii Celeşti, în care îşi are izvorul Râul Karkara, 
ce curge în Kazah-stan: o vale importantă de pe Drumul Mătăsii). Pe Valea Fergana din N Ńării - aflată între Bazinul 
Tarim şi fosta Daxia / Bactria, populată intens de Ghergani din mare vechime - la Saîmali Taş desenele de acum 4 
milenii reprezintă inclusiv şamani în formă de reni care se luptă. În Asia, arta tatuajului avea rezonanŃă estetică, 
spirituală şi practică: semnele urmau punctele cunoscute din acupunctură (larg răspândită în vechime); până în 
prezent, Kirghizii consideră tatuajele semnele nobleŃii (în opoziŃie Antică, Elenii asociau tatuajele cu stigmatele 
degradante ale însemnării sclavilor). Şi azi Kirghizii tradiŃional practică furatul miresei (obicei datorat căsătoriei 
forŃate prin aranjament - care în Antica zonă Mediterană a ajuns să fie răspândit în Canaan, Troia şi Roma; trebuie 
ştiut că “luna de miere” este obiceiul de sorginte Babiloniană când tatăl miresei dădea pentru o lună ginerului de 
băut hidromel = bere din miere). În accepŃiunea populară locală, etimologia numelui Kirghiz însemna “nemuritor” 
(simbolul universal acceptat pentru nemurire fiind şarpele ce-şi înghite coada); e de ştiut că valoarea magico-
religioasă a şerpilor din S era necunoscută în Siberia - fulgerul trasează pe cer o linie sinuoasă, asimilată în 
imaginaŃia populară cu şarpele - acolo fiind înlocuită de puterea pletelor concentrată în “vrăjitori” ca brahmanii 
Muni (cum a fost de pildă naşul, preotul şi învăŃătorul Garga al lui Krişna). De-a lungul timpului, au fost invazii ale 
Ghirghi-zilor / Kirghizilor până în Tibet. Conform studiilor lui Aleksander Carsten, Louis Ligeti, ş.a., strămoşii lor 
erau blonzi, de origine Fino-Ugrică (nevorbitori de vreo limbă Turcică şi desigur nechinezi - Chinezii fiind vecinii 
din răsărit - ulterior însă aflându-se la baza filonului proto-Turc) admişi de lingvistul Canadian Edwin Pullyblank că 
erau până la izvorul Yenisei / Enisei - al cincilea fluviu din lume - în bazinul căruia este Lacul Baikal, adică “Lacul 
Sfânt“, cu cel mai mare volum de apă din lume; în MunŃii Baikal îşi are izvorul Lena - al zecelea fluviu din lume - 
pe valea căruia este prezent, de asemenea, grupul genetic ca al Gherga: YakuŃii / IacuŃii de pe valea fluviului Lena 
aparŃin grupului genetic “N” ca şi Gherga, ei ajungând în locurile din N Siberian unde sunt azi venind de la Lacul 
Baikal (ambele fluvii curg prin Siberia spre N, până la Oceanul Arctic). În imaginea următoare este actuala 
răspândire Turcică / Turanică (cu roşu), avându-şi rădăcinile Asiatice între Troianii Epocii Bronzului: 
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 Kurga-nele de lângă izvorul fluviului Yenisei relevă că până în mileniul II î.C. zona era ocupată de 
populaŃie cu caracter pur European (de exemplu, în 1824 geograful American Malte Brun a consemnat că printre 
nomazii din Bazinul Yenisei încă era vie atunci memoria originii lor Hitite). Kirghizii au apărut prin amestecul 
acelor albi cu galbenii din răsărit, datorită nomadismului pastoral ce-i caracterizau pe cei dintre Altai şi Aral (printre 
altele, e de ştiut că în Altai există foarte greu accesibilii MunŃi Gherga / Cherga şi localitatea Cherga 51,20 lat. N, 
85,33 long. E pe Râul Sema / unde este o staŃie a Institutului Genetic Rus; de altfel, Altaiul Rus e bogat în toponime 
Cherga, ca: izvorul Bolşaya, Muntele Mukur, cătunele Malaya, Mukhor, Ulus şi Verkhnyaya, etc). Legăturile dintre 
Garganii din N Indiei şi Karganii din S Siberiei s-au păstrat de-a lungul mileniilor. Imaginea următoare înfăŃişează 
un Kirghiz din secolul IX în drum spre Baikal:  

 

 
 

Gherga în Siberia 
 
Deoarece stepele întinse dintre Pacific (E) şi Panonia (V) nu formau un ocean de verdeaŃă, păstorii erau 

nomazi pentru a găsi cele mai bune păşuni şi surse de apă, circulând pe un teritoriu imens (e de ştiut şi că în prezent 
Siberia are un sfert din pădurile lumii). Rutele Siberiene în general urmau văile marilor fluvii - completând în Nord 
ceea ce în Sud era traficul pe Drumul Jadului şi mai târziu al Mătăsii - pe traseele respective fiind prezent grupul 
genetic N al Gherganilor. 
 

 
Rute Siberiene 

 
Epica locală din răsăritul Lacului Baikal a indicat că Gurgan / Gyrgan a fost primul şaman din istorie - 

considerat ca fiul pământean / al lui Ghea - descris de pildă de către istoricul religiilor Mircea Eliade ca având 
abilitatea de a învia decedaŃii (prin resuscitarea celor aflaŃi în moarte clinică), povestea trufiei lui ca prim şaman, 
care s-a luat la întrecere cu Dumnezeu, ajungând în 1864 astfel: “Deoarece el s-a lăudat cu puterea sa nelimitată, 
Dumnezeu a vrut să-l pună la încercare; el a luat sufletul unei tinere fete şi l-a închis într-o sticlă. Ca să fie sigur că 
sufletul n-o să scape, Dumnezeu a astupat gura sticlei cu degetul. Şamanul s-a urcat la ceruri călare pe tobă, a zărit 
sufletul fetei şi - pentru ca să-l poată slobozi - s-a transformat în păianjen şi l-a muşcat pe Dumnezeu de obraz; 
acesta şi-a tras degetul şi sufletul fetei a putut să scape. Furios, Dumnezeu a atenuat puterea lui Gyrgan; drept 
urmare, puterile şamanilor s-au diminuat simŃitor”. În Lacul Baikal este Insula Karga 52,08 lat. N, 106,12 long. E 
iar lângă Lacul Baikal se află Garga 54,26 lat. N, 110,32 long. E, Khargana 54,04 lat. N, 110,12 long. E şi Iezerul 
Malaya Kherga 52,50 lat. N, 111,50 long. E; în Extremul Orient Rus mai sunt Depresiunea Karga 49,57 lat. N, 
136,12 long. E, Izvoarele Karga 51,13 lat. N, 138,52 long. E şi Kherga 53,07 lat. N, 133,27 long. E, etc. 
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Răspândirea cultului Gherga-nilor către Orientul Îndepărtat s-a putut regăsi până la suprema zeiŃă Ma Gu / Mago în 
Coreeană şi Mako în Japoneză, nume atipic şi în Chineză, Ma provenind de la ancestrala mamă - popular apelată în 
N Indiei şi ca Mahă-Devî - dar şi de la marihuana ştiută în China din mileniul V î.C. iar Gu venind de la zeiŃă; 
suverana divină era “elixirul vieŃii”, frumoasa protectoare a femeilor, de exemplu profesorul Victor Mair de la 
Universitatea Pennsylvania în 1990 indicând că numele îi provenea din cuvântul utilizat în Media pentru magiciană 
(de pildă, “magii de la răsărit”, adică din Ghergania în S Caspic / Marco Polo 1254 - 1324 văzându-le mormintele 
la Saveh, azi în Iran 35,01 lat. N, 50,22 long. E, cu pălării înalte şi mantii înstelate, venerând focul în Persia ca 
Ghebiri / Ghebri, fiind renumiŃi şi în Capadochia prin întreŃinerea focului în vetre - cu rugăciuni de 5 ori pe zi, când 
înteŃeau arderea îndepărtând cenuşa, adăugând lemne proaspete pe jar - ce au dus în Canaan daruri la naşterea lui 
Isus, erau ursitorii experŃi în religie, favorabili monoteismului, care au oferit aur ca simbol al regalităŃii, tămâie 
pentru spiritualitate şi smirnă / răşină ce amestecată cu vin era un narcotic puternic). De altfel, în 6 III 1811, un 
refugiat mag - Guebr / Ghebru - în India i-a arătat misionarului Englez Henry Martyn poemul Georgiada despre 
cuceririle Britanice, pe care îl scria în Pahlavi / vechea limbă Sasanidă. ExpediŃia din 1905 a lui Mikhail Berezovsky 
a descoperit manuscrise Antice Karga şi în Kucha 41,39 lat. N, 82,54 long. E din NV Chinei iar în 2002, 
cercetătorul Kazakh Yury Zuev a indicat că documentele secolului XVII din MunŃii Şoria - dintre Altai şi Baikal - 
au reŃinut prezenŃa în acea zonă a puternicului clan Karga, având ca simbol vulturul, sosit demult acolo prin Văile 
Esi şi Tei, care atunci s-a separat în 2: cei rămaşi pe râuri şi munteni. În 1993, conform Estonianului Ants Viires, 
autorul Catalogului PopulaŃiilor Imperiului Rus, mai existau urmaşi Karga - într-un amestec Uralo-Mongol - pe 
Trans-Siberian, în regiunea Kemerevo din N Altai, stepa Baraba, ş.a. Sub forma de Hiperborei, Anticii au consemnat 
prezenŃa în Nordul EurAsiatic a Gherganilor, răspândirea grupului genetic N acum fiind vizibilă pe harta 
următoare: 
 

 
 

E de ştiut că IacuŃii - al căror nume e derivat din cel al crescătorilor de iaci (bovine Tibetane), cu denumirea 
iniŃială Gyag / ceea ce a dus la Yak - se îndeletniceau în zonele lor din tundră mai ales cu creşterea cailor şi a renilor, 
urmau un cult solar iar şamanismul lor trebuia să se păstreze în afara instituŃiei mariajului, bucurându-se de mare 
respect, societatea chiar temându-se de cine dovedea putere (şamanele Iacute s-au remarcat şi deoarece vindecau, 
îndeosebi boli mintale; sindromul vocaŃiei mistice se recunoştea prin comportamentul visător, solitudine, viziuni, 
legăturile mistice cu strămoşii, etc). În 1894, antropologul Rus Mikhailowski a consemnat: “Potrivit tradiŃiei Iacute, 
‘primul şaman’ avea o putere extraordinară şi - din trufie - n-a vrut să-l recunoască pe Dumnezeul IakuŃilor. Trupul 
acelui şaman era făcut din şerpi încolăciŃi. Dumnezeu a trimis focul ca să ardă trupul şamanului dar din flăcări a 
scăpat o broască râioasă; din ea au ieşit demonii iar din aceştia s-au născut şamanii şi şamanele IacuŃilor”. În 
prezent, IacuŃii - având cel mai apropiat procentaj genetic de Gherga - sunt majoritar ortodocşi; un portret de la 
începutul mileniului III al unei Yakute / Iacute se poate vedea în imaginea următoare: 
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În Siberia, multele migraŃii şi invazii au dus la moşteniri rasiale şi lingvistice amestecate, ca de exemplu 
înfăŃişarea cu pomeŃii ridicaŃi, credinŃele din ultimele religii ori limbile adoptate de diversele populaŃii de acolo, ş.a.; 
de altfel, tabloul actual lingvistic indică aceeaşi grupă de limbi utilizate de populaŃiile din Nordul EurAsiatic (pe 
lângă înrudirea lor genetică N): 
 

 
 

Toponimia Siberiană include denumiri ca Karga 59,16 lat. N, 80,09 long. E (aşezare abandonată, pe malul 
Fluviului Obi ce izvorăşte în MunŃii Altai şi se varsă în Marea Kara, lângă care este Lacul Karga), Cascada Karga 

62,07 lat. N, 92,20 long. E, Gargana 52,07 lat. N, 100,22 long. E, ş.a., prezenŃa în Extremul Nordic fiind genetică şi 
nominală până la Oceanele Pacific şi Arctic; e de ştiut despre cea mai friguroasă locaŃie locuită de pe planetă că e 
Valea Indi-Ghirka din răsăritul Siberiei (unde des s-au înregistrat temperaturi mai joase de -70 de grade Celsius). 
La N de Cercul Polar sunt aşezarea Karga 75,52 lat. N, 137,30 long. E şi Capul Karga în Insula Kotelny din 
Oceanul Arctic / în Marea Est Siberiană, Capul Malaya Karga 73,05 lat. N, 106,15 long. E la vărsarea Râului 
Khatanga în Oceanul ÎngheŃat / Arctic, Golful Karga 71,54 lat. N, 82,43 long. E şi Capul Karga 71,52 lat. N, 82,42 
long. E la Marea Kara dar şi Capul Severnaya Karga 72,44 lat. N, 75,29 long. E la aceeaşi Mare Kara din Oceanul 
Arctic. Înrudirea genetică arată - în imaginea următoare, pe portocaliu - că de exemplu Kirghizii, Ruşii Nordici, 
Sami dar şi Ucrainenii ori Macedonenii sunt mai apropiaŃi între ei decât alte etnii / populaŃii: 
 

 
 

Şamanismul 

 
Specialistul German în preistorie Karl Narr 1921 - 2009 a argumentat că apariŃia şamanismului Asiatic a 

coincis cu trecerea de la paleoliticul inferior la cel superior - adică dura de la vremea schimbării pietrei cioplite cu 
cea şlefuită - iar complexul şamanic Siberian actual e rezultatul schimburilor după ultima glaciaŃiune dintre 
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societăŃile agricultorilor din S şi tradiŃiile vânătorilor din N, căci de atunci şamanismul în Siberia s-a răspândit 
dinspre S spre N (e de remarcat că versiunile Buriate culese în 1927 de Garma Sandschejew povesteau despre omul 
alb Gurgan / Gyrgan, “primul şaman” din lume, la Lacul Baikal, în apropiere cei din Tuva - centrul geografic al 
Asiei - practicând şi în prezent cântatul şamanic din gât Kar-gy-ra / Kargyra); de altfel, la BuriaŃi primii 
conducători politici au fost şamanii. CredinŃa şamanică a vânătorilor Siberieni era că sufletul se afla în oase, acelea 
reprezentând izvorul ultim al vieŃii (aşa rămânând spusa despre legătura de neam, că ar fi “din osul” cuiva, cu 
înŃelesul de urmaş); căpăŃânile animalelor sacre se puneau la case, garduri sau răspântii de drumuri datorită cultului 
oaselor, ce considera orice os - parte neperisabilă a corpului - ca “sămânŃă a vieŃii”. În timp, vraciul - din starea 
iniŃială de vindecător - a ajuns şi preot (seminŃele religioase peste tot în lume au fost şamanice). Potrivit Suedezului 
Ake Ohlmarks 1911 - 1984, şamanismul a fost la origine îndeosebi un fenomen în marginea gheŃurilor, datorat 
influenŃei mediului asupra labilităŃii locuitorilor regiunilor polare: frigul excesiv, nopŃile lungi, pustietatea şi 
singurătatea, lipsa vitaminelor, etc., ar fi influenŃat constituŃia populaŃiilor Nordice, provocând fie maladii ca isteria 
Arctică, fie transe de tip şamanic (oamenii - dacă nu fac crize - dorm mult, au vise profetice, devin solitari, 
meditatori, par absenŃi, etc. / însă înspre Sud afecŃiunile reale ajungând să fie teatrale, simulate). Şamanii erau 
oameni sănătoşi, având capacitatea nu doar de a vindeca pe alŃii, ci şi de a se autovindeca / atunci când era cazul (de 
pildă, până în prezent a rămas tratamentul şamanic Karga răspândit mai ales în Himalaia / Nepal, Tibet, fostul Bazin 
Ghaggar / Paki-stan şi Afgani-stan, etc.); ei deveneau aşa fie prin moştenire / sufletele şamanilor defuncŃi - având 
strălucirea luminii - “posedându-i”, fie prin alegere: consacrarea lor era prin înviere iniŃiatică - instruirea venind de 
la vechii şamani ori de la spirite - candidaŃii la şamanism după iniŃiere căpătând nume nou (similar fiind procedura 
Anatoliană ulterioară a Misterelor Gherga, ceea ce a dus la denumirea ca Ghergani a unora care genetic nu erau din 
neam). Pentru a deveni şamani (maeştrii iniŃiatori mergeau şi cu picioarele goale pe cărbunii încinşi ori chiar îi 
mestecau, ca fachirii din Bazinul Ghaggar), ceremonia de iniŃiere simboliza moartea şi învierea candidaŃilor / 
decedarea simbolică fiind sugerată de somnul letargic ori de leşinurile îndelungate, tema învierii apărând inclusiv la 
divinii Osiris şi Isus, care au trăit printre Gherga-nii din Egipt şi Galileea; un ritual caracteristic, existent şi în 
prezent la şamanii eschimoşi, este că ating o stare extatică de conştiinŃă printr-o respiraŃie dominată de tuse, 
întreruptă de strigăte guturale profunde, capacitatea de a “cânta” din gât întâlnindu-se şi la şamanii Siberieni, 
inclusiv din Tuva - interesant fiind că (legat de Gherga) în Antichitate Gherghe-seii din Galileea se deosebeau prin 
accentul lor mai gutural de restul Canaanului, ca şi GherghiŃii din Caria de ceilalŃi / inclusiv azi în acea regiune 
fiind cel mai aspru grai din Anatolia, observat şi de istoricul Herodot la timpul său, în mileniul I î.C., genul acela 
regăsindu-se de pildă ulterior în Europa până la Jargonul Medieval Gherga sau Dialectul Balcanic Ghega în 
mileniul II. Se ştie că şamanii stabileau comunicarea cu lumea de dincolo: atât cu pământul, cât şi cu cerul (prin 
limbajul propriu, de inspiraŃie animalică). Limba mistică / “secretă” a şamanilor se baza pe sunetele animalelor, 
îndeosebi pe cântatul păsărilor: sursa incantaŃiei, descântecului, exorcizării, ş.a.; în dialogul cu spiritele, şamanii 
câteodată le aud glasurile şi le încearcă reproducerile, de multe ori într-un limbaj de neînŃeles, cu multe sunete 
nearticulate (limbajul tainic şamanic e pentru pătrunderea acolo unde numai zeii sau morŃii au acces, ceea ce se 
poate dobândi şi cu alte mijloace, ca purtând o mască ori costumul specific, hainele de pildă impresionând după 
glaciaŃiune începutul CivilizaŃiei Ghaggar din N Indiei, fiind considerate de către autohtoni ca atributul nobililor; în 
general, costumele şamane erau împodobite cu pene de vultur, cei Mongoli având chiar “aripi” pe umeri iar măştile 
existau mai ales în S Siberian, fiind legate îndeosebi de societăŃile secrete ale bărbaŃilor şi de cultul strămoşilor, ca 
reacŃie împotriva dominaŃiei femeilor). Cercetătorul Ioan Culianu a observat o distincŃie între 2 complexe şamanice: 
cel al agricultorilor din S Siberiei, practicat în general de femei ce invocă spirite antropomorfe, care nu dansează în 
timpul ritualului şi cel al crescătorilor din N Siberiei, practicat în general de bărbaŃi ce în transă sunt indiferenŃi la 
dureri, care mimează în ritualul de vindecare urcarea la cer prin căŃărarea pe iurtă. E de ştiut că între Asia Centrală şi 
Oceanul Arctic - adică în Siberia - atunci când se putea şamanii erau iniŃiaŃi pe lângă meteoriŃi: “pietrele fulgerului”, 
căzute din cer; unul dintre fenomenele relativ recente în zonă a fost evenimentul întâmplat în dimineaŃa zilei de 30 
VI 1908, în Bazinul Tunguska 60,55 lat. N, 101,57 long. E, unii cercetători considerând că atunci s-a format Lacul 
Cheko acolo: a fost o explozie ce a scos din rădăcini copacii pe o suprafaŃă de 2150 kmp, zgomotul auzindu-se la 
sute de km depărtare, câtva timp apoi luminozitatea atmosferei planetei fiind deosebită (astfel încât se puteau citi la 
miezul nopŃii ziarele pe străzile Londrei). 
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Harta dintre India şi Finlanda 

 
Dr. Mircea Eliade în “Şamanismul şi tehnicile arhaice ale extazului” a scris: “Potrivit tradiŃiei Siberiene, în 

vremea veche şamanii şi-au luat dreptul divin şamanic de la spiritele cereşti; apoi au continuat primindu-şi tradiŃia 
de la strămoşi, ceea ce s-a încadrat în concepŃia generală privind decăderea şamanilor, concepŃie atestată atât în Asia 
Centrală, cât şi în regiunile Arctice: la început, ‘primii şamani’ săvârşeau minuni pe care urmaşii lor au fost 
incapabili să le mai repete. În Asia Centrală - locul unde s-a cristalizat şamanismul - a fost atestată existenŃa unei 
fiinŃe supreme de structură cerească, care corespundea sub aspect morfologic tuturor fiinŃelor cereşti din religiile 
arhaice. Miturile vorbesc despre un timp primordial şi paradisiac în care comunicarea dintre Cer şi Pământ se făcea 
cu uşurinŃă şi era accesibilă tuturor (ambele părŃi au fost anterioare ultimei mutaŃii genetice Gherga, fiind atestate ca 
existând de zeci de milenii); însă în urma unei greşeli rituale, legăturile directe au fost rupte (rămânând păstrate doar 
prin ‘mesageri’). CredinŃa într-un zeu ceresc suprem provenea din Asia Centrală şi regiunile Arctice, fiind foarte 
veche; credinŃa în ‘fiii zeului’ este tot atât de veche, fiind împărŃiŃi în buni şi răi, precum şi pe regiuni (o sortare 
similară era şi pentru oamenii morŃi, înmiresmaŃi ori puturoşi). În folclorul Iakut a rămas că tinere spirite cereşti, 
copiii Cloştii cu Pui / ConstelaŃiei Pleiadelor, au coborât pe Pământ şi s-au căsătorit cu muritoare. DispariŃia cultului 
fiinŃei supreme cereşti n-a anulat însă simbolismul ascensiunii, fundamental în şamanism şi atestat pretutindeni, în 
toate contextele istorico-religioase. ÎnălŃarea şamanului era o rămăşiŃă a legăturilor concrete dintre Cer şi Pământ 
(pe scara şamanică jos erau spiritele, pe pământ erau trupurile iar sus erau sufletele, fiind de ştiut că în timp, la fel ca 
reducerea roŃii tripolare Tibetane Gakyil în duala Yin-Yang, tripartiŃia şamanică a lumii s-a redus la hierogamia 
Cer-Pământ: tema universală a rămas moartea după suferinŃă şi învierea mistică prin intermediul unei suiri la cer 
sau unei coborâri în infern). În prezent, magii Laponi încă îşi mai aduc aminte de minunile făcute de strămoşii lor 
care puteau zbura prin văzduh (şamanismul acolo a dispărut în secolul XVIII): în timpul transelor, sufletele 
şamanilor coborau în infern ca în apele unui lac, pentru a însoŃi morŃii; coborârea în łinutul Umbrelor - ce putea fi şi 
fizic într-o peşteră sau prin retragerea în hăŃişul vreunei păduri - începea cu o călătorie extatică spre Muntele 
simbolizând axul / stâlpul cosmic, prin urmare aflat în centrul lumii (ca la Altaici, era ştiut că pe lumea cealalaltă 
sufletele deveneau umbre, de unde a izvorât expresia de ‘împărăŃia umbrelor’, şamanii lucrând cu umbrele: 
interioare / ale conştiinŃei, nu exterioare / fizice). E de remarcat că visul de zbor a fost elementul central şi la şamanii 
Maghiari (şamanismul fiind adus de ei din Asia ca parte a primei lor culturi). Datorită experienŃei extatice a 
şamanului - retrăind o stare inaccesibilă celorlalŃi oameni - acela era considerat o fiinŃă privilegiată: în afară de 
fiinŃele supranaturale spre care se îndreptau rugăciunile şi cărora le erau închinate jertfele, existau ei - ‘specialiştii 
sacrului’ - oameni în stare să vadă spiritele, să se înalŃe la cer şi să întâlnească zei, să coboare în infern şi să lupte cu 
demonii, cu boala şi cu moartea. Puterea şi prestigiul şamanului Arctic - ce des practica gol - decurgeau din 
capacitatea sa extatică datorită căreia putea găsi spiritele rele ce puneau stăpânire pe sufletul unui bolnav şi putea 
lupta împotriva lor (nu se mulŃumea doar să le alunge, ci le aducea în propriul său trup, le chinuia şi le îndepărta, 
deoarece putea să iasă oricând din trup, să ajungă la distanŃe considerabile, să coboare în infern, să se înalŃe la cer, 
etc.); mobilitatea îl făcea însă şi vulnerabil, căci luptând cu spiritele rele putea ajunge sub stăpânirea lor, ajungând 
‘posedat’ (similitudinea fiind regăsită cumva - ca o posibilă explicaŃie Siberiană - la Gherghe-seul exorcizat de Isus 
în Gherghesa). Ideea că un membru al comunităŃii putea aduce - similar cum au fost descrişi mesagerii Grigori de 
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pe ÎnălŃimile Golan - informaŃii directe şi precise din lumile supranaturale, fiind în stare să vadă ce era ascuns şi 
nevăzut pentru ceilalŃi (după cum de pildă au fost cei din Societatea Homeride a GherghiŃilor V Anatolieni), era 
fără îndoială reconfortantă şi dătătoare de speranŃă. Termenul Tungus de ‘Şaman’ provenea de fapt din Prakritul 
‘Samana’ / respectiv Sanscritul ‘Şramana’ - importat prin vecinii IacuŃi - cea mai recentă influenŃare a şamanismului 
fiind din partea lamaismului (şamanii - respectiv cei denumiŃi ‘rişi’ Garga - au fost atestaŃi din mileniul VII î.C. în 
N Indiei). Tunguşii din Turuhansk (65,47 lat. N, 87,58 long. E, locul de pe Fluviul Yenisei al şamanilor Khargi, de 
la care s-a răspândit denumirea şamanismului în lume) aveau o legendă de felul că: ‘primul şaman’ s-a creat singur, 
cu propriile puteri, însă şi cu ajutorul Satanei; el a zburat la cer prin gaura din vârful iurtei şi s-a întors după o vreme 
întovărăşit de lebede. De fapt, Dumnezeu era reprezentat prin pasărea solară, deseori o acvilă / vultur, ce se aşeza pe 
crengile ‘arborelui lumii’, unde stăteau sufletele şamanilor; de pildă, în tradiŃia mitologică Fineză, cel dintâi şaman 
descindea dintr-o acvilă (pentru Nordicii Sami din Finlanda, conducătorul cocorilor era Guerga); în Turuhansk 
acvila - uneori bicefală, ca pe steagul Albaniei de acum - era trimisa zeului din cer / ‘creatorul luminii’. La 
rădăcinile ‘copacului lumii’ erau strămoşii iar vârfurile ramurilor atingeau cerul, specific Asiei Centrale fiind 
pasărea din coroană şi şarpele de la bază (în N reptila nu era cunoscută decât prin influenŃa Asiei Centrale asupra 
complexului şamanic Siberian, ce i-a conferit aspectul actual iar în mitología Nord-Asiatică ‘pasărea uriaşă din 
metal’ care clocea sufletele şamanilor în crengile arborelui / copacului lumii era de mare însemnătate); privind 
puterea religioasă ‘bună’ sau ‘rea’, nu era graniŃă precisă între entităŃile cerului şi pământului, asocierile frecvente 
fiind despre masculin, pasiv, alb, sus (în amonte sau cer), respectiv feminin, activ, negru, jos (subteran ori în avale). 
ÎnălŃarea stâlpilor avea un important rol şamanic, fiind parte a simbolismului ascensional, pe tema mitico-rituală a 
înălŃării la cer / ce cuprindea şi ideea ‘zborului magic’ (stâlpii au fost utilizaŃi pe vârfurile Gorganelor încă din 
mileniul V î.C. iar zboruri concrete au fost consemnate până recent istoric, ca ale patriarhului Gorgan / ‘părintele 
Ioan’ din N Indiei, în secolul XII). Legătura dintre Pământ şi Cer era dată de luminile curcubeului / ‘puntea zeilor’, 
ce reprezentau diferitele regiuni cereşti. În timpul primordial, oamenii facil puteau urca la Cer, decăderea 
intervenită împiedicând însă înălŃarea, aceea mai fiind posibilă doar prin extaz ori moarte (însă nici aşa neredând 
tuturor condiŃia iniŃială, unele suflete ajungând în Infern). Şamanii erau stăpânii focului, căldura mistică însă 
neaparŃinându-le în mod special, ci magiei în general: persoanele puteau deveni fierbinŃi dacă mâncau picant, în N 
făceau baia iniŃiatică de aburi ca sauna, etc. (încingerea interioară fiind considerată creatoare); de aceea, Yoghinul 
Himalaian de pildă trebuia să înfrunte gerul cel mai cumplit uscând cearceafuri ude cu căldura trupului gol. 
RezistenŃa la frig prin căldura mistică sau insensibilitatea la foc oglindeau amândouă dobândirea unui statut 
supraomenesc; pentru dovedirea extazului, şamanul se autoflagela, crestându-se cu cuŃitul, înghiŃind cărbuni încinşi, 
ş.a. (folosirea narcoticelor pentru încălzirea ce ducea la transă a fost o extindere a tehnicii spre cei ‘inferiori’, fiind 
istoric mai recentă decât ceea ce realizau la începuturi iniŃiaŃii). ExperienŃele şamanice pot ajunge aberante din 
dorinŃa nestăvilită de a trăi în plan fizic ceea ce nu e accesibil decât în plan spiritual”. (Lingvistic, este de observat 
despre curcubeu / “brâul cerului” sau Brâul lui Dumnezeu pentru creştini - arc colorat apărut când lumina soarelui 
se refractă în picăturile de apă din atmosferă - că în Română are etimologie necunoscută, filologul Aromân Sextil 
Puşcariu 1877 - 1948 indicându-i ca sursă vechiul circus / curcus iar circ şi cerc sunt legate de Gherga / Kirke). În 
imaginile următoare se pot vedea un Gher / Ghir (adică sălaş) Yakut / tipic populaŃiei cel mai mult procentual 
apropiată genetic de Gherga şi un şaman Iacut - fotografii realizate în urmă cu un secol - în Siberia: 
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Sunt de ştiut observaŃiile lui Mircea Eliade şi că “prezenŃa unuia sau mai multor elemente şamanice într-o 

religie Indo-Europeană nu este un indiciu suficient pentru ca religia respectivă să poată fi socotită ca dominată de 
şamanism ori având o structură şamanică; de exemplu, tehnicile extazului legate de Marea ZeiŃă Mamă, magia 
războinicilor şi mistica agricolă nu erau deloc şamanice” (acelea caracterizând cel mai mult Gherga-nii Indo-
Mediterani). Hotărâtor pentru actualii Ghergani a fost când Spiritul Ceresc Ker-Ka / “Tatăl” a întâlnit-o pe ZeiŃa 
Pământului Ga / “Mama”. Aprecierea de către Indo-Mediterani a partenerei Cerului - Mama Pământului - era 
dinaintea existenŃei Indo-Europenilor (principalii promotori ai şamanismului ştiut azi în EurAsia). Aşa după cum se 
ştie din analizele genetice, profilul Gherga este în Europa regăsit cel mai des printre Sami din Nordul continentului; 
în imaginea următoare, realizată de preotul Norvegian Knud Leem în 1767, apare unul dintre ultimii şamani Sami cu 
toba sa magică (de obicei, pielea tobei era de ren), având semne runice: 
 

 
 

Ca referinŃe esenŃiale: aşa cum la sfârşitul mileniului II Dr. Mircea Eliade, primul specialist din lume în 
istoria religiilor, a demonstrat sorgintea şamanismului EurAsiatic post-diluvian din Asia Centrală, la începutul 
mileniului III Dr. Spence Wells, coordonatorul Proiectului Genografic pe glob, a admis că tot din Asia Centrală s-a 
răspândit civilizaŃia mondială (iar Gherga a fost dovedit cu prezenŃa sa exact în acelaşi timp acolo / în acelaşi spaŃiu 
atunci); liniile de forŃă ale actualului tip uman Gherga provin din urmă cu 10 milenii, din Asia Centrală.  
 

Gherga în Sumer 
 

Cercetătorii - între care climatologii şi istoricii - au notat ciclicitatea de circa un mileniu şi jumătate a 
evenimentelor http://en.wikipedia.org/wiki/1500-year_climate_cycle (ca de pildă observaŃiile geologului American 
Gerhard Bond în 2003), corelând zeci dintre ele, printre care cele mai recente faŃă de prezent fiind migraŃiile de la 
începuturile Medievale, precedate de expansiunea Antică a Grecilor, sfârşitul vechiului Regat faraonic, aridizarea 
Saharei, începuturile vedice, Potopul, etc. Sumerienii au apărut în Mesopotamia (Ńinutul dintre Văile Tigrului şi 
Eufratului) la începutul mileniului VI î.C., venind din stepele Siberiene; aşadar, Sumerienii nu erau autohtoni - ci 
Siberieni - şi vorbeau o limbă aglutinantă, Sumerul însemnând centrul lumii cunoscute de atunci. Practicau 
agricultura (în cultivare foloseau plugul) şi creşteau animale. CivilizaŃia dezvoltată de ei a fost mai ales pe cursurile 
inferioare ale celor 2 mari fluvii Mesopotamiene, către Golful Persic (unde au asanat mlaştinile şi au construit un 
sistem ingenios de canale de irigaŃii); cunoşteau Ńesutul, făceau vase de lut colorate, ornamentate cu figuri umane, de 
animale şi păsări / au fost printre primii din lume care au utilizat roata - concomitent cu Gargarii din Caucaz - 
folosită atât la olărit cât şi la transport (de pildă la mijlocul mileniului IV î.C. introducând carul, înlocuind sania 
trasă de boi): cele dintâi roŃi erau discuri de lemn fixate pe osie, semănând cu luna plină (odată cu apariŃia spiŃelor în 
Anatolia mileniului III î.C., s-a propagat asocierea roŃii cu razele soarelui, acel tip de car divin fiind atribuit de 
atunci lui Vişnu, Indra sau Apollo). De altfel, Sumerienii au produs, ca premiere mondiale: lira (la începutul 
mileniului V î.C., iniŃial cu 3 corzi), pernele cu apă - burdufuri din piele de oaie, pe care dormeau - în mileniul IV 
î.C., sandalele şi cizmele la începutul mileniului III î.C., jocul de domino la mijlocul mileniului III î.C., etc. 
LocuinŃele lor erau din cărămizi iar în centrul fiecărei aşezări aveau câte un templu unde o venerau pe Marea ZeiŃă.  
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Statuetă Sumeriană, acum 8 milenii 

 
“Copacul vieŃii”, curmalul - pom ce tolerează apa sărată a regiunii, era ca importanŃă în Mesopotamia 

similar cu măslinul în jurul Mediteranei; orzul - prima cereală cultivată din lume - creştea bine în solul alcalin, căci 
în Sumer evaporarea puternică ducea la salinizarea terenurilor agricole (după cum grâul creştea mai bine în Valea 
Nilului). Întrucât cerealele se depozitau în incinta templelor, locaşurile de cult erau şi centre economice (de pildă şi 
acum moscheile au asociate bazarele), ceea ce - la peste un mileniu după apariŃia scrierii, din motive religioase, în 
Bazinul Istrului / Dunării inferioare (negustorii Sumerieni au ajuns până acolo) - a condiŃionat dezvoltarea de către 
preoŃii culŃi a scrisului hieroglific, fiind necesară contabilitatea bunurilor din depozite; caracterele pictografice s-au 
transformat cu timpul - în mileniul III î.C. - în cuneiforme: scrierea cu un cui prin scrijelire pe tăbliŃe de lut (cum a 
fost de exemplu a lui Gherga, din 2 glife, corespunzătoare celor 2 silabe Ghil-Ga). Sumerienii puneau în mormânt 
alături de cel decedat unelte şi obiecte de valoare - ceea ce denotă credinŃa lor în viaŃa după moarte. Întâi ElamiŃii, 
apoi Sumerienii, au dezvoltat pentru prima oară în lume ridicarea ziguratelor (edificii religioase în formă de 
piramidă cu trepte, având acoperişul plat - numele Zi-Gur însemnând, atât în Sumeriană, cât şi în Siberiană: “Zi” = 
suflet / spirit, “Gur” = înălŃime / munte, ziguratele neservind ca morminte); locurile Sumeriene unde preotesele 
preziceau viitorul se numeau Gagu. Principalii zei Sumerieni au fost Anu - al cerului, Enlil - al pământului şi Enki - 
al apei. Capitala Sumerienilor a fost întâi la Eridu 30,48 lat. N, 45,59 long. E - apoi la Warka - conducerea fiind 
obişnuit validată de către un Consiliu al Bătrânilor; e interesant că se păstrează până azi modelele iniŃiale de pe 
rogojinile împletite din trestie în oraşul Warka / Uruk. O inscripŃie din Eridu anunŃa că a fost întemeiat de regele 
Ardu, nepotul lui Ghezra / Gezra (care a fost şi strămoşul Gheşurenilor şi Ghirzenilor din Canaan, ştiut în N 
Indiei drept Rudra / conform şi studiului despre ştiinŃa limbii din 1864 a filologului German Max Muller). Egiptenii 
la începuturile lor au fost influenŃaŃi de către Sumerieni (în construcŃii, folosirea sigiliilor cilindrice, teme artistice, 
etc). ExistenŃa Sumerului, denumit şi Şumer, s-a sfârşit în secolul XXIV î.C., datorită Imperiului lui Sargon I - care 
s-a întins din Elam până în Canaan, adică între vechea Indie şi Egiptul faraonilor; acela a întemeiat armata 
permanentă (prima cunoscută în istorie / Sumerienii având armata de tipul miliŃiei populare). La răsărit de regiunea 
Elam, care avea ca principală aşezare capitala Susa, pe sacrul Râu Kerkha - unde în Epoca Pietrei exista o specie de 
lei mici, mai puŃin periculoşi decât cei actuali - era regiunea Eran, unde trăiau Ariani / de unde derivă numele Ńării 
“Iran” (Mesopotamia este în Irak); acolo vechea monarhie era ereditară, pe linie maternă - ElamiŃii fiind mai vechi 
decât Sumerienii, vorbind o limbă legată de cea iniŃială din India: o limbă a Epocii Pietrei. În Mesopotamia, 
Sumeriana a rămas limba curentă până în mileniul II î.C. şi limbă de cult până în mileniul I î.C. Cel mai faimos 
Sumerian - ale cărui sigilii cu imaginea sa caracteristică încadrat de lei încă din vremea sa erau utilizate şi în Bazinul 
Ghaggar - a fost eroul Gherga / Ghilga de pe Eufrat: Ghilga-meş. 
 

 
Ghirga în cuneiforme 
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Gherga în Iran 

 
De la sfârşitul mileniului V î.C., Susa (ce avea vechiul nume “Şuş”) funcŃiona ca poartă între Podişul 

Iranian şi Mesopotamia; de la începutul mileniului IV î.C. făcea un important trafic cu aramă din Podişul Iranian, 
necesar celor din şesul Mesopotamiei - unde nu se găsea. În secolul V î.C. Perşii şi-au conectat capitala Susa cu 
capitala Sardis a Lidiei din V Anatoliei prin “Drumul Regal”, de 2700 km (pe care curierii îl puteau parcurge 
integral într-o săptămână datorită poştei rapide inaugurate atunci prin staŃiile de-a lungul său): de fapt, acela era 
parte din vechile căi de comunicare, utilizat şi de Drumul Mătăsii. 
 

 
 

În nomenclatura geografică Iraniană din proximitatea fostului Bazin Ghaggar (pe lângă cea hidrografică a 
Raiului cu Râurile Kerkha şi Gargar / azi Karun) sunt rezonanŃe Ghergane - pe tiparul tradiŃional înpământenit 
Garga - ca: Garga 31,36 lat. N, 49,07 long. E, Jergah 35,24 lat. N, 59,43 long. E, Gargar 31,24 lat. N, 50,40 long. 
E, Gharghan 32,54 lat. N, 50,22 long. E şi 33,26 lat. N, 50,03 long. E, Karkar 33,53 lat. N, 48,05 long. E, etc.; în 
Iran, localităŃi Gargar sunt plasate pe diverse coordonate, ca 31,27 lat. N, 50,01 long. E, 36,55 lat. N, 49,16 long. E, 
30,46 lat. N, 48,58 long. E, 33,53 lat. N, 48,05 long. E, 38,49 lat. N, 45,39 long. E, etc., alte denumiri mai mult ori 
mai puŃin asemănătoare (datorate transcrierii Latine) regăsindu-se în Gharganeh 30,46 lat. N, 48,56 long. E, 
Ghargăneh 30,28 lat. N, 49,37 long. E, Ghergazu 37,23 lat. N, 48,27 long. E, Ghergheki 32,15 lat. N, 49,01 long. 
E, Ghergher / Ghirgir 35,01 lat. N, 47,16 long. E, Gherghereh 39,08 lat. N, 44,16 long. E, Ghergherh 35,41 lat. 
N, 51,25 long. E, Ghargheh 37,47 lat. N, 47,19 long. E, Ghorgun 39,50 lat. N, 44,59 long. E, Gurgai 34,01 lat. N, 
46,54 long. E, Gurgu 32,39 lat. N, 59,28 long. E, ş.a., Altarul Ghargî 28,02 lat. N, 52,04 long. E, etc. De altfel, în 
prezent capitala Ńării se află în fosta Gherganie.  
 

Gherga în Irak 
 
Sumerienii venerau pe Ki - ZeiŃa Pământului - ca Marea Mamă, numind-o “Mami”; portarul Templului de 

tip ceresc din Nippur al fiului ei Enlil, căpetenia adunării zeilor (primul născut dintre prinŃii Anuna / Igigu din Eridu, 
ai căror urmaşi au construit în mileniul V î.C. inclusiv Girsu, ce a devenit capitală în mileniul III î.C.) a rămas 
cunoscut în mitologia lor drept Kalkal / acelaşi numit Galgal de Evreii deportaŃi în Mesopotamia în secolul VI î.C., 
după cum apare în Biblie, Iezechiel 10, Vechiul Testament: de fapt, era pervertirea lingvistică a lui Gargar, urmaşul 
acelui neam venerat de la începuturi acolo (el păzea TăbliŃa Destinelor, cel ce o avea conducând lumea), din zonă 
răspândindu-se atributul Sumerian “meş” pentru legătura dintre uman şi divin. La rândul său, fiul aceluia Nergal - 
nume reverberând în Sumer cu Ghergar - asociat cu leul ca totem, a fost indicat de Dr. John Croft de la 
Universitatea Chicago ca Apollo Gergithios în Troia începutului mileniului III î.C. Este de remarcat că Enkidu (din 
Epopeea lui Ghilga-meş) era un descendent Anuna / Anunnaki, al observatorilor ştiuŃi ca Grigori în N Galileii: o 
ocupaŃie preluată de la Garga Kula (şcoala astronomică din N Indiei / Bazinul Ghaggar), atestarea fiind din 
mileniul VI î.C. 
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PrinŃii Anuna  

 
Ramman - sau Işkur / Adad - fiu al lui Enlil, a fost zeul furtunilor, cu principalul loc de cult pe Tigru, în 

Karkara / azi Al Jidr 35,21 lat. N, 43,20 long. E; fratele său geamăn a fost înŃeleptul patron al apelor Enki, echivalat 
în Egipt cu Thot iar Gubarra / Şala - soŃia lui Ramman - patrona grânele (printre alŃi cercetători, în 1911 şi 
Germanul Martin Gemoll a egalizat Gubarra cu Anatoliana Kybele, respectiv Sibila la Romani; în mileniul I î.C., o 
seamă de generali Gubaru / Gobrya au luptat pentru Perşi - fiind notaŃi de Greci ca Gherghi - iar ulterior, Guebre 

/ Ghiabr s-au regăsit pe larg în Orientul Mijlociu: erau descendenŃii din Karkara ai lui Gubarra şi ai divinului 
Ramman - primul prinŃ Anu - fiul Marii Mame Ki). Urmaşii Sumerienilor Gherga, respectiv ai prinŃilor Anunnaki - 
notaŃi Enac de Evrei în Biblie - s-au stabilit îndeosebi în Canaan, avându-şi capitala întâi la Hebron / azi Israel 
(inclusiv Emimii şi Refaimii din Transiordania făceau parte din ei); iscoadele lui Moise - trimise să verifice terenul 
înaintea invaziei fugarilor din Egipt - au raportat (Numerii 13): 

“28. Am fost în pământul în care ne-ai trimis, pământul în care curge miere şi lapte şi iată roadele lui.  
29. Dar poporul care locuieşte în el este îndrăzneŃ şi oraşele sunt întărite şi foarte mari, ba şi pe fiii lui Enac 

i-am văzut acolo.  
33. Şi au împrăştiat printre fiii lui Israel zvonuri rele despre pământul pe care-l cercetaseră, zicând: 

‘Pământul pe care l-am străbătut noi, ca să-l vedem, este un pământ care mănâncă pe cei ce locuiesc în el şi tot 
poporul, pe care l-am văzut acolo, sunt oameni foarte mari.  

34. Acolo am văzut noi şi uriaşi, pe fiii lui Enac, din neamul uriaşilor; şi nouă ni se părea că suntem faŃă de 
ei ca nişte lăcuste şi tot aşa le păream şi noi lor’.”  

De altfel, prinŃii Anuna - cu înŃelesul Sumerian din mileniul IV î.C. drept “cei veniŃi din cer pe pământ” - 
conform şi consemnărilor Sanscrite din N Indiei, erau din acelaşi neam atât cu înalŃii Tocariani de pe Valea Karga 

din Bazinul Tarim, cât şi cu înalŃii Teucriani din Troia GherghiŃilor. Irakul are onomastică Ghergană mai ales în 
zona Kurdă - denumită Gutium în mileniul III î.C. - ca de pildă la N de Mosul e aşezarea Ghirga / Girga 37,12 lat. 
N, 43,13 long. E iar la N de Kirkuk sunt Gargai / Gurgai 35,43 lat. N, 44,55 long. E şi Gurgah / Gurgay 35,33 
lat. N, 44,39 long. E. (în 1978, de pildă GuŃii din Gutium au fost identificaŃi ca Tocariani / Troiani de către 
Britanicul Walter Henning, ei fiind şi strămoşii GheŃilor, respectiv ai GoŃilor). 
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Ghergania 

 

 
Ghergania 

 
Conform “Observatorului triburilor”, Ghergania a fost łinutul - ştiut ca al Lupilor - numit în Antichitate 

de Perşi Verkana / Varkana şi apoi de Greci Hyrcania, pe coasta Sudică a Mării Caspice (cel mai întins lac al 
planetei, cu cea mai mare producŃie de caviar din lume, de unde a provenit Perun, divinitatea supremă a Slavilor, al 
cărui arbore sacru era stejarul / acelaşi cu fratele mai mare Indra a lui Vişnu în India sau Zeus la Greci, având 
aniversarea în acelaşi timp cu Sfântul Ilie din Regatul Gheşur); de altfel, denumirea Perun / Perkun deriva din 
Parikani / Hyrcani, locuitorii Ghergani ai Gherganiei (soŃia lui Nordică era ştiută ca Gorka / Lado, nume rezonând 
cu Leto, mama gemenilor GherghiŃi Apollo şi Artemis). E de remarcat că în săptămâna după Paşti şi acum Slavii 
Nordici au Festivalul “Krasnaya Gorka”, de sărbătorire cu ouă roşii a primăverii, Ńinut pe înălŃimi deoarece apele 
umflate din topirea gheŃii / zăpezii în acea perioadă inundă zonele joase. În Antichitate, Marea Caspică era ştiută ca 
Marea Gherganilor (spre exemplu, Australianul Craig White în 2003 a documentat aceasta), regiunea fiind foarte 
fertilă, cu climat tropical, Perşii considerând-o una dintre cele mai bune zone - un colŃ paradisiac - dar ce pentru 
Evreii deportaŃi acolo, inclusiv la mijlocul secolului IV î.C., reprezenta un infern. Trebuie ştiut că la mijlocul 
mileniului I î.C., călăreŃii Mezi - între care erau Gherga-nii - au început utilizarea permanentă a pantalonilor; până 
la ei, popoarele anterioare nu i-au cunoscut, doar răzleŃ şi ocazional unii practicând învelirea picioarelor. Perşii (la 
început, numai membrii cavaleriei lor armate îi purtau) au fost cei care i-au răspândit - literar la ei însemnând 
îmbrăcăminte pentru picioare “pajama” / pijama; la sfârşitul AntichităŃii, pantalonii au fost utilizaŃi doar de femeile 
Europene / portul la început de către bărbaŃii Europeni fiind considerat “nepotrivit”, devenind populari abia în Evul 
Mediu (spre exemplu, în spaŃiul Românesc, unii locuitori la primele contacte cu năvălitorii răsăriteni - până la 
venirea otomanilor - încă se mirau de şalvari). Ghergania se afla pe vechile rute comerciale, inclusiv pe cea mai 
recentă în timp, a Drumului Mătăsii. Societatea Britanică de Geografie a publicat în Jurnalul său din 1911 că prin 
Valea Gurgan regiunea era legată de cea Kurdă. Fosta Gherganie este plină de denumiri geografice de tipul 
Gorgan, ca Golful Gorgan, Râul Gorgan, etc. În prezent, un oraş important al regiunii este Gorgan / Verkhana, 
reşedinŃa actualului judeŃ Iranian Gorgan, pe traseul Marelui Zid Gorgan (în prezent acolo existând o puternică 
diasporă Kazahă). 
 

 
Actuala răspândire genetică N* 
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Zidul Gorgan 

 

 
Zidul Gorgan 

 
Marele Zid din Asia a început din Caucaz spre răsărit. Ghergania în NE era protejată de Zidul Gorgan, în 

lume acum cel mai mare Zid după cel Chinez: lung de aproape 200 km şi lat de până la 10 metri, unea coasta 
Caspică / Golful Gorgan din apus de Masivul Pişkamar din răsărit, ca să protejeze Câmpia Gorgană, azi în Iran 
(legătura Zidului Gorgan cu Masivul Elbruz din S era făcută prin Zidul Tamişa); Zidul Gorgan a fost făcut din 
blocuri cimentate şi cărămizi standardizate pe dimensiunile 40 cm x 40 cm x 10 cm, arse în cuptoare existente de-a 
lungul său, materialul fiind lutul roşu al regiunii.  
 

 
SchiŃa Zidului Gorgan (cifrele numără forturile) 

 
Echipa de cercetare condusă de Iranianul Jebrael Nokandeh în 1999 afirma că Zidul Gorgan e mai solid 

decât Zidul Chinez şi este mult mai mare decât Zidul dintre Anglia şi ScoŃia; un canal cu apă, mai adânc de 5 metri, 
însoŃea Zidul Gorgan. Zidul Gorgan este ştiut şi ca “bariera lui Alexandru cel Mare” (împăratul Macedonean care a 
integrat Imperiului său Ghergania secolului IV î.C.) şi a fost consolidat de către SasaniŃii conduşi de dinastia lui 
Garghin - care au refăcut în secolul III Imperiul Persan până în N Indiei - ca să apere localnicii de invaziile celor 
din N / ce prin raidurile lor nomade au devenit tot mai periculoşi. Majoritatea celor 40 de fortăreŃe (fiecare 
adăpostind până la o mie de militari) de pe Zidul Gorgan sunt rectangulare, giganticul monument arhitectural fiind 
întreŃinut până la sfârşitul Imperiului Sasanit, în secolul VII. 
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FortificaŃie Gorgană 

 
Zidul Gorgan (în răsăritul căruia până la Zidul Chinezesc mai regăsindu-se fragmentele altor bucăŃi, ca de 

pildă Kampyr Duval / cel “al bătrânelor”, de 250 km, la Oaza Bukhara din Uzbeki-stan 39,46 lat. N, 64,26 long. E, 
etc.), făcea parte din fortificaŃiile Caspice, fiind strategic legat de anterioara Poartă zisă a lui Alexandru cel Mare din 
Derbent - cel mai vechi oraş din Rusia, existent de la începutul mileniului III î.C. / a cărui parte istorică e în 
patrimoniul UNESCO - aflat în Daghe-stan. ConstrucŃia imenselor ziduri s-a răspândit - conform unui rit ancestral 
ce impunea ca demarcaŃiile să fie făcute de la apus la răsărit - de la V spre E, de la zidăria Caucaziană, Zidul 
Gorgan din NE Gherganiei, până la Zidul Chinez (care a fost ridicat începând din S Deşertului Gobi spre răsărit), 
în E Gherganiei, între Zidul Gorgan şi Zidul Chinez, trăind Kirghi-zii. Inspirat de aşa ceva, Nabucodonosor 
(regele Babilonului, care a murit în 562 î.C.) a construit, cu sclavii Evrei deportaŃi acolo de el, “Zidul Median” la 
graniŃa cu Ghergania, între Sippar 33,03 lat. N, 44,15 long. E de pe fluviul Eufrat şi Opis - azi Tulul Al-Mugaili 
33,32 lat. N, 44,42 long. E / suburbia Bagdadului, capitala Irakului - de pe fluviul Tigru: aflate în actualul Irak - ce 
cuprinde o bună parte din vechea Mesopotamie - Babilon e pe Eufrat, Bagdad e pe Tigru; astfel, Ghergania / 
“Hyrcania“ a ajuns la apogeul său bine delimitată, Media / Ghergania fiind la S de Râul Arax din Caucaz (la N de 
acela erau Gargarii, care şi-au constituit apoi Regatul Albaniei Caucaziene - aproximativ acum Azerbaidjan şi 
Daghe-stan - stat funcŃional timp de peste un mileniu, între secolele IV î.C. şi VIII, la început având capitala în 
Derbent). Cercetătorul Murad Adji din Rusia în 1997 a observat că aşa după cum prima biserică din Derbent / 
Daghe-stan a fost a Sf. Gheorghe la mijlocul secolului VI - slujită de primul episcop acolo Grigore / George - 
numele Gherga / Gheorghe şi respectiv derivatele ar proveni din stepă, fiind dese printre strămoşii Cumanilor. 
 

Strămoşii Caucazienilor 
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Tipul Caucazian Gherga se regăseşte la baza unor neamuri din acei munŃi - dintre Mările Caspică şi 
Neagră - atât în toponimia locurilor, cât şi în menŃiunile istoricilor, chiar dacă în prezent procentul profilului genetic 
‘N’ din regiune e redus; mozaicul oamenilor în zonă este foarte divers, cu unii fiind evidente legături Ghergare din 
timpuri străvechi până în prezent. Conceptul rasial respectiv al Caucazienilor a fost atribuit albilor - răspândiŃi între 
negri şi galbeni - incluzând N Africanii, majoritatea Europenilor, populaŃiile din Orientul Mijlociu şi cei din N 
Indiei, ca de exemplu după cum a observat antropologul German Friedrich Blumenbach 1752 - 1840, ce printre 
altele a notat: “Varietatea Caucaziană a produs cei mai frumoşi oameni, mai ales în Georgia; datorită tuturor 
motivelor fiziologice din regiune, se pare că ar trebui, cu cea mai mare probabilitate, să fie plasaŃi acolo autohtonii 
omenirii” (e de ştiut că acolo locuiau Circasianii, respectiv Cherchezii / Cerchezii care proveneau din populaŃia 

Kirke a Daghe-stanului, Cimerienii / Gomerienii care au ajuns printre Tribalii din S Dunării, etc). Harta publicată în 
1890 de Lexiconul din Leipzig a indicat Caucazienii cu albastru: 
 

 
 

Cercetătorul American Harold Hemenway în 2008 a acordat atenŃie GhirgasiŃilor / Girgashites - urmaşii 
lui Canaan - sub forma că “ei erau din Carchemiş de pe Eufrat, ce Antic era ştiut ca Ghirgamiş / Girgamish şi s-au 
mutat în Palestina, de unde apoi au fost dislocaŃi în N Africii, mai ales în Cartagina, fondată de Fenicieni, unde în 
textele punice fără vocale de acolo sunt frecvente nume personale ca GRGSHY, GRGSH, GRGSHM. O altă 
ramură a GhirgasiŃilor poate că a fost formată din Gargarianii / Gargarians ce s-au mutat în regiunea Caucazului 
(conform lui Strabon) şi au numit Georgia. Alte nume pot fi legate de Ghergheseii / Gergesenes din Biblie şi 
KirkişaŃii / Kirkishati din tăbliŃele Asiriene. O altă locaŃie probabilă e în V Anatoliei, unde se găseşte aşezarea 

Gargara, Muntele Gargarus, Gherghi / Gergis şi unde oamenii, după Strabon, au fost cunoscuŃi ca GherghiŃi / 
Gergithians. Conform Enciclopediei Britanice, Amazoanele - care au fondat Izmir, Efes, Sinope, Pafos, etc. - o dată 
pe an, pentru a preveni dispariŃia rasei lor, vizitau Gargareanii, un trib vecin. Pliniu spunea că sunt oameni reali. 
Ptolemeu menŃiona că Muntele Garganus este şi în SE Italiei în zona Gargano ori în N Africii ca MunŃii Ghirghiri 
/ Girgiri. În Malta se găseşte localitatea Gargur. În Maghiară sunt exprimate Valea Gyorgyo şi ÎnălŃimile 
Gorgeny. Oraşul Agrigentum din Sicilia - azi Siracuza - în Antichitate se numea Gherghenti / Ghirghenti. În Egipt 
este Provincia Ghirga / Girga şi oraşul cu acelaşi nume. În Pakistan există Gargarok iar Antic Marea Caspică se 
numea Marea Jurjan, cu Regatul Gurganj / Jurjan în răsăritul ei. În Algeria sunt MunŃii Jurjura. În Grecia este 
localitatea Gargaliani. În Spania se poate găsi aşezarea Gargantiel. Cartagina din N African a fost ştiută Antic 
drept Karka. De asemenea, se găsesc Karkoj în Sudan, Karkisiya / Circesium în Siria, Cascada Karkloof în 
Africa de Sud, Insula Karkar / Curzola în Adriatica, Trecătoarea Karkambadi în India, MunŃii Karkar în 
Somalia, Karkana în India, Insula Karkan în Noua Guinee şi multe alte referinŃe”. E de ştiut că filozoful Pliniu cel 
Bătrân (în secolul I) a localizat Gargareii în N Caucazian, denumindu-i însă Ghegari. 
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Istoricii Petriceicu Haşdeu 1838 - 1907, Constantin Bărbulescu şi mulŃi alŃii au observat că dintotdeauna 
până în Evul Mediu şi CarpaŃii se numeau Caucaz - ca şi cei mai înalŃi munŃi ai Europei, ce ating maximul în vârful 
Elbrus, 5642 metri altitudine - la fel cum în Asia Pamirul era numit de vechii Greci drept Caucazul Indian; de altfel, 
în mare vechime populaŃiile din acei munŃi au menŃinut legături între ele, fiind şi înrudite. 
 

  
 

În 1782, Germanul Johann Uphagen prin “Parerga Historica” a scris că Gargarenii aparŃineau naŃiunii 
megalitice Pelasge şi că au ajuns răspândiŃi din N Albaniei Caspice / Caucaziene până în V Anatoliei, la Muntele 
Gargara (cum ar fi de exemplu în actualul stat Georgia, despre care la începutul mileniului I autorii Greci frecvent 
menŃionau că era locuit de Gheorgoi, îndeosebi pe Valea Hypanis / acum Râul Kuban cu izvorul în Muntele Elbrus 
şi vărsarea în Azov, numit de SciŃi Lacul Karga / Kargaluk; de altfel, geograful Antic Strabon a atestat Gheorgoi în 
N Mării Negre, până în Crimeea, Peninsula de la Marea Karga / Azov azi). În secolul III, poetul Grec Dionisie 
Periegetul (însemnând “călătorul” datorită voiajelor sale, tradus în Latină de Rufus Avienus în secolul IV) a indicat 
că Gargarizii de pe Valea Hypanis erau vechi oameni ai Indului, ataşaŃi cultului lui Bachus / patronul vinului. În 
Antichitate, printre principalele regate din Caucaz au fost Colchis, Iberia şi Albania, plasate după cum se poate 
observa:  
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E de ştiut că actuala capitală a Georgiei a fost fondată la sfârşitul secolului V de către regele Gorga-sali, 
căruia i-au plăcut foarte mult izvoarele sulfuroase fierbinŃi de acolo şi a revigorat aşezarea existentă din mileniul IV 
î.C.  
 

 
 

În urmă cu până la 6 milenii, din Daghe-stan până în Georgia a fost semnalat Gherga, resursă de pildă a 
dialectului actual Caucazian Dargwa / Darghinian utilizat şi prin Cecenia, InguşeŃia, etc. (acum o şesime din 
Daghe-stan e populat de Darghini, inclusiv zona sa iniŃială Gherga); de exemplu, schema lingvistică Caucaziană 
arată astfel:  
 

 

 
Societatea Caucaziană în Epoca Pietrei avea o ideologie tripartită: preoŃi (sacrificatori), militari (protectori) 

şi producători (crescători agricoli). Pe atunci - după tipicul vremii şi locului - neamul Gherganilor locuia în barăci 
de dimensiuni mari, din lemn, inclusiv în stepele Mugan şi Gargar (ulterior, la sfârşitul Epocii Pietrei, localnicii şi-
au construit case din cărămizi de lut şi au utilizat ceramică pictată predominant în negru şi roşu). Gherganii 

aparŃineau Tribului Ghergar - care era cel mai mare dintre triburile Caucaziene - având (conform geografului 
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Anatolian Strabon, a cărui mamă a fost Georgiană) populaŃie Pelasgă formată din oameni înalŃi, blonzi, roşcaŃi ori 
şaten deschis şi cu ochi cenuşii, bravi şi războinici, cu o limbă aspră, vecin cu tribul Amazoanelor ce locuiau la 
poalele Caucazului de la Marea Neagră - unde venerau Marea Mamă Gherga - şi cu care făceau copii: fetele erau 
Ńinute de Amazoane, băieŃii de Ghergari (“DicŃionarul de mitologie greacă şi romană” înfăŃişează Ghergarii ca 

Gargareni / Gargarei). În Caucaz sunt mii de megaliŃi - dolmeni şi menhiri - din vremuri ancestrale, între care cele 
ale Ghergarilor şi Amazoanelor.  
 

 
Dolmen 

 
De pildă - ca exemple de reverberaŃii Ghergane - azi în Armenia există Muntele Garrgarr, de 1405 metri 

înălŃime (40,57 lat. N, 44,26 long. E), Ghergher 39,46 lat. N, 45,32 long. E, etc., în Azerbaidjan sunt Gargar 40,33 
lat. N, 45,43 long. E, Gherghelan 38,44 lat. N, 48,47 long. E, Gurgan 40,24 lat. N, 50,19 long. E, ş.a, în Georgia 
se află zona Gorga 42,08 lat. N, 44,24 long. E, cu ruinele Gorga 42,26 lat. N, 44,22 long. E la 1987 metri altitudine 
şi localitatea Tskhinuli Gorga 42,05 lat. N, 44,20 long. E, Ghergheti / Gergeti 42,39 lat. N, 44,37 long. E, 
Gherghemişi 43,05 lat. N, 41,15 long. E, etc.  

În Daghe-stan sunt 4 locaŃii Gherga (numite identic ca aşezarea Gherga din Anatolia, azi Turcia): 
Regiunea Gerga / Urochishche (la N de Gerkhmakhi), Valea Gerga / Puleuvla, Râul Gerga / Dzhangatatar (la 
răsărit de Gergebil) şi aşezarea Gerga la N de Derbent iar în Cecenia este o locaŃie Gherga / Gergi 43,15 lat. N, 
46,21 long. E, în dialectul local acum fiind ştiută şi drept Qoşkelda / Koşkeldy. 
 

 
Menhir 

 
Era începutul Epocii Bronzului când cei mai mulŃi Pelasgi Ghergani s-au mutat din Caucaz (ei fiind 

strămoşii Tracilor şi Grecilor / de exemplu, istoricul Herodot a afirmat că Tracii îl considerau pe Gherga-nul 
Hermes ca părintele lor) iar SciŃii şi-au creat apoi, în mileniul I î.C., regat în teritoriul Ghergar; de pildă, braŃul 
tronului unui rege Scit a fost găsit în Gorga-nul / Kurga-nul Kerkemess din Krasnodar Krai, în NV Caucazului. În 
secolul VI, geograful bizantin Ştefan în “Etnica” a notat existenŃa łinutului Gogarena în apusul Caspic, pe locul 
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unde Antic s-a format Regatul Albaniei Caucaziene, cu o suprafaŃă mai mare decât a Banatului / acum zona fiind 
populată îndeosebi de Azeri (de exemplu, Biblia în Cartea lui Iezechiel a scris despre prinŃul Gog - vărul lui Canaan 
/ din łinutul lui Magog, zonă notată Gitia de Tora - iar Coranul l-a menŃionat în capitolul despre oamenii peşterilor, 
cu localizare la Zidul Caucazian); asemuirile onomastice ale lui Gog din Albania Caucaziană pot fi răsfrânte până la 
autodenumirea Georgianilor / Gruzinilor ca Goghi, la populaŃia Ghegă din Albania Balcanică ori la Gugulanii de 
la poalele Muntelui Gugu din Banat. În prezent, Gogarena / Gugark este regiunea împărŃită de 3 Ńări: N Armeniei, 
NE Turciei şi SV Georgiei (în imaginea următoarea este reproducerea unei hărŃi gravate pe cupru, păstrată în 
Londra din 1770). 

 

 
Gogarena 

 
În S Caucazului, din Cultura Kurgană - a Gorganelor - a populaŃiei denumită de cei din Babilon drept 

Garda / Gardu sau Karda / Qarda, înrudită cu Guti din Mesopotamia în mileniul III î.C. după cum au notat textele 
Sumeriene, s-au desprins Kurzii, care acum formează un popor fără Ńară (zona lor era la izvoarele Eufratului şi 
Tigrului, cele 2 fluvii delimitând Mesopotamia); Kurzii, în legătură cu clanurile Kuru ale mileniului II î.C. din N 
Indiei - care respectau energia Ka a protectorului agriculturii Ra - au fost în legătură şi cu Mezii mileniului I î.C. 
(numiŃi de către toŃi ca Ariani până în mileniul II î.C., când după vizita prinŃesei Medeea din actuala Georgia - ce 
apoi a fugit cu argonautul Iason la mătuşa Circe în Cume / Italia - şi-au schimbat denumirea după a ei). În timpul 
Romanilor, Kurzii populau provincia imperială Ghirdia / Gordia (Gordyene / Girdiyan) iar după aceea au dezvoltat 
credinŃa monoteistă Yazidică (al cărei calendar porneşte din 4759 î.C.), ce consideră oamenii ca descendenŃi pe linie 
paternă din Adam şi e contrară imaginii că Satana ar fi sursa răului, ci că acela provine din spiritul oamenilor, de 
aceea neavând Iad; în Mosul - oraş din Irak de pe fluviul Tigru, pe malul opus faŃă de Ninive - şi în prezent există 
populaŃia Ghergari / Gergari, sub presiunea asimilării şiite Kurde. 
 

 
Kurzii 
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În 2005 - pe tema “Oare Kurzii şi Românii sunt popoare înrudite?” - Kurdul Husein Kerim a publicat 
câteva observaŃii: “Kurzii învaŃă Româna repede şi aceasta nu este o simplă coincidenŃă. Celor care doresc să-şi 
cunoască propriile origini, le recomand să-şi înceapă cercetările din Kurdistan. În multe Ńări, multe popoare 
seamănă cu Kurzii, însă niciunde nu există asemănări aşa cum sunt cu poporul Român. Urmaşii SarmaŃilor, Alanilor 
şi Dacilor încă mai trăiesc în Kurdistan. Kurzii şi Românii se aseamănă foarte mult atât prin datini, cât şi din punct 
de vedere istoric. După cum se ştie, Mezii au jucat un rol important în formarea Kurzilor de astăzi; Mezii se 
întindeau din India până în Balcani. Aspectul pe care vreau să-l evidenŃiez sunt asemănările dintre Mezi şi Daci. La 
Mezi nu exista despotismul. Alegerea regelui şi deciziile importante erau realizate de către un sfat format din 
oameni în vârstă. Aceleaşi situaŃii se întâlneau şi la Daci. Mezii împotriva duşmanilor puternici aplicau tehnica de 
război a gherilelor. Dacii au procedat la fel împotriva Romanilor. Autoritatea religiei era foarte mare la Mezi şi 
Daci. Zoroastrismul era Mezic, Zamolxismul la Daci fiind similar. Plângerea morŃilor la Mezi era considerată un 
păcat, deoarece se credea că împiedica despărŃirea sufletului de trup şi înălŃarea sa; Dacii nu-şi plângeau morŃii, căci 
ei credeau în viaŃa de apoi a sufletului. Numele celui mai cunoscut rege al Mezilor a fost Dyako; acest nume nu 
seamănă cu pronunŃia cuvântului Dac? În Kurdă, Koegian e Muntele Sufletelor iar Kogaion a fost Muntele Sfânt al 
Dacilor. La Români se ştie de Baba Dochia; aceeaşi situaŃie este întâlnită şi în Kurdistan: Baba Gurgur / Gargar 
de la Kerkuk e loc de pelerinaj chiar şi în prezent, oamenii sacrificând animale acolo şi rugându-se pentru 
împlinirea dorinŃelor (apele izvoarelor termale de acolo sunt foarte bune pentru rahitici şi vindecarea problemelor 
digestive). Cercurile de zid ale cetăŃilor Dace, realizate unul într-altul, amintesc de Ecbatana, capitala Mediei; 
conform lui Herodot, oraşul era înconjurat cu câteva rânduri de ziduri unul într-altul, fiecare de altă culoare. Dacii la 
denumirile aşezărilor adăugau ’dava’; în Kurdă ’ava’ înseamnă ’a construi’, localităŃile cu aşa sufix fiind destul de 
răspândite (denumirile Române cu terminaŃia ‘eşt’ au echivalentul în Kurdă, însemnând locuri plane). Legenda 
Meşterului Manole există şi la Kurzi”. Dr. Budag Budagov, directorul Institutului de Geografie al Academiei Azere, 
în 1996 s-a preocupat de provenienŃa denumirilor în Caucaz - inclusiv din zona Kurdă - arătând câteva aspecte, ca: 
“Muntele Gargha-Bazar de la frontiera Armeano-Turcă în înŃeles Altaic constă din Karga şi Bazar, Kargha fiind în 
Antichitate un trib, multe locuri din Armenia, Azerbaijan, Kazah-stan şi Asia Centrală, până în Altai, având Gargha 
în componenŃe, ‘bazar’ conferindu-i înŃelesul geografic de ‘piaŃă’. Cei din respectivul Bazar Gargha au coborât de 
pe acel Munte în provincia Azeră Nakhchivan (în secolul XIX încă exista acolo Garghabazar), ajungând până în 
districtul Fuzulî, unde şi acum există localitatea Garghabazaar. Prima epopee Azeră - despre Dada Gorgud / 
Korkut, ‘dada’ însemnând ‘părintele’ - a făcut referire la timpul Ciclopic al oamenilor cu ochi pe frunte şi la MunŃii 
Garga, localizaŃi pe frontiera dintre Armenia şi Turcia. MunŃii din răsăritul Turciei sunt ştiuŃi până în prezent ca 
MunŃii Kargar. Denumirea MunŃilor provine de la Tribul Gargar. Numele Gargarilor este menŃionat în ‘Istoria 
Albaniei’ la începutul mileniului I. Un Munte din Gharbagh (acum provincia Nagorno-Karabah, denumire 
consolidată Pecenegă) e denumit Gargar-dagh şi are altitudinea de 2330 metri. Alt Gargardagh e la gura Râului 
Samur (de altfel, capitala regiunii Gharbagh este pe Râul Karkar). Respectiva sursă istorică despre cel mai mare 
împărat Sasanid (Khosrau I / Anuşiravan, care a domnit în 531 - 579) informează că a construit oraşul Karkar în 
łinutul Muşkur, geograful Ibn Khordadbeh din fosta Gherganie - S Caspic - în 870 menŃionându-i denumirea drept 
Karkara. Numele celor rămaşi dintre Gargari printre Azeri a fost pervertit şi ca ‘Herher’ în unele locuri; de fapt - 
în opinia Azeră - ei au ajuns în Caucaz odată cu SciŃii, în secolul VIII î.C. Mercenarul Grec Xenofon la sfârşitul 
secolului V î.C. a scris că SciŃii erau vecinii populaŃiei Gurgane / Ghirkane (notată ca ‘Parikană’ de istoricul 
Herodot), Strabon clarificând în enumerarea triburilor din V Caspic că erau Ghirka-nii şi SciŃii. Moise din Koren - 
autorul Istoriei Armeniei în secolul V - a scris că în secolul precedent marele Tiridate (regele care a creştinat 
Armenia) a traversat Stepa Gargar pentru a-l înfrunta pe împăratul Sasanid Şapur. În prezent, Gargarii sunt în 
Masivul Garabagh, în Bazinul Gargar (ce se întinde între Azeri şi Armeni). Acum Azerbaidjan şi Armenia au 
multe locuri cuprinzând Garga ca reflecŃie de la tribul V Siberian Karga şi de la Ghirghizi / Kirghizi: Ghergach / 
Gorgach (în provincia Erevan), Garga, Gargar, Gargasar, Gargha-kudmaz (în regiunea Karbi din provincia 
Erevan, ‘kudmaz’ însemnând ‘deal însorit’), Gargha-vang (în provincia Erevan, ‘vang’ însemnând biserică), 
Garghali (menŃionat în provincia Erevan până la mijlocul secolului XIX, având soartă similară cu localitatea 
Garga-lug din provincia Gars, distrusă tot atunci), Gargali (în provincia Erevan), Garganktapa / Kargan (în 
provincia Erevan, numele regăsindu-se şi în Daghe-stan ori ca Muntele Kargan-dagh în Azerbaidjan), satul Karki 
(în provincia Erevan, dispărut în secolul XIX), Garghili şi Garghilig (în provincia Erevan), Gargalig (în provincia 
Erevan, pentru un ‘grohotiş glaciar’), Muntele Gargali, Râul Ghergher / Gargar, Ghirghi (o distorsiune de la 
Karki), Gorgud (în provincia Erevan), Harhar (o derivaŃie din Gargar în provincia Erevan), Rus Gargari 

(însemnând aşezarea Ruşilor lângă satul Gargarilor), ş.a. ori localităŃile Gargar dar şi Râul Gargar / Erer, 
aşezările Gargalig, Gargabazar, Gargay, Kargabazar, Gargar-chay (în districtul Borchali, însemnând Râul 
Gargar), Muntele Gargali în Azerbaidjan, ş.a. Numele s-a transmis - mai ales în Evul Mediu - şi prin formele 
Ghergher, Gagar, etc.” (e de ştiut că în secolul XX, sovieticii au schimbat unele denumiri Ghergane, ca Gargar în 
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Puşkino, Gargavank în Pokravan, cele 2 Gargabazar din districtul Echmiadzin în Aykaşen şi Haykaşen, etc). În 
fosta Armenie Mare / acum răsăritul Turciei, mai există localităŃi cu denumiri Ghergane ca Gherghez / Gergez 
38,42 lat. N, 43,58 long. E, Gherguvan / Gerguvan 38,13 lat. N, 40,04 long. E, Gorgu 38,15 lat. N, 38,70 long. E şi 
39,14 lat. N, 41,35 long. E, ş.a. Azerii şi acum utilizează covoarele Garga, cum ar fi de exemplu cel de lână din 
imagine, datând din secolul XIX (al cărui cadru interior este caracteristic modelului utilizat în N Afgani-stanului / 
lângă regiunea Turkmenă Kerki): 
 

  
Covor Garga 

 
Fotograful Rus Sergey Gorski (1863 - 1944), cu sprijinul ultimului Ńar din familia Romanov, a realizat 

imagini de calitate în Daghe-stan, în 1910:  
 

  
 

În 2005, Ahmad Jaimoukha a susŃinut ipoteza că Ghergarii rămaşi în Caucaz erau strămoşii Cecenilor şi ai 
celor din łinutul Turnurilor, InguşeŃia (ce-şi zic Ghalgai - printre care cel mai numeros nume de familie şi acum 
este “Ghergar” - existând şi Ghelgai, Ghegar, Amazon, ş.a). 

 

 
Caucazul azi 
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Inventarea vinului 
 
În Caucazul Epocii Pietrei, Gherganii - numiŃi acolo Gargari / Ghergari - erau sedentari şi creşteau 

animale / pe care le-au domesticit, practicând şi culturi agricole (zona era fertilă, cu livezi şi culturi de cereale); le 
plăceau varza, culegeau roşii, consumau ouă şi găini şi au inventat vinul din struguri, producându-l din Vitis 
Vinifera (principala plantă viniferă), de la ei răspândindu-se apoi pe tot globul, cu numele - azi Armean - “gini”. 
Francezul Raymond Billiard în 1913 a estimat cunoaşterea vinificării strugurilor din mileniul VI î.C. 
 

 
Vinul Georgian Kolkida 

 
 La toŃi care au cunoscut viticultura, vinul a fost integrat în ceremoniile sacre, reprezentând o ofrandă 

rituală dedicată cultului strămoşilor, fiind considerat o băutură de origine celestă, în legătură cu focul uranian şi 
cunoaşterea absolută (ca sursă a extazului, vinul transforma vegetativul într-o forŃă spiritual), astfel încât e o băutură 
masculină, căreia i s-a atribuit de la început puteri fecundante şi transformatoare; licorii îi era menit să abolească 
existenŃa cotidiană şi să îngăduie reintegrarea mistică, prin asocierea cu veşnica tinereŃe / respectiv imortalitatea (în 
CarpaŃi, deoarece vinul tulbura puterea de incantaŃie a cuvântului, au fost luate şi măsuri de stârpire a viilor, căci 
abuzul nu mai inspira poetic dragostea şi adevărul, latura sa întunecată legându-se de pierderea minŃilor, judecăŃi 
greşite ori limbuŃie nereŃinută). Orgiile au ajuns ca tărâmurile unde se întâlneau Cerul cu Pământul, morŃii cu viii, 
Iadul cu Raiul, rîul cu binele, urâtul cu frumosul, etc). În tradiŃia paleo-orientală, viŃa-de-vie a fost planta asociată cu 
“arborele vieŃii” - semnul Sumerian pentru viaŃă fiind frunza viŃei - cultivarea ei ajungând o îndeletnicire încărcată 
de sacralitate (mult ulterior, Evreii l-au considerat pe Iahve drept crescător de vie iar Israelul ca via lui; în Biblie / 
Ioan 15:1 s-a consemnat şi ce a zis Isus: “Eu sunt viŃa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul”). Oficiul 
InternaŃional al Viei şi Vinului a emis definiŃia că “vinul este băutura rezultată exclusiv din fermentaŃia completă ori 
parŃială a strugurilor sau a mustului din struguri proaspeŃi” iar Carta Vinului, adoptată de ConferinŃa Europeană a 
Regiunilor Viticole în 1991, a proclamat că “au dreptul la denumirea nobilă de vin numai produsele provenind din 
fermentarea strugurilor proaspeŃi sau a mustului de struguri, fruct al Vitis Vinifera ori al încrucişărilor izvorâte din 
aceasta recunoscute ca atare de instituŃiile competente”. Vinul, rodul viei şi al muncii omului, este mai mult decât un 
simplu bun de consum. ÎnsoŃitorul omului de milenii, vinul Ńine în acelaşi timp de sacru şi de profan: el este o 
valoare a civilizaŃiei şi un criteriu al calităŃii vieŃii, constituind pe lângă un bun de consum şi un bun cultural; el este 
şi rămâne un factor al vieŃii sociale, este o condiŃie a dezvoltării economice dar şi al progresului tehnologic şi 
ştiinŃific a numeroase regiuni. De-a lungul timpului, vinul a fost utilizat în scopuri medicale, politice, sociale şi 
economice. Utilizarea în scopuri religioase a vinului, considerat din Epoca Pietrei drept “sângele” pământului, a 
devenit celebră, ca de pildă prin epopeea uriaşului Sumerian Ghilga-meş care a adus vinul şi via umanităŃii 
anunŃând legenda biblică a lui Noe - mare amator de vin - în Vechiul Testament vinul fiind deja prezentat ca o 
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metaforă a înŃelepciunii divine (Platon a scris în “Philebos” că primul cultivator al viŃei de vie a fost Teut / Thot - 
adică bunicul Gherga - notat de Evrei ca Ham, fiul lui Noe); HitiŃii - ce îi notau pe GhirgasiŃi şi drept Karkm - 
erau mari băutori de vin (regiunea Capadochiei, vecină Caucazului, populată de Gargareni, era faimoasă cu vinul 
său) iar Anticii Egipteni importau vin de la Cariani / Ghergani. Platon a scris că “Tracii beau vin neamestecat de loc 
cu apă şi îl împrăştie pe hainele lor, socotind că este o deprindere frumoasă şi aducătoare de fericire”. Grecii şi 
Romanii l-au venerat pe Dionisie-Bachus ca zeul băuturii, extazului şi fertilităŃii (ce, conform savanŃilor, printre care 
Suedezul Martin Nilsson, era fiul ZeiŃei Pământului Semelo / Cybele - născut la Gorgye în Insula Samos - şi a fost 
introdus mai târziu printre divinităŃi, după cum a a afirmat Herodot, fiind sărbătorit ca Dionysos Gorgyreus din 
Gorgyra împreună cu Demetra-Ceres / zeiŃa agriculturii şi supranumit Gorgyeus); prima minune a lui Isus - relatată 
de Biblie - s-a întâmplat la cununia din Cana Galileii, unde n-a fost un nuntaş oarecare, ci preocupat ca toŃi să aibă 
destulă băutură. Însă una dintre cauzele căderii Imperiului Roman a fost intoxicaŃia cu plumb din Peninsula Italică, 
prezent inclusiv în vechile vinuri (plumbul e larg răspândit acolo în unele straturi spălate de ape şi Antic plumbul a 
fost foarte mult utilizat la manufactura ustensilelor de bucătărie, ingerarea sa afectând creşterea copiilor dar şi 
dezvoltarea adulŃilor, mulŃi descendenŃi Italieni rămânând de aceea foarte scunzi pentru multe generaŃii). Viticultura 
Medievală a fost ecleziastică, vinul fiind folosit masiv - harta mănăstirilor suprapunându-se cu harta podgoriilor 
oriunde în lumea creştină - în prezent producŃia industrială a vinului ajungând să fie cea mai mare din istoria 
omenirii; de pildă, “ghiurghiuliu” a rămas cunoscut la Români ca vinul trandafiriu iar verbul “a se chercheli” e 
întrebuinŃat pentru cei ameŃiŃi uşor de băutură. 
 

FavoriŃii Amazoanelor: Ghergarii 
 

Amazoanele - venerând-o pe GherghiŃia Artemis - studiate de exemplu în 1995 de către profesoara 
Olandeză Josine Blok trăiau mai ales în NE Turciei şi actuala Georgie, în vecinătatea Gargarianilor / Ghergarilor, 
având într-un timp capitala în regiunea Pontus, pe malul Mării Negre, între râurile Iris şi Terme, la Themiscyra 
41,12 lat. N, 36,43 long. E (localitate cu pronunŃia “Temişira”, înfiinŃată în mileniul V î.C.); e de ştiut că la vărsarea 
acelor râuri, atraşi de peştele abundent, erau cei mai mulŃi delfini din Marea Neagră. “Fiicele Pământului” / 
Amazoanele se izolau de bărbaŃi - în ceea ce psihologia defineşte ca misandrie - şi îşi petreceau timpul la plug, 
plantând diverse culturi şi crescând animale / mai ales cai. Cele mai curajoase dintre ele vânau cu caii şi exersau arte 
marŃiale: utilizau drept arme diferite scule, între care toporul cu dublu tăiş - simbolul lor, din care a apărut halebarda 
- şi ulterioarele seceri cu dublu tăiş (din care s-au dezvoltat săbiile încovoiate / iataganele); confecŃionau haine, căşti 
pentru ele şi platoşe pentru cai. Toporul a fost atributul zeului fulgerului, fiind emblema mai multor populaŃii vechi 
din EurAsia; securea bipenă (cu 2 tăişuri) - denumită în Greacă “labyros” / cu trimitere la labirint - semnifica 
principii opuse: feminin şi masculin, glie şi cer, viaŃă şi moarte (capacitatea sa de despicare / despărŃire a fost 
asociată deschiderii spre iluminare iar puterea / adâncimea sa de tăiere a fost asociată penetraŃiei spirituale). 

 

 
Sanctuar al Amazoanelor 

 
Amazoanele primăvara îşi făceau drumuri în pelerinaje de procreere în S la înalŃii Ghergarieni / Ghergari, 

după cum i-a descris Strabon, ce puteau dura 2 - 3 luni (în crângurile / poienile deşişurilor montane), până când 
erau sigure că au rămas gravide; aşa cum a fost în grădina primordială a Edenului, în mare vechime sexul era agreat 
nu în interioare, ci în grădini. Amazoanele şi Ghergarii făceau sacrificii şi aduceau jertfe divine împreună Marii 
Mame Gherga (alintată Nana, de la Mesopotamiana Inana / Marea ZeiŃă). Dr. Nikoloz Kenchoshvili - care a studiat 
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legăturile mileniului IV î.C. dintre India şi Georgia - a consemnat existenŃa dansurilor erotice similare ale lor, de tip 
“devadasi”. Împerecherile erau îndeosebi noaptea, Ghergarii având privilegiul alegerii Amazoanelor cu care să se 
culce. BăieŃii rezultaŃi erau daŃi spre creştere Ghergarilor, care - chiar dacă nu erau totdeauna siguri pe originea 
acelora - îi creşteau ca pe proprii lor fii. La început, Amazoanele se deosebeau rasial de Ghergari şi cultural aveau 
puternica tradiŃie a matriarhatului. În vechime erau aşa de crude încât îşi mâncau duşmanii (canibalism ritual 
considerat ultima agresiune asupra personalităŃii acelora - obiceiul fiind ancestral - ele fiind şi vestite că pentru a 
arunca suliŃa şi a trage cu arcul mai bine îşi retezau un sân ca să nu le incomodeze ori ambii sâni / celălalt ca să 
poată Ńine bine scutul, genericul Grec pentru ele fiind “fără mamele”, adică “a-mazoane”, ulterior famenii / eunucii 
castrându-se ca o automutilare similară retezării sânilor Amazoanelor); de exemplu, în jurul Muntelui Ararat - iniŃial 
denumit Kardu / de la Gargar - de 5165 metri altitudine din S Caucazian, între Lacurile Van / acum în Turcia şi 
Sevan / azi în Armenia, în timpul lor era foarte răspândit cultul falic (pietrele falice se numeau “hermai” / herme de 
la mesagerul divin Hermes - bunicul Gherga - fiu al lui Zeus). 
 

  
 

Privind mileniul IV î.C., episcopul Polonez Stanislaw Bohusz într-o lucrare publicată de Academia 
Imperială Rusă în 1824 a indicat că Ghergarii / Gargarenii au ajuns să locuiască până în Capadochia şi Canaan, 
unde Amazoanele şi-au continuat vizitele pentru împerechieri - cu mult înainte de a exista Grecii - iar în Africa 
Amazoanele, pe când regina lor era Murina / Myrine, au ajuns în conflict cu Gorgonele (propriu-zis femeile 
Gherga, vecine cu AtlanŃii). Descrierea din secolul I î.C. a lui Diodor Sicul în volumul 3 din “Biblioteca istorică” 
este semnificativă:  

“52. În legătură cu regiunile menŃionate, e momentul să discut ceea ce a înregistrat istoria despre 
amazoanele care au fost pe timpuri în Libia. Majoritatea omenirii crede că amazoanele au fost doar cele despre care 
sunt relatări că trăiesc în vecinătatea râului Thermodon din Pont. Adevărul este altul, din moment ce amazoanele 
Libiei au fost mult mai timpurii şi au realizat fapte notabile. Conştientizez că pentru mulŃi dintre cei care citesc 
despre istoria lor acestea li s-ar părea lucruri nemaiauzite şi în întregime ciudate: femeile de pe râul Thermodon au 
fost cândva în deplină vigoare şi din moment ce acele amazoane au dispărut complet cu multe generaŃii înaintea 
războiului troian, nu fără motive cele ulterioare - mai bine cunoscute - au moştenit faima celor anterioare / 
necunoscute majorităŃii datorită trecerii timpului. Cu toate acestea, deoarece am descoperit că mulŃi istorici şi poeŃi 
din vechime şi nu puŃini dintre cei mai recenŃi de asemenea s-au referit la ele, mă voi strădui să povestesc în rezumat 
faptele lor, urmând însemnările lui Dionisie Skytobrachion din Insula Lesbos, care a scris şi despre argonauŃi, pe 
lângă multe lucruri care s-au întâmplat în cele mai vechi timpuri. În Libia au fost războinice foarte admirate în 
special pentru virilitatea lor; de pildă, conform mărturiilor, se ştie că împotriva rasei Gorgonelor de acolo - o rasă 
distinsă prin valoarea sa - şi Perseu, cel mai puternic aheu al zilelor lui, s-a ridicat la război: prin faptul că era fiul lui 
Zeus şi prin faptul că a realizat campania contra acelor femei (aceea fiind cea mai mare realizare a lui), sunt pentru 
oricine dovezile atât ale pre-eminenŃei / superiorităŃii lor, cât şi ale puterilor femeilor menŃionate. În plus, priceperea 
bărbătească a celor despre care scriu acum presupune un uimitor primat în raport cu natura femeilor actuale.  

53. Aflăm că odată în apusul Libiei, la limita lumii locuite, era o rasă condusă de femei care urmau un mod 
de viaŃă deosebit de cel predominând printre noi: aveau obiceiul ca femeile să practice arta războiului şi să li se 
ceară serviciul militar pe o perioadă determinată, timp în care îşi menŃineau virginitatea; apoi, când anii lor de 
serviciu în domeniu expirau, mergeau la bărbaŃi pentru procreare dar îşi păstrau administrarea magistraturilor şi 
toate treburile statului în propriile mâini. BărbaŃii, la fel ca femeile noastre căsătorite, îndeplineau ordinele date de 
soŃiile lor; ei nu luau parte la campaniile militare şi nu-şi exercitau libertăŃile de exprimare în afacerile comunităŃii, 
deoarece puteau deveni obraznici şi să se ridice contra femeilor. După naştere, copiii mici erau predaŃi bărbaŃilor, 
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care le aduceau lapte şi le găteau hrana adecvată vârstei lor de sugari. Dacă se întâmpla naşterea unei fete, sânii ei 
erau veştejiŃi ca să nu se dezvolte la maturitate, deoarece ele credeau că sânii proeminenŃi împiedicau la luptă; şi de 
fapt, fiindcă erau private de mamele, grecii le denumeau amazoane. Corespunzător mitologiei, domiciliul lor era pe 
o insulă vestică, numită Hespera, înconjurată de mlaştina Tritonis; acea mlaştină era aproape de oceanul ce 
înconjoară Pământul şi a fost numită după râul Triton ce se varsă în ea, de asemenea ea fiind lângă Etiopia şi de 
muntele de pe Ńărmul oceanului, cel mai mare dintre toŃi cei învecinaŃi, denumit Atlas de către greci. Insula 
menŃionată anterior era de mari dimensiuni şi abundentă în pomi fructiferi de orice fel, din care localnicii îşi 
asigurau hrana. Pe ea era o multitudine de turme şi cirezi, de capre şi de oi, de la care posesorii îşi primeau laptele şi 
carnea pentru susŃinere; însă naŃiunea nu utiliza deloc cereale, pentru că pe atunci folosirea acelor produse ale 
pământului încă nu era descoperită printre ei. Amazoanele fiind superioare în vitejie şi dornice de luptă întâi au 
supus întreaga insulă, exceptând aşezarea Mene considerată sacră, ce era locuită de mâncătorii etiopieni de peşte şi a 
fost afectată de mari erupŃii de foc, posedând o mulŃime de pietre preŃioase pe care grecii le ştiu ca smaralde şi 
altele; după aceea, ele au subjugat mulŃi dintre vecinii libieni şi dintre triburile nomade, întemeind în mlaştina 
Tritonis un mare oraş, denumit - după forma sa - Cheronesos, adică ‘Peninsula’. 

54. Pornind din Peninsulă, amazoanele s-au angrenat în mari aventuri, o dorinŃă a lor fiind să invadeze cât 
mai multe părŃi ale lumii locuite. Conform povestirii, primii asupra cărora au avansat au fost atlanŃii, cei mai 
civilizaŃi locuitori ai acelor zone, care trăiau într-un Ńinut prosper şi posedau mari localităŃi; ni s-a zis că mitologia a 
plasat printre ei naşterea zeilor, în regiunile de pe coasta oceanului, într-un sens ce era în concordanŃă cu ceea ce au 
relatat grecii. Se spune că Myrina, regina amazoanelor, a strâns o armată formată din 30000 de luptătoare pedestre şi 
din 3000 de călăreŃe (din moment ce favoriza într-o măsură neobişnuită utilizarea cavaleriei în războaie). Pentru 
protecŃie ele foloseau piei de mari şerpi (deoarece Libia are asemenea animale, de dimensiuni incredibile) şi aveau 
ca arme ofensive săbii şi lăncii; de asemenea, utilizau arcuri şi săgeŃi, cu care loveau nu doar când se înfruntau cu 
inamicul ci de asemenea şi când se retrăgeau, trăgând cu bun efect pe la spate în urmăritori. La intrarea în teritoriul 
atlanŃilor au învins într-o bătălie pe cetăŃenii oraşului Cercina - aşa după cum era denumit - făcându-şi intrarea prin 
ziduri deodată cu fuga inamicului lor, preluând oraşul şi instaurând teroarea împrejur, pe captivi tratându-i cu 
sălbăticie, tăind bărbaŃii de la tineri în sus şi luând în sclavie femeile şi copiii (iar oraşul a fost ras). Când soarta 
locuitorilor din Cercina / Cerne a devenit cunoscută printre triburile colege, se povesteşte că atlanŃii, loviŃi de aşa 
teroare, şi-au predat localităŃile în condiŃii de capitulare, anunŃând că fac orice li se porunceşte; atunci regina Myrina 
s-a purtat onorabil cu atlanŃii, stabilind amiciŃie cu ei şi a înfiinŃat pe locul oraşului ras o localitate purtându-i 
numele. Acolo ea a aşezat atât captivii, cât şi pe oricare doritor, atlanŃii oferindu-i daruri magnifice; ei au votat un 
decret public prin care au onorat-o deosebit, ea în schimb acceptându-le curtoazia şi în plus promiŃându-le că va fi 
bună cu naŃiunea lor. Deoarece localnicii în general la necaz se aşezau aşteptând să fie răniŃi şi adesea s-au războit 
cu Gorgonele, aşa cum au fost numite - o populaŃie ce locuia la frontierele lor - atlanŃii au cerut Myrinei să invadeze 
Ńinutul menŃionatelor Gorgone. Când Gorgonele şi-au strâns forŃele pentru a le rezista a avut loc o puternică bătălie, 
în care amazoanele, câştigând iniŃial, au ucis un număr mare al oponentelor şi au luat nu mai puŃin de 3000 de 
prizoniere; şi deoarece restul a căutat refugiu într-o anumită regiune împădurită, Myrina a dat foc cherestelei, 
nerăbdătoare să distrugă complet rasa (dar constatând că n-a reuşit în acea încercare, s-a retras între frontierele sale). 

55. Profitând că amazoanele - din cauza succesului - şi-au relaxat vigilenŃa nocturnă, captivele s-au aruncat 
asupra lor şi au tras săbiile celor autoconsiderate învingătoare, ucigând multe dintre ele; totuşi, la sfârşit mulŃimea a 
copleşit prizonierele din toate părŃile şi ele, chiar dacă au luptat vitejeşte, au fost toate măcelărite. Myrina a Ńinut 
funeralii cu 3 rugi şi a ridicat 3 grămezi mari de pământ ca morminte, ştiute până azi ca ‘movilele amazoanelor’. Dar 
Gorgonele după un timp au crescut din nou puternice, când regina lor era Meduza, a doua oară fiind supuse de 
Perseu, fiul lui Zeus; şi în fine, ambele rase, ele şi amazoanele, au fost complet distruse de Hercule, atunci când el 
le-a vizitat zonele din apus şi şi-a înfipt stâlpii în Libia (el s-ar fi simŃit bolnav - în acord cu rezolvarea lui de 
binefăcător al omenirii - dacă naŃiunile ar mai fi suferit sub conducerea femeilor). Povestirea mai spune că mlaştina 
Tritonis a dispărut datorită unui cutremur, când partea ei dinspre apă s-a rupt. În ceea ce o priveşte pe Myrina, ea a 
vizitat cea mai mare parte din Libia şi a trecut în Egipt, unde a încheiat un tratat de prietenie cu Horus, fiul lui Isis, 
care era regele Egiptului în acel timp; apoi, după ce s-a luptat în zona arabă şi a omorât mulŃi pe acolo, a supus Siria. 
Atunci cilicienii au întâmpinat-o cu cadouri şi au convenit să-i asculte poruncile, ea lăsându-i liberi pe cei care i-au 
cedat din voinŃă liberă, din acel motiv până în prezent ei fiind ştiuŃi drept ‘cilicienii liberi’. De asemenea, ea a cucerit 
rasele din Taurus - populaŃii de un remarcabil curaj - şi a coborât prin măreaŃa Frigie la mare; apoi a câştigat coasta 
şi a fixat limita campaniei sale pe râul Caicos. Selectând, din teritoriul pe care l-a dobândit prin arme, locurile cele 
mai adaptate pentru înfiinŃarea de localităŃi, ea a construit un considerabil număr al lor şi a fondat unul care-i purta 
numele, însă altele le-a numit după femeile care îi erau cele mai importante comandante, cum ar fi Cyme, Pitana şi 
Priene. Acestea prin urmare sunt oraşele întemeiate de ea de-a lungul coastei iar altele, mai multe, le-a plantat în 
interior; de asemenea, a ocupat unele insule şi în special Lesbos, pe care a întemeiat Mytilene denumit după sora ei, 
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care a luat parte la campanie. După aceea, când era preocupată să ocupe restul insulelor, a fost prinsă de o furtună şi 
rugându-se pentru siguranŃă Mamei Zeilor, a ajuns pe o insulă nelocuită; pe acea insulă, urmându-şi viziunea din 
vise, a înfiinŃat altare ZeiŃei oferindu-i jertfe magnifice. I-a dat numele de Samotracia - ceea ce înseamnă, tradusă în 
greacă, ‘insula sacră’ - deşi unii istorici susŃin că anterior s-a numit Samos iar apoi a primit numele Samotracia de la 
traci, care la un moment dat au ajuns să locuiască pe ea. Cu toate acestea, după ce amazoanele au revenit pe 
continent, Mama Zeilor, foarte mulŃumită de insulă, a aşezat acolo anumiŃi oameni şi totodată pe proprii ei fii ştiuŃi 
drept coribanŃi, al căror tată n-a fost divulgat în ritualurile lor, ea stabilind misterele ce şi acum sunt celebrate pe 
insulă, hirotonită de lege ca zonă sfântă ce ar trebui să se bucure de dreptul de sanctuar”. 
 

  

Fosta bază a Amazoanelor Africane 
 

E de observat că fosta bază a Amazoanelor Africane 33,42 lat. N, 8,25 long. E în prezent este un lac sărat în 
centrul Tunisiei, cu suprafaŃa de circa 6000 kmp, pe care apare fenomenul Fetei Morgana (în vechiul înŃeles, Libia 
era Nordul Africii în afara Egiptului iar Etiopia însemna tot Sudul Africii); în 2010 şi Americanul Stephen Franklin 
a schiŃat prezenŃele N Africane înaintea deşertificării Saharei, Gorgonele fiind plasate în Bazinul Nigerului: 
 

 

 
Amazoanele - partenerele Gargarilor Caucazieni - au determinat la sfârşitul Epocii Pietrei şi începutul 

Epocii Bronzului apariŃia a 2 puteri: Egipt în Africa - când Gorgonele din Bazinul Nigerului au migrat pe Calea 
Gherga în Bazinul Nilului - şi Troia GherghiŃilor în Anatolia. E de ştiut că una dintre sursele lui Diodor Sicul 
(Diodor din Sicilia) pentru cele relatate, pe lângă că a fost în Africa, a fost istoricul Dionisie supranumit 
Skytobrachion / adică “braŃ de piele”, născut în Mytilene / Insula Lesbos, cu 2 secole înaintea lui. La sfârşitul 
mileniului IV î.C., regina Amazoanelor Myrine a condus colonizarea Insulei Lesbos, unde a lăsat-o pe sora ei să 
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domnească în capitala Mytilene a Insulei, apoi (conform şi geografului Strabon) a înfiinŃat - cu ajutorul Gargarilor 
sosiŃi din Capadochia şi Caucaz - aşezările Priene şi Cume pe coasta Anatoliană, populând şi Insula Samotracia 
40,29 lat. N, 25,31 long. E. A murit în NV Anatoliei, fiind îngropată de partenerul ei Teucru / Teucri într-un Gorgan 
pe locul unde Gargarii au întemeiat Troia; de la ea denumirea “Murina” a ajuns să fie un titlu onorific al 
conducătoarelor Amazoanelor, semnificând repararea relaŃiilor cu Gorgo-nele (fiica ei, “Murina” prinŃesă 
Amazoană Neso - avându-l ca tată pe Teucri / Teucru - a fost femeia lui Dardan, după care Strâmtoarea 
Dardanelelor şi-a primit numele). 

 

  
Gherga în Capadochia 

 
Între Ghergari n-au fost remarcate atâtea elemente rasiale mongoloide, cât negroide (desigur rezultate 

datorită Amazoanelor). Herodot în Istorii 2:104 a indicat originea Egipteană în mileniul II î.C. a unor Georgiene, de 
pe urma şi a expediŃiei faraonului Sesostris care a ajuns pe acolo şi apoi până în România (“Colchii sunt evident 
Egipteni, după cum am verificat înainte de a auzi şi de la alŃii. Colchii îşi amintesc Egiptenii mai mult decât 
Egiptenii pe Colchi, Egiptenii considerându-i pe Colchi ca rămaşi din armata lui Sesostris. Că era aşa m-am convins 
nu doar fiindcă au piele închisă şi păr creŃ dar şi deoarece primii care au practicat circumcizia au fost Etiopienii, 
Egiptenii şi Colchii. Fenicienii spun că au învăŃat acea practică de la Egipteni iar Sirienii de la Colchi”); blonzii 
Pelasgi - printre care erau Ghergarii / respectiv Gherganii - au fost în Caucaz dinaintea Amazoanelor, mai brunete 
(de pildă, istoricul Georgian Giorgi Kavtaradze referindu-se în 1996 la migraŃiile din Anatolia în Caucaz a observat 
că menŃiunile Antice erau frecvente şi despre mişcările astfel - din V spre E - mai ales ale celor de sorginte Pelasgă). 
Cu timpul, Amazoanele au devenit din iubitele Ghergarilor - prin urmaşele ce le-au avut împreună - fiice ale 
acelora, adică Gherga-ne; corpurile lor bogat tatuate - găsite de arheologi inclusiv la distanŃe mari de Caucaz - erau 
mult mai înalte decât media femeilor acelor vremuri. Amazoanele - care ca preotese întâi au slujit-o pe Marea ZeiŃă, 
apoi pe Artemis - s-au întins spre apus mai ales prin ceea ce ulterior a devenit Frigia, cu colonizări în Anatolia, 
înfiinŃând numeroase localităŃi. Spre exemplu, ele când în secolul XIII î.C. au apărut “strălucitoare şi însetate de 
luptă” pentru a se bate de partea Troiei GherghiŃilor s-au năpustit cu o furie animalică asupra Aheilor încât Troianii 
abia şi-au putut opri propriile femei ca să pună mâna pe arme. Istoricul Got Iordanes când a scris despre Amazoane a 
menŃionat situarea Gargarum pe Valea Halys (cel mai lung Râu Anatolian, ce a constituit hotarul apusean al 
Capadochiei cu Frigia). În 1716, cartograful Herman Moll a prezentat pe harta Capadochiei poziŃiile Amazoanelor şi 
Gargarilor (notaŃi Gargarauseni): 
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În 710 î.C., regina Amazoană Elena (eponima Alanilor din OseŃia) cu ajutorul Gherga-nilor din Ghergania 

- Sudul Caspic - a colonizat Amazoane în S, din Caucaz până la Eufrat. În 626 î.C., Amazoanele Gargare au preluat 
controlul Bosforului - inclusiv a coloniei Greceşti tocmai înfiinŃată Bizantion / azi Istanbul - şi în 625 î.C. au 
dominat Nordul Balcanilor, până la Dunăre (cercetătorul Rene Cremaux le-a identificat şi în Kosova). În 612 î.C., 
Amazoanele în alianŃă cu Ghergarii conduşi de Helios / Aeolus (al cărui fiu Kerka-phos a devenit stăpânul Insulei 
Rodos) au devastat Ninive, capitala Imperiului Asirian, determinându-i sfârşitul. Cronicarii Antici - printre care şi 
istoricul Egiptean Cleitarchus - au consemnat că în 333 î.C. Alexandru cel Mare a fost vizitat de către Thalestris, 
regina Amazoanelor (care a călătorit pentru aceasta multe zile), însoŃită de 300 de luptătoare purtând halebarde / 
topoare cu dublu tăiş şi scuturi ca jumătăŃi de lună, ce au rămas 13 nopŃi în tabăra Macedoneană, având scopul de a 
evita invazia armatei Macedonenilor în Ńinutul lor, la orgia prelungită fiind dans, băutură şi iubire “pe întuneric, 
după cum se găseau unii pe alŃii”. (Până la Războiul Troian cultul Marii ZeiŃe a fost relativ sobru, slujitoarele sale - 
printre care şi Amazoanele - pervertindu-se orgiasic la sfârşitul mileniului II î.C., după cum în 1985 a studiat 
aspectele morale ale relaŃiilor profesoara Giulia Gasparro de la Universitatea Messina, miticul parteneriat divin cu 
Attis fiind prezentat de pildă prin lucrarea din 2002 a Italiencei Grazia Lancelotti). În 170 î.C., Ghergarii care au 
rămas în Caucaz au încercat să domine Amazoanele însă n-au reuşit. Ele ultima oară s-au manifestat organizat în 
rezistenŃa contra Romanilor, în 66 î.C., ca să-şi apere Regatul Albaniei Caucaziene pe care l-au constituit în secolul 
IV î.C. împreună cu alte 25 de triburi din regiune, între care şi favoritul lor, cel Ghergar (restrâns însă datorită 
precedentelor emigraŃii); cavaleria Amazoanelor şi Gargarilor a reuşit să respingă armata Romană a generalului 
Pompei (cel ce printre altele la Roma a sprijinit ascensiunea generalului Iuliu Cezar), astfel încât acela n-a mai ajuns 
la Marea Caspică / urmaşele lor mai fiind şi în prezent în Caucaz. RezistenŃa împotriva Romanilor a început în 
apusul Caucazului, după cum a relatat Strabon în Geografia XII 3:18: “Mai sus de Trapezunt se află Armenia Mică. 
Într-un fel, AppaiŃii (şi anume cei care se chemau înainte KerkiŃi / la gura Râului Ceoruh Nahr) se învecinează cu 
aceste locuri. Până la aceştia se întinde Skydises, un masiv povârnit (la Sud de Batumi) care se uneşte cu MunŃii 
Moschici situaŃi mai sus de Colchida; piscurile lui se află în stăpânirea celor din ‘7 sate’. Unii dintre ei locuiesc chiar 
în copaci sau în nişte turnuri de lemn (înalte de 10 metri), de aceea le-au şi zis cei vechi Mosynici. Se hrănesc cu 
carne de vânat şi cu poame pădureŃe, atacă şi călătorii, sărindu-le în spinare de pe platourile lor. Aceia au măcelărit 3 
cohorte de ale lui Pompei pe când traversau munŃii, amestecând în cratere aşezate în drumul lor un soi de miere ce 
provoacă nebunia şi pe care o produc crengile copacilor (băutură preparată din azalee şi rododendron, ale căror flori 
sunt toxice). Atacându-i pe ostaşi după ce aceştia au băut şi şi-au pierdut minŃile, i-au decimat cu mare uşurinŃă.” 
Filozoful Metrodorus 145 - 70 î.C. din Skepsis - renumit în Antichitate pentru extraordinara sa putere de memorare - 
şi istoricul Hypsicrates din Pontus, fost sclav al lui Iuliu Cezar, eliberat de acela în 47 î.C., au fost citaŃi de Strabon 
la începutul capitolului 5 din cartea XI a Geografiei sale, afirmând că Amazoanele, ale căror parteneri erau 
Gargarianii, au locuit până pe colinele Cerauniane / Kerauni din Nordul Caucazului, între Trecătoarea Krestovii şi 
Baku, locul favorit de cuibărire al păsării solare Phoenix, după cum a a firmat geograful Mela în acelaşi secol I 
(interesant fiind că în moderna Albanie în prezent există un Masiv cu aceiaşi veche denumire / sunt multe denumiri 
identice în fosta Albanie din Caucaz şi actuala Albanie din Balcani):  

“1. Metrodoros şi Hypsicrates, care au cunoscut ei înşişi aceste locuri, susŃin că Amazoanele locuiesc în 
vecinătatea Gargareilor, la poalele dinspre miazănoapte ale Caucazului, pe porŃiunea care se cheamă Kerauni. Cea 
mai mare parte a timpului Amazoanele şi-o petrec împreună, îndeplinind ele însele fiecare din lucrările ce privesc 
aratul, semănatul, păscutul turmelor şi mai cu seamă al cailor; cele mai voinice se ocupă de vânătoare şi se exersează 
în ale războiului. Toate şi-au ars sânul drept din fragedă copilărie ca să-şi poată folosi cu îndemânare braŃul drept 
pentru orice nevoie şi - în primul rând - pentru aruncarea cu lancea. Folosesc arcul, securea cu 2 tăişuri şi scutul mic; 
din piei de animale sălbatice îşi fac căciuli, îmbrăcăminte şi centuri. Au însă 2 luni pe vară, anume alese, în care urcă 
muntele din apropiere ce le desparte de Gargarei. În acelaşi timp urcă şi aceştia, după o datină străbună, ca să aducă 
jertfe şi să se unească cu femeile în vederea procreerii, pe ascuns şi în întuneric, fiecare la nimereală; după ce le-au 
lăsat gravide, le trimit înapoi. Acestea, dacă cumva nasc un vlăstar de parte femeiască, îl păstrează la ele, însă pe 
băieŃi îi duc la Gargarei ca să-i crească aceştia. Fiecare dintre Gargarei adoptă individual pe aceşti copii, 
socotindu-l pe fiecare fiul său, pentru că nu se cunoaşte tatăl.  

2. Gargareii, după câte povesteşte Hypsicrates, au venit din Themiskyra în aceste locuri împreună cu 
Amazoanele, apoi revoltându-se au purtat război împotriva acestor femei; mai târziu, după ce au terminat războiul 
împotriva lor, au încheiat unele învoieli pe temeiul celor înfăŃişate anterior, ca să aibă legături împreună numai în 
vederea copiilor, în rest să trăiască fiecare separat.  

3. Povestea Amazoanelor a avut o soartă aparte. Căci alte neamuri îşi au despărŃite cu totul legendele şi 
istoria. Se numesc legende sau mituri toate întâmplările din trecut, fabuloase şi miraculoase, în vreme ce istoria 
urmăreşte adevărul, fie că este vorba de un eveniment vechi sau nou iar miraculosul sau nu-l admite sau doar 
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arareori. În schimb, despre Amazoane şi în prezent ca şi în trecut, se povestesc aceleaşi lucruri, care sunt 
miraculoase şi cu neputinŃă de crezut. Într-adevăr, cine ar putea crede că o oştire sau un oraş sau chiar un neam ar 
putea vreodată să fie alcătuite numai din femei, fără de bărbaŃi? Dar nu numai să fie formate astfel, dar că ar putea să 
facă şi incursiuni împotriva unei Ńări străine, că ar fi în măsură să-şi învingă nu numai vecinii şi să înainteze până în 
Ionia de azi, ci că ar fi în stare să întreprindă o expediŃie militară şi peste mare, până în Attica / Balcani? Aceasta 
este la fel ca şi când s-ar spune că bărbaŃii de pe acele vremuri au devenit femei iar femeile, bărbaŃi. Cu toate 
acestea, asemenea ştiri se vântură mereu şi astăzi despre ele. Singularitatea acestei situaŃii este mărită şi de faptul că 
se acordă mai uşor crezare întâmplărilor de demult decât celor prezente. 

4. Se pomenesc oraşe care au fost fundate şi numite de Amazoane, ca Efes, Smyrna, Kyme, Myrina; se 
menŃionează de asemenea morminte ale acestora ca şi alte mărturii. Themiskyra şi câmpia din preajma 
Termodontului precum şi munŃii care le domină sunt socotite de toată lumea că aparŃin Amazoanelor dar că mai 
târziu, susŃin unii autori, ele au fost izgonite din aceste locuri. Unde se află acestea în prezent, puŃini autori mai 
precizează, ba şi aceia, fără să aducă dovezi şi fără garanŃii de credinŃă”. 

E de ştiut că numele de Amazoane au ajuns în denumiri ca ale oraşului Efes în care era venerată Artemida 
GherghiŃilor, Smyrna ce acum e Izmir 38,25 lat. N, 27,07 long. E - al treilea oraş ca populaŃie din Turcia - Kyme / 
Cume care a fost cel mai important port al Eoliei (populat de Gherghini) iar Myrina a fost port în Eolia. Ghergarii 

şi partenerele lor Amazoanele au fost răspândiŃi în tot Caucazul, de la Marea Caspică la Marea Neagră, prezenŃele 
lor fiind documentate de pildă pentru ei din Daghe-stan până în Armenia şi Kapadokia / Anatolia iar pentru ele din 
fostul Regat Kolkida / azi Georgia până în fosta Albanie Caucaziană / acum Azerbaidjan (e de ştiut că Armenii erau 
în N Arameilor, întinzându-se din Mesopotamia - aflată în S - în apus până în Kilikia şi Kapadokia, în răsărit având 
la Marea Caspică fosta Gherganie). 
 

 
Imperiul Armean în secolul I î.C. 

 
Poarta dintre Asia şi Europa 

 
Dintre cele 3 mari porŃiuni de apărare faŃă de Nordici - în ordinea de la V la E, Zidurile Caucaziene, Zidul 

Gorgan şi Zidul Chinezesc - tronsoanele de zid din Caucaz acum sunt cel mai puŃin evidenŃiate (desigur porŃiunile 
cele mai vizibile fiind şi cele restaurate, respectiv mai recente în timp, ca de pildă unele părŃi ale Zidului Chinezesc, 
ce a fost şi cel mai lung, întins pe o lungime mai mare de 6000 km). Cele 2 Ńări Caucaziene învecinate - Azerbaidjan 
la Marea Caspică şi Georgia la Marea Neagră - în prezent găzduiesc principalele vestigii ale vechilor fortificaŃii: 

În apus, Zidul Kelasuri lung de 160 km - aflat în Abkhazia / pe teritoriul Georgiei - a fost consolidat de 
către împăratul bizantin Iustinian, de la Sukhumi 43 lat. N, 41 long. E la Poti 42,09 lat. N, 41,40 long. E (pe litoralul 
Mării Negre), pentru protecŃia văilor prin care erau principalele rute din Caucaz. 

Zidul Gilgilchay de 163 km lungime - de-a lungul Râului cu acelaşi nume - era între poalele Masivului 
Baba-dagh şi litoralul Caspic iar Zidul Beşbarmag de 36 km lungime din regiunea Davachi era între Muntele 
Beshbarmagh şi litoralul Caspic, printre fortăreŃele rămase în răsăritul Caucazian fiind cele de la Chirag-Gala, 
Dindar, Gara Dundur, Khizirzinda-Baba, Khursan-Gala, Şabran, Zaqatala, ş.a. (toate în apropierea actualei graniŃe 
dintre Daghe-stan şi Azerbaidjan / a cărei capitală Baku 40,23 lat. N, 49,52 long. E şi-a primit denumirea de la 
înŃelesul Pelasg pentru “taur”; Baku la Egipteni era epitetul lui Osiris iar la Barbari avea înŃelesul de bou / taur, 
Bachus pentru Romani fiind Dionis al Grecilor şi “bacha” însemnând “vaca”). 
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Poarta EuroAsiatică 

 
E de ştiut că Pasajul Derbent - Poarta dintre Asia şi Europa - a fost cunoscut şi sub numele Herga (prezenŃa 

Gherga fiind solidă în zonă); de acolo, până la actuala graniŃă dintre Georgia şi Rusia din Defileul Dargani 42,44 
lat. N, 44,37 long. E, unde era Poarta Iberică sau Poarta Caucaziană după cum îi zicea Strabon / denumită ulterior şi 
Poarta Cumană - singura trecere prin MunŃii Caucaz - din timpul Perşilor (secolul VI î.C.) au fost 30 de turnuri de 
apărare orientate spre N; ele făceau parte dintr-un sistem foarte lung de fortificaŃii în tot Caucazul, ale căror ruine 
sunt azi mai ales în Georgia. 
 

 
Pasajul Herga 

 
Poarta Caspică de la Derbent / Daghe-stan era pe ruta Trans-Caucaziană legând Orientul Mijlociu de 

stepele din N Caucazului - ce începeau cu aşezarea Gherga 42,20 lat. N, 47,57 long. E - fiind des menŃionată de 
Antici, ca de exemplu de către Carianul Hecateu din Milet, în secolul VI î.C. (era ştiută şi ca Poarta Albaniei, 
localitatea Derbent - iniŃial numită Albana - fiind prima capitală a Albaniei Caucaziene); vechimea PorŃii era cel 
puŃin de la începutul mileniului I î.C., fiind la capătul răsăritean al Zidului Muntelui / denumit acum Dag-Bary, în 
1647 - conform geografului German Adam Olearius - având peste 240 km lungime, cu traversarea Masivului 
Tabasaran (Zidul a fost consolidat de SasaniŃi cu milioane de metri cubi de piatră începând din secolul V de-a lungul 
a 40 de km, pe fundaŃiile sale mai vechi). După cum se poate observa în toponimia zonei prin imaginea următoare, 
“vameşii” Europeni - primii care îi taxau pe cei ce treceau Poarta EuroAsiatică a Derbentului - erau Gherga-nii din 
Daghe-stan şi Cecenia (de partea cealalaltă, “vameşii” Asiatici erau strămoşii Kurzilor): 
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În secolul V, istoricul Armean Egishe Vardapet a notat apariŃia Hunilor pe litoralul Caspic, interesaŃi de 
controlul zonei dintre Derbent şi gura Volgăi. În timpul SasaniŃilor, 73 de turnuri apărau Derbentul, la circa 70 de 
metri distanŃă între ele (în N cetăŃii fiind majoritatea, 46 de turnuri); între ele au fost utilizate 14 porŃi, dintre care în 
prezent 9 au rămas: 4 în partea Nordică, 3 în partea Sudică şi 2 în citadelă. În sistemul Caucazian de Ziduri, pe Valea 
Rubas - Râul din S Derbentului / cel mai Sudic oraş al Rusiei, denumit şi “Poarta de Fier” - era Zidul Rubas, ce 
întărea (corespunzător investigaŃiilor arheologice din Daghe-stan) fortificaŃiile zonei înaintea existenŃei Zidului 
Muntelui; conform cercetătorilor - între care şi Britanicul John Abercromby în 1889 - iniŃiatorul acelui Zid a fost cel 
intitulat “stăpânul cornutelor”, cu 1953 de ani înaintea lui Alexandru cel Mare / deci din secolul XXIII î.C., el fiind 
menŃionat şi de Coran (deoarece printre altele a înfiinŃat Mecca). Multe din străvechile instalaŃii militare 
Caucaziene zidite au fost funcŃionale până în secolul XIX (când a fost înglobarea în Imperiul łarist), de atunci ele 
căzând în distrugere. 
 

Scrierea Gargară 
 

La momentul atacului Romanilor conduşi de generalul Pompei - anul 66 î.C. - ce au fost înfrânŃi de armata 
combinată a Ghergarilor şi Amazoanelor care îşi apărau Regatul lor Alban, situaŃia a fost conform hărŃii următoare: 
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Strabon în Geografia I 2:34 (lucrare realizată înaintea Noului Testament) a scris: “Cel mai bine s-ar părea 
că procedează Poseidonios, care caută obârşia numelui în înrudirea neamurilor şi interpenetraŃia lor. Într-adevăr, se 
constată că neamurile Armenilor, Asirienilor şi Arabilor au între ele o mare afinitate şi aceeaşi ramură de rudenie 
oglindită în limbă, stilul de viaŃă şi în trăsăturile lor fizice; aceasta se vede mai cu seamă acolo unde ei sunt 
învecinaŃi: dovada o poate da Mesopotamia, care este formată din acele 3 seminŃii. Într-adevăr, mai cu seamă între 
aceste neamuri asemănarea apare clar. Iar dacă cumva se iveşte vreo deosebire, datorită climei, între regiunile de 
miazănoapte şi cele de la miazăzi, precum şi între acestea din urmă şi cea din zona de mijloc, aceste deosebiri sunt 
dominate de trăsăturile lor comune. Iar Asirienii (care îşi zic Armeni şi Aramei) şi Arianii seamănă şi între ei. 
Poseidonios conchide că de aceea şi denumirile acestor neamuri seamănă între ele”. (Biblia denumea Mesopotamia 
ca Aram). Calea de dezvoltare a Bisericii Ghergare a fost întrucâtva diferită de cea a Bisericii Armene, Biserica 
Gargară fiind legată de Ierusalim prin Aramaică, nu de Capadochia prin Greacă ca Biserica Armeană (de pildă, încă 
din secolul I misionari din łinutul Galilean al Gherghe-seilor şi din Siria au ridicat în centrul teritoriului 
Gargarilor o biserică, la Ghiş 41,14 lat. N, 47,11 long. E: în anul 79 a fost prima biserică din Caucaz, pe locul unui 
altar de la începutul Epocii Bronzului / e de remarcat şi că doar cu 6 ani înainte, credincioşii Gherga-ni din aceeaşi 
zonă a Orientului Mijlociu - Pella / Decapolis - au ridicat prima biserică din lume, în Ierusalim). În Albania 
Caucaziană religia creştină a fost oficializată ca opera Ghergarului Benjamin, ajutat de fraŃii Elisei şi Tadeu în 313, 
anul când Romanii au legalizat creştinismul (Regatul Gargarilor devenind al doilea stat creştin din lume, la 12 ani 
după vecina Armenie, ce din 301 a adoptat oficial creştinismul, prin lucrarea lui Grigore Luminătorul 257 - 330). 
Apoi, acelaşi preot Benjamin Gherga, împreună cu călugărul Armean Mesrob MaştoŃ 360 - 440 şi cu preotul 
Gargar Ieremia au adaptat specific scrierea în ceea ce a fost Albania Caucaziană pentru uzul numeroşilor localnici 
care vorbeau Graiul Gargar - bogat în sunete guturale - ceea ce a contribuit la dezvoltarea învăŃământului acolo 
(Graiul a fost ulterior vorbit de Khazarii “Albi” / strămoşii Azerilor); de exemplu, rune săpate în bazalt au fost 
găsite pe Stânca Garga din regiunea Armeană Meghri şi Gargar-dashi în Nuvadi 38,49 lat. N, 48,28 long. E / 
Azerbaidjan ori în toponimia Albaniei Caucaziene la Balasakan sau Karga din Valea Kura, ce în vechime se numea 
Gargar / Karkar, după cum a indicat în 1970 cercetătoarea Armeană Nina Garsoian. Atunci, în secolul IV, era un 
timp când din Anatolia bizantină iradia alfabetizarea creştină - ca activităŃile episcopului Ulfila / creatorul 
alfabetului Gotic, pe Valea Dunării - în Caucaz primul scris creştin fiind cel Ghergar (apoi Armean şi Georgian, ce 
există şi azi). Dr. Firuddin Djalilov a consemnat: “Înaintea sosirii lui Mesrob 361 - 440 în Albania Caucaziană, 
vârstnicul Gargar Benjamin l-a vizitat şi Mesrob a creat alfabetul pentru cuvintele barbare ale acelei limbi, fiind 
ajutat acolo de clerul local (condus de episcopul Gargar Ieremia). Conform istoricului Moise din Koren - student al 
lui Mesrob - alfabetul a fost creat pentru Gargari (nu pentru toată populaŃia Albaniei), deoarece aveau sunete greu 
de pronunŃat; de fapt, el n-a utilizat cuvântul ‘alfabet’, ci ‘scriere’ pentru limba Gargară. Scopul a fost traducerea 
evangheliilor pentru Gargari, nu pentru toŃi Caucazienii, căci nu e logic ca Mesrob să fi ştiut toate dialectele 
Caucazului”. IntervenŃia părintelui Bisericii Ghergare Benjamin pentru alfabetizarea populaŃiei sale s-a datorat 
constatării că urmare a martirajului din 343 a şefului Grigore al Bisericii Ghergare (nepot al lui Grigore 
Luminătorul), magismul s-a întors în regiune şi opera sa de creştinare era periclitată. Scrisul Ghergar - bazat pe 
Graiul Gargar - avea 52 de foneme (manuscrise de la sfârşitul secolului IV circulând de exemplu şi la Mănăstirea 
Ecaterina din Sinai 28,33 lat. N, 33,58 long. E / Egipt, şcolile pentru populaŃia Ghergară apărând în secolul V) şi a 
rămas în uz până în secolul XIII; Biserica Ghergară - ce şi-a avut sediul la Şaki 41,11 lat. N, 47,10 long. E / acum 
în Azerbaidjan, la poalele Sudice ale Muntelui Ghiş / Kiş - a existat până la începutul secolului XIX, când a fost 
suprimată datorită extinderii Imperiului łarist din N peste regiune (după un secol, arhivele încă au reŃinut că în 
Armata Albă ce s-a luptat cu Armata Roşie a comuniştilor în S Rusiei, a fost prinŃul Ghergarin). 
 

   
Scrieri Ghergare 

 
Conform cercetătorului Yusuf Jaffarov - care în 2001 a studiat “Problema Gargară şi apariŃia scrierii în 

Albania Caucaziană” - prezenŃa Gargarilor a fost timp de secole importantă mai ales în Bazinul Arax (unul dintre 
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cele mai mari din Caucaz, Râul curgând din Turcia, prin Armenia şi Iran, până în Azerbaidjan), Gargarii de 
asemenea fiind puternic răspândiŃi şi în Bazinul Kura / Oxos, a Râului ce curge din Turcia prin Georgia în 
Azerbaidjan, inclusiv pe Valea afluentului său Alazani, din fosta Iberie / patria vinului; Regatul Alban funcŃiona din 
secolul IV î.C. sub conducerea unei Dinastii Gargare locale cu capitala în Derbent, având în timp capitala şi la 
Gabala / Qabala 40,58 lat. N, 47,50 long. E, apoi la Barda 40,22 lat. N, 47,07 long. E (la începutul secolului VIII 
statul a fost dizolvat). E de ştiut că numele Gargareilor din Bazinul Kura s-a perpetuat până azi printre Cecenii din 
Valea Terka / Terek. În 2003, Dr. Zaza Aleksidze a consemnat: “Gargaroii / Gargarii au fost oamenii Regatului 
Albaniei al căror nume poate fi asociat cu toponimul Armean Gargarac, regiunea din partea centrală a Râului Kura 
(de comparat şi cu Râul Gargar, afluent al Araxului). Gargarii care au avut habitatul în răsăritul provinciei Utik au 
jucat un rol crucial în administrarea statului cel puŃin în momentul convertirii la credinŃa creştină. Deşi statul Alban 
s-a dezintegrat curând după anul 705, scrierea a durat până în Evul Mediu. Actuala populaŃie Udi este urmaşă 
Gargară. Graiul Gargar a fost varianta timpurie a ceea ce vorbesc azi Udi”. (E de ştiut că încetarea existenŃei 
statului Alban al Ghergarilor s-a datorat expansiunii islamului din S). 
 

 
Albania Caucaziană 

 
După încheierea cu succes a afacerii cu Gargarii, Armeanul Mesrob (felicitat de conducătorul Gargarilor, 

el lăsând acolo un colectiv de discipoli coordonaŃi de Gargarul Ionatan) s-a deplasat şi în Georgia - unde de 
asemenea alfabetul a rămas unic, adaptat după cel unic Armean introdus de el - în imaginile următoare fiind statuia 
autorului Mesrob, alfabetul definitivat de el pentru Armeni în 406 şi litera G: 
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Alfabetul Armean 

 
Din scrierile Caucaziene (în ordinea lor istorică Gargară, Armeană, Georgiană) alfabetele Armean şi 

Georgian au rămas oficiale până în prezent în cele 2 Ńări vecine - Armenia şi Georgia - din centrul şi Vestul 
Caucazului. DispariŃia majorităŃii Ghergarilor mai ales din Albania Caucaziană şi dintre Armeni - încheindu-se şi 
existenŃa statalităŃii Albaniei Caucaziene - a fost cronologic urmată de apariŃia consistentă Ghergană îndeosebi 
printre Armânii / Ar’mânii (Aromânii / Vlahii) din actuala Albanie şi vecinii din Balcani; e de remarcat că pe lângă 
consideraŃiile temporale, genetice, migratorii, etc., ambele zone - Caucaz şi Balcani - au fost în aceleaşi sfere de 
influenŃe culturale (Greacă, Macedonă, Romană, bizantină, otomană, Europeană, etc.), confirmându-se legături de 
tot soiul între Gargarii din Caucaz şi Ghergarii din Balcani, între Armenii din Caucaz şi Armânii din Balcani, între 
Albanii Caucazieni şi cei din actuala Albanie, ş.a. De pildă, în 1861 Britanicul Rober Ellis de la Universitatea 
Cambridge prin lucrarea “Originea Armeană a Etruscilor” a argumentat şi documentat acestea, plasând Gargarii 
Caucazieni / Gherganii Anatolieni ca strămoşii Machedonilor: “DescendenŃii primilor stăpâni ai teritoriilor dintre 
Marea Caspică şi Marea Egee s-au adăpostit în Caucaz şi Taurus de Traci, care şi-au dezmoştenit strămoşii. 
Aceluiaşi contingent Caucazian probabil i-au aparŃinut şi neamurile de sorginte îndoielnică, circumstanŃe similare 
dintre Licieni având Peonii. Acei oameni, al căror Ńinut a devenit apoi Macedonia, reprezentau Teucri din Troia 
(conform lui Herodot). Urmaşii acelor Teucri erau GherghiŃii care trăiau în łinutul Cumean / Kyme şi în Gergis, 
Gergithus sau Gergithion, în łinutul Lampsacus (conform lui Strabon); în aceeaşi zonă Strabon a notat Gargaris 
ca localitate Lelegă iar Troianii / Troii erau Licieni, după cum au arătat inscripŃiile (Licianul Tlos era Tros). 
GherghiŃii Teucriani au fost mutaŃi de Attalus într-un loc denumit Gergetha, la izvorul Râului Caicus. Din nou, 
Strabon a notat că Gergeti era o aşezare din OseŃia, el menŃionând Gargarenii din Caucazul Nordic. Licienii - pe 
lângă Lidieni, Cariani şi Misieni - erau din acelaşi trunchi Armean ca Troianii, ei aducând limba Armeană la 
Ńărmurile Mării Egee, multe cuvinte similare fiind regăsite apoi la Daci / GeŃi”. 
 

  
Biserici în Erevan 
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Gherga în Capadochia 

 

 
 

Amprenta Antică Gherga a fost evidentă în Caucaz, Capadochia, Caria, etc. Capadochia / Kapadokya - 
iniŃial numită Kuş / după Cuş, fratele lui Canaan - a fost cea mai întinsă regiune Anatoliană, având conform 
geografului Antic Strabon circa 555 de km pe direcŃia E-V şi circa 333 de km pe direcŃia N-S: în N se întindea până 
la Pontus / Pont (aproape de Marea Neagră), la răsărit fiind Caucazul / Armenia şi limita cu Mesopotamia pe Eufrat, 
regiunea la S ajungând despărŃită de Kilikia / Ki-Likia prin MunŃii Taurus iar în apus erau Lycaonia - locuită de 
vechea populaŃie Lukka - şi Frigia (din secolul III î.C. răsăritul Frigiei devenind Galatia); acum, conceptul regional 
despre Capadochia e mai restrâns, fiind îndeosebi localizată inima sa. La sfârşitul Epocii Pietrei, Capadochia era 
locuită de Gargari, care aveau Amazoanele ca partenere; localnicii erau renumiŃi în lumea veche pentru utilizarea 
corporală a cretei roşii din regiune, cu care se vopseau (şi azi se ştie în cosmetică că argila roşie e hidratantă, cu 
proprietăŃi de dezinfecŃie, bună oricărui ten) ori pe care chiar o înghiŃeau, femeilor oprindu-le menstruaŃia excesivă. 
Zona are un peisaj unic, unde sacrul şi profanul au cunoscut convieŃuirea: HitiŃii - ce o denumeau “regiunea cailor 
frumoşi” - şi-au stabilit capitala acolo, la Hattuşa / azi Bogazkale, în mileniul II î.C. găsindu-şi refugii şi în oraşele 
sale subterane iar marii părinŃi creştini proliferând apoi, în mileniul I, dintre ei fiind remarcat în mod deosebit 
Sfântul Gheorghe, ş.a. (aura de mister a fost conferită de labirinturile reliefului - cu unele câmpuri magnetice având 
proprietăŃi curative - prin tuful moale ce a permis locuirea facilă timp de milenii, HitiŃii numind cel mai înalt munte, 
fostul vulcan care a cauzat aspectul regiunii, ce ultima oară a erupt în 253 î.C., din vârful căruia de 3916 metri se pot 
vedea atât Marea Neagră, cât şi Marea Mediterană, ca Muntele Harga / Argaios 38,31 lat. N, 35,28 long. E). 
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Anatolianul Strabon în Geografia XII afirma despre Capadoci că respectau vechiul cult Pelasg al Mamei 
Mari (2:3) - sub numele Ma - şi al zeului Dak (2:5). În partea Sudică a aşezării fortificate Kerkenes 39,45 lat. N, 
35,05 long. E, înconjurată de Gorgane, locuită în mileniul III î.C., la începutul Epocii Bronzului era “Poarta 
Capadochiei”, denumită Pteria (în vechime, prin “poartă” se înŃelegea şi spaŃiul de lângă intrarea principală, loc 
unde se Ńineau târguri şi se făceau tranzacŃii comerciale, erau întruniri publice, se luau decizii politice, şedinŃe de 
judecată, etc., un exemplu transmis în Evul Mediu fiind “Înalta Poartă” din Imperiul Otoman / capitala găzduind 
reşedinŃa sultanului); Poarta Capadochiei din Kerkenes se poate vedea şi acum: 
 

  

 
În mileniul II î.C., HitiŃii şi-au înfiinŃat capitala în N Kerkenes, căci era pe drumul ce mergea la Marea 

Neagră. Vama Ka-Pa-Dokiei / Capadochiei cu Pontul era la FortăreaŃa Dasmenda / acum Aziziye 39,37 lat. N, 31,46 
long. E, în NV Muntelui Karga-sekmez (în Pont, cea mai importantă vale era a Râului Kelkit, prin care era vadul de 
trafic dintre Caucaz şi Bitinia; Kelkit 40,07 lat. N, 39,26 long. E - oraşul cel mai important de acolo - exista de la 
începutul mileniului III î.C. şi era condus înaintea HitiŃilor de Dinastia Kerkită). În mileniul I î.C. - după dispariŃia 
Imperiului Hitit - mulŃi şi-au disputat dorinŃa de a ocupa zona; de pildă, războiul dintre Mezi şi Lidieni pentru 
regiune s-a încheiat la apus de Kerkenes, în 28 V 585 î.C., datorită unei eclipse totale de soare prevăzută de 
Carianul Thales din Milet, interpretată de beligeranŃi ca voinŃa divină pentru pace. În Antichitate, capitala 
Capadochiei a fost la Mazaca / azi Kayseri 38,44 lat. N, 35,29 long. E, la poalele vulcanului Argaeos / Harga (acum 
Erciyes). Vechii Greci îi numeau pe locuitorii Capadochiei ca “Sirieni Albi” iar vechii Armeni denumeau 
Capadochia ca Gamir, la fel ca zona de provenienŃă a Cimerienilor / denumiŃi Ghimiri, ajunşi în Caucaz din 
“Paradisul Gherganiei” (de la Lacul Urmia din N Iranului). Despre cei 10000 de războinici Gali invitaŃi în 279 î.C. 
din Galia - S FranŃei - e de remarcat că împreună cu familiile lor au constituit Galatia, cu capitala la Ancyra / acum 
Ankara 39,52 lat. N, 32,49 long. E, capitala Turciei, la început cerând tribut celor din Capadochia (însă Galii cu 
timpul au ajuns să fie asimilaŃi de vorbitorii Greci din Anatolia, în secolul II istoricul Roman Publius Florus 
consemnând că Gorgonius - Orgiagontis Grwgant - le-a devenit conducător). Hotarul Capadochiei cu Lycaonia era 
păzit de oraşul Garsaura, azi Aksaray 38,22 lat. N, 34,01 long. E (fost Cezareea), lângă care e Valea Ihlara, ale cărei 
numeroase grote au fost locuite din timpuri străvechi: 
 

  
 



310 

 

Bazinul Meandrului 
 
Se ştie că la sfârşitul Epocii Pietrei şi începutul Epocii Bronzului (sfârşitul mileniului IV î.C. - începutul 

mileniului III î.C.) V Anatoliei, între care şi Bazinul Meandrului / Maiandros, a fost populat de Amazoane şi 
Ghergani veniŃi din răsărit / care împreună au întemeiat aşezări puternice. 
 

 
Gura Meandrului 

 
Valea Meandrului la sfârşitul Epocii Pietrei era principala cale de comunicare Vest Anatoliană, pe cursul 

râului dinspre interiorul peninsulei către mare - pe atunci Marea Egee fiind mult în interiorul uscatului faŃă de linia 
Ńărmului din prezent (de exemplu, în N Văii Meandrului la începuturile sale Efes 37,56 lat. N, 27,20 long. E, 
întemeiat în mileniul VI î.C., era portul cu un acces mai bun în Bazinul Meandrului decât Miletul, însă azi până la 
Ńărm sunt aproape 20 km, Râul Meandru umplând în timp cu aluviuni golful pe mari distanŃe; la începutul mileniului 
I, Strabon în Geografia XIV 1:21 a scris: “Oraşul Efes era locuit înainte de Cariani şi Lelegi”. Britanicul Edwin 
Guest, care a studiat Originile CelŃilor, în 1883 a afirmat despre Milet 37,31 lat. N, 27,16 long. E, celălalt mare oraş 
de la gura Meandrului / Maiandros, de pe celălalt mal, că a fost întemeiat de Licianul Sarpedon - fiul lui Zeus - 
împreună cu Gherghitai. Izvorul acelui Râu e în ceea ce a fost Antica regiune Frigia (dintre Capadochia şi Caria) iar 
de-a lungul cursului său - în prezent lung de 250 km - încă transportă însemnate cantităŃi de mâl. Pausanias VIII 7:3 
a scris că “un lucru care impresionează mult este apa fierbinte de pe Maiandros, ce Ńâşneşte atât dintr-o stâncă 
înconjurată de cursul apei, cât şi din mâlul râului; în faŃa Dicaiarchiei există de asemenea o apă fierbinte, chiar în 
mare: în apropiere s-a format o insulă, astfel că acea apă nu este folositoare, ci oferă băi calde” (în Peninsula Italică, 
oraşul Cume al Gherga-nilor V Anatolieni - prima colonie Greacă acolo - avea portul Dicearchia / Dicaiarchia). 
Pausanias VIII 24:5 a mai scris: “Râul Maiandros, ce străbate de atâŃia ani Frigia şi Caria - Ńinuturi foarte bine 
cultivate - a astupat într-un timp scurt golful dintre Priene şi Milet”. 
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Gherga în Efes 

 
În Efes, bulevardul central - dintre Poarta lui Hercule şi Biblioteca lui Celsus - era al CureŃilor (preoŃii care 

întreŃineau flacăra veşnică a Marii Mame în principala clădire administrativă a oraşului), al căror prim rege a fost 
Gargoris: când Leto i-a născut pe gemenii Artemis şi Apollo, semi-zeul Gargoris şi oamenii din anturajul ei - 
denumiŃi CureŃi - au distras atenŃia Herei, soŃia lui Zeus; de atunci, ei au rămas cel mai privilegiat clan în Efes şi au 
slujit acolo templul patroanei oraşului, devenit în Antichitate una dintre cele 7 minuni ale lumii. În secolul II, 
Pausanias - din zonă - a scris (VIII 37:3): “Arcadienii / Elenii spun că Artemis a fost fiica Demetrei şi nu a lui Leto. 
Aceasta este o tradiŃie Egipteană pe care Eschil a răspândit-o prima oară printre ei. Cât despre CureŃi - care sunt 
fiinŃe deosebite de CoribanŃi - nu voi spune nimic, deşi cunosc aceste lucruri”. În secolul următor, au fost transcrise 
Latin de istoricul Roman Marc Justin - în epitoma “Prologuri” 44:4 - cele consemnate de istoricul Gal Trog Pompei 
în secolul I î.C. despre Gargo-rix (regele Gargo), primul conducător al CureŃilor: “Gargoris, cel mai vechi rege al 
CureŃilor, a fost primul care ştia să colecteze miere. Acest rege, având un nepot născut ilegitim de fiica sa, a încercat 
- de ruşine - prin diverse maniere, să scape de el, însă acela, norocos, până la urmă a ajuns pe tron. Dintr-un 
sentiment de compasiune pentru pericolele suferite, el a unit barbarii prin legi, fiind primul care a legat vitele la 
plug, obligându-şi supuşii să cultive cereale (pentru o dietă mai bună, aducându-şi aminte de neplăcerile din 
copilărie); a cerut oamenilor să nu mai fie servili şi i-a împărŃit în 7 localităŃi. După moartea sa, suveranitatea 
regiunii a fost exercitată pentru multe generaŃii de succesorii săi”. E de remarcat că mierea e singurul aliment ce nu 
se alterează (în secolul XXI, arheologii au gustat miere din mormintele faraonilor şi au afirmat că încă e bună); 
mierea era hrana sfinŃilor şi înŃelepŃilor, ofranda rituală destinată zeilor şi strămoşilor (reprezentând legătura dintre 
cei vii şi cei morŃi, datorită incoruptibilităŃii sale fiind considerată simbolul vieŃii veşnice). În imaginea următoare se 
vede Lidia Gherga din Timişoara pe Bulevardul CureŃilor din Efes: 
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Gurba / Kyrbas a fost conducătorul celor plecaŃi din Anatolia în Insula Samotracia (după cum au 
consemnat mitologul Grec Pherekydes în secolul VI î.C., poetul Grec Lycophron în secolul III î.C., ş.a.), ajunşi până 
în Insula Creta - după cum au scris poeŃii Greci Callimachus în secolul III î.C., Nonnus în secolul V, etc. - Strabon în 
Geografia 7:50 egalându-i pe urmaşii GurbanŃi / Cyrbantes din acele insule cu CureŃii şi Dactilii Anatoliei; iniŃial, 
Samotracia era Dardania (a fost denumită SamoTracia de la cei din Insula Samos, care s-au stabilit ulterior acolo în 
mare număr). La începutul Epocii Bronzului, odată cu întemeierea Troiei (începutul mileniului III î.C.), Valea 
Meandrului - al celui mai mare râu Anatolian ce se varsă în Marea Egee - era locuită în case de tip “megaron” 
(construcŃii lungi, cu o singură sală, ulterior Grecii păstrând modelul respectiv pentru Sala Tronului). Acel tip de 
locuinŃă, cu fundaŃie de piatră şi pereŃii din cărămizi de lut, ce a înlocuit adăposturile rotunde post-diluviene ale 
Epocii Pietrei, a dăinuit pentru lung timp în Anatolia (trebuie ştiut că în vechime formatul rotund reprezenta legătura 
cu Cerul iar formatul pătrăŃos - orientat spre cele 4 puncte cardinale - reprezenta legătura cu Pământul / combinaŃia 
celor 2 regăsindu-se şi mult ulterior de pildă în construcŃiile bazilicilor bizantine): legătura mai puternică avută cu 
Pământul s-a impus, fiind majoritară şi acum în arhitectura lumii. Aşezările, care au inspirat stilul tradiŃional 
Anatolian, erau înconjurate de ziduri defensive iar fortificaŃiile conŃineau clădiri înghesuite una într-alta; adesea erau 
ridicate la gurile numeroaselor grote. Pe cursul inferior al Meandrului - devenit proverbial datorită şerpuirilor sale - 
culturile agricole erau mănoase şi au apărut aşezări de primă importanŃă, zona fiind îndeosebi populată de către 
Ghergani / GherghiŃi, de care a fost legată vechea denumire a regiunii Caria din S Râului Meandru (la N de Râu a 
fost regiunea Ludia / Lidia); regiunea Caria avea sub control direct şi insulele din faŃa coastelor sale, printre care 
Arhipelagul Cicladelor / Kiklade, toate ajungând prin contribuŃiile lor de excepŃie de asemenea în patrimoniul 
umanităŃii. Universal a intrat în vocabular “meandrele” drept cotituri foarte strânse, în “U”, ale unui râu, apărând de 
regulă, în serie; meandrele sunt formate, de cele mai multe ori, în straturi aluvionare (aduse de ape), aşa încât îşi pot 
schimba uşor forma şi se pot muta în josul râului în funcŃie de înclinarea văii. O albie cu meandre este, de obicei, o 
dată şi jumătate mai lungă decât o albie aproximativ dreaptă şi include bălŃi de apă la cotituri şi porŃiuni cu apă 
repede, puŃin adâncă, între acestea. Lungimea unui meandru este obişnuit de 7 până la 10 ori mai mare decât lăŃimea 
albiei râului. În lucrarea “Fluviile” 9:1 atribuită scriitorului Grec Plutarh, cu numele de Maeander / Meandru era 
ştiut fiul nimfei Anaxibia - a Fluviului Gange din N Indiei - şi al lui Cercaphos / Kerkafos (Gherga-nul fiu al 
Soarelui / Helios şi al Rodei, conducător al Rodosului în mileniul III î.C., considerat un Cimerian: Caucazian înrudit 
- conform lui Herodot şi Strabon - cu Troianii). Pelasgii - excelenŃi comercianŃi dar şi navigatori - au fost creatorii 
Greciei Antice. Cei dintâi conducători Pelasgi au excelat cu deosebire prin virtuŃile lor personale, prin meritele lor 
politice şi peste tot prin binefacerile lor faŃă de genul uman. Ei au fost cei dintâi care au adunat în societate familiile 
şi triburile răspândite prin caverne, prin munŃi şi păduri, au întemeiat localităŃi, au dat supuşilor lor legi şi au 
introdus în modul lor de viaŃă moravuri mai blânde; peste tot au îndreptat întreaga activitate a lor spre o existenŃă 
mai bună - fizică şi intelectuală - şi astfel au deschis o nouă cale pentru destinele populaŃiei. Inclusiv medicina 
Pelasgă era superioară vremurilor, având în vedere întregul - adică şi partea psihologică - atunci când era tratat un 
bolnav. În semn de recunoştinŃă pentru acele merite nepieritoare ale lor, acei conducători Pelasgi au fost divinizaŃi şi 
onoraŃi cu cult religios. Vechea teologie a considerat pe acei civilizatori ai lumii vechi ca asemenea zeilor şi le-a 
ridicat temple şi altare, le-a instituit sacrificii şi sărbători, le-a compus imnuri, legende şi rituri, le-a înfiinŃat colegii 
de preoŃi şi oracole (e de ştiut că pe atunci neseparat de religie era opiul produs din macul abundent în lanurile de 
grâu Anatoliene). Cei vechi au transmis posterităŃii 2 noŃiuni diferite despre zei: anume, că unii au fost şi sunt eterni 
- adică nesupuşi pieririi - iar alŃii au fost oameni care, pentru binefacerile lor faŃă de genul uman, au câştigat onoruri 
divine şi cult religios (ca de exemplu, a subscris acelui profil aşezarea megalitică Gherga - în jurul Templului 
Gherga - din partea Cariană a Bazinului Meandrului). În imaginea următoare este Masivul Latmos, văzut de pe 
malul Lacului Bafa (în Antichitate a fost golf al Mării Egee, în apusul căruia s-a dezvoltat Miletul, un important oraş 
al GherghiŃilor): 
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Gherga în Caria 
 

 
 

În mitologia Greacă, monstrul Himera provenea din Caria (plecând de la prăpădul făcut odată de un leu 
printre păstorii şi tăietorii de lemne din munŃi). Carianii erau uniŃi prin religia lor şi credeau în bătrânul din Masivul 
Latmos - zeitate a furtunilor - cu centre de cult foarte vechi în regiune (la poalele căruia s-a dezvoltat Miletul), 
stimau păzitoarea intersecŃiilor Hecate / Artemis şi pe prolificul tată Endimion / considerat de către Greci drept 
Cronos: tatăl lui Zeus; e de ştiut că acolo cei care o venerau pe “cea de nenumit” - fiindcă era tripla zeiŃă ca stăpâna 
cerului, pământului şi infernului, protectoarea ciclului viaŃă-moarte-viaŃă, cu aspectul ei întunecat ca al Meduzei, 
semănând cu Gârgadi / Durga din India, având la răscruci stâlpi cu efigia ei - puneau şi pilaştri sculptaŃi falic, 
amplasaŃi la răspântii, ce erau denumiŃi “herme” (de la fiul lui Zeus Hermes, strămoş Gherga). Pentru ştiinŃa 
duşmanilor, în mare vechime drumurile Anatoliei erau marcate şi cu craniile acelora: 
 

 
 

MunŃii dintre Latmos şi Alabanda din Caria superioară / “de sus”, în apropierea Sanctuarului Gherga, se 
chemau Grion iar drumul dintre Alabanda 37,35 lat. N, 27,59 long. E şi Milasa 37,19 lat. N, 27,47 long. E, capitala 
Cariei - conform şi lui Strabon - era “Calea Sacră” (el în Geografia XIV 2:23 a scris că “pe acest drum sunt purtate 
ofrande sacre în alai de procesiuni, slujirea fiind de preoŃi care mereu sunt cei mai de vază dintre cetăŃeni, de-a 
lungul întregii lor vieŃi”). Limba Cariană a rămas nedescifrată, considerată barbară (cu toate că în mileniul I î.C. a 
avut scriere în alfabet propriu, de inspiraŃie Feniciană); accentul aspru al indigenilor din regiune este activ şi în 
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prezent. Localnicii ulteriori primilor, apăruŃi la sfârşitul mileniului III î.C. (vorbitorii limbii Luviane înrudită cu 
Hitita, dispărută la sfârşitul secolului VII î.C., ultima oară utilizată în Karka-miş / Gherga-miş) cât şi Greaca veche 
au tradus numele regiunii ca “Ńara piscurilor”; e de ştiut că limba Luviană a fost baza celor vorbite şi de Troiani, 
Traci, Tireniani / Etrusci, Greci, etc. Simbolul Carian - vizibil în imaginea următoare, din Muzeul fostei capitale 
Milasa a Regatului Cariei - a fost toporul cu tăiş dublu / halebarda (acelaşi ce era utilizat şi de Amazoane, 
partenerele Gargarilor). 
 

 
 
Strabon a precizat despre Caria că se afla la capătul apusean al MunŃilor Taurus (lanŃ ce era denumit astfel 

din răsăritul Cariei până în Gherghi-stan / Hindu Kuş). Regatul Carian (delimitat de râurile Meandru în N, Dalman 
în E şi litoralul Mării Egee în rest) se învecina cu: Lidia în N, Frigia în NE şi Licia în SE. Limita Cariei cu Lidia era 
Râul Meandru. Caria avea la graniŃa cu Frigia Vama Ghereli / Carura 37,47 lat. N, 29,05 long. E, cu hanuri şi ape 
termale (Bazinul Meandrului era scuturat des de cutremure şi avea solul imflamabil, plin de saline). Frontiera Cariei 
cu Licia / Likia în timp s-a mutat din Valea Indusului în Valea Gargy, între ele - pe malul Mării Mediterane - 
existând şi acum localitatea Kargî 36,42 lat. N, 29,03 long. E (Râul Indus existând - desigur la scară mult mai 
redusă decât fluviul cu acel nume din N Indiei - ca un împrumut onomastic de la migraŃii Garga în Anatolia din 
Bazinul Ghaggar, apărând astfel o dublă similaritate Indiană, prin Indus şi Gargy, în răsăritul Cariei): 
 

 
Bazinul Gargy 
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Herodot în “Istorii” a prezentat legenda Cariană după care cei apropiaŃi cetăŃenilor săi erau Lidienii şi 
Misienii, deoarece cândva înaintaşii lor Car, Lydus şi Mysus au fost fraŃi, accesul la Sanctuarul din Milasa, prima 
capitală Cariană, fiind permis doar celor 3 neamuri (Pelasgul tată al primului Carian a avut rolul civilizator de 
introducere a focului inclusiv în Balcani iar primul Lidian a fost menŃionat ulterior şi de Dionisie - din acelaşi 
Halicarnas ca Herodot - drept strănepotul Asiaticului Manes, fiului Gaiei şi al lui Zeus; Lud a fost menŃionat şi de 
Vechiul Testament / Isaia 66:19, lângă Iavan - adică strămoşul Grecilor, vărul lui Canaan şi Cuş - ai cărui fiii au 
condus, conform primei cărŃi a cronicilor 1:5, Creta, Taurusul / Tarsul, Ciprul şi Rodosul, denumirile corespunzând 
principalelor bogăŃii din acele părŃi: cretă, tauri, cupru şi rodii). Mysus s-a aşezat pe locul unde apoi s-a ridicat 
oraşul Pergam 39,08 lat. N, 27,11 long. E; conform lui Pausanias I 11:2, Pergamul după Războiul Troian şi-a 
schimbat denumirea din Teuthrania în cea curentă de la fratele lui Molos (care s-a mutat cu EpiroŃii conduşi de el în 
Anatolia). Fratele cel mai mare dintre cei 3, Car - eponimul Cariei - a trăit în zona Sanctuarului Gherga, fiul său 
întemeind în apropiere oraşul Alabanda (faŃă de care era orientată Poarta Sanctuarului Gherga, pe drumul de acces 
din acea localitate la Templul Gherga). Milasa se află la poalele Muntelui piramidal Sodra: 
 

 
 

Imperiul Hitit a pomenit denumirea Caria prima oară la sfârşitul secolului XIX î.C., prin cuneiforme. În 
mileniul II î.C., HitiŃii - care au administrat aproape integral mănosul Bazin al Meandrului timp de câteva secole 
(Gargarii / GherghiŃii din apusul Anatoliei atunci regăsindu-se mai ales la S în Caria şi la N în Troia) - notau 
Regatul Cariei drept Karkiya / Karkisa (la începutul secolului XIV î.C., Regatul a ajutat confederaŃia lui Assuwa 
împotriva lui Tudhaliya I); în 1332 î.C., Arnuwandas II a rugat Regatul Karkiya să ofere azil detronatului Manapa-
Tarhunta, Karkiyanii - câteodată numiŃi pe scurt Khari / Cari - sprijinindu-l pe acela în redobândirea demnităŃii (e 
de remarcat că Fenicienii notau Carianii cu KRK, prezenŃa Carianilor fiind regăsită ulterior până şi în Persepolis, 
capitala Imperiului Persan). Ştiută ca Garga / Karka sau Karkia / Karkija de HitiŃi - scrisă şi Ka-ra-ki-sa, 
Karkissa, etc. - regiunea a fost denumită Caria în Greacă; cei din Babilon o numeau Karsa iar Perşii îi ziceau 
Kurka.  
 

 

Car Carian 
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În opera Iliada a poetului Homer, Carianii au fost menŃionaŃi drept aliaŃii Troianilor (fiind şi faimoşi 
mercenari ai timpului); Γεργα / Gherga apare în transcrierea din 1802 tipărită în Bavaria a Iliadei (2:38, 2:338, 
3:422, 5:872, 8:453, 9:228), prezenŃa Gherga la Homer fiind analizată de exemplu prin “Carmina Homerica” în 
1820 de Britanicul Richard Knight dar şi de alŃii. E de ştiut că în Troia “trofeul” era copacul (mai ales gorunul) de 
care se agăŃau armele capturate după o luptă. Strabon a notat în Geografia XIV 5:23 că Homer - dintre aliaŃii Troiei - 
i-a cuprins pe Capadoci în interiorul populaŃiei Idriei a Cariei (denumind astfel semnificativ pe “cei înŃelepŃi, 
prevăzători”, după cum a lăsat scris în Odiseea 7:108). 
 

  
 

De altfel, ca specialişti în lupte Carianii au avut 3 inovaŃii militare: curelele de prindere pe mâini a 
scuturilor, dispozitivele montate pe scuturi şi crestele de pe coifuri (din care cauză în mileniul I î.C. Perşii îi numeau 
“cocoşi”). În secolul IV î.C. Ephorus din Anatoliana Cume - foarte citit în Antichitate, care a refuzat la timpul lui să-
l însoŃească pe Alexandru cel Mare în campania din Asia, ca istoricul său oficial - lega Milasa şi Miletul ca înfiinŃate 
şi cu contribuŃia Licienilor din SE, vorbitori de Luviană; şi Strabon - în urmă cu peste 2 milenii / încă o resursă 
ştiinŃifică a acestei lucrări despre Gherga - a notat mutări de populaŃii dinspre S, în Geografia XIII 1:19 menŃionând 
mişcarea GherghiŃilor spre Troia. De altfel, între Ńărmul Carian şi Insula Kos este Insula Kargî 36,42 lat. N, 27,09 
long. E / Adasî acum: o reminiscenŃă onomastică a locuitorilor GherghiŃi iar în interiorul fostului Regat Caria există 
Karghi 37,32 lat. N, 28,01 long. E. Este de remarcat că în Caria timp de un mileniu, începând cu secolul VII î.C., în 
munŃii cu aspectul straniu - asemănător Capadochiei - din Bazinul Meandrului, a fost activă cu construcŃii Ciclopice 
de piatră puternica aşezare ritualică Gherga. 
 

 
Poarta Templului Gherga 
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După Războiul Troian au fost instituŃionalizate întrecerile sportive închinate lui Zeus numite “jocuri” / 
inclusiv “olimpice” (Olimp nu era nume Indo-European şi a fost utilizat în Luviană, limba vorbită în Anatolia şi 
insulele Mării Egee, conform cercetării Canadianului William Casselman în 2008, fiind mai mult în legătură cu 
semnificaŃia Tibetană de învăŃător = lama, cu regăsire şi în denumirea Dalmată, lamaserii - adică mănăstiri Tibetane 
- de pildă existând Antic şi în Israel ori Egipt); Etruscii, plecaŃi după Războiul Troian din Peninsula Anatoliei în 
Peninsula Italică, ce ştiau toate întrecerile Grecilor, au mai introdus una, pe viaŃă şi pe moarte: cea a gladiatorilor / 
interzisă abia în 404, de împăratul Honorius (Myrsilus în secolul VII î.C., Hellanicus în secolul V î.C., Plutarh în 
secolul I, ş.a. au scris că Etruscii şi Pelasgii erau identici). În Caria de câteva ori pe an se organizau festivaluri (când 
se interpreta teatru şi se cânta la flaute şi lire, harpele fiind puŃine), plus competiŃii sportive / probele olimpice pe 
atunci (776 - 394 î.C.) fiind mai ales cursele cu care şi pentlatonul; atleŃii concurau goi. E de ştiut că în vechime 
instrumentele muzicale de suflat (ca fluierul, flautul, naiul, cimpoiul, etc.) pe lângă valoarea artistică aveau şi rolul 
terapeutic de calmare a nervilor audienŃei. Sacrificiile rituale erau îndeosebi de rumegătoare (ritualul era ca din 
ofrande să se înfrupte credincioşii, în scopul preluării astfel a unor virtuŃi divinizate). 
 

  
Poarta Milasei 

 
În secolele VII - VI î.C. Lidia (regiunea din N Cariei, ce pentru un timp a ajuns să domine apusul Anatoliei, 

mormintele rămase la Kirkagac 39,06 lat. N, 27,40 long. E fiind relevante, capitala având-o la Sardis / căreia Perşii 
îi spuneau Sparda) a controlat Caria; ultimul rege Lidian, bătrânul Cresus / Croesus - care datorită unei strategii ce s-
a dovedit greşită pentru el a încălcat armistiŃiul din 585 î.C. pentru Capadochia - a fost înfrânt în 547 î.C. de nepotul 
Kyrus / Kurus, respectiv Cyrus, fondatorul Imperiului Perşilor. Din 546 î.C., sub conducerea generalului Ghergan / 
Hyrcan Harpagus (care a câştigat ultima bătălie speriind cu cămilele caii Anatolieni, neobişnuiŃi cu aşa ceva), 
Mezo-Perşii au inclus V Anatoliei în Imperiul lor. În ambele regimuri a fost o formă relaxată de autonomie. În 516 
î.C., Carianul Scylax din Caryanda a navigat din India până în Egipt. Carianii erau prolifici oameni ai mării dar şi 
fermieri, mai ales prin culturile de măslini (azi Elenii au peste o mie de insule, marea deja din vechime neînsemnând 
o barieră pentru unii, fiind “autostrada” AntichităŃii). Împăratul Persan Darius a învins o răscoală a regiunii în 499 
î.C. provocând localnicilor mari pierderi. În 480 î.C., Carianii l-au sprijinit pe împăratul Persan Xerxes pentru 
atacarea Elenilor; la invazia din 470 î.C., generalul Elen Cimon a ajuns să se confrunte cu Perşii în Caria şi Elenii au 
reuşit să controleze părŃi ale regiunii până în 412 î.C. Din 405 î.C. până în 395 î.C., Spartanii au controlat regiunea 
ferm dar în 370 î.C. Spartanii au ajuns să recunoască oficial controlul Persan asupra Cariei. LocalităŃile Cariane erau 
conduse de tirani, la rândul lor semidependenŃi de satrapul regiunii, având un mare nivel de autocraŃie. Regiunea a 
ajuns să fie condusă de satrapi (primul fiind Hyssaldomus, succedat de fiul său Hecatomnus şi apoi de nepoŃii 
Mausol şi Idreius, care au construit multe clădiri frumoase dar şi mari - cum Elenii n-aveau - apărând astfel în 353 
î.C. şi denumirea de “Mausoleu” pentru una dintre minunile Antice: inspiraŃia ridicării Mausoleului în Halicarnas / 
Bodrum 37,02 lat. N, 27,26 long. E - locul unde Mausol a mutat capitala Cariei, cu toate că s-a născut în capitala 
Milasa de până la el a Cariei - a fost după mormântul regelui Arbina Gherghi din Xanthos 36,21 lat. N, 29,19 long. 
E, capitala Liciei, căci conducerea precedentă a vecinei regiuni cu Caria a fost exercitată de către Ghergani, prin 
Dinastia notată acolo în dialectul local Gergis / Kheriga). O copie Antică la scară redusă a acelor capodopere - 
adică ale Mormântului Ghergan, respectiv Mausoleu - încă se găseşte în Milasa:  
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În 334 î.C., regele regilor Alexandru cel Mare - primit ca eliberator - a inclus regiunea în Imperiul 

Macedonean şi apoi (el a murit în 323 î.C.) regiunea a fost condusă de către regina Ada; Alexandru cel Mare a găsit 
şi în Bagdad o garnizoană Cariană, stabilită acolo pentru protecŃia Drumului Mătăsii, drum Antic important ce era 
funcŃional acolo de la sfârşitul secolului VI î.C. pe ruta ce s-a păstrat până în Evul Mediu (Lukşu Karca, tatăl la 
bătrâneŃe - când s-a retras din activitate - al istoricului Herodot Karca / Karka a fost cel care a întemeiat-o). În 301 
î.C. regiunea Caria, condusă de către Monophthalmus, a devenit parte a statului condus de generalul Makedon 
Lisimach. În 227 î.C., conducătorul Doson al Macedoniei a efectuat o expediŃie în regiune dar fără s-o cucerească. În 
201 î.C., Filip V al Macedoniei a folosit Caria în războiul său cu Pergam şi Rodos dar a fost învins de Romani în 
197 î.C.; aceasta a permis expansiunea seleucizilor sub conducerea lui Antiochus III, însă acela în 190 î.C. a fost 
înfrânt de Romani şi prin tratatul de pace a dat Sudul Cariei controlului Rodianilor şi Nordul regiunii provinciei 
Pergam. E de ştiut că atunci Cilicianul Crates a întemeiat la Pergam atât Şcoala, cât şi Biblioteca; el susŃinea despre 
Africa că “de cele 2 părŃi ale zonei toride se află zona temperată, una de la noi, iar cealalaltă din emisfera potrivnică; 
după cum la noi se numesc Etiopieni acei oameni care, aşezaŃi în partea de miazăzi a întregii lumi populate, sunt, 
dintre toŃi ceilalŃi oameni, ultimii locuitori, tot astfel trebuie să trăiască alŃi Etiopieni, ultimii dintre locuitorii 
celeilalte zone temperate” (după ce Biblioteca din Alexandria / Egipt a fost incendiată în anul 48 î.C. de Romanul 
Iuliu Cezar, Biblioteca din Pergam i-a donat 200000 de pergamente pentru a-şi continua activitatea). În 167 î.C., 
Carianii s-au revoltat şi Romanii i-au proclamat liberi, din 133 î.C. organizând regiunea Caria în cadrul noii 
provincii Asia (ce avea capitala la Efes), de fapt prima posesiune a Romanilor pe continentul Asiatic. Eroul 
Mithradates în 88 î.C. a ucis toŃi Romanii din regiune. În 40 î.C., Romanii au adus în regiune Perşi, ca ajutor; sub 
împăratul DiocleŃian, Caria a devenit provincie Romană de sine stătătoare. Principalele localităŃi Cariane sunt 
marcate cu alb pe harta următoare: 
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Răspândirea GherghiŃilor în apusul Anatoliei în numeroase aşezări ale Epocii Bronzului a fost semnalată 
de pildă de Strabon şi în districtul Ionian de lângă cetatea Pelasgă Larisa - existentă din mileniul III î.C. pe drumul 
de coastă ce lega Smirna / Izmir de Troia - în interiorul continental existând şi azi localitatea Kîrkagac 39,06 lat. N, 
27,40 long. E, etc. (în ceea ce a fost Regatul Lidian); e de ştiut că prin Ionia se înŃelegea coasta Anatoliană dintre 
Râul Meandru (din S, la gura căruia era Miletul GherghiŃilor) şi Râul Hermos (din N, la gura căruia era Cetatea 
Cume a GherghiŃilor) iar Lidia era regiunea învecinată în S cu Caria, în E cu Frigia şi în N cu Misia. Strămoşul 
Ionienilor a fost Ianus / Ion, fiul lui Apollo Gergithius (în venerarea căruia - la fel ca şi la Indra - nu se făceau 
sacrificii umane, ci jertfele erau din produsele pământului); Ianus - de la care vine numele lunii ianuarie - era 
celebrat iarna, de Romani în 7 I (sărbătoarea fiind înlocuită de creştini prin cea a vărului lui Isus, Ioan Botezătorul, 
care umbla îmbrăcat în haine din păr de cămilă). La sfârşitul stăpânirii Romane şi începutul celei bizantine, Gherga 
s-a mutat de acolo (în acele timpuri Caria a decăzut aşa de tare încât populaŃia a fost determinată să emigreze masiv, 
abandonându-şi aşezările pentru totdeauna). În Evul Mediu, Turcii în 1261 - 1451 au condus o mare parte din 
regiunea Caria iar apoi administrarea a fost preluată de otomani; în secolul XV, Halicarnas - ultima capitală a Cariei 
- a fost protejată de o cetate a Cavalerilor IoaniŃi (care îşi aveau baza în Insula Rodos) dar sultanul Soliman 
Magnificul, care a domnit între 1520 şi 1566, a cucerit tot de la aceia. Până în secolul XIX, regiunea şi-a păstrat 
populaŃia majoritar Greacă. În 2010, Mehmet Nergiz, preşedintele artiştilor din Milas (adică Milasa, fosta capitală 
Cariană), a notat “Eugen Gherga” în stilul local astfel: 
 

 

 
Copiii lui Zeus 

 
AscendenŃa Gherga - din fuziunea Cerului şi Pământului - documentată în Banat, Caucaz, Asia Centrală / 

Orientul Mijlociu, N African, etc. şi elaborată de cei din N Indiei, de Sumerieni, vechii Egipteni, Evrei, ş.a. a fost 
înfăŃişată şi de vechii Greci, inclusiv cu aspectul Ghergar al lui Zeus (transmis de la bunicii aceluia):  

 

  
Zeus 
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Zeus a fost socotit de Greci drept stăpânul suprem al oamenilor şi al celorlalŃi zei, făcând parte din prima 
generaŃie divină (a fost mezinul titanului Cronos şi al Rheii, fiica pământului Gaia şi a cerului Uranus); Zeus a avut 
copii cu mai multe femei, fiind părintele unor Ghergani (2 gemeni cu Lamia sau Leto, unul cu nepoata Semele, unul 
cu Maia şi 3 cu sora ei Electra iar mezinul cu Alcmena). Anatolianul Zeus era Ghergar, printre altele nu doar pentru 
faptul că a avut, cu 5 femei din Canaan până în Balcani, 8 copii botezaŃi Ghergani - în ordinea lor Artemis, Apollo, 
Dionis, Hermes, Dardan, Iasion, Harmonia şi Hercule - ci şi pentru că era de pe Muntele Sfânt Gargarus / 
Garganus 39,42 lat. N, 26,50 long. E, după care s-a mutat pe Muntele Olimp 40,05 lat. N, 22,21 long. E, împreună 
cu Amazoana soŃie Hera (cultul lor a fost foarte vechi: la început ea era ZeiŃa Pământului iar el Zeul Cerului). 
Dintre copii, doar Iasion a murit tânăr; ceilalŃi 5 feciori - Apollo, Dionis, Hermes, Dardan şi Hercule - au avut în 
carierele lor pline de conŃinuturi parcursuri faimoase, pentru care au devenit celebri internaŃional. 
   

 
Gemenii Apollo şi Artemis 

 
ZeiŃa vânătorii Artemis Gergithia - al cărei frate geamăn a fost Apollo Gergithius, ea ca prima născută a 

lui Leto cu Zeus - era şamanica stăpână a puilor de animale / pe care îi controla, fiind protectoarea de vreun rău 
produs de către aceia (a fost asociată cu simboluri ca plutitoarea pasăre, ocrotitoarea leoaică, regeneratoarea reptilă, 
fertila vacă, blânda iapă, etc., amuletele sale fiind răspândite din Mesopotamia până în Egipt, ca “gardiană divină” - 
apelativ numit în Greacă “Meduza”); fecioara de o frumuseŃe neîntrecută Artemis era zeiŃa Selenei / Lunei, a 
vânătorii şi a sălbăticiunilor, precum şi a magiei şi a castităŃii. Ea era păzitoarea frontierelor dintre civilizaŃie şi 
sălbăticie, după cum a observat şi antropologul Francez Jean Vernant 1914 - 2007 “aflate desigur în opoziŃie, însă 
întrepătrundu-se reciproc”, descurajând violenŃa excesivă (trebuie ştiut că în timp, paleolitica Kybela / Antica Sibila 
a devenit Artemis pentru Greci şi Diana pentru Romani, semnificaŃia ca zeiŃă a fertilităŃii rămânându-i, Medieval în 
Europa ajungând zeiŃa vrăjitoarelor; Pindar în “Olimpicele” a pomenit-o pe Artemis, zeiŃa vânătorii ca “numită şi 
Istriana, după Istru, apă în jurul căreia locuiau Amazoanele, care cinsteau mult pe zeiŃă” iar Suidas a indicat că 
Sibila / Kybela în V Anatolian era denumită Gergithia). În Insula Delos 37,23 lat. N, 25,16 long. E din centrul 
Arhipelagului Cicladelor, Artemis a dedicat fratelui ei geamăn Apollo un Imn, în care afirma că e Sibila Herofila, 
născută de Lamia - fiica zeului mării Poseidon - cu Zeus (e de remarcat că Lamia a fost versiunea Latină a lui Lilith 
- prima femeie a lui Adam - după cum a scris Biblia Vulgata în secolul V, în Isaia 34:14); unchiul ei a fost foarte 
puternicul Kerkyon / Cercyon, care mânca porc, ajuns - conform lui Pausanias I 5:2 - primul domnitor în Eleusis 
38,02 lat. N, 23,32 long. E sub patronajul Demetrei, ucis într-o confruntare de forŃă de Tezeu, stăpânul Atenei (mai e 
de ştiut că Meduza - mezina Gorgonelor - când a fost decapitată de Perseu era însărcinată de Poseidon).  

 

 
 

Apollo Gergithius era zeul înŃelepciunii, îi inspira pe prezicători, pe cântăreŃi şi pe muzicanŃi, caracterul 
său luminos, scânteietor, fiind întregit de o înfăŃişare formidabilă; ca zeu al agriculturii proteja vitele şi vegetaŃia. 
Etern tânăr şi frumos - era cel mai puternic dintre zei - dar arogant şi violent, cu numeroase aventuri sentimentale la 
activ, Apollo / zis şi Phoebos a fost văzut ca prototipul frumuseŃii atletice (tinerii îi aduceau la majorat ca ofrande 
şuviŃe tăiate din părul lor, în cursul unui ritual de “tăierea moŃului” ce marca intrarea lor în rândul bărbaŃilor). Printre 
alŃii, profesorul German Walter Otto în lucrarea sa din 1954 despre “Zeii Greciei” a observat vocaŃiile şamanice ale 
lui Apollo, prin cel puŃin 2 aspecte esenŃiale: aşa cum şamanii descopereau ce era ascuns şi cunoşteau viitorul, 
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viziunile - darurile lui Apollo, care era ştiut în Anatolia şi ca “Amazonius” - acordau fidelilor acelaşi prestigiu / ca şi 
în unele ritualuri şamanice Siberiene, incitând inteligenŃa şi deschizând calea meditaŃiei (în extazurile şamanice 
obŃinerile cunoştinŃelor oculte erau întotdeauna însoŃite de exaltări ale spiritului, ceea ce explică importanŃa capitală 
a muzicii şi poeziei în cele 2 tradiŃii - şamanul cu toba, el cu lira); Apollo - săgetând de departe - a transfigurat 
tehnicile şi simbolistica şamanică, revelând situaŃia stăpânirii de la distanŃă şi deci a detaşării de vâscozitatea 
prezentului, reprezentând expresia unei noi cunoaşteri religioase a lumii şi a existenŃei umane, prin integrarea 
contrariilor într-o configuraŃie mai complexă, îndrumând credincioşii pe calea de la viziune la gândire, lecŃia fiind 
exprimată prin celebra sa formulă “cunoaşte-te pe tine însuŃi”, inscripŃionată şi pe Oracolul din Krisa / Delphi 38,29 
lat. N, 22,30 long. E, foarte respectat în lumea Antică, acum în patrimoniul mondial UNESCO (ridicat pe Altarul 
Gaiei, funcŃional până în anul 393 - când a fost afectat serios de un puternic cutremur de pământ, după care creştinii 
zeloşi au distrus restul - ultima sa profeŃie fiind că Imperiul Roman va dispărea, ceea ce s-a întâmplat curând după 
aceea). E de ştiut că înaintea Războiului Troian, HitiŃii îl denumeau pe Apollo ca Apaliunas iar ulterior Războiului 
Troian, Etruscii - proveniŃi din Troia - îl denumeau pe Apollo ca Apulu (Apulia - “tocul cizmei Italiei” - a fost 
locuită iniŃial de Iliri, acolo fiind de mare interes Muntele Gargano, populat de Iapygii conduşi după Războiul 
Troian de nobilul Ghergar Iapyx, din Troiana aşezare Gonen / Zeleia de la poalele Masivului Anatolian Gargarus / 
Ida, urmaşul Carianului Karkabus). 
 

 
Dionis 

 
E de ştiut că mărturii Antice - ca ale Grecilor Megastene 350 - 290 î.C., Arrianus Xenophon 86 - 160, ş.a. - 

au încadrat timpul lui Dionis ca acelaşi cu al lui Osiris, ceea ce-l plasează pe Dionis în faŃă pe lista fraŃilor Gherga, 
în acel caz fiind crescut de către nimfele surori ale Pleiadelor din Nisa / Himalaia, după cum a consemnat de pildă şi 
mitograful Pherecydes; în acea ordine, întâi ar fi fost Artemis ca Mama, Apollo ca Rudra / Şiva şi Dionis ca Osiris. 
În cele mai vechi reprezentări, Dionis / Dionisie era înfăŃişat bătrân - ca un patriarh - apoi, în Antichitate, a apărut 
tânăr (în alt plan, o metamorfoză asemănătoare a avut şi ceramica Greacă, întâi neagră şi apoi - din secolul VI î.C. - 
roşie). În plus, dintre copiii Ghergari doar gemenii erau împreună cu Zeus în duzina de zei (cei 12) care conduceau 
lumea de pe Muntele Sfânt, astfel corespunzând posturii de prim-născuŃi; în plus, locul de onoare al lui Apollo - 
după ideile Antice religioase - era la dreapta lui Zeus. Francezul Fernand Comte în 2004 a scris în Mitologiile lumii: 
“Miturile nu mor, ci se transformă. Iar în cursul dezvoltării lor, sunt supuse reacŃiilor agresive ale credinŃelor în 
perpetuă mişcare, se adaptează la circumstanŃe, îşi reconturează şi reinterpretează personajele. Rezistă şi îşi 
păstrează autoritatea, chiar dacă credinŃele care stau la baza lor se diluează; îşi conservă prestigiul pe întregul 
parcurs al civilizaŃiilor care le-au dat naştere”. Vechii Greci ştiau că Semele, fiica Harmoniei şi a lui Cadmos din 
Canaan, pe când era gravidă cu bunicul Zeus a fost trăznită de un fulger şi a murit (de la ea provine cuvântul Slav 
pentru Ńară); dacă se consideră că mama gemenilor Artemis şi Apollo n-a fost Leto ci Lamia, atunci Zeus dintre cei 8 
copii Ghergani i-a avut pe toŃi - exceptându-l pe mezin - din relaŃii în familie, cu nepoatele (o listă Greacă des 
uzitată a copiilor lui Zeus era pentru ei în ordinea Gargar / Dardan, Iasion, Harmonia, Artemis, Apollo, Hermes, 
Dionis şi Hercule). Zeus a reuşit să salveze fătul (pe care l-a numit Dionis - adică “Zeul Nisei” - ca ecou al lui Şiva 
de pe Muntele Sfânt al Svasticii Nisa / Meru, din N Indiei), acela crescând împreună cu Hermes. Venerat de aceea ca 
“zeul care s-a născut de 2 ori” / ca brahmanii, cărora li se zicea la fel - promiŃător prin triumful asupra morŃii, de 
unde a apărut şi asocierea lui cu lumea de dincolo - Dionis a dus o viaŃă sălbatică, devorând animalele vânate crude, 
câteodată travestindu-se în ele (Mircea Eliade identificându-l pe zeu cu “străinul din noi înşine, temutele forŃe 
antisociale pe care le dezlănŃuie patima divină”). Cultul lui Dionis asigura evadarea prin extaz din ceea ce reprezenta 
conştiinŃa propriului ego (extazul era ieşirea din sine, prin descoperirea divinului). Serbările dedicate lui primăvara 
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marcau fermentarea vinului nou, el rămânând ştiut drept acela care i-a învăŃat pe oameni să cultive viŃa-de-vie şi de 
aceea era încununat cu mlădiŃele ei, cortegiul său fiind împodobit la fel (procesiunile credincioşilor erau cu 
simboluri falice, celebrând fertilitatea, prin beŃii, nebunii rituale - denumite “mania” - şi personificări teatrale cu 
măşti); participanŃii se deghizau jumătate om, jumătate animal pentru însoŃirea lui Dionis în “Komos”: o procesiune 
exuberantă şi gălăgioasă. E de remarcat că din exteriorizarea dionisiacă s-a născut teatrul: tragedia însemna 
“cântecul Ńapului”, ca aluzie la drama complexă de sacrificare iar comedia provenea din procesiunea de amploare 
Komos ce făcea parte din festivităŃile cu dansurile falice patronate de Dionisie / Dionis (şi azi piesele de teatru se Ńin 
de regulă seara, ca o conexiune cu celebrările nocturne în care şi-au avut rădăcinile). Din universul dionisiac făceau 
parte delirurile şi flagelările, el patronând lipsa măsurilor. Romanii l-au denumit pe Dionis - în Latină - ca Liber sau 
Bachus. Ordonatul Apollo Gergithius, fratele său vitreg mai mare, a fost ipostaza diurnă a lui Dionis / Dionisie; pe 
cât iubea Dionis noaptea şi locurile întunecate, pe atât iubea Apollo lumina şi gloria. În secolul VII î.C., poetul 
Alceu din Insula Lesbos / largul łinutului Troiei a scris despre Dionis (în fragmentul 346): “Hai să bem! S-aşteptăm 
lămpile, vrei? / Ziua-i de-un deget / Cupe-adânci să-mi cobori! Îndată! / Şi feluri încrustate / Fiul lui Zeus şi-al 
Semelei omului vinul i-a dat / Amarul să-şi uite. Toarnă: de două ori şi / Apă o parte. Până la gură. Şi-o cupă s-
alunge pe alta”. În secolul V î.C., Herodot în Istorii 2:145 a scris că Dionisie a trăit cu 16 secole înaintea sa şi că era 
mai mare la vârstă decât Hercule; istoricul Carian a indicat astfel sfârşitul mileniului III î.C. (ceea ce a corespuns 
celei de-a doua migraŃii a CadmoniŃilor din Canaan): un timp la 2 milenii după cel al lui Osiris. În secolul II, 
istoricul Pausanias - localnic din zona Sanctuarului Anatolian Gherga - a considerat 2 Dionisie: zeul anterior 
Dionis, care n-a fost acelaşi cu cuceritorul Dionisie de după 2 milenii (intrat în conflict cu Amazoanele). Ceea ce e 
mai cert decât datarea este că în centrul Sanctuarului Gherga din Caria - lângă statuia Marii Mame - era statuia lui 
Apollo inscripŃionată pe spate Gherga iar intrarea în Sanctuarul Gherga dinspre oraşul Hilarima era străjuită de 
statuia lui Dionis, inscripŃionată cu litere mari pe piept Gherga, toate 3 statuile (ale celor 3 în cauză) datând din 
mileniul I î.C., existând acolo şi acum, la începutul mileniului III. 
 

 
Hermes 

 
Panteonul Grecilor a indicat că Zeus a făcut o pasiune pentru Maia - de la care provine numele lunii mai - 

cea mai frumoasă dintre fiicele titanului Atlas (era cea mai mare dintre Pleiade). Ea l-a născut pe Hermes, care a 
ajuns faimos deja ca un copil precoce şi nu doar ca mesager al zeilor (purta mereu Keryke-ionul / Caduceul cu el); 
după cum a indicat Imnul său Homerid, a fost patronul atleŃilor, comercianŃilor, inventatorilor şi oratorilor iar printre 
multe altele, era şi ghid pentru lumea de dincolo. Hermes a avut numeroşi urmaşi Gherga (Evreii l-au notat în Biblie 
ca Ham). Referindu-se la łinutul Troiei de la poalele Masivului Gargarus, Pausanias X 12:6 a scris că în aşezarea 
Gherghis “Sibila a fost îngropată în Templul lui Apollo, exact lângă Hermes, care avea piatra pătrată” (statuile sale 
au fost primele cu soclu pătrat: premiera mondială a statuilor cu soclu rectangular a fost realizată de cele ale 
Gherga-nului Hermes). În imaginile următoare se poate vedea un soclu pătrat aflat în Sanctuarul Gherga din Caria 
(unde era invocat Hermes):  
 



323 

 

  
 

Hermes a rămas pentru omenire în ipostaza sa de cunoscător al secretelor divine, autorul unor cărŃi 
iniŃiatice sacre, profet, educator al preoŃilor, legislator, astronom, astrolog, ocrotitor al scrisului, geografiei şi 
cosmografiei, apărător al porŃilor cetăŃilor, al turmelor de oi şi ca patronul ritualului sacrificiilor. Acelaşi autor Grec 
Pausanias - de lângă Sanctuarul Gherga - a scris (după ce a anunŃat că nu credea tot ce afirmau Elenii, având grijă să 
introducă sintagma “se spune” în text) ce i-au zis BeoŃienii din Tanagra 38,19 lat. N, 23,32 long. E în secolul II / 
“Descrierea Eladei” IX 20: “1) Există un loc din Tanagra situat la mare, ce se numeşte Delion; în acest loc sunt 
statui ale lui Apollo şi ale Latonei. 2) Tanagrenii susŃin că fondatorul oraşului lor a fost Poimadros, fiul lui 
Chairesilaos, fiul lui Iasios, fiul lui Eleuther; acesta din urmă era fiul lui Apollo şi al Aithusei, fiica lui Poseidon. Se 
spune că Poimandros a luat de soŃie pe Tanagra, fiica lui Aiolos (dar Corina a scris un poem în cinstea ei, care 
pretinde că era fiica lui Asopos); şi fiindcă Tanagra atinsese o vârstă înaintată, se zice că vecinii omiŃând s-o mai 
cheme pe nume, i-au spus Graia (‘Bătrâna’) şi apoi - cu timpul - şi oraşului i-au zis la fel. Numele s-a păstrat atât de 
multă vreme, încât Homer a cuprins Graia în Catalogul său; însă, după mai multă vreme, băştinaşii şi-au amintit din 
nou de vechiul nume. 3) La Tanagra există un mormânt al lui Orion şi un munte numit Kerykion, unde se spune că 
s-a născut Hermes”. La SV de BeoŃia - în Peloponez - e Muntele Kyllini 37,56 lat. N, 22,24 long. E, declarat de 
Eleni ca locul naşterii nu numai al lui Hermes, ci şi al Pleiadelor; istoricul German Georg Busolt 1850 - 1920 a 
încercat să exploateze apariŃia denumirii Greceşti conform acelor notiŃe târzii - căci deja la timpul când Pausanias 
consemna, Elenii erau demult numiŃi Greci - ceea ce însă a rămas interesant din intenŃia localnicilor fiind prestigiul 
Ghergan care exista Antic şi mai mult: încercarea Elenilor de a-şi justifica legăturile în consecinŃă (forŃând mimetic 
apropierea de ei a Pleiadelor, a lui Hermes, inclusiv cu denumirea muntelui şi denumirea urmaşei Graia a divinului 
Apollo, împreună cu simbolistica aferentă). 

 

 
Dardan 
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Gargarus / Gargaros l-a avut ca tată pe Zeus iar mama i-a fost din Larisa / azi Liman-tepe 39,36 lat. N, 
26,08 long. E, lângă actuala localitate Babadere; Larisa era versiunea Pelasgă pentru citadelă (în V Anatolian pe 
lângă Troiana Larisa mai existând Larise în Eolia şi Ionia), Homer în Iliada 2:841 şi 17:301 indicând Larisa Troiană, 
în SV Masivului Ida: unul dintre locurile favorite ale Ghergarului Zeus. Printre Anticii care au scris despre Gargar 
ca fiul lui Zeus au fost în secolul IV î.C. filozoful Nymphias şi cronicarul Kleitarchos / Cleitarchus, citaŃi de 
Epafrodit / Epaphroditus în secolul I (primul episcop din Mira 36,15 lat. N, 29,58 long. E / Likia, menŃionat de 
Biblie în Filipeni 2:25, 4:18). După cum se ştia popular că Darda / Dardan - eponimul Strâmtorii Dardanelelor - 
era fiul lui Zeus şi al zeiŃei Electra (căreia îi era asociată o stea a Pleiadelor, ea fiind mama mesagerei zeilor Iris şi a 
Harpiilor), conform şi scrierii învăŃatului Ştefan din Constantinopol în Etnica din secolul VI şi după reconfirmarea 
lingvistică ulterioară, Garga a devenit Darda în pronunŃia Lelegă locală, înpământenindu-se astfel ambele 
denumiri, de fapt provenite din aceeaşi rădăcină. Gargar şi Dardan erau denumirile aceluiaşi personaj: fiul 
Ghergarului Zeus (Gargar s-a transmis în scris; verbal s-a transmis Dardan). Lingviştii secolului XX (printre care 
Americanul Martin Huld, Austriacul Julius Pokorny, Evreul Norbert Jokl, Italienii Carlo Tagliavini şi Vittore Pisani, 
ş.a.) au analizat numele Dardan, găsind că de fapt reconstruia Indo-Europenele Ghord, Gherz, Dhorghă, etc. - 
toate rezonând puternic cu Gherga - de fapt stăpânul Strâmtorii a cărei panoramă o avea de pe Masivul Ida, având în 
proprietate inclusiv Insula Samotracia din larg (conform lui Pausanias denumită de aceea Dardania). În 1925, 
Arthur Cook de la Universitatea Cambridge a studiat cultul lui Zeus ca patronul cerului întunecat (al tunetelor şi 
fulgerelor): “Unul din piscurile Masivului Ida a fost ştiut ca Gargaros - probabil un nume Leleg - Gargissa fiind la 
circa 33 km. Masivul Ida a fost un centru important al cultului Kybelei, venerată până şi în timpul Romanilor, de-a 
lungul Imperiului Roman. Însă, în particular, Gargaron era legat mai mult de mitul şi ritualul lui Zeus: pe vârful 
Gargaron, Hera l-a momit pe Zeus prin faimosul ei flirt; Homer a scris că acolo Apollo şi Iris l-au văzut pe Zeus în 
mijlocul unui nor aromat şi tot acolo Troianul Hector a jertfit boi. După cum a afirmat Platon, Altarul Ghergarilor 
era servit de cei pretinzându-se înrudiŃi cu Zeus, ei avându-i sângele curgându-le prin vene. Gargaros a fost fiul lui 
Zeus - după cum a arătat filozoful Nymphias - iar Onetor, preotul lui Zeus, era onorat acolo de Troiani ca un zeu (şi 
Epicharmos a scris despre rugăciunile îndreptate spre Gargarul Zeus). Vergiliu a asociat cultul ZeiŃei Mame 
Frigiene cu cel de pe Ida al lui Zeus. La mijlocul secolului II î.C., Demetrios din Skepsis printr-un comentariu 
enciclopedic a menŃionat că Troianii stăpâneau peştera în care a crescut Zeus”. Germanii Karl Braswell şi 
Margarethe Billerbeck în 2007 au considerat că Epafrodit - când a comentat operele lui Homer indicând că 
Gargaros a fost fiul lui Zeus - pe lângă lexicograful Kleitarchos ca autoritate l-ar fi putut cita, sub prescurtarea 
filozofului Nymphias, pe istoricul Nymphodoros din Siracuza 37,05 lat. N, 15,17 long. E care a scris în timpul lui 
Alexandru cel Mare “Circumnavigarea Asiei” sau pe istoricul Nymphis din Herakleia Pontică 41,17 lat. N, 31,24 
long. E, autorul la începutul secolului III î.C. a lucrării “Alexandru, descendenŃii şi succesorii săi” (pagini din păcate 
dispărute). Epafrodit a mai scris în Testimonia, fragmentul 27: “În łinutul Lampsakos este o mică aşezare 
Gargaron. O altă Gargara este în Epir şi alta în Italia. Numele oamenilor e Gargareus, cu forma feminină 
Gargaris”. În versiune Etruscă, tatăl lui Dardan era numit Koruqos. În Evul Mediu s-a presupus că Zeus l-ar fi 
avut ca fecior pe Gargarus cu Tesaliana Larissa (prin confuzia numelui ei cu localitatea Larisa de la Capul Lekton 
din łinutul Troiei), însă mama lui Gargaros / Darda e ştiută de la vechii Greci că a fost fiica titanului Atlas - 
având-o ca soră mai mare pe Maia - ea mai născându-i apoi lui Zeus 2 copii: pe frumosul Iasion (care s-a căsătorit 
cu patroana agriculturii Demetra dar apoi a murit fulgerat) şi pe Harmonia, patroana concordiei, măritată cu 
Cadmus; de Europa - frumoasa soră a lui Cadmus - miturile au anunŃat că Zeus a fost tare îndrăgostit (şi chiar că ar 
fi fost tatăl copiilor ei, începând cu primul născut Minos, cel care a ajuns regele Cretei). 
 

 
Iasion 

 
Iasion - fratele mai mic al lui Dardan - a fost un priceput agricultor; de altfel, s-a şi însurat de aceea cu 

mătuşa Demetra, celebra soră a lui Zeus, cea care a fost venerată puternic de Greci ca zeiŃa roadelor pământului. 
Acel fiu al lui Zeus şi al Electrei a murit însă trăznit în timpul nunŃii surorii sale Harmonia, unii suspectând că astfel 
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s-a împlinit voinŃa lui Zeus, care ar fi fost jignit că Iasius / Iasion s-a retras la un moment dat de la petrecere pentru a 
se iubi cu soŃia Demetra. În Insula Samotracia (proprietatea familiei), Iasion obişnuia să sărbătorească cu fast sosirea 
fiecărei primăveri, obicei rămas apoi mult timp acolo. Hesiod a consemnat în Teogonia că Demetra l-a iubit mult pe 
Iasion, ei având prunci foarte sănătoşi.  
 

 
Harmonia 

 
Harmonia - fiica lui Zeus cu Electra - la nunta cu Canaanitul Cadmus a primit drept cadou un colier ce a 

fost apoi moştenit de mai multe generaŃii / ei având mulŃi urmaşi, în cele din urmă acela fiind donat Oracolului din 
Delphi, de unde însă a fost furat de către Elenul Phayllus din Phocis pentru amanta sa, de atunci (secolul IV î.C.) 
colierul fiind considerat pierdut; despre colier se zicea că avea proprietăŃi magice, păstrând proprietara lui tânără, 
însă cine era fără binecuvântarea purtării sale avea mare ghinion. Harmonia şi Cadmus au avut 6 copii, mezinul lor 
fiind Illyrius, strămoşul Ilirilor (care în Balcani au avut printre ei neamul de vază Gherga). 

Iris a fost prima fiică a Electrei (avându-l ca tată nu pe Zeus, ci pe minunatul Thaumas) şi a fost - după cum 
a scris Homer în Iliada - cea care a ajuns să transporte mesajele divine de la Ida la Olimp. În versiunile mitice târzii, 
Gargaros / Darda şi sora Iris au ajuns fraŃii vitregi ai gemenilor GherghiŃi Apollo şi Artemis mai mari (dintre ei, 
Gargaros / Darda împreună cu gemenii GherghiŃi Artemis şi Apollo aveau acelaşi tată, pe Ghergarul Zeus). Iris, 
patroana curcubeului, sora vitregă mai mare a lui Darda (ei având aceeaşi mamă Electra) a ajutat-o cu moaşa pe 
Leto atunci când aceea a născut gemenii GherghiŃi Artemis şi Apollo - prin mai multe zile şi nopŃi de chinuri ale 
facerii - sub un palmier în Insula Delos.  

 

 
Hercule 
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Ultimul dintre Ghergarii copii ai lui Zeus şi singurul nezămislit de o zeiŃă a fost Hercule. Puternicul 
Hercule - considerat în mitologia Greacă drept cel mai puternic om din lumea sa de atunci - era după tată ca origine 
Ghergar / afirma în 2006 Britanica Pam Millington de la “Observatorul triburilor” (Homer a relatat că înaintea 
naşterii lui Hercule, mama sa vitregă Hera din Colchis - numele lui însemnând “glorie ei” - a vizitat Masivul 
Anatolian Ida, petrecându-şi acolo clipe adorabile, încărcate de basm dar şi de politică / de altfel, în timp, prezenŃa 
surorii mai mari a lui Zeus fiind semnalată în locuri tangente Gherga, ca Hesperide, Samos şi Argos); cea care l-a 
născut pe Hercule / Herkle n-a fost frumoasa Amazoană Hera / Kera - altfel pruncul botezat după numele ei în 
versiune răsăriteană fiind Kerkule - ci Alcmena din Micene 37,43 lat. N, 22,45 long. E, nepoata lui Perseu, descrisă 
de Hesiod ca foarte înaltă şi inteligentă (fraŃii Hera / Kera şi Zeus erau copiii lui Rhea, Kera însemnând “stăpâna 
casei”): Alcmena şi-a înşelat soŃul Amfitrion, rămânând gravidă cu Zeus. E de ştiut că pasărea sfântă a Herei era 
păunul / pasăre Asiatică decorativă ce îşi deschide coada în formă de evantai, iniŃial necunoscută vechilor Greci - e 
pasărea naŃională a Indiei - pe penajul său fiind reprezentaŃi ochii lui Argus / mesagerul zeilor înaintea lui Hermes, 
bunicul Ghergheilor (după cum a scris poetul Ovidiu în “Metamorfoze”; e de ştiut - în conformitate cu Tragedia 
Prometeică din secolul V î.C. atribuită lui Eschil - că mama puternicului Argos / Argus a fost Gheia). Grecii îl 
sărbătoreau pe Hercule în 25 XII, de ziua naşterii soarelui. Elev indisciplinat, şi-a ucis profesorul, pe Linos. El a 
devenit faimos prin celebrele sale munci: dobândirea cingătorii purtate de Hipolite / regina Amazoanelor, culegerea 
merelor din Grădina Hesperidelor, însemnând “de la scăpătat”, conform lui Vergiliu moştenită de Hiperboreul 
Hesperus, fratele lui Atlas - aflată lângă Insula Gorganelor, la 2 zile de navigaŃie între ele, corespunzător lui 
Xenophon din Troiana Lampsacus / Lampsaque - aducerea boilor uriaşului Gherion / Geryon (ce erau păziŃi de 
Gargittius), uciderea leului din Nemea şi a hidrei din Lerna, prinderea mistreŃului de pe muntele Erimant, a 
căpriorului care aparŃinea zeiŃei vânătorii Artemis şi a taurului din Creta, curăŃarea grajdurilor lui Augia, distrugerea 
păsărilor stimfalide, îmblânzirea iepelor lui Diomede şi aducerea Cerberului din împărăŃia umbrelor subpământene 
/ ultima şi cea mai grea încercare la care a fost supus eroul; Hercule s-a mai evidenŃiat şi prin alte isprăvi adiŃionale 
muncilor, între care lupta cu bătrâneŃea întruchipată prin Ghera / Geras - de unde au provenit numele gerontologiei 
şi geriatriei - lângă “Coloanele lui Hercule”, denumire transferată Strâmtorii Gibraltar 36,08 lat. N, 5,21 long. V de 
la stâlpii din bronz străjuind altarul lui în Ghedeira / Gadir 36,32 lat. N, 6,17 long. V, inscripŃionaŃi bizar după cum a 
constatat în secolul I celebrul Apollonius din Tyana / Capadochia, consilier al împăraŃilor Romani Vespasian 69 - 79 
şi Titus 79 - 81 (învăŃatul Grec a primit de la un preot al lui Apollo Gergithius o tăbliŃă / placă metalică pe care era 
gravată harta călătoriilor efectuate în Asia de către Pitagora şi a vizitat astfel Tibetul, ştiind foarte multe pentru acel 
timp, conform biografiei sale “căutând pe unde mergea să restabilească adevărata spiritualitate”). Ghergarul 

Hercule a fost un bun mânuitor al ghioagei / buzduganului din gorun / stejar, copacul sacru al lui Zeus şi a râs 
singura oară - hazul fiind despre fesele sale păroase - provocat de fraŃii Kerko / Cercopes, ei înşişi păroşi ca nişte 
maimuŃe, în regiunea Anatoliană Lidia (în vechime, pilozitatea abundentă era considerată drept semn al puterii, 
virilităŃii, fecundităŃii şi bogăŃie); e de ştiut că ghioaga / măciuca - prin care inamicii “erau făcuŃi una cu pământul” - 
iniŃial era denumită koryna (confecŃionată mai ales din gorun / stejar) şi când a început să fie realizată din metal / 
bronz a devenit buzdugan. În 1703, preotul Anglican Paul Pezron a indicat pe uriaşul Acmon şi fratele său, care i-au 
condus pe Gomerieni - ca “verii” ce nu erau SemiŃi ai CanaaniŃilor, dezvoltând şi ei morminte Gorgane - în 
Anatolia dinspre E spre V, prin Capadochia şi Frigia (vechii locuitori ai Capadochiei au ajuns acolo din Caucaz şi în 
combinaŃie cu cei sosiŃi ulterior acolo din Balcani au rămas cunoscuŃi şi cu denumirea de Moschi); la sfârşitul 
mileniului II î.C., preotul Fenician Sanchoniathon a consemnat că Anatolienii îi spuneau lui Acmon “înălŃimea sa” la 
propriu datorită fizicului - de unde a rămas apelativul în istorie aşa pentru conducători. Conform etimologiei 
Greceşti, Acmon era un Kerko (similar sonorizării Ghergo) şi oamenii săi - metalurgişti care au introdus fierul la 
sfârşitul Epocii Bronzului - după Războiul Troian au ajuns până în Peninsula Balcanică. E de observat că Gomer a 
avut cu nevasta sa Ghergană / Tocariană, adică Troiană, ca fecior pe Togarma (care i-a avut prin urmaşii săi ca 
descendenŃi pe Armeni, populaŃia Legi din Daghe-stan şi alte neamuri Caucaziene, pe Frigieni, etc.); ceilalŃi 2 băieŃi 
Gomerieni (Comerieni sau Cimerieni) au fost Rifat - strămoşul Galilor / CelŃilor - şi Askanius / Aşkenaz, 
progenitorul Germanilor. De la Ianus - venerat de Romani ca păstrătorul cheilor Universului - fiu al Hiperboreului 
Apollo Gergithius (şi Mircea Eliade a observat că numele Apollo n-avea etimologie Greacă, sugerându-l ca Asiatic 
Hiperboreu), V Anatoliei locuit de descendenŃii săi s-a numit Ionia, Evreii spunându-i Iavan: regiunea Ghergarului 

Hercule; uriaşul a fost ars la cererea lui pe rugul încins de primul său născut Hyllos / Hyllus, care a fost venerat de 
Gherga în localitatea Cariană Hyllarima (ce i-a perpetuat numele). În secolul II, geograful Grec Pausanias - care l-a 
notat V 5:1 pe Hercule şi “Idaios” / de la Masivul Troian Ida, aşa fiind cunoscut Antic - a scris că Hercule atunci 
când a dedicat altarul din Olimpia lui Zeus a instaurat regula că femeile se puteau apropia, însă doar bărbaŃilor le era 
permisă intrarea (aceeaşi idee a fost apoi însuşită de ortodocşi: femeile n-au voie să intre în altar); printre regulile 
vechi de politeŃe se cerea a merge înaintea invitatului (poftind pe cineva s-o ia înainte era tratamentul aplicat 
persoanelor care inspirau neîncredere). Lui Hercule i-a fost atribuită şi insistenŃa pentru descoperirea capului în 
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timpul cultului, aşa cum făceau Pelasgii. Anterior lui Pausianas, Grecul Onomacrit 530 - 480 î.C. (compilator de 
oracole) l-a asociat pe Troianul Hercule cu Karkina, respectiv Dactilii Idei / copiii lui Zeus de pe Masivul 
Gargaros. Lângă Gherdap / “PorŃile de Fier”, în Banatul Românesc, au fost atestate - de către Romani în acelaşi 
secol II când a scris Pausanias - Băile Herculane 44,52 lat. N, 22,24 long. E (cu ape minerale slab radioactive şi aer 
puternic ionizat, ca şi cum ar fi la o altitudine cu 3 km mai mare); locul era ştiut din vechime ca favoritul lui Hercule 
pentru baie. Pe ambele maluri, acum unul Sârbesc şi unul Românesc, ale Clisurii Dunării - cel mai mare defileu din 
Europa - circulau legendele lui Iorgu / Iorgovan, al cărui nume (considerat derivat Gherga), conform etnologului 
Român Isidor Chicet, era în legătură inclusiv cu cel al liliacului provenit din Persanul “Ergua” / şi cu ale cărui fapte 
s-au asemănat cele ale Sfântului Gheorghe, ca amintiri despre Gargarul / Ghergarul Hercule; în partea BănăŃeană, 
sulfuroasele Băi Herculane există din Antichitate, loc recunoscut ca preferat pentru relaxare de către cel care a 
impresionat puternic lumea - din Epoca Bronzului până în prezent - iar în acel Ńinut Hercule era ştiut ca Iorgu, de la 
Grecul Ghiorgo: “viteaz mare dinspre răsărit” (în unele inscripŃii Romane era notat şi ca “Hercule Iovio”, rezultând 
Iorgovan din combinaŃia Iorgu-Iovan, prezenŃa lui fiind atestată şi la ambele capete ale traseului Brazdei lui 
Iorgovan / Novac, în valul migraŃiei Hiperboree din mileniul II î.C). 
 

Muntele Sfânt 

 

 
Masivul Garganus / Ida 

 
Odată cu stabilirea la începutul mileniului III î.C. a Gargarilor Caucazieni pe Masivul V Anatolian Ida a 

apărut conceptul Muntelui Sfânt în acea parte a lumii / azi Turcia (similar cu înzăpezitul Munte Sacru Meru din 
Himalaia la poalele căruia s-a dezvoltat Ghaggar, prima civilizaŃie din lume, a cărui imagine s-a reflectat în 
“muntele” de piatră al celei mai mari piramide de pe glob - singura dintre cele 7 minuni ale lumii ce mai există - 
ideea fiind perpetuată de pildă în mileniile următoare prin Muntele Olimp sau triada muntoasă creştină Sinai - Tabor 
- Athos). Pe Masivul Ida - de pe care au coborât Gargarii / Ghergarii când au înfiinŃat Troia - din cele mai vechi 
timpuri era venerată Mama Epocii Pietrei, vârfului zicându-i-se “Baba”; în vechime, localnicii spuneau că vârful său 
vedea soarele înaintea răsăritului (la început, munŃii erau socotiŃi drept părŃile cele mai serioase ale Pământului, ca 
un fel de schelet al său - în concepŃia, inclusiv Ghergară / Ghergană, că vârfurile unui lanŃ muntos, ca de pildă 
CârpaŃii - erau ca vertrebele şirei de pe cârca / spinarea Pământului). 
 

 
Teucru 
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Regina Amazoanelor Myrine, ca semn de reconciliere cu Gargarii (căci la un moment dat a intrat în 
conflict cu Gorgonele din N Africii, de aceea şi făcând cu ele - reprezentate prin Narmer - Tratatul prin care s-a 
născut Egiptul, în aşezarea Gherga din Valea Nilului), s-a măritat în NV Anatoliei cu Gargarul Teucri, având ca 
fete pe Neso şi Bateia. Lângă Dardanele (Strâmtoarea dintre Anatolia şi Balcani, numită aşa după ginerele ei Darda 
/ Dardan din Insula Samotracia, împroprietărit de către socrul său Teucri cu Masivul Ida / acum Kazdagî), una 
dintre cele mai importante aşezări Troiane a fost Gargara 39,42 lat. N, 26,50 long. E. De la socrul Teucri / Teucru 
al lui Darda, Regatul era ştiut ca Teucrian - cu numele Teucria - şi supuşii ca Teucriani (mult timp, acea onomastică 
a fost utilizată pentru teritoriul Troiei şi pentru populaŃia sa); liantul dintre denumirile Ńărilor Turcă şi Greacă - şi 
eponimul lor - a fost Gherga. De exemplu, Enciclopedia Britanică în volumul 23 (publicat în 1876) a scris explicit: 
“Troia - pământul lui Geogra”. Cercetătorul Heinz Klingenberg de la Universitatea din Berlin / Germania a fost 
printre cei care au studiat tranziŃia onomastică de la Troia la Turcia: “descendenŃii lui Teucru s-au numit Tyrkir, 
Teucria a fost Troia / Tyrkia, azi Turcia” (Tyrkirii / Tirkirii rimează foarte bine cu Ghirghirii, îndeosebi că 
lingvistic a fost demonstrată echivalenŃa G = T la Etrusci - populaŃia din zonă - care după Războiul Troian a 
colonizat Peninsula Italică, conducând acolo prin Dinastia Tarquină; pe şablonul G / T regiunea lor Troiană / Tyrkia 
- cu denumirea rezultată datorită obişnuitei permutări Elene a consoanei R, după cum a arătat şi Pausanias - a fost şi 
rădăcina pentru Gârkia / Gyrkia, ulterior Grecia: acum Ńări vecine, aflate fiecare într-una dintre cele 2 peninsule 
vecine, Grecia în Balcani, Turcia în Anatolia - desigur caracterizată de turcoaz / minunata culoare a cerului, mai 
ales reflectată în apă, favorita Gherga - în acelaşi registru lingvistic strămoşul Teucru / Teucri sau Teukros fiind 
iniŃial ca Gherkos). Cercetătorul Canadian Polat Kaya - de naŃionalitate Turcă - consemna în studiul “Adevărata 
identitate a Dardanilor şi Troianilor” din 2009 că “Cei care au scris mitologie n-au făcut altceva decât să repete 
ceea ce s-a povestit înaintea lor; scriitorii nu ştiau că Grecii foloseau vechile nume Turanice pentru personalităŃi, 
ajungând astfel să ‘Grecizeze’ nume. Textul unei povestiri întâi era împărŃit în componentele sale alfabetice, 
rezultatul fiind rearanjat într-un format diferit, cu vocale ori consoane adăugate sau tăiate; acea operaŃiune - 
caracteristică limbilor Indo-Europene - era ‘Greacă’ (ea însăşi o formă alterată din Ghirik / Girik). Troia - un 
aranjament Tar-oi - era tărâmul Turilor (denumire identică în Greacă cu ulterioara capitală Feniciană Tyre / Tur din 
actualul Liban, în Sudul Turciei) sau al Oguzilor / căci Hititul W’Ilusa pentru Troia însemna ‘Ńara Oguzilor’; Tur s-a 
regăsit Turanian în Turc”. După căsătoria prinŃesei Neso (fiica regelui Teucru) cu Dar-da - care evident a sosit 
însoŃit de un numeros anturaj - regiunea Teucria, a Regatului Teucrian, a început să fie denumită şi Dardania iar 
supuşii şi ca Dardani / Dordoni; moartea acelei prinŃese atunci când a născut-o pe Sibila l-a determinat pe Darda s-
o ia în căsătorie pe sora ei, prinŃesa Bateia, cu care a avut moştenitorul Ńării. Darda / Garga era dintr-o familie mai 
veche şi mai puternică decât cea a lui Teucru - după cum a atestat şi Eneida - de aceea el ca ginere preluând puterea 
în zonă (profitând şi de lipsa unor fii ai lui Teucru, a cărui nevastă Amazoană nu agrea decât fete); mai mult, despre 
el se ştia că era fiul lui Zeus. Myrina a fost îngropată - atunci instaurându-se titlul Murina dedicat şefelor 
Amazoanelor - de văduvul ei soŃ Teucri şi de fiica rămasă într-un Gorgan pe malul mării (ce a devenit astfel Colina 
Batieia), la intrarea în Strâmtoarea dintre Asia / Anatolia şi Europa / Balcani. Dardan - care era Ghergan / deci 
rudă îndepărtată a lui Teucri - şi-a stabilit reşedinŃa pe Ńărm, în Dardanus (de fapt, nu era născut în Insula 
Samotracia, aceea fiind doar locaŃia de unde s-a prezentat la invitaŃia pentru nuntă, provenienŃa sa din labirintul 
timpului fiind presupusă: cea divină că era fiul Electrei şi a lui Zeus, cea etnică rămânând un mister: putea fi din 
ceea ce ulterior a devenit spaŃiu Grec - ca de exemplu Karka / Caria - ori de altundeva, conform diverselor versiuni 
mitice). Homer în cântul 20 al Iliadei a scris despre viaŃa familiei lui: “Care oraşul Dardania întemeie, pe când 
Troia / Nu se zidise pe câmp şi nu-i era vatra-aşezată / Ei locuiau pân-atunci la poalele Masivului Ida”. Zeus întâi a 
fost cunoscut pe Masivul Gargaros şi apoi pe Muntele Olimp; de pildă, Hesiod în Teogonia 62 a folosit acelaşi 
termen pentru creasta sfântă, notând Vârful Olimpului la fel ca Vârful Idei (pentru timpul începutului, când Zeus 
prefera ambele înălŃimi: Muntele Sfânt întâi a fost cel din Peninsula Anatoliană / Gargaron, apoi cel din Peninsula 
Balcanică, de-a lungul timpului traseul lui Zeus fiind pe ruta cu principalii MunŃi SfinŃi Ida Troiei - Olimp - Ida 
Cretei).  
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La Muntele Olimp 

 
Darda / Garga până la bătrâneŃe a reuşit să consolideze venerarea Cybelei şi a lui Zeus peste tot în zona 

Troiei, începând din vârful Masivului Idei primit ca zestre, denumit Gargaron / Garganus, unde a inaugurat - cu 
ajutorul copiilor şi nepoŃilor săi - aşezarea religioasă Gargara: acel clan Garga / Gherga a întărit pe cele 2 piscuri 
ale Masivului cultul Kybelei / mama zeilor şi cultul lui Zeus / şeful zeilor, în consecinŃă şaua culmii masivului 
încadrată de acele 2 înălŃimi fiind de atunci denumită Gargaron / Garganus, respectiv Ida (un epitet acolo al Marii 
Mame din Epoca Pietrei, divina Ki-Bela / Cybela, denumită Sibila mult ulterior). Fiul lui Darda a întemeiat 
aşezarea întărită Gherghi / Gergis 39,57 lat. N, 26,14 long. E (aproape de Ńărmul Darda-nelelor şi de aşezarea 
părintească Dardanus). Nepotul lui Darda a fost Troas / Tros - de la care Regatul s-a numit Troian - iar Ilos / Ilus, 
fiul aceluia, a stabilit la moartea părintelui său capitala Regatului în Ilion, localitatea protejată de Gherghi / Gergis; 
astfel, Regatul Troiei / Dardaniei de atunci a avut Ilionul ca principală aşezare - denumită Troia după întemeietorul 
Troas / părintele lui Ilus, a celui care a decis-o drept capitală - cu locuitorii atât ai oraşului cât şi ai regiunii ştiuŃi şi 
ca Troiani (în paralel cu denumirile precedente de Ghergani, Teucriani sau Dardani consacrate în cele 2 secole 
anterioare înfiinŃării cetăŃii Troiei). Grecii au simplificat filiaŃia Troiană - ce a început odată cu Epoca Bronzului şi a 
mai durat 17 secole, până la Războiul Troian - păstrând esenŃa Gargarilor / GherghiŃilor, ca: Teucros / Teucri - 
rege după care Elenii numeau Troianii (extinşi şi în ceea ce a devenit Frigia) ca Teucriani - a fost fiul nimfei Ida, 
venerată din vechime: baba / bătrâna de pe Muntele Sfânt; fiica lui s-a măritat cu Dardan (de la care e numită 
Strâmtoarea Dardanele ce leagă Marea Egee de Marmara). De la Tros, nepotul lui Dardan, s-a numit în apusul 
Anatoliei zona Troiei; Ilus, fiul aceluia, a locuit în cetatea Troiei (ştiută după numele Grec ca Ilion, respectiv Latin 
Ilium, însemnând “soare”, el având un mormânt grandios de tip Gorgan, pe tumulul căruia era ridicată o columnă de 
piatră). Homer în Iliada a indicat că înaintea cetăŃii Troia pe acel loc era o măgură înaltă izolată, cu Gorganul 

adăpostind mormântul eroinei Amazoane Murina / eroii erau persoane supraomeneşti, nu supranaturale ca zeii (în 
genealogiile eroinelor şi eroilor, zeii au fost persoane care au trăit şi s-au retras în moarte, pe tărâmul lumii 
celeilalte, eroinele şi eroii transmiŃându-le tradiŃiile). În simplificarea Elenă, nepotul lui Ilus a fost Priam - născut 
Podargos - conducătorul cetăŃii în timpul Războiului Troian (pe atunci, HitiŃii vecini - din răsărit, al căror Imperiu 
era guvernat cu ajutorul Consiliului Bătrânilor / ce putea cenzura chiar ordinele regale şi utilizau ca unitate fixă de 
etalonare a bunurilor Şekelul din Mesopotamia mileniului III î.C., echivalând 180 de boabe de orez - numeau Ilionul 
ca Ilusa / W’ilusa; catalogul lumii Hitite coordonat în 2001 de către arheologul Turc Munevver Eminoglu consemna 
că limba Hitită era înrudită cu una Caucaziană iar în Anatolia scrierea s-a răspândit dinspre E către V iar după 
căderea Troiei alfabetizarea a fost inversă - de la V către E, de pildă Herodot notând că unii Armeni au descins din 
Frigieni / Strabon supralicitând, afirmând chiar din Tesalieni / Machedoni). 
 

 
Dispersia după Războiul Troian 
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IniŃial, locuitorii Gargarei erau stabiliŃi la înălŃime, însă clima aspră dar şi condiŃiile de comerŃ i-au 
determinat să coboare de pe Muntele Gargaron / Garganus (cel mai înalt din Masivul Ida, de 1774 metri, ştiut şi 
drept Karkaura / azi Dikeli-Dagh, în vârful căruia Homer - primul scriitor Grec - a indicat că Ghergarii / 
GherghiŃii aveau un important altar, fiind loc sacru) şi să trăiască în ceea ce a rămas cunoscut de Greci drept locul 
“Palaia Gargara” / azi Odjak Kaya iar apoi în localitatea de mai jos, având acelaşi nume ca şi al clanului emigrat 
din Caucaz în Anatolia. Cu panorame la Mările Marmara şi Egee, Vârful Gargan / Gargaron era golaş, bun pentru 
turmele de oi şi trimitea ploile, fulgerele şi tunetele în regiune (Elenii ştiau că în Peninsula Anatoliană, la poalele 
Muntelui Gargarus, erau giganŃii iar în Peninsula Balcanică, la poalele Muntelui Olimp - cel mai înalt din Grecia - 
în Tartar, conform istoricilor Romani Trog Pompei şi Marc Justin în zona condusă de Gargoris / regele CureŃilor, 
titanii au ajuns să se lupte cu zeii lui Zeus; denumirea onomatopeică - similară altora vechi ca Gar-gar, Gal-gal, 
Bar-bar, Ber-ber, etc. - de Tar-tar pentru ultimii munŃi străbătuŃi de Istru a dus de pildă la numirea CarpaŃilor Vestici 
ca Tatra / în apusul Muntelui Gorgan 48,44 lat. N, 23,52 long. E din CarpaŃii Păduroşi).  

În Geografia XIV 2:28, Strabon a scris: “Apollodoros din Atena susŃine că Elenii şi mai cu seamă Ionienii 
au folosit într-o accepŃiune specială şi în batjocură un nume comun împotriva Carianilor, din ură faŃă de aceştia, 
datorat vrajbei şi hărŃuielilor neîncetate dintre ei. Din această pricină trebuie să-i fi numit Barbari. Noi însă căutăm 
să aflăm pentru ce Homer pomeneşte de ‘oameni cu limbă Barbară’ dar nici măcar odată de ‘Barbari’. Apollodoros 
lămureşte: ‘Homer n-a folosit cuvântul Barbari pentru că acest cuvânt nu se potriveşte în versul epic; dar dacă forma 
de acuzativ nu intră în hexametru, cazul nominativ nu se deosebeşte de Dardani’ (Iliada 11:286). Nu e adevărată 
nici cauza invocată că limba Carianilor este foarte aspră, pentru că de fapt nu este; ea are foarte multe cuvinte Elene 
amestecate (în vocabularul ei), după cum informează Philippos din Theangela, autorul lucrării ‘RealităŃi Cariane’. 
După părerea mea, cuvântul ‘Barbar’ s-a rostit la început ca onomatopee pe socoteala acelora care se exprimau 
greoi, dur şi aspru, cum sunt şi cuvintele ‘a se bâlbâi’, ‘a gângăvi’ şi ‘a fi peltic’. Cum cei cu organele bucale 
grosolane sunt numiŃi Barbari, adică ‘bâlbâiŃi’, s-a creat părerea că aşa este gura străinilor, vorbesc de cei care nu 
sunt Eleni. Pe aceia în mod deosebit (Elenii) i-au numit Barbari, la început cu înŃeles peiorativ, ca şi cum le-ar zice 
‘cu limbă groasă’ sau ‘cu limbă aspră’, apoi au folosit cuvântul de Barbari ca termen etnic comun, creat prin 
opoziŃie, pentru a-i deosebi pe alŃii de Eleni. Dar, în practica noastră obişnuită şi în numeroasele relaŃii cu Barbarii, 
nu ni s-a părut că s-ar adeveri aceste dificultăŃi de exprimare din pricina limbii îngroşate şi a unor infirmităŃi ale 
organelor vorbirii, ci datorită particularităŃilor fiecărei limbi. Altul este defectul de vorbire în limba noastră şi 
altceva pronunŃia străină, când cineva, vorbind Greceşte, nu poate atinge o pronunŃare corectă, ci aşa rosteşte 
cuvintele ca străinii care au început să vorbească Elena şi nu pot reda cu precizie cuvintele, aşa cum, de altfel, nici 
noi nu ne putem exprima corect în limba lor. Acest lucru s-a petrecut mai ales cu Carianii. Căci în vreme ce alte 
neamuri n-au avut deloc legături cu Elenii, nici nu s-au apucat să înveŃe limba noastră, afară doar de câŃiva care 
arareori şi numai din întâmplare s-au amestecat cu puŃini dintre Eleni, Carianii, dimpotrivă, au rătăcit prin toată 
Elada angajându-se ca mercenari. În felul acesta, graiul străin s-a auzit adesea pronunŃat de ei, de la venirea oştirii 
lor în Elada. Şi după aceea, folosirea lui s-a înteŃit mai mult, de când Carianii au început să populeze insulele 
împreună cu Elenii iar când fură izgoniŃi de aici, în Asia, nici acolo n-au putut locui fără Eleni, deoarece au trecut în 
Asia şi Ionienii şi Dorienii. Din acelaşi motiv se spune că vorbesc o limbă Barbară şi acest termen obişnuim să-l 
folosim pentru cei care pronunŃă prost Elena, nu la adresa celor care vorbesc Cariana. În acest fel, aşadar, trebuie să 
luăm şi cuvintele ‘a vorbi o limbă Barbară’ şi ‘cei de limbă Barbară’, în accepŃiunea de ‘cei care vorbesc rău Elena’. 
De la ‘a vorbi ca şi Carianii’ s-a scos termenul ‘a vorbi Barbar’ în disciplinele limbii Elene”. 

Ghergarii s-au întins întâi la poalele Masivului Idei / Gargarus, în cele ce au fost aşezările Gargara I şi 
II, până la Marea Egee, dezvoltând inclusiv Gargaris / Podgoria Gherga. La începutul mileniului I, în Geografia 
XIII 1:51, Strabon a scris: “Gargara se înalŃă pe promontoriul care crează cu osebire Golful Idei / Idaios. Întregul 
Ńărm de la Lecton la Canai este desemnat cu acest nume, în care este cuprins şi Golful Elaitic (pe litoralul căruia sunt 
gurile Râului Caicos). În particular, acest Golf se cheamă Adramyttenos. El este închis de promontoriul pe care este 
situată Gargara şi de promontoriul pe care se ridică Templul Afroditei. LăŃimea de la un promontoriu la altul 
măsoară 120 de stadii (peste 22 de km). În interiorul Golfului este clădit Antandros, în vecinătatea Masivului 
Garganus / Kaz ce îl domină, unde zeiŃele - se spune - s-au supus judecăŃii lui Alexandru Paris” (la primul concurs 
de frumuseŃe din istorie). E de ştiut că la poalele Idei Anatoliene, armata Persanului Xeres în 480 î.C., aflată în marş 
contra Elenilor, a suferit pierderi umane semnificative datorită unei furtuni grozave care s-a abătut asupra sa, imediat 
după ce a trecut de localitatea Pelasgă Antandrus de la poalele Masivului - în înŃelesul iniŃial, conform geografului 
Antic Mela în secolul I, însemnând “în faŃa omului” / “înaintea omului” - ceea ce încă o dată subliniază sălbăticia 
locurilor pe atunci (înaintea lui, poetul Alceu din Insula Lesbos 620 - 580 î.C. a afirmat că Antandros era aşezare 
Lelegă). Strabon a mai notat, în Geografia XIII 1:5: “Şi astăzi Gargaron este un loc anumit în părŃile de sus ale Idei, 
de la care îşi trage numele actualul oraş Gargara. Locurile regiunii Troiei Ńin de la Gargaron până în părŃile 
Strâmtorii (Dardanele) de lângă Abydos”. 
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Aşadar, la începutul mileniului III î.C., Gargarii fiind pe Ida, având şi fortăreaŃa Gherghis în Vest / spre 
intrarea din Marea Egee în Strâmtoarea dintre Asia şi Europa, au înfiinŃat Troia, în timpul domniei lui Troas - 
aşezare decisă drept capitală a Regatului de către urmaşul Ilus - şi dezvoltată puternic în mileniul următor datorită 
locuitorilor dar şi poziŃiei sale, devenită faimoasă în lume cu eroica rezistenŃă ce a avut-o prin ceea ce a rămas în 
istorie ca Războiul Troian (dintre indigenii GherghiŃi împreună cu aliaŃii lor contra invaziei Aheilor / Elenilor şi 
aliaŃii lor); la începutul Epocii Bronzului, coborârea Gherga-nilor de pe Masivul Ida a fost îndeosebi în Bazinul 
Scamandru / Karamenders, adică “Meandrul Negru”, al principalului râu ce traversa regiunea Troiei (Xanthos 
însemnând “blond” - după cum mai era ştiut Râul Scamandru - avea în Masivul Ida un izvor cald şi un izvor rece, 
însă datorită unei agitaŃii tectonice izvorul cald a încetat, în prezent fiind doar cel de apă rece). 

Încă din mileniul III î.C. a intrat în legendă ce s-a întâmplat pe Masivul Garganus cu prinŃul Ganimede, 
feciorul regelui Troas: acela ca băieŃel - era de o frumuseŃe fermecătoare - a fost răpit de un vultur pe când se afla la 
stână acolo, dispariŃia sa fiind transformată popular în credinŃa că a fost dus printre zei, să le fie paharnic. PrinŃul 
Ilus, fratele lui Ganimede, ca adult - când a moştenit tronul - a stabilit capitala Regatului în localitatea străjuită de 
Gherghis: Troia, cetatea Ilionului (o denumire legată de Il-ul - Ila / Ida - Marii Mame). O pictură din 1635 a 
Olandezului Rembrandt Rijn a redat atacul vulturului asupra lui Ganimede: 
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 Ghergarii au coborât de pe Masivul Ida / Gargaron nu numai în Gargara şi pe Valea Meandrului Negru / 
Scamandru la Gherghis, ci şi spre N, având pe Valea Aisepos vechea aşezare Skepsis 39,49 lat. N, 26,37 long. E (de 
la care se trage semnificaŃia binecunoscutului cuvânt de pricepere / perspicacitate), în ceea ce a devenit satul Turc 
denumit Eski Skisepje - localitate explorată în secolul XIX de Dr. Andreas Mordtmann - şi apoi oraşul Skepsis / azi 
Kurşuntepe, pe malul drept al Scamandrului. Strabon a notat în Geografia XIII 1:52: “Locul cel mai înalt al Idei - 
deschis vederii de jur împrejur - a fost Palai Skepsis. După Războiul Troian, fiii lui Hector şi Enea l-au strămutat la 
poale; familiile lor au domnit acolo multă vreme”. La poalele Masivului Gargarus / Ida, legendarul rege Karkabos 
- Carian, conform istoricului Francez Alfred Laumonier - a întemeiat şi Zeleia / azi Gonen 40,06 lat. N, 27,39 long. 
E (acela, corespunzător arheoloagei Turce Azra Erhat 1915 - 1982, a fost strămoşul nobilului Iapyx - nepotul regelui 
Priam - emigrat după Războiul Troian împreună cu unchiul său Enea, al cărui medic era, în Peninsula Italică / 
devenind eponimul Iapygilor din Apulia). Homer prin versurile 43 - 77 din cântul 8 al Iliadei a descris cum Zeus a 
pus în balanŃă pe Masivul Ida soarta Troianilor şi Aheilor / Danailor, care se înfruntau în Războiul Troian: 

“Haină de aur îmbracă pe trup şi ia biciul de aur, 
Care-i frumos răsucit, şi în chelnă suindu-se Zeus 
Şfichiuie zmeii pe drum. Voios ei zburând, apucară 

Calea-ntre cer şi pământ, şi-ndată sosi pe Gargaros, 
Creştetul muntelui Ida cel plin de izvoare, adăpostul 
Fiarelor, unde-i e templul şi-i fumegă altarul. Acolo 

Caii din zbor şi-i opri al lumii şi al zeilor tată 
Şi de la car slobozindu-i, ticsi nişte nori peste dânşii, 
Şi bucuros de mărire şezând după asta pe-o culme, 

Ochii-ncepu să şi-i plimbe spre tabără şi spre corăbii. 
Iată, prin corturi atunci pletoşii ahei din merinde 

Se ospătară în pripă şi-ncinseră arme viteze. 
Se înarmară-n cetate odată cu ei şi troienii, 

Care erau mai puŃini, dar totuşi stau gat-a se bate 
Pentru copii şi femei, nevoia-i silea deopotrivă. 

Vraişte poarta-au deschis, şi oastea roia, pedestrime 
Şi călăreŃi, şi grozav era durătul lor pe câmpie. 
Când dup-aceea s-apropie oştile cele-nvrăjbite, 

Prind să se-ncaiere paveze, lănci şi puteri de războinici, 
ToŃi ferecaŃi în aramă. S-ajung buricatele scuturi 
Şi se izbesc laolaltă şi-i vuiet şi larmă cumplită. 

Groaznic amestec de vaier şi chiot s-aude din gura 
Celor ce cad ori înving şi leoarcă de sânge-i pământul. 

Cât mai era dimineaŃă şi-n creştere ziua cea sfântă, 
Ploaie de-o parte şi alta curgeau zburători şi întruna 

Oameni din cete picau. Dar când era soarele-n cruce, 
Tatăl olimpic atunci destinse cântaru-i de aur, 
Puse la talgere două din sorŃile morŃii amare, 

Un-a troienilor, alt-a danailor; prinse de mijloc 
Cumpăna şi o Ńinu în văzduh. A danailor soartă 
Se-ncovoie spre pământ şi dete de rodnica glie, 

Iar a troienilor merse în sus până-n bolta din slavă. 
Zeus atunci de pe Ida vârtos începu să detune 
Şi fulgera între ahei. Iar dânşii, când asta văzură, 

Fură uimiŃi şi cuprinşi de galbenă spaimă cu toŃii”. 
În 10 III 1801, Dr. David Clarke a descris locul astfel: “Zeus observa Troia nu din altă parte decât de pe 

Gargarus. Masivul Ida are mai multe înălŃimi, dintre care cea mai mare se numeşte Gargarus. În zonă sunt mulŃi 
mistreŃi iar pe culmi se văd urme de tigri; pieile leoparzilor sunt duse paşei, la Dardanele. Piscul este dificil de urcat 
dar panorama recompensează efortul: se vede întreaga Mare Marmara şi teritoriul înconjurător, inclusiv Samotracia. 
Golful Idei / Adramyttian este foarte aproape de Masiv. Homer a reuşit să descrie cu acurateŃe şi putere regiunea. 
Peste tot pe munte foşti aventurieri au răvăşit pietrele, inclusiv ca să-şi marcheze căutările. Înspre Kuchunlu Tepe, 
de la baza vârfului Gargarus, se vede la poale Valea Scamandrului: Râu acum denumit Kaz, ca Masivul în care îşi 
are izvorul. Până sus în vârf se găsesc rămăşiŃe Antice remarcabile. Ruinele impresionează prin conturul alungit de 
circa 50 / 90 metri, interiorul fiind plin de fragmente ceramice şi cioburi de sticlă veche. În partea Nordică, o parte 
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din zidul iniŃial a rămas, înalt de peste 4 metri. După cimentul utilizat la construcŃie şi dalele coapte, groase de 10 
cm, lucrarea pare din timpul Romanilor. În extremitatea Vestică sunt resturi considerabile ale unor băi, cu pereŃi şi 
ceramică ce încă sunt întregi în multe locuri. Turcii au excavat partea Sudică, până la fundaŃia de pietre, pe o 
adâncime de peste 6 metri. După cum arată fundaŃia, cel puŃin în această parte zidurile erau duble, cu un pasaj între 
ele. Spre Nordul acestei construcŃii (probabil un templu), deasupra, erau morminte. Am intrat printr-o boltă lungă de 
aproape 13 metri şi lată de 4,50 metri şi am găsit un bazin căruia nu-i lipsea decât acoperişul. Aici sunt unele 
coloane cu diametrul de 40 cm şi bucăŃi de amfore sparte, fragmente de marmură, granit, bazalt, calcedonie albastră 
şi jasp. Am găsit doar o inscripŃie pe o bucată spartă de marmură, neoferind altceva decât indicaŃia că era în Greacă. 
În apropiere este o cornişă Dorică, de o dimensiune impresionantă, încât se poate afirma că ceva aşa de imens nu 
există în Atena. Mai sunt şi alte resturi Dorice. Mai sus, am găsit ruinele altui templu, a cărui suprafaŃă măsurată e 
de 40 / 140 metri. Aici lucrătorii au ridicat cam o sută de blocuri din piatră şi marmură, fiecare măsurând 0,45 / 1,75 
metri. Am găsit o porŃiune din fundaŃia acestui templu şi o baie, cu acoperişul încă intact, împreună cu alte 
fragmente Dorice. Oricare le-ar fi fost vechimea, situaŃia altarelor respectă cele menŃionate de Eschil şi Plutarh, 
corespunzând exact descrierii lui Homer. Conform lui Eschil, pintenul ce se extinde în câmpie şi cu ruinele sale e 
parte din însuşi Gargarus. Băile denotă existenŃa unor izvoare calde în apropiere. Templul original a fost, prin 
urmare, probabil unul vechi al lui Zeus, situat lângă înălŃimile Idei, pe un loc unde ulterior s-au acumulat acele 
construcŃii. Cea mai spectaculoasă parte se referă însă la superstiŃiile legate de piscul purtând numele Gargarus, 
menŃinut de către Antici cu deosebită veneraŃie, ca locul nemuritorilor zei. O cale spaŃioasă lată de peste 14 metri se 
iŃeşte dintre ruinele de pe Kuchunlu. Tot drumul până sus e marcat de foste lucrări; sus este o zonă mică alungită, de 
2 / 6 metri, unde se expune vechimea cea mai mare: pietrele formând conturul sunt la fel de brute ca şi cele din 
zidurile Argolis iar totul este înconjurat de dumbrava unor stejari venerabili, înconjurând vârful conului. Intrarea în 
acest perimetru este dinspre Sud. Spre răsărit şi spre apus, prin afara rădăcinilor copacilor, sunt pietre aranjate ca în 
cercurile ştiute drept druide în Anglia. De aici, priveliştea este într-adevăr minunată. Imediat înaintea ochilor se 
întinde întregul Gargarus, dând impresia - prin imensitatea şi vastitatea caracteristicilor sale - că aceia opriŃi în 
acest loc pot conversa cu persoanele stând pe pisc. O creastă îndrăzneaŃă uneşte piscul cu Kuchunlu Tepe, ca un altar 
natural al muntelui. Departe jos se vede Valea Scamandrului, ce curge spre Vest”.  

În 1816, Englezul George Stanley prin “Originea idolatriei păgâne” a explicat contextul Idei astfel: 
“Troianul Ilus era acelaşi cu hindusul Ila iar femininul Ida al teritoriului era legat de acel patriarh: obicei păstrat 
după Potop. Vârful paradisiacului Meru era denumit Ila-Vratta sau Ida-Vratta şi din masculinul Ila, respectiv 
femininul Ida şi-au primit denumirile atât oraşul Ilium, cât şi Masivul Ida. Ida a fost Meru pentru Troia; totodată, Ida 
era alintul Marii Mame. Locurile sacre circulare din piatră - ca Stonehenge - reprezentau noŃiunea orientală Ida-
Vratta, însemnând ‘lumea’ atât la hinduşi, cât şi la druizi. În mitologia hindusă, Ila apare atât la masculin, cât şi la 
feminin, pentru primii părinŃi: Marele Tată (pe scurt, Tatăl) şi Marea Mamă (pe scurt, Mama); ea era soŃia lui Ila sau 
Menu / Manu, numele ei denotând lumea, ca personificarea pământului. Cercul de pe vârful Meru a fost multiplicat 
până la druizi, reprezentând cosmosul vechii mitologii, denumit Ida-Vratta sau Ila-Vratta, însemnând ‘cercul lui 
Ila’. Pentru hinduşi Meru / Ilapu a fost ceea ce a devenit Olimpul pentru cei din Ilium. Întemeietorul Ilus a 
concretizat mitologia introdusă de Dardan; transmiterea pe Masivul Ida a hindusului concept Ida-Vratta de pe Meru 
a fost similară cu cea de pe Ararat. Diodor a informat că Zeus a fost soŃul Idei şi tatăl Dactylilor Idei / Karkinoi, 
ulterior denumirea ajungând să fie oferită şi celei mai mari înălŃimi din Creta - insula lui favorită - în peştera de 
acolo Zeus şi dispărând pentru totdeauna. Ida Cretei a fost Ida Frigiei / Troiei; ambele îşi au sorgintea în hindusa 
Ida-Vratta. Ida - însemnând pământul / lumea - a fost Mama Zeilor şi e cunoscută prin extracŃia sa orientală: s-a 
transmis post-diluvian prin eroi - începând cu Menu-Satyavrata, patronul funeraliilor - de la supremul cerc sfânt 
hindus Ida-Vratta; apelativul Muntelui Ida a ajuns printre Troiani, Cretani, GoŃi şi alŃii prin diferitele ramuri ale 
aceluiaşi neam potent plecat din Ida-Vratta - prin Bactria - de pe Muntele Meru, regiunea înaltă din N Indiei. 
Romanii şi Europenii Medievali încă îşi venerau înaintaşii Troiani, ceea ce nu era lipsit de temei: aveau aceeaşi 
origine Kuşană. Mai târziu, Ida a intrat în istoria lui Memnon din Etiopia, aşa cum a intrat şi în viaŃa lui Buda iar 
Caucazul are numeroase indicii ale aceluiaşi neam întreprinzător; fabuloasa istorie Troiană e legată de India. 
Sanctuarul de pe Masivul Ida era o reproducere clară a sacrei Ida-Vratta şi a fost dedicat Marii Mame Cybele a Idei, 
la fel cum cercul din vârful Meru era cercul Mamei hinduse Ida. Presupun că vechea superstiŃie a simulat pe piscul 
Idei un cerc de tip Ida-Vratta mai larg - aşa cum aveau hinduşii pe Meru - iar templul existent a fost conceput pentru 
reprezentare, fiind plasat în centru. Numele special al piscului Idei a fost Gargar sau Gargarus; cu acest nume 
seamănă apelarea Gor-Du pentru cerc folosit în Armenia. Ida Frigiană / Troiană era un Ararat local. Cercul Gargar 
ca o coroană de pe pisc era similar adorat în sanctuarul rotund de la Stonehenge. Vârful Ida, la fel ca Meru şi apoi 
Olimp, era sediul divin al nemuritorilor. Plutarh a menŃionat că întâi sanctuarul de pe Ida se numea Gargarus. Pe 
Ida au fost transferate nu doar copia Ida-Vratta Indiană, ci şi misterele Cybelei. Ambele nume, Gargarus (în 
Sanscrită Cor-Ghari / Gorgar) şi Ida au fost aduse din regiunea Muntelui Meru de Ilionii / Troianii veniŃi din India. 
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Vârful Masivului Ida era denumit Gargar sau ‘muntele cercului’. Conul muntelui - format de pietrele aranjate în 
jurul vârfului - expunea Ida-Vratta: Cercul Idei; fiindu-i respectată forma, reproducerea în lume s-a petrecut şi prin 
tumulii artificiali rotunzi (respectiv modelul Gorgan). La rândul său, Muntele Meru a fost strict reprezentat prin 
piramide şi zigurate”. 

Britanicul Godfrey Higgins în 1836 a făcut o paralelă între acel cerc de tip druid de pe Vârful Gargarus al 
Masivului Ida şi cel de pe Muntele Ebal - lângă Muntele Gherizim - denumit Ghilgal (în logica lingvistică din 
Galileea a inversiunii L-R fiind Ghirgar), menŃionat de Biblie în Deutoronom 11 “Când te va duce Domnul 
Dumnezeul tău în pământul acela în care mergi ca să-l moşteneşti, atunci să rosteşti binecuvântarea pe Muntele 
Garizim şi blestemul pe Muntele Ebal / Iată, aceştia sunt peste Iordan, în drumul spre asfinŃitul soarelui, în 
pământul Canaaneilor, care locuiesc pe şesul Arabah din faŃa Ghilgalei, aproape de stejarul More” şi Iosua 8:31 
“Cum poruncise Moise, sluga Domnului, fiilor lui Israel, şi de care este scris în legea lui Moise; jertfelnicul era din 
pietre întregi, asupra cărora nimeni n-a ridicat unealtă de fier şi au adus pe el ardere de tot Domnului şi au făcut 
jertfe de împăcare”. Acelaşi autor a continuat: “Cybele / Sibila a fost numită Mama Idei; acela era un titlu al Mamei 
Meru, denumită Ida-vratta (sau Cercul Idei). În partea cea mai înaltă a Idei era cercul de piatră ştiut din Sanscrită 
drept Cor-Ghari (în pronunŃie Gorgar). Cercul druid găsit de Americanul David Clarke pe Piscul Gargarus 
reaminteşte cercul găsit de Epifanie din Salamina / Cipru (în secolul IV) pe Gherazim. Suspectez Ida, Olimp, 
Gherazim, Athos şi alŃi munŃi asemenea ca locuri tip Meru: sacre pentru religia primară, cu urme distincte, ca ziduri 
Ciclopice, cercuri de piatră, Gorgane, etc., din India până la Stonehenge. Pe Masivul Ida sau Gargarus - cu cercul 
său de piatră Ghilgal / Ghirgar - zeii se întâlneau dedicându-se Nordului: Homer a scris că adunările consiliului 
conducătorilor erau în cerc, fiecare şezând lângă pilonul său. Cercul Gargarus era exact ceea ce a descris Homer. 
Numele Gargarus - aşa cum afirma şi profesorul Britanic Greaves Haughton - era o derivaŃie din Sanscrită, folosit 
pentru Stonehenge. Atrag atenŃia că Stonehenge şi Gargarus înseamnă în Sanscrită acelaşi lucru - Choir-Ghaur / 
Chor-Ghari - la fel fiind la Etrusci şi în vechea Engleză; acest nume Gargarus pentru Stonehenge e similar 
cuvântului Sanscrit şi celui folosit de CelŃi. Gargar în Anatolia dar şi în India, inclusiv Kardu sau Ararat, ca şi 
Cardo din Italia sunt la fel, însemnând inima ori acropola de sub soare, schimbarea G - C - K fiind în vechile limbi, 
înaintea inventării gramaticii, în uz constant, observată de către oricine. Cultul Sibilei era în Frigia ori Troia la fel ca 
pe Muntele Ararat; în Anatolia sunt locuri denumite similar cu cele din India”.  

ColecŃionarul American David Kenney a descris în 2008 un artefact al unui preot Anatolian Gal care o 
slujea pe Sibila (colier de argint, ce avea inscripŃionat C sau G, de el fiind prins organul sexual masculin): “Litera e 
în legătură cu profeta Cybela şi cu pintenul Masivului Ida ştiut ca Gargarus; de asemenea, are de a face cu Războiul 
Troian, fiind indicii că totodată e în legătură cu ZeiŃa Cybela şi cu premiul Roman ştiut drept coroana murală” 
(Corona Muralis era acordată celui care escalada primul zidul vreunei cetăŃi asediate - ca una dintre cele mai înalte 
distincŃii militare - acea coroană fiind a Cybelei / Sibilei, cu care întotdeauna era ea reprezentată).  
 

  
Colier Ghergar 

 
În Masivul Ida din Anatolia - acum Parcul NaŃional Kaz Dagh din Turcia - la începutul Epocii Fierului 

lucrau Karkinoi (numele metalurgiştilor Karkina, a căror confrerie misterioasă avea legături şamanice, lucrătorii - 
deoarece operau cu materia pământului - fiind astfel înzestraŃi), ce utilizau cleşti ca de crab în prelucrarea metalului 
pe care l-au descoperit; în secolul IV î.C., istoricul Ephorus / Efor din Anatoliana Cume (localitate înfiinŃată de 
GherghiŃi) a scris că “Dactilii Idei au trecut în Europa împreună cu conducătorul Minos, fiind autorii unei binefaceri 
foarte mari pentru oameni, datorită prelucrării fierului, primind onoruri nemuritoare” iar Lexiconul lui Hesychius 
din Alexandria în secolul V a explicat că erau aceiaşi denumiŃi Dactylii Idei în secolul I î.C. de către istoricul Grec 
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Diodor Sicul / identificaŃi din mileniul II î.C. până în Masivul Ida din Creta 35,13 lat. N, 24,46 long. E: e de ştiut că 
în Creta simbolurile principale ale culturii Minoice au fost securea dublă şi coarnele de taur pentru consacrare - 
ambele Anatoliene - migraŃia în Creta dinspre Anatolia intensificându-se după Războiul Troian / ce a încheiat Epoca 
Bronzului şi a deschis-o pe cea a Fierului. De altfel, ginerele regelui Cretan Minos a fost divinul Dionisie, însurat cu 
prinŃesa Ariadne; ea a avut-o ca doică pe Korkyne (după cum a afirmat istoricul Grec Plutarh, care a văzut 
mormântul doicii în Insula Naxos 37,05 lat. N, 25,28 long. E / cea mai mare din Arhipelagul Cicladelor). Strabon a 
notat în Geografia XIII 1:56 că între Gargaris (Palaia Gargara / vechea Gargara) şi Skepsis era localitatea 
minerească Andeira, ce exploata “o piatră ce arsă se preschimbă în fier, apoi coaptă în cuptor cu un anumit soi de 
pământ se schimbă în argint fals; din acesta, dacă i se adaugă aramă, iese un anumit amestec pe care unii îl numesc 
aramă de munte”. 

Aşadar, Ghergarii urcaŃi dinspre E (ajunşi din Caucaz via Capadochia şi Caria) în urmă cu 5 milenii pe 
Masivul denumit după ei Gargarus s-au răspândit - geografic şi cronologic - la poalele sale în direcŃia celorlalte 
puncte cardinale, mai ales în Gargara (S), Gherghis (V) şi Skepsis (N). 
 

Gargara 
 

 

Vestul Anatoliei 
 

Acum 2 milenii, Anticul Strabon a considerat etnografic gradul de civilizaŃie al neamurilor Anatoliene, 
când în Geografia XIII 1:25 a scris: “Platon - în Legile 3:677 - presupune că după Potop au existat 3 forme de viaŃă 
socială, prima pe culmile munŃilor, simplă şi sălbatică deoarece oamenii se temeau de apele ce acopereau câmpiile 
până spre culmi; a doua la poalele munŃilor, deoarece încetul cu încetul ei au prins curaj, pe măsură ce câmpiile au 
ieşit de sub ape. A treia este viaŃa la şes”. Pentru primul gen de viaŃă a fost dat exemplul traiului Ciclopilor, care 
populau peşterile munŃilor, pentru al doilea ocârmuirea lui Dardanos de la poalele Masivului Ida iar celui de-al 
treilea mod de viaŃă i-a corespuns domnia lui Ilos în Câmpia Troiană (“dar nici acesta n-a avut deplin curaj în 
câmpie, căci nu şi-a construit oraşul acolo unde este în prezent, ci cam cu 5 km mai sus, spre răsărit, spre Ida”). 

Datorită climatului şi motivelor comerciale, Gargarii care în timp s-au mutat de pe Masivul Ida la poalele 
sale - spre coasta Mării Egee - au întemeiat Gargara acolo, la începuturi ei rămânând în legături cu Ghergarii din 
Caucaz, inclusiv din Gargar / acum Gerger din Armenia. Vechea Gargara - Palaia Gargaros - avea încă urme 
vizibile în secolul XIX, fiind vizitată şi de istoricul German Ernst Fabricius, care a relatat că “Terasele sale aveau 
ziduri Ciclopice ce să le adapteze ca platforme pentru ridicarea caselor pe ele. Acropola din vechea Gargara era 
eliptică, închegată printr-un zid de jur-împrejur lung de 500 metri şi gros de 3 metri. În apus era poarta aşezării, lată 
de doar 2,35 metri, străjuită de un turn pătrăŃos. Acropola era împărŃită printr-un zid în 2 părŃi inegale: cea din S, mai 
mică, are fundaŃiile unei mari clădiri, probabil ale unui templu (fragmentele sunt dinaintea perioadei Grecilor). Când 
Palaia Gargaros a fost abandonată, locuitorilor noii aşezări li s-a părut dificil să-şi păstreze cultul montan şi şi-au 
făcut alt sanctuar în partea Sudică a Dealului Adatepe, la altitudinea de 260 de metri”.  
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Altar Gargar 

 
Gargara a fost populată şi de Pelasgii Lelegi, din a căror denumire a apărut Grecul “leuka” pentru “alb” - 

ei fiind strămoşii unor Licieni, Lidieni şi Spartani - care vorbeau limba Luviană (ce folosea Lud pentru Lidia, Lukka 
pentru Likia, etc.; e de observat că în Punjab / N Indiei - din fostul Bazin Ghaggar - acum cel mai mare oraş e 
Ludhiana 30,54 lat. N, 75,51 long. E). Pausanias a afirmat că înaintaşul lor Lelex a sosit din Egipt la 12 generaŃii - 
circa 3 secole - după primul Carian, adică după Gherga (de altfel şi azi majoritatea Nord Africană e albă). Strabon a 
scris în Geografia XIII 1:51: “zona fostului oraş Pedasos al Lelegilor (părăsit în timpul său) aparŃinea Gargarenilor, 
până la marea din dreptul Insulei Lesbos”; în Geografia XIII 1:58 el a precizat ce s-a întâmplat după Războiul 
Troian: “Lelegii erau alŃii decât Carianii; ei locuiau (în Pedasos din łinutul Troiei) printre supuşii lui Enea şi între 
cei numiŃi de Homer Cilicieni. JefuiŃi de Ahile, s-au strămutat în Caria şi au pus stăpânire peste locurile din jurul 
actualului Halicarnas / Bodrum. Mai târziu, pornind în expediŃii cu Carianii, ei s-au risipit prin toată Elada şi aşa le-a 
pierit neamul. În Caria întreagă şi în Milet se văd morminte ale Lelegilor, fortificaŃii şi urme de aşezări Lelege”. 

În timp, celor din Gargara li s-au alăturat locuitori din Miletopolis 40,23 lat. N, 27,47 long. E - aşezare din 
Misia, sugerând a fi fost colonie Miletană - ca de pildă învăŃătorul Antic Diotimes care a deschis o şcoală acolo (în 
secolul III î.C., Kilikianul poet Aratos a scris că acela i-a alfabetizat pe fiii Gargarianilor, deoarece conform şi 
geografului Demetrios din Skepsis “aceia au devenit semi-barbari din Eolieni ce erau”). O hartă din 1590 încă indica 
Gargara: 
 

 

 
La Gargara au fost create în străvechea limbă Troiană celebrele cărŃi ale Cybelei / Sibilei, ce au influenŃat 

decisiv lumea Antică (în mileniul I î.C. câteva au ajuns în cel mai mare templu al Romei, contribuind puternic la 
introducerea mitologiei Grecilor printre Romani). În prezent, atât vechea aşezare de pe Masivul Ida, cât şi cea 
ulterioară de la poale - după coborârea Gargarilor de acolo - au dispărut, unele ruine mai existând doar în Koca 
Kaya, la 780 de metri altitudine, unde este de pildă vizibilă statuia căzută a unui războinic local de la mijlocul 
secolului VI î.C. (creionată de arheologul German Reinhard Stupperich în 1994): 
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În “Analele lumii” din 1658 reverendul Englez James Ussher consemna că în 498 î.C. Persanul Hymees / 
Hymaies i-a subjugat pe GherghiŃii ce trăiau în jurul Troiei, incluzându-i şi pe cei din Gargara. Trebuie ştiut că la 
sfârşitul secolului IV î.C., un mare binefăcător al regiunii Troiei, inclusiv constructor de temple, el făcând şi un 
teatru cu 8000 de locuri în Ilion - rămas consemnat prin inscripŃiile în piatră - a fost filantropul Malousios din 
Gargara. În secolul IV, poetul Quintus din Smirna / Izmir a indicat că Gargaris / Gargaros încă era aproape de 
culmea Gargaron a Masivului Ida. 
 

 
SchiŃa aşezării Gargara II 

 
GherghiŃii au marcat vechea toponimie a zonei Troiei în 2 łinuturi ale aceleia: în łinutul Ilionului din 

Sudul regiunii Troia, pe Masivul Ida prin Gargara I de la Vârful Gargaron / Gargarus, apoi mai jos în altitudine 
cu 1 km prin Gargara II şi la poale, pe Ńărmul mării, prin aşezarea Gargara a fermierilor Ghergari, respectiv în 
Gherghi / Gergis I (lângă care a apărut oraşul Ilionului: cetatea Troiei) şi în łinutul Lampsakos / Lampsacus din 
Nordul regiunii Troia, străbătut de Râul Chiergi, prin Podgoria Gergithion / Gergithium - de pe Ńărmul Darda-
nelelor până la łinutul Ilionului - o plantaŃie serioasă de struguri, pentru masa şi vinul Troianilor. Gargara I (Palaia 
- adică vechea - Gargara) la mult timp după întemeiere a fost scrisă şi Gargarou:  
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În 1740, Dr. Francois Bellaner din Sorbona a acordat atenŃie GherghiŃilor Troiani în eseurile sale critice: 

“La Vest de GherghiŃi şi Teucriani era localitatea Rhoeteion, ce conform lui Herodot era pe stânga armatei lui 
Xerxes când a mărşăluit de la Pergamul lui Priam la Abydos, ca şi Ophryneion şi Darda-nelele, căci pe dreapta erau 
GherghiŃii şi Teucrianii: în Troia, ce se întindea până la coasta Helespontului / Darda-nelelor şi la înălŃimea unde 
era mormântul lui Ajax (corespunzător şi lui Strabon); Herodot a mai afirmat că acela şi-a condus armata pe coastă 
aproape de GherghiŃi / urmaşii Anticilor Teucriani sau Teucri. Din acestea se înŃelege că locuitorii Ilionului erau şi 
Teucriani, ei trăind şi în interiorul regiunii Troiei. GherghiŃii erau descendenŃii vechilor Teucriani, însă diferiŃi de 
persoanele ce îşi păstrau numele tot de Teucriani. GherghiŃii erau rămăşiŃe ale Anticilor Teucriani. Unde erau 
plasaŃi GherghiŃii menŃionaŃi de Herodot? Au avut pe coastă mai multe târguri şi localităŃi cu denumirile de 
GherghiŃi / Gherghite sau Gherghete? În Misia, în apropierea izvorului Râului Caicus, a existat localitatea 

Ghergheta / Gergethe menŃionată de Strabon, unde Attalus i-a mutat pe GherghiŃii din Troia după ce le-a distrus 
oraşul. În łinutul Lampsakos a existat un loc plantat cu viŃă-de-vie, denumit Gergithion; de asemenea, mai existau 
GherghiŃi în łinutul Cume. A fost o localitate denumită Gergethes (la plural feminin); de unde provenea Cefalon 
Gherghetianul / Gergethien? Aproape de Larissa, lângă Cume, era un loc denumit Gergithion. Totodată, exista o 
localitate Gherghi în Troia, distrusă de Attalus, din care au plecat Gherganele pentru a locui lângă izvorul Caicus. 
Tit Liviu a pomenit de ‘oraşul Ilion dintre Rhoetium / Rhoeteion şi Gergithium’. Acea plasare Vest - Est 
corespundea celei a lui Xerxes, din stânga şi dreapta. Geograful Ştefan a declarat că Gherghi / Gergis era un oraş 
Troian, ca genitivul lui Gergithos, care a fost un cetăŃean al acelei localităŃi, la fel după cum Gergithia i-a fost 
cetăŃeană. În acel oraş - sau în vecinătatea lui - s-a născut profeta denumită Sibila GherghiŃa (profeta despre care 
LactanŃiu ştia că s-a născut în regiunea Troiei, în satul Marpesso / Marpessus de lângă oraşul Gergithium / 
Gergithe, ceea ce este nominativul singular al GherghiŃilor şi nu acuzativul plural utilizat de Herodot). Potrivit lui 
Athenaus, o localitate Gergithe / Gherghita a fost pe partea cea mai apropiată de Troia a Masivului Ida, iniŃial 
denumită Gherghina / Gergina şi apoi Gergitha. Aceste autorităŃi în domeniu dovedesc clar că în Troia era oraşul 
Gergithe, la răsărit de Rhoeteion, de Ophryneion şi de Dardanele, în imediata apropiere a CetăŃii Troiei / Ilionului, 
lângă Masivul Ida; acest oraş, locuit de GherghiŃi, e posibil să fi fost ceea a rămas din Anticii Teucriani, deoarece ei 
au locuit acel Ńinut, ei fiind cei din dreapta lui Xerxes atunci când acela a mers de la Sud spre Nord, către Abydos. 
Domnul Martiniere a spus că totuşi cuvântul Gergetha e clar despre GherghiŃii din łinutul Lampsakos, el 
adăugând că ‘toŃi Eolii ce locuiau coasta Iliumului / Troiană proveneau din Sud, GherghiŃii categoric fiind pe coasta 
Darda-nelelor’. Câte greşeli în aşa puŃine cuvinte! Domnul Martiniere nu ştie geografie Antică nici când e dedusă 
chiar din autorii Greci. În primul rând, toate localităŃile menŃionate de Herodot au fost enumerate de la Sud la Nord, 
în ordinea dinspre locul unde era Herodot, ceea ce face imposibilă prezenŃa GherghiŃilor atât de-a lungul Darda-
nelelor, cât şi în łinutul Lampsakos, aşa după cum consideră domnul Martiniere. Xerxes când a înaintat dinspre 
Râul Caicus n-a avut în dreapta sa łinutul Lampsakos: pe orice hartă a Darda-nelelor se poate observa asta 
(GherghiŃii erau la Sud - şi un pic Est - de łinutul Lampsakos, ce la rândul său era la Nord şi puŃin Est de 
Rhoeteion, Ophryneion şi Abydos); prin urmare, GherghiŃii şi Teucrianii n-au fost prea departe de acele 3 localităŃi. 
GherghiŃii trebuie plasaŃi în dreptul Rhoeteion şi Ophryneion iar Teucrianii în Nordul GherghiŃilor, în dreptul 
Ophryneion şi Darda-nelelor. Ceea ce Herodot a enumerat de la Sud spre Nord pentru localităŃi era valabil şi pentru 
GherghiŃi întâi, la Sud iar apoi pentru Teucriani, la Nord. Herodot a spus că Eolii / Aeolii locuiau Iliada / Iliumul; el 
n-a vorbit despre coasta Iliumului. Domnul Martiniere s-a raportat doar la versiunea Latină. Iliada locuită de Eoli 
pare acelaşi pământ pe care Herodot l-a denumit teritoriul Ilionului. Acel teren al Iliadei / Ilionului n-a fost precis 
delimitat, fiindcă el a spus că armata a mers din Lidia la Caicus, în Misia; de la Caicus, având Muntele Cane pe 
stânga, a mărşăluit până în oraşul Carine şi de acolo, prin Câmpia Thebei - trecând pe lângă localităŃile Pelasge - 
având Masivul Ida pe stânga, a intrat pe pământul Iliadei, prin Valea Scamander, la Nord de Râu având pe stânga 
Rhoeteion şi Ophryneion, pe dreapta GherghiŃii şi Teucrianii iar în faŃă destinaŃia Abydos. Astfel, domnul 
Martiniere a concluzionat că GherghiŃii şi łinutul Lampsakos erau de-a lungul Darda-nelelor, adică pe Ńărm. 
Lampsakos şi Gergithion / Gergithe într-adevăr erau pe coastă, însă GherghiŃii la care a făcut referire Herodot nu 
erau din łinutul Lampsakos, ci erau din łinutul Ilionului”. 

E de ştiut că în Războiul Troian la Rhoeteion / Rhoiteion - azi Baba Kale 40 lat. N, 26,18 long. E - a fost 
îngropat Aheul Ajax, fratele vitreg al lui Teucer, loc cucerit în 190 î.C. de comandantul Roman Livius, care l-a 
indicat drept “Gergithium Roeteum: de mare memorie”. Strabon în Geografia XIII 1:51 a notat că în timpul său 
“łinutul constând din districtele Antandria, Cebrene, Hamaxitus şi Neandria, până departe peste mare în Insula 
Lesbos, aparŃine celor din Gargara şi Assos” (Antandria - zona localităŃii Antandros 39,34 lat. N, 26,47 long. E - 
era cea mai apropiată de Gargara, între ele fiind Muntele Killaion: conform lui Strabon, denumirea era o rezonanŃă 
Kilikiană / Ciliciană). Epafrodit afirma că localitatea Gargara de pe munte - Palaia Gargara / respectiv Gargara I - 
era la genul neutru însă cea de la poale, Gargara II, era feminină. În mileniul I au fost cunoscuŃi episcopi 
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Gargarieni, ca: Ion în 518, Teodor în 553, Efrem în 878, ş.a. (sediul episcopal era în Gargara). E de remarcat că 
de-a lungul timpului Gargara a fost cunoscută şi cu denumiri ca: Gargaros, Gherghi, etc.  
 

Gherghis 
 

În V Anatoliei terenurile Gherga din mileniul III î.C. erau îndeosebi pe Valea Meandrului - la E de Milet, 
până după aşezarea Gherga - iar în N, Pelasgii Ghergani se găseau până pe Masivul Ida în vecinătatea căruia au 
ridicat Troia, inclusiv în aşezarea Gherghis în apropierea căreia au întemeiat oraşul Ilion, pe Valea Meandrului 
Negru (Scamandru / Scamender). Cetatea Gherghis / Ghergithus a fost în aceeaşi zonă cu aşezarea Gargara, adică 
în łinutul Troiei unde trăiau Gargari / Ghergani, lângă Dardanus centrele Gargara şi Gherghis fiind cele mai 
vechi din Troia. Astronomul Heraclide din Pont (390 - 310 î.C.) a afirmat că în Gherghis / Ghergitha a existat 
Sibila până “în timpul lui Solon şi Cyrus” (adică secolul VI î.C. / când colonişti din cetatea lui au întemeiat Callatis / 
Mangalia). La sfârşitul secolului IV î.C., Cipriotul Clearchus din Soli a indicat în lucrarea sa despre Gergithios că 
numele iniŃial al aşezării Gherghis din regiunea Troiei a fost Gherghina / Gergina. Istoricul Roman Tit Liviu 59 
î.C. - 17 (care a lăsat cea mai completă istorie a Romei de la întemeiere) a consemnat că la începutul secolului II î.C. 
ruinele localităŃii Gherghis - notată Latin Gergithum, la fel după cum era notată şi Podgoria GherghiŃilor din 
apropiere ce o aproviziona - erau adiacente oraşului Ilionului, fiind cinstite de Romanii mândri că strămoşii lor 
proveneau de acolo. Geograful Pausanias a vizitat Gherghi / Gherghis în secolul II - acolo în timpul său, în ceea ce 
a fost o puternică aşezare, mai trăiau printre ruine doar 60 de locuitori - menŃionând solul roşiatic din zonă şi 
apropierea de Râul Aidoneus / Aides, ce se pierdea în pământ (particularitate asociată cu infernul, denumirea Greacă 
“Hades” provenind de acolo, personificarea fiind prin zeul morŃilor, fratele mai mare al lui Zeus, nimfa Gorgyra 
fiind echivalată cu stăpâna infernalului râu subteran Styx, de la limita lumii de dincolo, Hades iar Cerber / 
Kerberos fiind paznicul intrării în infern); de exemplu, Tratatul de la începutul secolului XIII î.C. al Troianilor cu 
HitiŃii - înaintea Războiului Troian - a fost sub patronajul divin Kaskal.Kur din Troia, nume identificat ca Ghergan 

de către cercetători (denumirea era utilizată în Babilon pentru fenomenul acvatic subpământean iar în Sumer tema 
coborârii în infernul apei provenea de la vechii şamani Kargani / Gurgani din jurul Lacului Baikal, cel mai adânc 
din lume). Localitatea Gherghis era strategic amplasată; în vecinătate avea Fortul Petra, pe Dealul Fulu Dagh, ca 
protecŃie a oraşului Ilion. Exploratorul Francez Jean Lechevalier în 1785 a constatat că Gherghi / Gergis a fost mai 
veche decât Troia; cetatea a avut ziduri serioase, aşa cum apar pe o stampă realizată în 1878 pe Dealul Bounar Bachi 
/ Bunarbashi (Bally Dagh) din regiune: 

 

 

 
Mormintele regelui Priam şi primului său născut Hector sunt la Gherghis, pe acel Deal Bali Dagh (în 

cursul Războiului Troian - când a fost convenit un armistiŃiu de 2 luni pentru funeraliile ambelor părŃi - Priam a pus 
cenuşa fiului său Hector într-o urnă de aur, a învelit-o în purpură şi a depus-o în mormântul peste care a ridicat un 
tumul plantat cu ulmi, apoi şi el ajungând lângă fecior / locuri explorate de arheologi începând din secolul XIX; 
preotul Dares - care a fost printre slujnicii înmormântării - a lăsat consemnat că lângă era principala Poartă a Troiei / 
ce era străjuită de FortăreaŃa Gherghis). Priam a fost ucis de fiul lui Ahile, care a ucis-o apoi şi pe fiica aceluia, 
prinŃesa Polyxena, la mormântul tatălui său Ahile de pe promontoriul Troian. După Războiul Troian, mărturiile 
Antice au reŃinut că aşezarea a fost reîntărită cu Gherga-nii deportaŃi din regiunea Troiei în Cipru, care - atunci când 
au prins ocazia - s-au întors din exil în strămoşescul lor Ńinut. Precedat de Britanicul John Cramer în 1832, care a 
editat la Universitatea Oxford o descriere amănunŃită geografică şi istorică a locurilor, umblând şi pe Valea 
Chiergee din fosta Podgorie Gherga / Gergithium, Râu ce se vărsa în Dardanele lângă Lampsacus, Germanul 
Henry Schliemann în 1881 - când a publicat faimoasa sa cercetare a Troiei (comoara de aur descoperită de el în zonă 
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era din a doua jumătate a mileniului III î.C.) şi a asociat simbolul Svasticii de pe principalul altar de acolo cu Arianii 
din N Indiei - a menŃionat că a găsit cetatea Troiei cu ajutorul localizării Gherghis; în “Ilios, oraşul şi Ńara 
Troianilor: rezultatele cercetărilor şi descoperirilor” el a scris: “În S am aflat de la prietenul meu, arheologul Maltez 
Frank Calvert (care a săpat zona în 1853), despre ruinele fortificate că aparŃineau Anticei aşezări Gherghis. 
Conform lui Herodot / Istorii 7:20, înaintea Războiului Troian locuitorii din Gherghis - care erau urmaşii regelui 
Teucri - împreună cu Misienii au trecut Bosforul în Europa şi au cucerit tot N Balcanic, ajungând până la Marea 
Ionică, în S atingând Râul Peneios (ce curge din Pind în Marea Egee, având gura lângă Muntele Olimp, în Valea sa 
fiind Tricala şi Meteorele / ce au fost puternic populate, încă din acele vechi timpuri, de Gherga-ni). Corespunzător 
lui Strabon, acei Misieni au fost Tracii, care au ajuns astfel din Asia în Europa. AtenŃie specială merită denumirile 
Teucriane pe care Homer le-a legat de Troia sau oamenii săi: având aşezarea Gherghis în Troia, se pot conecta 
Homericul Gargaros - din Iliada 8:48 - şi Gorgythion, fiul lui Priam. HitiŃii atunci dominau Asia Mică până la 
Eufrat, fluviu al cărui mal era graniŃa districtului Carche-miş / Gherga-miş; acolo aliaŃii HitiŃilor - consemnaŃi cu 
cea mai mare fidelitate de către Egipteni - erau cei mai reprezentativi militari V Anatolieni: Dardanii, cei din Misia, 
Lidia, Likia şi Kerkeş sau Ghergheş / nume ce amintea GherghiŃii din regiunea Troiei (sufixul ’ş’ a fost schimbat 
de Greci în ’Ń’)”.  
 

 
Harta lui Henry Schliemann 

 
Istoricul Herodot a descris Troiana Gherghis ca un loc de mare putere Antică, cu o vechime impresionantă. 

Xenophon a scris că la începutul secolului IV î.C. Gherghis încă era o aşezare de forŃă, cu turnuri măreŃe / foarte 
înalte şi o Acropolă (localitatea avea un Templu închinat lui Apollo Gergithius, ce adăpostea mormântul primei 
profete Sibila / Cybele - denumită de aceea GherghiŃia - de mare importanŃă în vechea lume Greacă şi Romană) şi 
controla politic inclusiv comunitatea învecinată din Skepsis; când sisiful Spartan Dercylidas a jefuit Gherghis, a 
găsit atâŃia bani cât să întreŃină 8000 de soldaŃi pe timp de un an (el a profitat de faptul că tiranul Midias din Skepsis 
/ Schepsis şi-a omorât cumnatul şi soacra - nobili Dardani - care îşi aveau acolo averea; apoi jefuitorul totuşi a 
întărit fortificaŃia localităŃii). Însă în 218 î.C. mai ales femeile de acolo au fost forŃate de către Attalus / Atal, 
comandantul cetăŃii Pergam, să se mute departe spre E - unde au înfiinŃat o nouă aşezare, cu acelaşi nume, la izvorul 
Râului Caicus - şi aşezarea Troiană Gherghis / Gergis I şi-a încetat atunci existenŃa, fiind distrusă de acela (astfel că 
în compendiul publicat în 1996 de Universitatea Californiei despre aşezările Greceşti, la izvorul Râului Caicus / 
Kaikos - pe Valea căruia era Pergam - a apărut Gergitha, nu Gergithion din Teritoriul Lampsakos / Lapseki sau 
Gergis de lângă Ilion); lângă izvorul Caicus / Caicos, la N de Kirkagac este Gertze, acum Yirce / Yirca 39,11 lat. 
N, 27,39 long. E, loc sugerat de savanŃi - printre care şi profesorul American Getzel Cohen în 1995 - ca fosta aşezare 
Gherghi II (cu un secol înainte, geologul German Alfred Philippson a descoperit în defileul de acolo sarcofage 
inscripŃionate). Strabon a scris în Geografia XIII 1:70: “Aproape de izvoarele lui Caicos este satul Gherghitha în 
care i-a mutat Attalos pe GherghiŃii din Troada când le-a cucerit Ńinutul”, el precizând că noua aşezare denumită 
Gergithes / Gherghite era la plural feminin, însemnând localitatea GherghiŃelor. După cum au afirmat de pildă 
Anatolienii Nicander din Colophon care a scris în secolul II î.C. “Georgica” (ce l-a inspirat pe poetul Roman 
Vergiliu pentru lucrarea cu acelaşi nume) şi Partenie din Niceea în secolul I î.C. (profesorul Grec al aceluiaşi poet 
Roman Vergiliu), Kefalon / Cefalon din Gherghis a fost contemporan Războiului Troian, lucrarea sa “Istoria 
Troiei” făcându-l celebru după un mileniu pe Hegesianax în Alexandria Troiei, care - luându-şi acel pseudonim la 
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sfârşitul secolului III î.C. - a rescris-o ca “Troica” (de pildă, în secolul I î.C. însemnările au fost considerate de către 
Dionisie din Halicarnas 60 - 7 î.C. ca foarte valoroase istoric despre Troia); e de ştiut că Alexandria Troiei a fost 
numele dat oraşului Kebren în 306 î.C. în memoria împăratului de către Antigon, fost general al lui Alexandru cel 
Mare iar Hegesianax, neautohton al localităŃii, era curtean al lui Antiohie cel Mare (regele seleucid - al unuia dintre 
statele succesoare Imperiului Macedonean - cel care a oferit azil generalului Cartaginez Hannibal), documentele lui 
Chefalon / Cefalon fiind în arhiva celor colectate de la Gherghi, din apropiere, salvate de la distrugerea din 218 î.C. 
a aşezării. Din păcate, lucrările ambilor - ale lui Cefalon şi Hegesianax / care a adăugat şi evenimente ulterioare 
Războiului Troian - s-au pierdut, rămânând doar relatări indirecte despre cele consemnate (în timpul lui Athenaues 
9:49, adică la începutul secolului III, încă existau): între altele, de exemplu a fost menŃionat că nepotul lui Priam, 
Askanios - fiul lui Enea - a restaurat Gherghis, Troia, Skepsis şi alte localităŃi din regiune distruse de Războiul cu 
Aheii / Elenii (Skepsis a primit la un moment dat şi colonişti Ghergani din Milet) şi că Troianul Enea după Război 
s-a deplasat spre V, urmaşul său “Romos” ajungând să fondeze cetatea Romei. Se ştie că Enea s-a născut pe Masivul 
Ghergar Ida şi s-a căsătorit cu prinŃesa Creusa / fiica lui Priam iar în ceea ce e acum Italia fiul lor a fondat Alba 
Longa 41,44 lat. N, 12,39 long. E, reşedinŃa de pe malul Lacului Albano - la poalele Muntelui Alban din S Romei - 
locul unde după mai multe generaŃii s-au născut gemenii Romulus şi Remus. George Grote în “Istoria Greciei” din 
1851 scria: “Herodot a notat că locuitorii aşezării Gherghis ocupau o porŃiune din N Masivului Ida, la răsărit de 
Darda-nele, ca rămăşiŃe ale Anticilor Teucriani (în concepŃia lui, ei erau Troianii descrişi în Iliada); denumirea 
Teucrianilor s-a pierdut, păstrându-se doar în scrieri ca ale lui Kefalon din Gherghis (al cărui loc de naştere se pare 
că a fost oraşul Gherghis ori era dintre GherghiŃii de lângă Cume) sau Hellanicus din Lesbos / scriitor din secolul 
V î.C., de la care a trecut la poeŃii ulteriori şi la epica Latină. A existat de asemenea o localitate numită Gherghita 
lângă izvorul Râului Kaikus, deci în Misia. Corespunzător lui Strabon, GherghiŃii de lângă Cume s-au aşezat pe 
Masivul Ida, la Gherghi / Gargara. Probabil că locuitorii ne-Eleni, atât din zona Cume, cât şi din zona Ida, erau 
înrudiŃi, cei ajunşi pe Ida fiind deja Greci, contribuind astfel la conversia acelui loc din Teucrian în Grecesc. Într-una 
dintre dislocările violente - devenite frecvente în Anatolia mai ales în timpul succesorilor lui Alexandru cel Mare - 
populaŃia Teucriano-Greacă a GherghiŃilor Masivului Ida a ajuns până la izvorul Kaikus datorită lui Attalus, 
conducătorul Pergamului”. (E de ştiut că valoroasa bibliotecă a filozofului Aristotel - care era însurat lângă 
Gargara, în Assos - a fost îngropată la Skepsis de teama lui Attalus şi din acea cauză s-a deteriorat grav, de 
umezeală şi carii).  
 

Podgoriile Gherga 

 
GherghiŃii dintre Sfântul Masiv Gargaron / Ida şi Strâmtoarea Darda-nelelor au beneficiat timp 

îndelungat de struguri şi vin, producŃii furnizate de pildă în mileniul II î.C. curŃii Troiane şi în mileniul I î.C. curŃii 
Persane. Podgoriile Gherga - generic denumite în vechea Greacă Gergithion - în timp s-au întins pe coasta V 
Anatoliană de la delta Râului Gediz la Golful Idaios (în spaŃiul căruia e Insula Lesbos 39,10 lat. N, 26,20 long. E), 
pe malul Darda-nelelor, până în N la ceea ce Latin a rămas ştiut drept Gergithium.  

O foarte veche Podgorie Gherga a fost la Gargara - denumită şi Gargaris - pe malul Golfului Idaios / 
Adramyttenos, azi Edremit, pe un loc unde a apărut portul Cebni; Tabula Peutingeriana a indicat importanŃa 
Gargarei prin 2 turnuri, pe drumul dintre Antandros şi Assos: 
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La sfârşitul secolului VI î.C., geograful Grec Phileas a plasat Gargara între Assos şi Antandros iar în 

secolul IV î.C. istoricul Ephorus din Cume (principalul port al Eoliei) a reconfirmat vecinătatea Gargara cu 
localitatea Assos / azi Behram 39,29 lat. N, 26,20 long. E; în secolul I, Strabon a scris în Geografia XIII 1:58 
“Gargara a fost întemeiată de cei din Assos, fără să aibă o populaŃie înfloritoare”. Podgoria era în strânsă legătură 
cu aşezarea Gargara II de la poalele Sfântului Munte Gargar / Ghergar Ida; zona a fost proverbială în vechime 
pentru fabuloasa ei fertilitate: e binecuvântată de 2 climate blânde, iarnă caldă şi respectiv vară însorită, cu o bogăŃie 
de izvoare tot anul (irigarea în solul vulcanic face capabile recolte repetate şi abundente, de care se minunau şi 
localnicii Ghergari, zona acum fiind cea mai productivă în domeniul măslinelor a Turciei). Poetul Vergiliu Maro / 
Vergiliu a menŃionat în Georgice fertilitatea Gargarei (urmat de Ovidiu 43 î.C. - 18, Seneca 4 î.C. - 65, Sidonius 
Appolinaris 430 - 489 şi alŃii, ca referinŃă agricolă exemplară); de pildă, în prima carte a Georgicelor (Agricultura, 
versurile 100 - 103), în traducerea din 1906 de la Tismana a poetului Român George Coşbuc, apare:  

“Umedă vară să cereŃi, plugarilor, însă senină 
Iarna. De-o iarnă cu praf e vesel şi câmpul cu ierburi, 
Vesel şi grâul. Iar Misia n-are nicicând mai bogate 

Spice, de holdele lui se miră chiar însuşi Gargarul”. 
LocaŃia a fost plasată de geograful German Alfred Philippson (care a studiat zona începând cu 1887) după 

cum se poate observa pe harta următoare: 
 

 

 
La începutul secolului V, Nord Africanul Macrobius a analizat ce a scris Vergiliu în secolul I î.C. în 

Georgice, prin cartea V din “Saturnalia” (în traducerea din 1960 de la Timişoara a lui Gheorghe Tohăneanu, pentru 
Academia Română): “Gargarele sunt în Misia, care este o provincie a Hellespontului. Numele ‘Gargara’ este un 
plural, pentru că atât creasta Muntelui Ida, cât şi oraşul de sub acelaşi munte poartă acest nume. Despre vârful 
muntelui, Homer se exprimă în Iliada 7:47 astfel: ‘sosi pe Gargaros, creştetul Muntelui Ida cel plin de izvoare, 
adăpostul fiarelor’. Acelaşi Homer - în alt loc, Iliada 14:346 - se exprimă mai limpede: ‘În tihnă dormea pe 
Gargaros părintele Zeus’. Epicharm, poet din vremi bătrâne (secolul V î.C.), spune în opera sa ‘Troienii’: ‘Zeus - 
stăpânul - locuia pe Gargaros, vârf acoperit de zăpezi’. Din aceste pasaje rezultă că vârful Muntelui Ida se numeşte 
Gargara. Voi înşira acum pe cei care au vorbit de o aşezare Gargara: Ephorus - istoric de largă faimă - zice în 
cartea V: ‘Gargara este aşezată lângă Assos’. Nu numai Ephorus, ci şi Phileas - vechi scriitor - în cartea intitulată 
‘Asia’ aminteşte că: ‘Lângă Assos este Gargara, aproape de Antandros’. Se citează şi o carte de elegii, a lui Aratus 
(secolul IV î.C.), în care se pomeneşte de un oarecare poet Diotimos: ‘Îl plâng pe Diotimos, care - şezând pe 
bolovani - tălmăceşte copiilor Gargarieni buchiile’. Din acestea aflăm şi de numele cetăŃenilor, care se cheamă 
Gargarieni. S-a dovedit, aşadar, că numele ‘Gargara’ înseamnă când vârful muntelui, când oraşul de la poalele 
acestuia. Vergiliu vorbeşte de oraş, nu de vârful muntelui. Să cercetăm acum de ce a menŃionat Gargara ca un loc 
bogat în roadele pământului. Se ştie - în adevăr - că Misia întreagă se bucură de foarte bogate recolte, datorită 
umidităŃii solului. De aceea şi Vergiliu, după ce în versuri vorbeşte de veri umede, adaugă: ‘Cu nici o podoabă nu se 
făleşte atât de mult Misia’. Parcă ar zice: orice Ńinut - având ploi la timp potrivit - va dobândi rodnicia câmpiilor 
Misiei. Iar când Homer spune ‘Ida cea plină de izvoare’ înŃelege ogorul de sub munte. Gargara se bucura deci de 
atât belşug de roade, încât cine voia să exprime un ‘număr mare’, o ‘mulŃime imensă’, reda aceasta prin ‘Gargara’. 
Martor este Alceu (poet din Insula Lesbos, de la sfârşitul secolului VII î.C. şi începutul secolului VI î.C.), care într-o 
tragicomedie grăieşte astfel: ‘Am întâlnit pe câmp foarte mulŃi, ducându-se la serbare; să fi fost vreo 20. De pe o 
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măgură văd o mulŃime de oameni, aşezaŃi în cerc: Gargara’. Precum se vede, e limpede: Alceu a întrebuinŃat 
cuvântul Gargara cu sensul de ‘mulŃime’. Tot astfel, Aristomenes în fabulele sale: ‘Înăuntru, avem o mulŃime de 
oameni (Gargara)’. Iar comicul Aristofan - cum este el bun de glume - alcătuieşte (la sfârşitul secolului V î.C.) din 
Gargara ‘mulŃime’ şi produce un cuvânt nou pentru nisip, voind să arate un număr infinit; astfel, în comedia sa 
‘Acharnienii’ spune: ‘Durerile mele sunt nenumărate, ca nisipul mărilor’. Şi Varro - în satirele sale - a întrebuinŃat 
deseori vorba respectivă, pentru a indica o mulŃime. Aristofan însă a adăugat Gargara pentru a exprima o mulŃime 
imensă. Aşadar - după cele discutate aici - sensul versurilor lui Vergiliu este acesta: ‘Dacă mersul vremii ne dă o 
iarnă senină şi o vară ploioasă va fi cu mare priinŃă roadelor; aceste condiŃii atmosferice sunt atât de necesare 
ogoarelor, încât, fără ele, nici faimoasele pământuri - atât de fertile, prin natura lor - nu vor răspunde numelui lor de 
rodnicie’. După Misia, citează pe nume Gargara. Pare - în adevăr - că oraşul acesta, aşezat în vatra Muntelui Ida, 
este irigat de apele care coboară dintr-acolo şi astfel poate să nu prea ducă dorul ploilor de vară. Pentru ca să întărim 
interpretarea pe care am dat-o acestui text, că - în adevăr - sunt umede nu numai łinutul Gargara, vecin cu Muntele 
Ida, ci şi câmpiile întregii Misia, putem aduce martor pe Eschil: ‘O! şi voi, ape Misiene!’ Am arătat, în discuŃiile 
noastre de aici, ce a luat Vergiliu de la Greci”. Din această geneză Ghergară a apărut şi la Români verbul de a se 
“agrega” pentru adunarea în mulŃimi / aşa după cum filologul Român Treboniu Laurean 1810 - 1881 a explicat 
pentru Academia Română în DicŃionarul limbii române din 1871 (ori s-a ajuns la spiritul gregar - al grupării în 
cârduri - ce îndeamnă la pierderea individualităŃii în mijlocul mulŃimii, ajungând până la cârdăşie / adică însoŃirea 
pentru fapte ilegale); strângerea în “gârguri” / “gherguri” - ori cârduri - a dus prin Etruscul terg, după cum a 
explicat în 1998 Lazăr Tonciulescu, la denumirea de târguri în răsăritul European / din Balcani până în Finlanda: de 
exemplu, oraşul Turku e numit aşa fiindcă Medieval era mare târg (de altfel şi Ńarcul - locul îngrădit pentru 
animale - echivalat cu Iranianul “cark”, Albanezul “thark”, preluat de Ruteni drept “carka”, etc. este un exemplu 
similar cu cel al târgului). În capitolul următor - 21, “Despre diferitele soiuri de pahare” - Macrobiu a scris: 
“Adesea Vergiliu dă paharelor nume Greceşti; iată exemple de Karkesion din Georgice (4:380-381): ‘Ia aceste 
pocale Karkesia pline cu vin Meonian (adică Lidian) / Să le închinăm oceanului’. În alt loc (Eneida 5:77): ‘Atunci 
varsă, după datină, în cinstea lui Bachus / Dionisie, 2 cupe (Karkesia) de vin curat’. Ce formă aveau? Şi cine a 
amintit de ele? Nimeni nu cercetează, ci fiecare se mulŃumeşte să ştie că sunt pahare, de diferite soiuri. Privind 
Karkesia, al cărui nume nu ştiu de va fi găsit vreodată la vreun scriitor Latin iar la cei Greci foarte rar, nu văd 
pentru ce nu se îndeamnă nimeni să cerceteze: ce-i cu aceste cuvinte străine? Karkesium este o cupă cunoscută 
numai Grecilor. Pherekydes aminteşte de ea în ‘Istoria’, spunând că Jupiter / Zeus a dăruit Alcmenei - drept preŃ 
pentru dragoste - un Karkesium de aur (ea l-a născut pe Hercule, fiul lui Zeus). Karkesium este un vas zvelt, puŃin 
îngustat pe la mijloc, având toarte uşor reliefate dar prelungindu-se din vârf până la picior. Asclepiades, bărbat care 
se distinge printre Greci prin cultura şi temeinicia pregătirii sale, crede că vorba Karkesium vine dintr-un termen 
marinăresc. În adevăr, spune dânsul, partea de sus a pânzelor corăbiei se numeşte Karkesium, de la care - spre 
ambele părŃi ale pânzei - pleacă aşa-numitele ‘coarne’. Dar nu numai Asclepiades a pomenit de acest gen de pahare, 
ci şi alŃi poeŃi iluştri, cum e poeta Sappho (din Lesbos, secolul VI î.C.), care zice: ‘ToŃi aveau Karkesii şi făceau 
libaŃii’. Cratinus (secolul V î.C.) în comedia sa a pomenit: ‘Avea un veşmânt unicolor, o haină şafranie, un 
Karkesium pestriŃ’. Iar Sofocle (tot în secolul V î.C.), în piesa întitulată ‘Tyro’: ‘La masă, lângă mâncăruri şi 
Karkesii’. Asta aveam de spus despre Karkesii, necunoscute Latinilor şi menŃionate numai de scriitorii Greci”. 

În paralel, Ghergarii / GherghiŃii au dezvoltat la Nord de Gargara şi Gherghis - până pe coasta 
Dardanelelor, în łinutul Lampsacus / azi Lapseki 40,20 lat. N, 26,41 long. E - celebra, în Antichitate, Podgorie 
Gergithium: vinul său era de calitate şi în cantitate mai mare decât cel produs în Gargara; în mijlocul Podgoriei 
GherghiŃilor, pe Colina Tereia / azi Jali Dagh, era Templul Mamei Zeilor, Kybela. Istoricul Britanic Walter Leaf a 
scris în 1912 despre Gergithion / Gergithium în contextul topografiei Văii Scamandru: “La N de Dardanos sunt 
dealuri paralele cu Ńărmul; în spatele acelora, GherghiŃii / Gergithai trebuie să fi trăit în aşezări mici, în unele 
ocupându-se de turmele lor, în altele producând cherestea. Acele dealuri în mare vechime fără îndoială erau puternic 
împădurite cu pini şi stejari; nu se puteau dezvolta mari localităŃi decât în vecinătatea minelor de aur de la Abydos. 
Teritoriul GherghiŃilor trebuie să se fi întins pe o distanŃă considerabilă spre Nord; în łinutul Lampsacus a fost o 
regiune ce era denumită Gergithion, faimoasă pentru vinurile sale. Aceea probabil era în valea superioară a Râului 
Praktios / Bargus - azi Bergaz - ce e separată de partea inferioară printr-un defileu dificil, însă este uşor accesibilă 
dinspre Lampsacus, peste dealuri (pe acea rută a mărşăluit Alexandru cel Mare, de la Abydos la Granikos). Limita sa 
Sudică poate fi numai ghicită: cel mai probabil s-a întins până în Valea Scamandrului, la defileul Bunarbashi şi pe o 
mică distanŃă dincolo de el spre SV, zona acolo având acelaşi caracter deluros. Gherghis era în extremitatea Sudică 
a regiunii indicate de Herodot ca a GherghiŃilor, avându-şi numele de la ei, la fel ca şi Podgoria din partea Nordică 
a regiunii GherghiŃilor. Regiunea GherghiŃilor a fost adiacentă łinutului Ilionului, la aceeaşi distanŃă ca şi de 
Rhoiteion în partea cealalaltă, corespunzând cu ceea ce s-a auzit despre Gergis cu fiecare ocazie când a apărut ceva 
îndeajuns de important ca să fie înregistrat de istorie. Xenophon, care a fost în armata Spartană, a relatat atacul din 
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399 î.C.: imediat după ce au fost ocupate Kebren şi Skepsis, oştirea s-a întors spre Gherghis, nu pentru tezaurul 
adăpostit, ci pentru că era cetatea vitală strategic; prin cucerirea cetăŃii era deschis drumul spre Dardanele, ce era pe 
întregime blocat de Gergis / Gherghis. Henry Schliemann a publicat o lungă inscripŃie din 274 î.C. pe care a găsit-o 
acolo: Antiochos I dona lui Aristodikides din Assos pământ din ‘teritoriul ce mărgineşte regiunea Gergis sau 
Skepsis, pentru a-l include fie în łinutul Ilionului, fie în al celor din Skepsis’. Regiunea Skepsis era în câmpia din 
Nordul Râului Scamandru; dacă terenul era de luat de la limita regiunii Gergis şi adăugat fie Ilionului sau Skepsis 
însemna că era apropiat singurului punct unde cele 2 erau în contact şi anume în vecinătatea defileului Bunarbashi 
străjuit de Bally Dagh. În continuarea inscripŃiei apare că prima moşie din terenul donat avea numele Petra, ce era un 
fort utilizat pentru refugiu în caz de nevoie; lui Aristodikides i s-a cerut să-l rezerve pentru casa regală atunci când 
aceea va solicita, din motive de siguranŃă. Adjectivele Gergithian ale lui Apollo şi Sibilei nu derivă decât de la 
regiunea GherghiŃilor, care acopereau o vastă parte din Ńară”. În Antichitate zona a intrat în posesia Romană, după 
cum se vede pe atlasul întocmit de Heinrich Kepert în 1898: 
 

 
 

Din relatările Anticilor se ştie despre cel mai grozav vin al Misiei că era cel de la Podgoria Gergithium, 
superior celui din Lampsacus sau Pergam. Lângă Gergithium a fost oraşul Abydos, ce avea atât minerii care săpau 
după aur, cât şi primul far din lume - la vadul trecerii din Asia în Europa - şi Myrmissus / Mermessus, loc considerat 
de unii ca acelaşi cu cel al naşterii profetei GherghiŃia (în anul 311, scriitorul LactanŃiu în “InstituŃiile divine” 1:6 a 
scris că distanŃa dintre Marpessus - din vecinătatea Gherghis - şi Gergithium nu era mare). Vinul Gherga a rămas 
faimos timp îndelungat; de pildă, Artaxeres I - regele Perşilor începând cu 465 î.C. - a cerut generalului Atenian 
Temistocle (unul dintre artizanii victoriei de la Maraton, care apoi însă a schimbat tabăra) să-i asigure personal vinul 
din łinutul Lampsacus - unde principala Podgorie era a GherghiŃilor - ceea ce acela a făcut până când s-a stins, în 
459 î.C. În 2005, istoricul Turc Mehmet Bircan a schiŃat zona, populată din S de la Gargara, inclusiv în Gergis 
(lângă care a apărut oraşul Troiei), până în N, de Gergites: 
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În anul 19, Strabon a prezentat prin Geografia XIII 1:19: “În łinutul Lampsacus se află un loc foarte 
roditor în viŃă de vie, numit Gergithion”. Apoi, acelaşi geograf Antic a mai scris: “Există şi un oraş Gergitha 
întemeiat de GergiŃii din Kymaia; căci se află şi acolo un oraş, cu numele la plural şi feminin, Gergithes, unde s-a 
născut Kephalon Gergithul”. (Savantul se referea la Gergis / Gherghis). El a încheiat referinŃele Ghergane din 
acel paragraf 19 al primului capitol din cartea XIII cu: “Şi azi se vede un loc Gergithion în regiunea Kymaia, lângă 
Larisa.” Se înŃelege că în regiunea Kymaia, a Cumei Gherghinilor, lângă Larisa / Phriconis 38,40 lat. N, 27,01 
long. E, acel “loc” Gergithion nu era localitate (ce ar fi fost explicit indicată aşa, mai ales că nu au rămas ruine 
semnificative); deoarece a fost similar notată - tot de el - ca Podgoria Nordică a GherghiŃilor, era deci în Sud tot 
aşa, o Podgorie Gherga. Portul Cume - ce a dat numele regiunii Kymaia / Cumane - a fost înfiinŃat de Amazoane 
împreună cu partenerii lor Gargari iar după Războiul Troian, la sfârşitul mileniului II î.C., a fost întărit de 
Gherghini (după cum a notat şi învăŃatul Athenaeus în secolul III). Podgoria Gergithion - conform şi savantului 
Englez Walter Leaf în 1911 - era pe Valea Hermos / Gediz: din delta aceluia în amonte până la auriferul afluent 
Pactolus. Aşa cum istoriograful Grec Ephoros susŃinea în secolul IV î.C., că odată întreaga coastă, de la Cume - 
portul Gherghinilor - până la Abydos / unde era Farul Dardanelelor, se chema Eolida / Aeolia, Valea Pactol a fost 
populată de GherghiŃi: acolo se terminau Gergithion - Podgoria Gherga din Sud - şi tot acolo se încheia 
răspândirea populaŃiei GherghiŃilor din Nord (întinsă de la marea plantaŃie Gergithium din N şi Gherghis / 
Gergae, peste Muntele Garganus, până în zonă; după încheierea în secolul VI î.C. a domniei lui Cresus, cel mai 
bogat Anatolian - tronul lui din Lidia fiind cucerit de Perşi - Gargara şi Gherghis (din łinutul Ilionului / Troiei) au 
început să emită monede.  

 

 
 

Aşadar, pe coasta V Anatoliană de la S la N - probabil şi în aceeaşi succesiune cronologică - au existat 3 
zone viticole ale Ghergarilor / GherghiŃilor, marcate de:  

• Regiunea Cume a Gherghinilor - Larisa (Gergithion) 
• Gargara - Assos - Antandros (Gargaris) 
• Gherghis - Abydos - Lampsacus (Gergithium) 
În timp, marile plantaŃii de viŃă de vie ale GherghiŃilor au dispărut, în prezent fiind înlocuite de alte culturi. 

 

 
Femeie din Cume (secolul I î.C.) 
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Întemeietorii Troiei 

 
În 1999, arheologul American Stephen Mitchell a indicat pe o hartă principalele vestigii istorice din V 

Anatolian: 
 

 
 

În imaginea următoare este o vedere din secolul XIX dinspre ruinele Troiei - peste ruinele Gherghis I - la 
Muntele Gargarus / Masivul Ida, publicată de Germanul Henry Schliemann (cel care în 1873 a descoperit cetatea 
Troiei; în 2008, aflat în Timişoara, arheologul Turc Halil Demirderel de la Muzeul CivilizaŃiilor Anatoliene, şi-a 
exprimat opinia că Henry Schliemann în căutările sale a distrus multe din valoroasele vestigii Troiane):  
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Din vremurile cele mai vechi, oamenii venerau mama naturii - divinitatea fertilităŃii - numită diferit, funcŃie 
de zonă / ea fiind însă aceeaşi pretutindeni. Mitologia Greacă, bazată şi pe memoria colectivă, făcea referire la 
generaŃiile din trecut de aur, argint, bronz şi fier (în ordinea primelor 3 ajungând să fie cunoscute onorarea prin 
medaliile olimpice); ultimele 2 se suprapuneau cronologic Epocilor Bronzului şi Fierului iar logic cele anterioare - 
istoric ale Epocii Pietrei - erau demarcate de Potop, echivalând de argint posterior Potopului iar de aur anterior 
Potopului. Acele generaŃii ale Epocii Pietrei sunt ştiute pretutindeni în lume că au fost dominate de uriaşi care în 
general preferau să locuiască pe înălŃimi / din care au provenit şi Pelasgii (Grecii au dezvoltat cele mai consistente 
relatări despre titani, giganŃi, eroi, toate culturile vechi menŃionându-i - şi în India, Mesopotamia, etc. - cum de pildă 
cele 4 Ere numite Yuga de către CivilizaŃia Ghaggar, asociate cu culorile roşu, alb, galben şi negru, au fost ulterior 
corelate de Greci cu metale şi populate de uriaşii din respectivele neamuri). În 2008, cercetători Olandezi au probat 
că în general bărbaŃii scunzi sunt mai agresivi decât cei de statură înaltă - sindromul bărbatului scund datorându-se 
unui complex de inferioritate, compensat printr-un comportament posesiv - în vechime înălŃimea oamenilor fiind şi 
unul dintre elementele frumuseŃii / Gherga, inclusiv divinii gemeni GherghiŃi Artemis şi Apollo (Gergithia şi 
Gergithius) fiind constant prezentaŃi astfel: înalŃi. Potrivit neurologului Francez Andre Soulairac 1913 - 1994, 
agresivitatea e un mijloc extrem de adaptare şi stă la baza emoŃiilor negative, fiind o pulsiune dorind să depăşească 
sentimentele de inferioritate rezultate din frustrări, manifestate prin tendinŃe distructive; paşnicii Hiperborei 
Gherga-ni au fost nevoiŃi în timp să-şi modeleze comportamentul prin antrenament - ca reacŃie la realităŃile cu care 
s-au confruntat - ajungând şi mari războinici (de altfel, se ştie că în istorie glorificarea eroilor n-a fost pentru 
neutralitate). La Hiperborei îşi avea leagănul şi doctrina nemuririi sufletului - Antic răspândită din India până la 
GheŃi / Ghetoi în Greacă - iar Gherga a fost Hiperboreu. Mai ales gemenii GherghiŃi Apollo şi Artemis erau 
veneraŃi de Greci drept “Hyper-boreeni / Hiperborei”, adică printre cei de provenienŃă extrem Nordică / inclusiv de 
sorginte Siberiană. 

Egiptenii şi Grecii ştiau că Hermes, bunicul lui Gherga - numit Ham de Evrei - a făcut primele măsurători 
ale Pământului, Apolloniu din Rodos, care a fost custodele Bibliotecii din Alexandria în secolul III î.C., menŃionând 
că în Colchis Amazoanele (dintre Caucaz şi Crimeea - respectiv dintre Marea Gherganilor / Caspică şi Marea 
Karga / Azov - partenerele puternicilor Gherga dintre Caucaz şi Capadochia) aveau nişte columne foarte vechi pe 
care erau indicate toate limitele extreme ale drumurilor pentru călătorii pe uscat ori mare; Gherga-nii au călătorit 
mult, prezenŃa lor regăsindu-se la fondarea multor aşezăminte de referinŃă în istoria lumii. Muzeul CivilizaŃiilor 
Anatoliene din Ankara / Turcia afirmă prin albumul său de prezentare că la încheierea Epocii Pietrei - adică sfârşitul 
mileniului IV î.C. - cea mai dezvoltată parte a Anatoliei era în NE. După Potop, începând cu mileniul VI î.C., apusul 
Anatoliei a fost arid pentru timp îndelungat, ceea ce n-a favorizat locuirea masivă, însă situaŃia s-a ameliorat în 
mileniul IV î.C., prin condiŃii ce au favorizat stabilirea de noi aşezări; aceasta s-a întâmplat şi datorită OscilaŃiei 
Piora, de reducere a energiei solare de la sfârşitul mileniului IV î.C. - fapt documentat printre alŃii în 2004 de către 
Lonnie Thompson de la Universitatea Ohio - perioadă când Garga l-a botezat în India pe Krişna, în Sumerul lui 
Ghilga-meş s-a dezvoltat regalitatea, în aşezarea Gherga din Egipt a apărut prima dinastie a faraonilor iar Gargarii 
din Caucaz au fost determinaŃi să părăsească acei munŃi atunci, ajungând ca la poalele apusene ale Masivului 
Anatolian Ida / Gargaros să înfiinŃeze Troia. Schimbările climatice mereu au declanşat migraŃii ori să ducă la fapte 
ca începutul Calendarului Mayaş atunci, crearea Stonehenge / Gargarus în Anglia - de Hiperborei cu pietre (având 
însuşirea că la răsăritul soarelui emit ultrasunete puternice) grele de tone, ce au fost transportate de la sute de km pe 
locul naşterii lui Leto, mama gemenilor GherghiŃi Apollo şi Artemis, conform celei mai vechi consemnări, a 
istoricului Ionian Hecateus Abderita / din Teos, contemporan cu Alexandru cel Mare - sau mai recent la denumirile 
Insulelor Gargare ale Islandei şi Groenlandei ajunse cu înŃeles invers azi, respectiv Ńară verde şi Ńară a gheŃurilor, în 
cazul lor un aport ulterior fiind adus şi de modificarea cursului spre ele a Curentului Golfului, datorită căruia în 
prezent de pildă nici fiordurile Norvegiene nu mai îngheaŃă; curios este că Observatorul iniŃial numit Gorgar / de 
druizi Choir Gaur sau Gawr, acum de Englezi “Stonehenge”, se află situat pe glob exact în punctul unde 
azimuturile soarelui şi lunii la declinarea lor maximă fac unghi drept (în 2009, Britanicii Christopher Knight şi Alan 
Butler - prin lucrarea “Înaintea piramidelor” - au evidenŃiat că în arhipelagul lor localnicii utilizau la începuturile 
civilizaŃiei unităŃile de măsură megalitice universale pentru spaŃiu, timp, greutate şi temperatură, ce clar erau 
împrumutate / importate de la alŃii, mai avansaŃi decât ei).  
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Stonehenge 

 
Stabilirea capitalei Troiei Ghergarilor a fost la 2 secole după stabilirea primei capitale Egiptene Gherga (e 

de ştiut despre cetatea Troiei că în vechime denumirea consacrată a regiunii era Troia şi cetatea ei era ştiută ca Ilion, 
aşadar Troianii fiind locuitorii întregii regiuni, nu numai ai cetăŃii). Patronul Ilionului - cetăŃii Troiei, străjuită de 
Gherghi, la gura Meandrului Negru - era Hiperboreul Apollo iar Artemis, sora lui geamănă, era patroana Efesului, 
la gura Meandrului. Acum în Anatolia 4% din populaŃie aparŃine grupului genetic N ca al Gherga (adică peste 2,5 
milioane de oameni). 
 

 
Începutul Troiei 

 
În Ilion / Troia, azi Hisarlîc, în Turcia, erau crescuŃi mai ales berbeci şi cai; prezenŃa cailor la Troiani - dar 

şi la Cariani ori alŃi Anatolieni - se datora faptului că uneori şi călătoreau mult, în ambele direcŃii (la Nordul şi Sudul 
Anatoliei erau Mările Neagră, respectiv Mediterană): în răsărit / în Asia şi în apus / în Europa. Homer numea pe 
Troiani ”îmblânzitori de cai” (iniŃial caii serveau la tracŃiunea carelor, călăritul lor fiind excepŃional), obicei transmis 
de la ei în Balcani în principalele locaŃii Pelasge de acolo, ca de pildă în Micene / Micena - “Cetatea Ciclopilor”, 
conform poetului Euripide din secolul V î.C., cu ziduri de peste 10 metri înălŃime - şi Argos 37,37 lat. N, 22,43 
long. E. Gargarii erau anteriori celor ce au fost cunoscuŃi drept Troiani - iar Troianii şi Tracii s-au determinat 
reciproc, Grecii ştiind că primul conducător al Tracilor a fost Nordicul Haem/us - Troia înfiinŃându-se la începutul 
mileniului III î.C. / în secolul XXX î.C., reuşind să domine V Anatoliei şi o parte din Balcani pentru aproape 2 
milenii (tot înaintea Războiului Troian, dintre Teucrianii / Troianii şi Misienii care au trecut Bosforul şi au supus tot 
până la Marea Ionică, unii dintre ei nu s-au oprit la Mediterană, ci au trecut Marea, ajungând în N Africii, 
consemnaŃi de Herodot ca Maxyani / care afirmau că erau urmaşi Troiani şi ca Ghetuli / proveniŃi dintre GheŃi / 
Traci); de pildă, în secolul V î.C. Euripide - născut în aceeaşi Insula Salamis ca Solon înaintea sa ori ca Teucru - a 
explicat ce a scris Homer în Iliada despre Resos “înveşmântat cu totul în aur”, sosit în Războiul Troian de partea 
asediaŃilor, că prinŃul Hector l-a chemat deoarece erau “din acelaşi neam” (şi că acela a devenit regele Tracilor cu 
ajutor Troian). Înaintea Războiului Troian prezenŃa Teucrianilor / Troianilor n-a fost doar spre apus în Europa şi 
Africa, ci şi spre răsărit - ştiuŃi în Asia de la începutul mileniului II î.C. ca Tocariani - până în Bazinul Tarim din NV 
Chinei (unde şi azi există Oaza Cherchen / Qargan, în Valea Râului Qarga / Karga); Egiptenii îi numeau Tjeker / 
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Tyekker, Asirienii ca Turukku (în legătură cu Terga / Terqa de pe Eufrat), Indienii drept Tukhăra, etc. Egiptologul 
German Heinrich Brugsch 1827 - 1894 a indicat că în glorificarea faraonului Ramses II de către scribul Pentaur au 
fost indicaŃi amănunŃit Anatolienii: “Apar Dardanii, Meonii (vechii Lidieni), Misienii, Liku / Licienii iar alături de 
ei Kerkeş sau Ghergheş: GherghiŃii Troiei. Aceste nume, transcrise cu cea mai mare fidelitate, redau legăturile 
strânse din relaŃiile politico-geografice de atunci: ele înfăŃişează puterile militare ale Asiei Vestice prin principalii 
săi reprezentanŃi, aşa după cum Homer apoi i-a enumerat pe aceiaşi în lista taberei Troiane”.  

 

 
Zid Troian 

 
Cetatea Troiei de la început a avut un caracter de reşedinŃă regală; a fost întărită cu ziduri puternice. IniŃial 

terenul ocupat avea 90 metri lungime şi 75 metri lăŃime - deci o întindere destul de modestă - fiind înconjurat de un 
zid cu porŃi flancate de turnuri. PereŃii clădirilor interioare aveau un soclu de piatră şi suprastructura din cărămizi 
uscate la soare. Forma clădirilor interioare era dreptunghiulară lungă, intrarea făcându-se printr-un vestibul în 
încăperea unică printr-o uşă centrală. Se foloseau multe unelte şi arme de piatră şlefuită, se torcea lâna pentru 
îmbrăcăminte şi diverse alte Ńesături iar ceramica era lucrată cu mâna (necunoscându-se încă roata olarului). 
Ulterior, zona iniŃială a tot fost mărită, prin extinderi succesive, Troia ajungând un oraş important - cu turnuri înalte 
de 30 de metri - şi chiar cu tunele. În 1380, “Carta Alsaciană a Troiei” a descris oraşul ca reper pentru arhitectura 
orăşenească Europeană, Troia fiind cel mai puternic, cel mai frumos şi cel mai nobil oraş: “Oraşul avea cea mai 
mare întindere dintre toate oraşele; el era împodobit cel mai frumos, avea cele mai de valoare construcŃii, ocupa cel 
mai înalt rang, avea cele mai nobile familii, cele mai mari bogăŃii, cei mai harnici locuitori; prin numărul locuitorilor 
săi era cel mai puternic oraş. El avea o abundenŃă de nesfârşit de mâncăruri, el era din orice punct de vedere cel mai 
frumos şi cel mai bun oraş pe care cineva îl poate gândi şi dori; nici înainte şi nici după aceea nu a mai existat un 
oraş asemănător”. 

 

 
Troia 

 



350 

 

Arheologul ScoŃian Mortimer Wheleer 1890 - 1976 a semnalat existenŃa de obiecte provenind de la 
CivilizaŃia Ghaggar / din Valea Indului în Troia mileniului III î.C., cetatea fiind într-un important vad comercial 
Antic, găsindu-se acolo de la jad Chinez până la chihlimbar Baltic. De aceea, datorită bogăŃiilor sale, Troia în 
mileniul II î.C. a ajuns în conflict cu Aheii, situaŃie ce s-a perpetuat până la Războiul Troian, când a fost distrusă de 
coaliŃia acelora prin şiretlicul cu Calul Troian (confecŃionat din lemn luat de pe Sfântul Masiv Ida al GherghiŃilor; 
Pausanias III 13:3 a scris: “Pe Masivul Ida din Troia se afla o dumbravă închinată lui Apollo, plină de scoruşi / 
copaci, din care Elenii au tăiat pentru a construi calul de lemn”). Regiunea Troiei avea pe Râul Aesepus, la graniŃa 
cu Misia (regiunea vecină / din răsărit, populată de Misi, de la care apoi N Balcanilor a primit denumirea Moesia), 
vama Pegea - acum Biga 40,13 lat. N, 27,14 long. E - întemeiată de GherghiŃi la începutul mileniului II î.C. 
Toponimul “Gherg” era larg răspândit în V Anatoliei, încă de la sfârşitul Epocii Bronzului şi începutul Epocii 
Fierului, când unele familii Egiptene de rang înalt s-au înrudit prin căsătorie cu cele Troiane; Elenii (care n-aveau 
cai, ci numai Troianii) în urma celebrului război cu ei de la mijlocul secolului XIII î.C., au distrus cetatea Troiei. Un 
fiu al ultimului rege Troian Priam a fost explicit Gargar - făcut cu frumoasa Castianira din Esima / Oysime de la 
gura Strumei - menŃionat în opera Antică Iliada: chipeşul prinŃ Gorghition (ucis în Războiul Troian de o săgeată 
primită în piept / destinată fratelui său cel mai mare, Hector); poetul Homer - din cetatea Anatoliană Cume a 
Gherghinilor - prin versurile 273 - 301 din cântul 8 al Iliadei a descris acel episod, produs în urma incitării de către 
Agamemnon, din Micene, comandantul Aheilor / Elenilor la asediul Troiei (arcaşul Teucru era văr primar cu fraŃii 
Hector şi Gorghition / Gorgythion, căci mama lui a fost sora tatălui lor, el născându-se în Salamis, unde Troiana sa 
mamă a fost răpită şi violată de Aheul Telamon): 

“Merse la dânsul aproape şi astfel îi zise: ‘Iubite 
Teucre Telamoniene, fruntaş de oştire, -nainte! 

Bate tot astfel şi fii mântuirea danailor, fala 
Tatălui tău Telamon; că el avu grijă de tine 
Şi te crescu de copil, deşi eşti născut fără lege. 

NalŃă-i tu numele-n slavă, cu toate că stă el departe, 
Iată, eu una Ńi-oi spune şi-ntocmai aşa o să fie: 

Dacă m-ajută părintele Zeus şi Palas Atena 
Până la urmă să spulber oraşul temeinic în ziduri, 

Tu vei primi mai întâi după mine răsplată de cinste, 
Ori un triped ori vreo doi telegari împreună cu carul 

Sau ca părtaşă la pat o femeie din cele robite’. 
Neîntrecutul arcaş la îndemnul acesta răspunse: 

‘Tu, preamărite Agamemnon, de ce mă împinteni pe mine? 
Doar mă silesc şi eu însumi şi nu încetez a mă bate 

După putinŃă. De când i-am împins pe troieni spre cetate, 
Eu după dânşii m-aŃin şi culc la pământ câte unul. 

Opt ascuŃite săgeŃi cu arcul am tras înainte; 
Toate pătrunseră-n carnea duşmanilor. Numai pe Hector, 

Cânele acela turbat, eu nu-l pot ajunge cu arcul’. 
Asta vorbi, şi din strună zvârli el o altă săgeată 

Iarăşi pe Hector ochind, că tare-i ardea să-l doboare. 
Nu-l nimeri, ci lovi pe alesul oştean Gorgition, 

Vladnicul fiu al lui Priam şi al Castianirii, femeia 
Cea din Esima, frumoasă ca zânele la-nfăŃişare. 

Teucru pe el cu săgeata-l împunse în piept şi-l ucise. 
Cum în grădină o floare de mac se încovăie-n lături, 

Când e ticsită de rod şi ploile o bat primăvara, 
Astfel, sub coif apăsat, şi capul răpusului cade”. 

În legătură cu Gorghition - bravul fiu al lui Priam / ultimul rege Troian - frate cu Hector şi Paris, văr 
primar cu Teucru / Teucer şi cumnat cu Enea, Cronica Cretanului Dictys, care a fost în Războiul Troian (tradusă în 
Latină de Romanul Septimius în secolul IV) a notat - în a treia parte - că nu Teucru / Teucer ci Balcanicul Patrocle, 
iubitul lui Ahile, l-a omorât pe Gorghition: “Patrocle a văzut inamicul venind; protejat de armura sa şi Ńinând o 
suliŃă, a rezistat cu multă îndrăzneală: l-a ucis pe Gorghition şi l-a rănit la picior pe Deiphobus, fratele lui 
Gorghition” (e de observat că ambele versiuni au afirmat acelaşi fapt, că un fruntaş Aheu l-a omorât în luptă pe 
prinŃul Troian Gorghition, totodată, conform ambelor versiuni despre Războiul Troian, Patrocle murind acolo şi 
Teucru / Teucer supravieŃuind; ceea ce a urmat a fost concludent: dintre toŃi învingătorii, tocmai prinŃul Teucru / 
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Teucer a mers cu nobilii Gherga-ni - rămaşi fără liderul Gorghition - din Troia în Cipru). În secolul XIX, 
cercetători Britanici ca Alois Buckley, Jane Harrison (specialistă în mitologia Greacă), ş.a. au observat că epitetele 
folosite la Gorghition erau cele folosite pentru eroii veneraŃi prin altare, semi-canonizaŃi, adică având un caracter 
mai mult magic decât divin: poetul a reflectat un cult printre descendenŃii Gherga, tradiŃie ce în timpul lui Homer 
exista deja instaurată. Divina seminŃie de oameni - eroi numiŃi şi “semizei” - a impresionat când falnicul uriaş 
Hector a ridicat o piatră gigantică şi a aruncat-o peste Câmpia Troiei / pe atunci Anatolia era puternic împădurită, nu 
defrişată majoritar cum e acum: Gherghinul Homer (poet ce nu era Elen dar care a preluat din istoria orală, a tradus 
şi a compus în Greacă - al cărui apelativ însemna “ostatic”, fiind descendent al prizonierilor din Războiul Troian - 
născut în Cume / Cyme, localitate consolidată în vecina regiune Aeolis / Eolis din S regiunii Troiei, conform 
învăŃatului Athenaeus din Naucratis, de Gherghinii reîntorşi din deportarea în Cipru) în Iliada a consemnat “2 
oameni, cât de voinici din popor, anevoie ar putea s-o ridice / astăzi asemenea piatră de jos ca să-ncarce-o căruŃă”; 
rapsodul Hesiod, aparŃinând şi el SocietăŃii Homeride din cetatea Cume a Gherghinilor, ce a cooperat la timpul său 
mult cu Lidienii din răsărit şi Ionienii din S, în poemul “Munci şi zile”, a scris despre cei care au luptat la Troia că 
“asta iată e seminŃia de fier: ei nu vor conteni să-ndure trude şi necazuri nu numai ziua, ci şi noaptea” (tot el 
indicând în “Naşterea zeilor” că sora mai mare a lui Zeus era frumoasa Hestia, fiica GherghiŃiei - ulterior sărbătorită 
de Romani prin virginele preotese Vestale, care reînoiau focul sacru din temple la fiecare 1 martie; Grecii din mediul 
urban venerau zeii conduşi de Zeus / Zeul Cerului iar cei din mediul rural - care constituiau majoritatea populaŃiei, 
îndeletnicindu-se cu agricultura - practicau mai ales cultul feminin al ZeiŃei FertilităŃii).  

 
Primul far din lume 

 

 
 

Începând cu mileniul III î.C., de veghe în cel mai îngust loc al Darda-nelelor erau GherghiŃii Troiani şi în 
bogatul Abydos 40,11 lat. N, 26,24 long. E - ce exploata mine de aur - unde au ridicat primul Far din lume 
(localitatea natală a lui Osiris din Egipt, de pe Calea Gherga, i-a preluat numele). În imediata vecinătate a Farului 
era Podgoria GherghiŃilor, despre care printre alŃii şi Strabon a scris (din acel łinut Lampsacus era fizicianul 
Straton 335 - 269 î.C., pe care geograful Strabon l-a admirat mult; acela, pe lângă că a realizat tratatul “Despre vid” - 
o contribuŃie ştiinŃifică Antică majoră în fizică - a mai susŃinut că atât Marea Neagră, cât şi Mediterana, au fost la 
început mări închise dar fluviile care se varsă în ele le-au ridicat nivelul apelor şi astfel au forŃat limba de pământ ce 
unea Asia cu Europa în zona lui natală ca pe cea care lega Africa cu Europa la Gibraltar şi rupându-le, au creat 
strâmtorile din acele părŃi). E de ştiut - după cum a scris în secolul III biograful Diogene LerŃiu din Cilicia - că în 
Lampsacus anterior, în secolul V î.C., a predat filozoful Anaxagora din Clazomene 38,21 lat. N, 26,46 long. E / 
Peninsula Izmir, care a scris “Despre natură”, o lucrare afirmând că universul e alcătuit din mici particule eterne 
angrenate într-o mişcare haotică şi că elementele primordiale la început au fost ordonate într-un proces centrifug 
printr-un impuls al mişcării denumit “spirit”, ceea ce a influenŃat mult apoi în concepŃii pe Socrate, Platon, Aristotel, 
ş.a.; lui Hipocrate, “părintele medicilor” (născut în Insula Kos 36,51 lat. N, 27,14 long. E din largul oraşului 
Halicarnos / azi Bodrum), i-a spus că universul este multidimensional: “Deoarece totul este infinit şi etern, prin 
materie sunt create nenumărate lumi, co-existente şi succesive în spaŃiu şi timp. Nu numai natura în ansamblul ei 
este infinită, ci şi tot ce o compune în număr şi dimensiuni. Trebuie să ştii, o Hipocrate, că totul este în tot şi că 
separarea absolută nu este în nici un fel posibilă, fiindcă în tot este o parte din tot. Nimic nu se naşte şi nimic nu 
dispare; este vorba doar de amestecuri şi separări între lucrurile care există sau - dacă vrei, pentru a înŃelege mai bine 
silogismul - ceea ce produce aceste transformări aparente sunt deplasările diferitelor substanŃe, cantitatea fiecărui 
element fiind incalculabilă şi ea va rămâne mereu în lume egală cu ea însăşi”. În Lampsacus, de exemplu unul dintre 
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discipolii lui Anaxagora a fost filozoful Archelau, născut în Milet - profesor al lui Socrate şi Euripide - care credea 
că stelele sunt locurile “metalelor fierbinŃi”; contemporan cu profesorul Anaxagora a fost Diogene care trăia în 
colonia Milesiană Apollonia / azi Sozopol 42,25 lat. N, 27,42 long. E, Bulgaria: acela - referindu-se la meteoritul de 
pe Râul Aegospotami din N Sestos / de pe malul opus Farului din Abydos - a fost primul Grec care a spus că 
meteoriŃii proveneau din spaŃiu, el mai postulând că energia înseamnă materie (abia la sfârşitul mileniului II a fost 
demonstrată ecuaŃia respectivă, de către savantul Albert Einstein). Aşadar, la începuturile Antice, Şcoala Lampsacus 
- evident gospodărită de Ghergani - era una de elită, cu învăŃături de mare profunzime, ce uimesc ştiinŃa actualului 
mileniu III. Pentru a aprecia nivelul tehnologic al vremurilor, e de remarcat că lui Hiparh / Hipparchos - “fondatorul 
trigonometriei”, cel mai mare astronom Grec, născut în Anatoliana Niceea / azi Iznik (din răsăritul Troiei) şi mort în 
Insula Rodos - i s-a atribuit realizarea mecanismului găsit lângă Creta, în Antikythera 35,52 lat. N, 23,18 long. E, un 
computer analogic portabil realizat în secolul II î.C. pentru calcule astronomice, reconstituit recent, după cum se 
poate observa: 
 

   
 
În mileniul III î.C. Troia a avut o pronunŃată cultură marină, caracterizată inclusiv prin numeroase instalaŃii 

costiere; apoi, în mileniul II î.C., caracterul culturii Troiane s-a îndreptat mai mult spre fortificaŃii în interiorul 
Anatolian. A rămas în legendă povestea de dragoste a chipeşului Leander de pe malul Anatolian, care pentru ca 
nopŃile s-o întâlnească pe preoteasa Hero din Sestos 40,13 lat. N, 26,23 long. E, de pe malul Balcanic, regulat înota 
Strâmtoarea, călăuzit de lumina Farului - până la un moment dat când surprins de o furtună s-a înecat iar iubita lui 
auzind de tragedie s-a sinucis - poetul Roman Ovidiu Naso, aflat în Tomis / ConstanŃa 44,10 lat. N, 28,38 long. E, la 
Marea Neagră, în anii 8 - 17, compunând despre aceasta:  

“Abydianul cu drag te salută, copilă din Sestus, 
Fără-ale mării furtuni, însuşi la tine-ar veni. 
Dacă Ńin zeii la mine şi sunt în iubire ferice, 

Tu vei citi cu ochi plânşi vorbele-acestea ce-Ńi scriu. 
Plin de-ndrăzneală un singur năier a ieşit din port astăzi, 

Ai să primeşti dar, prin el, cartea ce-acum îŃi trimit. 
Îl însoŃeam dac-atunci când da drumul odgoanelor prorei 

N-avea Abydosul tot ochii spre noi aŃintiŃi. 
Mi-am aruncat de trei ori pe uscate nisipuri veştmântul 
Şi m-avântai de trei ori drum prin primejdii să-mi tai. 

Furiile mării-mi întoarseră însă nebuna-ndrăzneală 
Şi-n ale apei vâltori mai că era să m-afund. 

Dar tu, cel mai sălbatec din vânturi cu repezi aripe, 
Spune-mi de ce, îndârjit, pururi cu mine te lupŃi?! 

Tu, dacă nu ştii, Boreu, doar pe mine mă bântui, nu marea. 
Ce-ai face dacă şi tu ai ştii de-al dragostei dor? 

O să înot la tine, fată frumoasă 
Chemat de puterea dragostei tale, o să vin la tine  
Iar tu o să mă aştepŃi, cu privirea plină de emoŃie 

O să înot la tine, chiar dacă valurile n-or să lase nici măcar corăbiile să treacă 
O să înot la tine prin valurile sălbatice. 
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Fie o vreme senină atât cât trec marea la tine, 
Când al tău Ńărm am atins, iar bată vântul cât vrea. 

Ocrotitor al corăbiei mele e portul acesta, 
Altundeva nicăieri nu mă pot adăposti. 

Şi să mă-nchidă Boreu unde traiul îmi e aşa dulce, 
Leneş voi fi la-notat şi-am să mă fac chibzuit. 

Undelor n-am să arunc niciodată vreo vină că-s surde, 
Că-notătorilor pun piedici la trecerea lor. 

łină-mă vântul cel aspru şi dragostea-n braŃele tale, 
Două pricini ce doresc să mă oprească mereu. 

Când înceta-va furtuna, din mâini îmi voi face iar vâsle, 
Ai însă de felinar grijă să fie aprins”. 

 

 
Primul far din lume 

 
NavigaŃia întâi pe plute apoi cu pirogi / monoxile era practicată din Epoca Pietrei. Troia GherghiŃilor avea 

promontoriul la Sigeum 39,58 lat. N, 26,10 long. E - de unde era observată Marea Egee - iar portul său era la 
Abydos (cel mai bun loc portuar al Strâmtorii Darda-nelelor, lungimea litoralului Anatolian între Sigeum şi Abydos 
fiind de circa 30 km), lemnul pădurilor de acolo ajutând construcŃia corăbiilor Troiane; a rămas în legendă şi că 
ridicarea zidurilor Troiei a fost ajutată de către chiar divinitatea izvoarelor şi zeul mării Poseidon - fratele lui Zeus - 
împreună cu nepotul Apollo, fiul lui Zeus. Era Epoca Bronzului când prima oară Farul a fost ridicat pe partea 
Anatoliană, urmându-i apoi sinonimul pe partea Balcanică (activitatea comercială era pe partea Troiei); la sfârşitul 
Epocii Bronzului, pentru Ahile care a murit în Războiul Troian, în Sigeum - cel mai vizibil loc / nu în cel mai îngust 
loc, Abydos, unde era Farul - s-a marcat cu un stâlp, vizibil ziua, locul la baza căruia era flăcăra “veşnică” a aceluia, 
vizibilă noaptea, întreŃinută de către Aheii cuceritori (ce de asemenea au servit drept reper navigatorilor). În 2003, 
istoricul farurilor Ken Trethewey a studiat zona, concluzionând: “Fie că povestea lui Leander şi Hero este legendă 
ori fapt istoric, e irelevant. Mitologia vechii culturi Troiane se referă clar la ideea construirii de ajutoare 
navigaŃionale celor care utilizau marea. E de neconceput că - date fiind aceste prevalenŃe - nici o structură să nu fi 
fost realizată. Există o echivalenŃă fără dubiu între vechile poveşti şi locurile ce pot fi recunoscute în peisajul 
secolului XXI. De aceea, este posibil ca primul far din lume să fi fost într-adevăr la Abydos, pentru Dardanele, deşi 
nu-s alte dovezi decât textele Romane (în 1675 Abydos a fost excavat după comori şi astfel distrus). Dovezile Troiei 
sunt mai pozitive. Troia a fost cel mai timpuriu oraş cu o dependenŃă clară de traficul maritim şi de aceea ar fi putut 
sprijini navigaŃia prin ajutoare artificiale. Ideea exprimată prin povestirea lui Hero şi Leander are un element 
adevărat. Se poate conchide că a fost urmată de construcŃia unui far la Capul Sigeum de la intrarea Sudică în 
Hellespont / Dardanele. Acolo se justifica efortul şi cheltuiala construcŃiei prin importanŃa strategică a poziŃiei (de 
asemenea, acolo ulterior a fost îngropat cel mai mare războinic Aheu); evenimentul poate fi plasat între secolele 
XVIII î.C. şi XIII î.C., în perioada de stabilitate a Troiei. Ulterior Fenicienii - văzând farurile din Dardanele - au 
adoptat ideea pentru porturile lor, Cadiz şi Cartagina”. Nu doar Romanii au scris despre Farul de la Darda-nele, ci şi 
geograful Anatolian Strabon, poetul Trac Musaios, ş.a.; Strabon în Geografia XIII 1:22 a scris că la sfârşitul 
secolului VI î.C. oraşele de pe coasta Asiatică au fost distruse de Darius 550 - 486 î.C., împăratul Perşilor (şi 
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Abydos a avut aceeaşi soartă): “El le-a incendiat aflând că, după reîntoarcerea sa de la SciŃi, nomazii se pregăteau să 
traverseze braŃul de mare împotriva lui spre a se răzbuna pentru cele pătimite, ca şi de teama ca nu cumva oraşele să 
ofere oştirii acelora vase de transport” (pe malul Balcanic însă la Sestos, el a notat că turnul preotesei Hero încă 
exista la începutul secolului I). 

Locul unde era Farul din Abydos a fost intens utilizat în Antichitate ca vad de către cei interesaŃi să treacă 
din Anatolia în Balcani, Perşii de exemplu făcând acolo chiar un pod de vase peste Strâmtoare, în 480 î.C. (care la 
invazia lor - conform istoricului Britanic George Grote 1794 - 1871 - au găsit GherghiŃii din acea parte a Anatoliei 
ca ne-ElenizaŃi; Herodot a scris că atunci Perşii împăratului Xerxes 519 - 465 î.C., când au mărşăluit pe coastă, 
aveau Darda-nelele în stânga şi în dreapta Teucrianii din Gherghis, înainte de a ajunge la Abydos). 

Aflat printre cele 7 minuni ale lumii Antice, începând cu secolul III î.C. Farul din Alexandria, a cărui 
construcŃie a fost începută de către Makedonul Soter Ptolemeu - fostul comandant al lui Alexandru cel Mare în ceea 
ce atunci devenise capitala Egiptului - a rămas drept cel mai vestit, dând şi numele instalaŃiei costiere (a avut peste o 
sută de metri înălŃime, însă s-a prăbuşit datorită cutremurelor, după mai mult de un mileniu şi jumătate de activitate). 
 

GherghiŃii şi HitiŃii 
 

 
Cu portocaliu Imperiul Hitit 

 
Anatolia mileniului II î.C. a fost împărŃită de GherghiŃi şi HitiŃi, centrul Peninsulei fiind dominat de 

Imperiul Hitit, în jur - pe coaste - având teritoriile GherghiŃilor: în SV - la întâlnirea Mărilor Egee şi Mediterană - 
erau Carianii / Karkianii, în NV, la Marea Marmara, erau Troianii / Karkişa şi în N, la Marea Neagră, erau 
Kaşkianii (la răsărit existând HuriŃii / Mitanii, cu albastru pe harta următoare): 
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Trebuie ştiut că în general coastele Anatoliei au fost dominate de Gargari în mileniul III î.C., de GherghiŃi 
în mileniul II î.C. şi de Greci în mileniul I î.C. De exemplu, toponimia N Turciei a păstrat denumiri ca: Gherghen / 
Gergen 41,12 lat. N, 33,07 long. E, Ghergoze / Gergoze 41,53 lat. N, 33,38 long. E, Ghergheci 40,37 lat. N, 37,42 
long. E (azi Guzelce), Karga 40,34 lat. N, 32,57 long. E, Karga 40,53 lat. N, 32,57 long. E, Karga 41,07 lat. N, 
36,03 long. E, etc. Profesorul Britanic Robert Matthews în 2004 a observat că populaŃia Anatoliană Gasga / Kaska 
(indicată de genealogul Georgian Cyril Toumanoff în 1967 ca înrudită cu cea Colchiană, cu cea din Capadochia şi 
cu cea Troiană) a fost atestată istoric prin documente, însă nu şi arheologic - conform unor interpretări Româneşti, 
Gesii din Anatolia, notaŃi acolo Geska / Kaska, erau aceiaşi cu GeŃii din Valea inferioară a Dunării - aceasta 
datorită pervertirii Hitite s - r, Garga ajungând notat Gasga, ca de pildă la Zalpa / Zalpuwa 41,44 lat. N, 35,57 long. 
E în secolul XVII î.C., unde era venerat părintele cerului, notat Sius / ulterior Zeus în Greacă şi în secolul XV î.C. la 
Nerik / Narak 41,12 lat. N, 35,25 long. E, pe drumul de la Ninive / Mosul la Marea Neagră. Kaskianii / Garga-nii 
cultivau grâne, se ocupau cu Ńesutul şi creşteau porci, fiind adversari de temut ai HitiŃilor, mai ales în perioadele de 
foamete (din cauza invaziei lăcustelor, secetelor, etc. / atunci devastându-le principalele aşezări, inclusiv capitala, de 
exemplu faraonul Amehotep III, auzind de ei, fiind determinat să-i ceară conducătorului Hitit Tarhunta-Radu 
facilitarea trimiterii de asemenea mercenari). Pe atunci, łara Teucrilor era denumită Karkisa (şi la HitiŃi consoanele 
G şi K erau interschimbabile); analele Hitite Tudhaliya au menŃionat independenŃa Karakisa de HitiŃi, ce împreună 
cu 21 de aliaŃi (între care Karianii / Carianii) formau în secolul XIV î.C. ConfederaŃia Assuwa, adică “Liga 
Asiatică”.  

Patroana Karke-miş era Kubaba / Ku-Baba / Sibila (GherghiŃia pentru Anatolieni), fostă conducătoare 
Sumeriană şi distinsă zeiŃă Huriană, portretizată într-o robă lungă, cu o oglindă în mână / preluată ulterior şi de 
Frigieni cu numele Kibela / Cibela, însă fără acel aspect oriental al său. Karke-miş / Garga-miş s-a dezvoltat mult 
în mileniul II î.C. datorită comerŃului cu lemne de construcŃie din Anatolia către Mesopotamia. Pe atunci, întreŃinea 
strânse relaŃii comerciale şi cu Ugarit, existând un tratat între ele; la mijlocul acelui mileniu Egiptul, în cea mai mare 
extindere a sa, a ajuns acolo: Eufratul curgând opus faŃă de Nil (de la N către S, nu de la S către N ca Nilul) a 
provocat uimire, cele 2 fluvii fiind cele mai mari ape curgătoare ştiute de către faraon. În confruntarea dintre 
Imperiile Egiptean şi Hitit din 1274 î.C. - la Kadesh / Qadeş, terminată indecis - GherghiŃii au fost însemnaŃi aliaŃi 
ai HitiŃilor (după acea bătălie s-a dus vestea şi despre bogaŃia concretă a Gherghe-seilor din Canaan printre Evreii 
din Egipt conduşi de Moise, ce s-au îndreptat la sfârşitul acelui secol spre teritoriul respectiv ca fiind “pământul 
făgăduit / promis” lor încă de înaintaşul Avram). În Imperiul Hitit pentru prima oară în lume s-a utilizat fierul 
(modul prelucrării sale s-a răspândit în lume după dezorganizarea Anatoliei GherghiŃilor şi HitiŃilor - sub forma 
Epocii Fierului - India valorificând atunci cel mai bine acel metal). Asirienii au menŃionat Kaskianii în timpul lui 
Sargon II - adică secolul VIII î.C. - iar în Iranul Medieval, nomazii Ghaşgai / Qashqai erau ştiuŃi ca provenind din 
Turcia, existând pe Drumul Mătăsii până în N Pamirului, în Kaşgar / China (unde la începutul mileniului I 
conduceau Cuşanii / Kuşanii din Gherghi-stan). În 1914, Finlandezul Knut Tallqvist a studiat numele personale în 
mileniile III - I î.C. din zonă, arătând: “Karka, Kurka, Gurg însemnau aceleaşi cu Karkara, Qarkasia, Karkaşi, 
Garga-miş, Kargi, Kurku-pa, Gurgumu, Krqqa. Exista o diferenŃă în terminaŃiile Mitano-Hitite: cele cu ’ş’ nu se 
găseau în Anatolia (numele Mitane erau influenŃate Indo-Iranian)”. După Războiul Troian - ce a dus nu numai la 
distrugerea Troiei, ci şi la dezmembrarea Imperiului Hitit - în SE a rezistat FederaŃia Anatolienilor, în care un stat a 
fost Karga şi ultima mare cetate a sa a fost Karke-miş de pe Eufrat, ştiută apoi şi ca Cerablus, integrată în 717 î.C. 
de Sargon II în Imperiul Asirian (conducătorul său Pisiri a fost deportat în Asiria; apoi, la începutul secolului VI 
î.C., în susul Eufratului a fost înfiinŃată de către conducătorul Armean aşezarea Ghergher 38,01 lat. N, 39,01 long. 
E, în jurul castelului său regal). Printre altele, vecina formaŃiune statală Gurgum din coaliŃia Anatoliană, având 
capitala la Ghermanikeia / Maraş 37,35 lat. N, 36,56 long. E, i-a rezistat lui Sargon II până în 711 î.C., când a fost 
inclusă în Imperiul Asirian. În 2005, cercetătorul Grec Makripoulias Christos a scris: “În secolul VII, Arabii au 
denumit la plural creştinii din Gurgum ca Djaradjima; fiind la limita Imperiului Bizantin, războinicii săi - cu baza 
pe Muntele Lukkam - ştiuŃi de Arabi ca ’MardaiŃi’ (însemnând luptători de gherilă) erau foarte periculoşi prin 
raidurile făcute, ceea ce i-a determinat pe Arabi să le plătească tribut. Începând cu secolul VIII, Imperiul Bizantin şi-
a consolidat flota staŃionată de-a lungul coastelor Ciliciei şi Liciei, ceea ce a determinat ca până în secolul X circa 
12000 de localnici să se mute acolo (de altfel, mulŃi marinari încă din secolul IX au început să rămână prin Epir, 
Insula Cefalonia şi Sicilia, etc., ceea ce a dus la afectarea compoziŃiei etnice din SE Anatoliei, căci în mutarea spre 
apusul Imperiului Bizantin li s-au alăturat şi 18000 de membri ai familiilor)”.  
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Gherganele 

 

 
Marea Egee 

 
Geneza unei zeităŃi e interesantă în măsura în care ajută surprinderea geniului religios al credincioşilor săi, 

divinitatea reuşind să-şi reveleze virtuŃile prin rezultatul unei grandioase sinteze, într-un lung proces de confruntare 
şi simbioză; percepŃia Elenă a preoteselor care o slujeau pe divina GherghiŃia - Ghirghe în Epoca Pietrei - era sub 
forma de Gorgone (la singular Γοργώ / Gorgo / în unele vechi dialecte Grece, Gorgo căpătând semnificaŃia de 
“austeră” iar Gorgos căpătând semnificaŃia de “rapid”), despre care localnicii ştiau că la început au fost Hiperboree, 
provenind din apropierea tărâmului morŃilor. Din Epoca Pietrei, pentru Indieni Gorgona era Kali, nevasta lui Şiva, 
credincioşii ei fiind denumiŃi Kala; conform Puranei lui Brahma, Mahatbharatei, etc. cei din N Indiei la sfârşitul 
mileniului IV î.C. îl ştiau pe Kala-Yavana, fiul lui Gărgya / Gherghia, drept regele Yavana - adică al Ionienilor - în 
plus, învăŃaŃii din V Anatoliei fiind denumiŃi de Indieni în mileniul I î.C. ca Garga-Charyas: discipoli Gherga. 
Grecii le ştiau pe Gorgone şi în Bazinul Nigerului, unde prezenŃa lor a fost arătată a fi fost în mileniul IV î.C. - la 
sfârşitul Epocii Pietrei - de istorici din mileniul I î.C. ca Dionisie din Lesbos, Diodor din Sicilia, ş.a. Evreul Albert 
Einstein, părintele teoriei relativităŃii, afirma că “îŃi poŃi trăi viaŃa doar în 2 moduri: sau crezi că nu există magie sau 
crezi că totul e magie”. “Vrăjitoarele” Gherga erau cele care purtau măştile asociate cu viaŃa dinamică - numite 
Gorgoneia / Gorgoneion în Greacă - ce reprezentau în esenŃă imaginea Europenelor în ritualul alungării răului (în 
1912, Englezoaica Jane Harrison a acordat atenŃie acelei magii arhaice în studiul său despre originile sociale ale 
religiei Greceşti, explicând şi că mătuşa lor Themis - însemnând “soartă” - era un nume rămas din timpul uriaşilor 
pentru fiica cerului şi pământului, care prezida adunările / ajunsă pentru Greci simbolul dreptăŃii). În Banat, cu o 
denumire asemănătoare Themis, cel mai important râu se numeşte Timiş / ce nu delimitează, ci traversează regiunea 
(conform şi împăratului bizantin Constantin Porfirogentul 905 - 959 / adică “cel născut în purpură”, Themis 
personifica Râul Timiş după cum tot aşa, zeiŃa dreptăŃii Dicia, conform juristului Roman Ulpian 170 - 223, 
reprezenta regiunea Daciei). În Balcani, Themis a fost ştiută ca întemeietoarea Pelasgă a Oracolului Delfinilor - 
însemnând al “matricii” - cel mai stimat sanctuar Grec în peninsulă, pe locul unde iniŃial era venerată ZeiŃa Mamă, 
închinat apoi lui Apollo şi distrus de împăratul bizantin Arcadius 377 - 408; de altfel, o piaŃă importantă de metale a 
fost indicată de poeŃii Homer şi Ovidiu ca existând mult anterior lor în N Istrului / Dunării, la Temesa (probabil pe 
Râul Timiş sau la Timişoara / denumirea Tracă a Banatului a fost Tibisia). În “Descrierea Eladei” X 5:4, Pausanias a 
scris despre Delfi: “Boio, o femeie din partea locului, care a compus imnul pentru Delfi, afirma că Oracolul pentru 
cinstirea lui Apollo l-au întemeiat oameni veniŃi din łara Hiperboreilor şi că printre ei se afla şi Olen (muzician din 
Licia / Anatolia); acela a fost cel dintâi prezicător şi a fost primul care a dat prezicerile în hexametric. Boio a 
compus următoarele versuri: ‘Statorniciră într-adevăr aici un Oracol infailibil / Copiii Hiperboreilor’; după ce 
enumeră câŃiva Hiperborei, către sfârşitul imnului îl aminteşte pe Olen (care a trăit în secolul VII î.C.): ‘Şi Olen, 
care a fost cel dintâi prezicător al lui Phoebos / Şi care cel dintâi a compus un cântec inspirat din vechi poeme’. Cu 
toate acestea, nu s-a mai păstrat amintirea nici unui alt prezicător iar darul profeŃiei este legat numai de femei”.  

Înainte şi după Războiul Troian, Gorgonele / Gherganele au fost vizitate de jefuitorii şi siluitorii călători 
Ahei (ca Perseu, Iason, Ulise şi alŃii), mărturiile despre impactul întâlnirilor lor în diverse contexte şi diferite locaŃii 
având ecouri foarte puternice, pe timp îndelungat; Gorgonele erau divinele reprezentante ale vechii societăŃii, surori 
cu nimfele, urmaşe ale lui Phorcys, fiul Gheiei. Ceremoniile sfinte patronate de Ghergane erau reminiscenŃe din 
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timpul matriarhatului; spre exemplu, în 1819 cercetătorul American Robert Mays de la Universitatea Princeton le-a 
acordat atenŃie prin lucrarea sa despre un nou sistem de mitologie, prezentând cronologia descrierii lor începând din 
Epoca Bronzului (trebuie ştiut că la Greci numele copilului nu era pus de mamă, ci de tată sau de bunic, ceea ce încă 
o dată confirmă numele Gherga: atât prin credinŃă, cât şi prin filiaŃia paternă). Ele uneori erau secretoase (datorită 
rarităŃii unora dintre resursele utilizate, ale unor manifestări câteodată de necontrolat ce nu erau sortite întotdeauna 
publicului, fiind greu de înŃeles, etc.), de unde caracterul lor încărcat de mistere. În spaŃiul Grec au circulat pentru 
secole multe monede înfăŃişând Meduza Gorgonă, ca de exemplu: 
 

  
 

 
 

ZeiŃa FertilităŃii era asociată cu imaginea de gardiană a Infernului / Iadului, confruntându-se cu demonii pe 
care îi înŃelegea - la intersecŃia vieŃii cu moartea - având puterea respectării unei ordini considerată ameninŃătoare 
pentru oameni (scoaterea limbii - imagine cu care uneori Gherganele / Gorgonele au fost reprezentate - era un 
obicei Tibetan de alungare a spiritelor rele); necesitatea ajutorului împotriva necunoscutului era asigurat de către 
preotesele Gorgone / Ghergane care slujeau transmiterea misterelor prin legăturile ce le făceau cu supranaturalul, 
inclusiv prin ritualuri extatice (ca de exemplu utilizând băuturi “magice” - vin, miere fermentată, etc. - ce alterau 
mintea, determinând pierderea identităŃii proprii şi preluarea alteia). Gherga-nele îşi transmiteau puternicele valori 
ale învăŃăturilor la fiecare generaŃie, parcurgând astfel milenar istoria. Mezinei Gorgone - Meduza - Grecii i-au 
atribuit şi înaripatul cal Pegas (nume derivat din Luvianul pentru “fulger”), Pegas într-o legendă Evreiască fiind 
calul regelui Nimrod / vărul lui Gherghe-seu. 
 

Ochiul Gorgon 
 

Elenii au personalizat prin Perseu - însemnând “distrugătorul”, cel care a stabilit Aheii între zidurile 
construite de Ciclopi în Micene - povestea mileniului VII î.C. a Meduzei din actuala aşezare Aromână Sesklo 22,49 
lat. N, 39,21 long. E aflată în Tesalia (de unde în Epoca Pietrei s-a dezvoltat o cultură Balcanică puternică, cea care 
a introdus vitele domestice în Europa, populaŃia fiind demonstrată genetic ca majoritar aceeaşi cu Amazoanele din 
Caucaz); faptele au fost analizate de exemplu de către cercetătoarea Americană Joan Marler în 2002. În secolul I 
î.C., istoricul Diodor Sicul pretindea că frumoasele Gorgone erau în conflict cu aprigele Amazoane. Perseu, 
expulzat din Argos de bunicul său, n-a fost înspăimântat de demonicele 3 surori Gorgone din Gorgade, tot timpul 
îmbrăcate în alb (simbolizând deformările datorate forŃelor pervertite a 3 pulsiuni: putere, sex, spirit) - a căror faimă 
era ştiută din India până în lumea numită de Greci “Celtă”, a oamenilor care trăiau dincolo de Alpi, la N - şi când a 
ucis-o pe mezină / cea mai mică, Meduza, care era gravidă cu Poseidon / zeul mării, fratele mai mare a lui Zeus, nu 
s-a uitat la cap, ea fiind o femeie frumoasă, în faŃa sa bărbaŃii împietrind; ca exemple ale prezenŃei sale, ea în 



358 

 

Antichitate a fost pe scutul Atenei, acum e pe steagul Siciliei. E de ştiut că ZeiŃa Atena avea o egidă (existentă doar 
la Apollo şi Zeus): un scut pe care era reprezentată Gorgona; prin simpla mişcare a egidei - ce simboliza atributele 
puterii - puteau fi provocate furtuni violente. Ochii mari ai Gorgonei erau divini, simbolistica lor fiind în mod 
deosebit apreciată de Egipteni şi azi mai ales în Anatolia, pentru alungarea răului. Ochii Gorgoni şi povestea lor 
diabolică s-au răspândit din acele timpuri întâi în Orient iar apoi pe tot globul; amuletele ce îi reprezentau erau 
talismane împotriva deochiului (privirea fixă / hipnotică fiind considerată capabilă să întoarcă deochiul spre 
emitent): 

 
 

 
Ochiul Gorgon 

 
Auzind de fapta lui Perseu, bunicul lui s-a ascuns în fortăreaŃa Larisa dar nepotul a ajuns acolo şi l-a 

omorât. Uciderea Meduzei Gorgona apare în multe sculpturi vechi:  
 

 
Uciderea Meduzei 

 
Grecul Pausanias II 21:6 - originar din V Anatoliei - a scris (în secolul II): “În piaŃa publică din Argos se 

află o movilă de pământ care - după cum se povesteşte - ar cuprinde capul Gorgonei Meduza. Iată ce se spune 
despre Meduză, lăsând la o parte legendele din jurul ei: Meduza a devenit regina populaŃiilor din preajma Lacului 
Tritonis. Se afla în fruntea Libienilor atunci când aceia porneau la vânătoare sau război şi tot în fruntea lor merse să-
l întâmpine pe Perseu, care avea cu el oşti destoinice din Peloponez. Şi fiind ea omorâtă cu vicleşug în timpul nopŃii, 
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Perseu a fost atât de impresionat de frumuseŃea ei, încât după ce îi reteză capul îl aduse Aheilor spre a-l admira. 
Cartaginezul Procles, fiul lui Eucrates, socoteşte tradiŃia ce urmează mai verosimilă: Pustiul Libiei hrăneşte multe 
fiare despre a căror existenŃă nu-Ńi vine a crede. Trăiesc pe meleagurile de acolo femei şi bărbaŃi în stare de sălbăticie 
iar unul din aceia a fost dus şi la Roma. Procles a presupus că - rătăcindu-se - una din femeile acelea a ajuns în 
preajma Lacului Tritonis, unde omora pe locuitori, până în clipa când a pierit de mâna lui Perseu. La Argos, în 
apropierea monumentului Gorgonei se află mormântul Gorgofonei, fiica lui Perseu. Pricina care a făcut să i se dea 
acest nume este uşor de dedus după ce ai ascultat aceste lucruri: după câte se spune, ea a fost cea dintâi femeie care a 
avut 2 bărbaŃi; până atunci, era obiceiul ca femeile să trăiască în văduvie, dacă se întâmpla să-şi piardă soŃul”. De 
fapt, decapitarea Gorgonei de către Perseu a fost furtul unui simbol emblematic de către acel Aheu: capul Meduzei 
nu era decât o mască, reprezentând caracterul ei dual. Atacarea Meduzei a fost caracteristică şirului agresiunilor 
Aheilor din Peninsula Balcanică faŃă de Amazoane (prin furtul Lânii de Aur având norocul colaboraŃionismului), 
faŃă de Minocii din Creta şi Arhipelagul Cicladelor (afectaŃi de dezastrul natural din Thera / Santorini), faŃă de Troia 
(distrusă cu vicleşugul Calului de Lemn), etc. Aheii au fost printre precedesorii Elenilor; la început - chiar piratând - 
ei s-au insinuat peste mare în Creta (unde au terminat cultura Minoică) şi pe coasta Anatoliană, la Milet şi Efes / 
consemnaŃi de cronicele Hitite: în mileniul II î.C., Elenii şi Evreii au plecat dintre Egipteni atraşi de bogăŃiile 
Nordicilor Ghergani (răspândiŃi pe atunci mai ales între Babilon şi Balcani). După Războiul Troian cu Elenii, 
Gherga-nii Anatolieni s-au reimpus în Efes şi Milet - oraşele patronate de gemenii GherghiŃi Artemis şi Apollo - 
preluând şi controlul “oamenilor mării”. În 462 î.C., în ciuda zidurilor sale Ciclopice / ştiute ca realizate de meşteri 
din Licia / Anatolia, oraşul Micene a fost distrus de către trupe chiar din Argos.  

 

 
Ochiul Gorgon în Capadochia / Anatolia 

 
Grecul Homer, prin Iliada 5:738, a indicat că egida / scutul lui Zeus - vechi, din timpul luptelor uriaşilor - 

avea reprezentat capul Gorgon. În Greacă, cuvântul Gorgo a rămas ca însemnând “teribil” iar în vechea Irlandeză 
ca “sălbatic”. Groteşti reprezentări artistice frontale, inclusiv arhitecturale - numite şi Gargoyle - sau Măşti 
Gorgone (plasate pe porŃi, ziduri, podele, morminte, etc.) au devenit universale, fiind utilizate ca talismane populare 
/ provenind îndeosebi din frica de animale mari, aşa după cum de pildă Thalia Howe şi-a publicat în 1954 studiul în 
Jurnalul American de Arheologie. A rămas binecunoscut de oricine că extraordinarul ochi al lui Ra / Horus - atestat 
Egiptean din mileniul V î.C. - era ochi Gorgon (faimos şi în India, principalul promotor în lume acum fiind Turcia). 
 

Gherga şi Grecii 

 
Gherga în Europa a fost în legătură cu Gali, Germani, GeŃi, GoŃi, Greci, etc. (un exemplu de ajutor este 

“DicŃionarul clasicismului” din 1860 de Britanicul William Smith); numele Gherga exista dinaintea Războiului 
Troian iar înaintea acelui conflict nu existau şi denumirile populaŃiilor enumerate - între care şi cea Greacă - apărută 
după Războiul Troian, datorită diasporei cauzate de acela: după Războiul Troian, Aheii au fost ştiuŃi ca Eleni - adică 
“oamenii Elenei” - iar ulterior Romanii i-au denumit Greci atât pe Anatolienii costieri, cât şi pe Tracii Sudici 
(printre care erau mulŃi Gherga şi descendenŃi Gherga), împreună cu vecinii Eleni. După Războiul Troian, Elenii 
populau îndeosebi Sudul Peninsulei Balcanice, în Nordul lor şi în Vestul Peninsulei Anatoliene fiind Grecii. Pe 
harta următoare Elenii sunt cu galben şi Grecii cu portocaliu: 
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Strămoşii Elenilor în Epocile Bronzului şi Fierului erau numai la Sud de Muntele Olimp, cel mai înalt din 
Ńară (Nordul Macedonean - unde acum cel mai mare oraş al Ńării după capitală e Tesalonic / Salonic - fiind o zonă ce 
din 1913 face parte din actualul stat Elen). Homer în cartea a doua a Iliadei a fost cel mai vechi Grec care a 
menŃionat atacul Elenilor asupra Troiei; apoi, Hesiod a precizat că Graecus - fiul lui Zeus şi al Pandorei - a fost 
eponimul Grecilor iar eponimul Elenilor a fost Elen, fiul lui Deucalion / băiatul lui Prometeu (frate cu Atlas): 
unchiul Pandorei. Poetul Spartan Alcman în secolul VII î.C. a scris că mamele Elenilor erau Graekhes; Romanii, tot 
în secolul VII î.C., au denumit ca “Greci” pe locuitorii Cume / Cumae (colonia înfiinŃată de GherghiŃi V Anatolieni 
în Peninsula Italică cu mult înaintea existenŃei Romei). Filozoful Aristotel în secolul IV î.C., a arătat în prima carte 
din “Meteorologica” că numele Γραικοί / Graicoi era utilizat din vechime de Iliri pentru Dorienii din Epir - care 
vorbeau în “grai” - şi a egalat denumirea Elenă cu cea Greacă, în sensul că acolo “acum sunt Eleni aceia care 
înainte erau numiŃi Graeci”; spre exemplu, conform Enciclopediei Britanice, celebrele surori Ghergane / Gorgone 

erau numite Grae, termen vecin cu Graioi - rădăcina ce a furnizat numele Grecilor şi a Greciei. În Antichitate şi 
Elenii au fost botezaŃi de către Romani drept Greci - la un loc cu învecinaŃii Traci Sudici şi Anatolienii de pe 
Ńărmurile marii Peninsule vecine celei Balcanice - iar în Evul Mediu, în timpul Imperiului Bizantin, s-au numit 
Romaioi. De altfel, analizele genetice au indicat că Macedonii erau înrudiŃi cu Frigienii spre deosebire de Eleni, care 
erau mai apropiaŃi de Egipteni; e de ştiut şi că străvechiul mecanism al păstoritului în Macedonia era vara în înaltele 
masive apusene Galicia, Gramos, etc. şi iernatul în şesul Sărunei / Salonicului ori chiar în Frigia / Anatolia. Istoricul 
Grec Arrianus Xenophon din Nicomedia / Izmit, în fragmentul 13 din Bithynica / Istoria Bitiniei, a scris despre 
nimfa Tracia, cunoscătoare a plantelor tămăduitoare şi născocitoare de melodii, numele ei - identificată de Greci cu 
Frigiana Cybela - fiind purtat de Ńinuturile Tracilor, “cunoscute iniŃial sub denumirea de Perke”; fiul ei s-a numit 
Perkos şi a fost venerat până în timpul Romanilor drept “Cavalerul Trac”. 

 

 
Gorgona 
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Etnonimul Graikos / adică Greci are aceiaşi etimologie ca Thraikios / vechiul nume pentru Troiani şi 
Traci. Greaca este cea mai veche limbă Indo-Europeană vorbită până în prezent în Europa, fiind inspirată şi din 
Pelasga vorbită în Troia şi Tracia, după cum de pildă au scris Herodot şi Platon (în acele timpuri, ale mileniului I 
î.C., după cea din India, cea mai mare populaŃie din lume era grupată în Anatolia şi Balcani); vechii Gherga au fost 
Pelasgi şi apoi Greci. În secolul V î.C., Herodot 1:57 a scris că neamurile Pelasg şi Elen erau diferite: “Pelasgii au 
folosit o limbă barbară. În ce priveşte neamul Elenilor, aceia de la început s-au folosit de o limbă diferită de a 
neamului Pelasg. Pelasgii erau alt neam”. În secolul I, pedagogul Roman Fabius Quintilian a explicat că “vorbirea 
barbară se caracteriza prin adăugarea la cuvinte (sau lăsarea afară) de silabe ori litere, prin schimbarea / înlocuirea 
unor litere cu altele sau prin păstrarea lor dar strămutate de la loc”. Numele limbii, al vorbitorilor şi al etnicilor, se 
armonizează cu structura GRK de la precursorul Gherga - de la care a început colonizarea Greacă efectivă - iar 
alfabetul e sinonim cu cel Fenician, fiind primul care a introdus vocalele, prima scriere fiind a operelor lui Homer 
(din Anatoliana Cume a Gherghinilor / GherghiŃilor, artist care a fost bilingv, ştiind Pelasga / din care au provenit 
Latina şi proto-Greaca, din care s-a născut vechea limbă Greacă); în secolul I î.C., istoricul Dionisie din Halicarnos 
/ Caria a scris (1:90): “Limba de care se folosesc Romanii nu e nici cu totul Barbară dar nici Grecească, ci este o 
amestecătură din amândouă acestea, însă partea cea mai mare este din idioma Eolilor, singurul dezavantaj pe care l-
au întâmpinat din acest amestec fiind că nu-şi pronunŃă potrivit toate sunetele” (Eolia - având pe mare Insulele 
Lemnos şi Lesbos - era regiunea Sudică vecină Troiei, dintre Podgoria GherghiŃilor şi portul Cume al 
Gherghinilor). Metamorfozele cele mai nuanŃate au putut apare din gutural pentru unele nume după introducerea 
vocalelor în mileniul I î.C., astfel încât să poată fi variaŃii KRiTi - GRiKi - GHirGHi ori KRâTa - GRâKa - 
GâRGa, etc. pentru şablonul foarte distinct CReTa - GReCia - GheRGa (exemplul derivă din faptul ştiut că la 
începuturi Aheii / strămoşii Elenilor - emigraŃi în Peloponez la sfârşitul dominaŃiei Hicsoşilor din N Egiptului, unde 
s-au şi înrudit cu Evreii - s-au inspirat în decorări din frescele Cretane; e de ştiut că eponimul Peloponezului 
provenea de la prinŃul Pelops, fiul regelui Tantal din Bazinul Meandrului, care a cucerit S Peninsulei Balcanice 
înaintea Războiului Troian, în amintirea lui - sub patronajul şi în cinstea Ghergarului Zeus - din mileniul I î.C. 
desfăşurându-se Jocurile Olimpice / Olimpiadele). De altfel, Pausanias a indicat (III 13:3) că “Elenii aveau vechiul 
obicei al schimbării locului literei R”, ceea ce interesează în sensul explicării translaŃiilor din Gherg în Grec, din 
Ghergar în Grigore, ş.a.m.d.: denumirea de Grec provine din Gherga, căci GherghiŃii au precedat Grecii. 
GherghiŃii din Troia au fost printre precursorii celor din actualele state vecine Grecia şi Turcia: Grecii mileniului I 
î.C. au fost precedaŃi de GherghiŃi - care descindeau din Ghergari - iar de la Troia la Turcia a fost un parcurs 
milenar, acum regiunea Troiei fiind în Turcia, străvechiul antagonism dintre cele 2 maluri ale Mării Egee (apusean şi 
răsăritean, ocupate de cele 2 Ńări), încă existând. Cu mult înaintea Atenei, principalele 3 oraşe ale spaŃiului Grec n-
au fost în Peninsula Balcanică, ci în V Peninsulei Anatoliene: Troia, Efes şi Milet. Fiecare dintre acele 3 mari 
localităŃi era sub patronajul tocmai a câte unui Ghergan / respectiv a câte unui copil al lui Zeus (Dardan şi fraŃii săi 
gemeni): Troia având Ghergarul Darda, Efes având GherghiŃia Artemida, Milet având Gherghitul Apollo.  
 

 

InfluenŃa culturală Troiano-Tracă 
 

GoŃii şi Vikingii numeau Grecia ca Girkha, Girkia sau Girkium (după cum apare inclusiv prin runele de 
pe podeaua Catedralei din Uppsala 59,51 lat. N, 17,38 long. E / Suedia) iar şi azi Bulgarii - vecinii Nordici - îi 
denumesc pe Greci ca GârŃi (Grecia e GârŃia / Гърция). Conform etimologului Catalan Joan Coromines 1905 - 
1997, termenul Gringo - utilizat de hispanici pentru a-i cataloga pe cei din afara lor - provine de la Spaniolul Griego 
adică Grec. Grico în prezent este dialectul vorbit în S Italiei, pe cale de dispariŃie (rămăşiŃă de la foştii colonişti). 
Sinonimia Eleni - Greci a rămas asemănătoare cu altele, ca Români - Vlahi, Maghiari - Unguri, NemŃi - Germani, 
ş.a. În prezent, este oficială întoarcerea: Grecii din Grecia sunt Elenii din Elada - cetăŃenii Eleni din republica 
Elenă. 
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Lâna de Aur 
 

Mutarea Gherganilor dinspre Caucaz i-a făcut să ajungă chiar şi până în Argos (din punct de vedere 
onomastic, Argos şi Gargos sunt ca acelaşi nume, cu lipsa consacrată G de la început precum o aspiraŃie dialectală), 
localnicii închinând primul Templu zeiŃei Hera, mama vitregă a lui Hercule / dinastia locală pretinzând că se trăgea 
din Hercule; Strabon a afirmat că odată întreg Peloponezul / Sudul Greciei continentale se numea Argos - cuvânt 
Pelasg însemnând “Ńară” - acolo ajungând şi CanaaniŃi. Pe Câmpia Argolid din S - locul unde conform lui Pausanias 
au fost utilizate scuturile prima dată - a fost ridicată Piramida Argolis, datată în 1995 de Laboratorul de Arheometrie 
din Atena şi de Laboratorul Nuclear al UniversităŃii ScoŃiene Edinburgh înaintea celor Egiptene. FortăreaŃa Pelasgă 
Larisa apăra localitatea / distrusă de o răscoală a sclavilor în 494 î.C. Conducătorul Pelasg local Ghelanor a ajuns să 
fie învins de către Libianul Danaus / Danaan, cu rude Egiptene (care a traversat Marea Mediterană special pentru 
acel atac, împreună cu clanul său Nord-African - avea zeci de copii - după aceea textele Egiptene denumind Sudul 
Hemului şi ca Danuna), preluând conducerea Argos şi instaurându-şi acolo puterea, continuată apoi în Peninsula 
Balcanică prin numeroşii săi urmaşi Ahei, între care, înaintea Războiului Troian, a fost Iason; Danau era fratele 
faraonului Ahmose - în timpul căruia s-a încheiat dominaŃia prinŃilor CanaaniŃi asupra Deltei Nilului - şi cum nu 
putea domni atunci în Egipt, în 1527 î.C. a trecut cu Aheii din Hemi în Hem (adică din Egipt în Balcani), Eschil în 
Tragedia Rugătorilor din 470 î.C. consemnând că la sosire el a cerut Pelasgilor protecŃie şi un loc de aşezare, 
afirmând că era tot din neamul celor din Argos. Danaii - cei sosiŃi la sfârşitul secolului XVI î.C. din N Egiptului în 
Peloponez - deoarece aveau conducătorul din familia faraonului Ahmose / Ah-meş, au fost de aceea ştiuŃi ca Ahei (şi 
episcopul Eusebiu din Cezareea, în “Pregătirea evanghelică”, a consemnat că religia Elenilor provenea din timpul lui 
Ah-moş / Ahmose).  
 

 
Piramidă Greacă 

 
ExpediŃia din Epoca Bronzului a Tesalianului Iason până în Colchis la colonia Milesiană Phasis 42,09 lat. 

N, 41,40 long. E - azi Poti / Georgia - din Câmpia Circeană / Kirkaiu (conform şi scrierii lui Apolloniu din Rodos 
2:400) după Lâna de Aur este celebră. Practic, se ştia că blana de oaie aşezată în albia unui râu cu aur aluvionar 
prinde particulele şi pepitele, împiedicându-le să se piardă în fluxul râului; lâna e apoi scoasă cu grijă din râu, uscată 
- iar praful de aur scuturat într-un recipient potrivit. ExpediŃia celor 50 de argonauŃi - către łinutul Amazoanelor, 
ştiut ca foarte bogat - a fost începutul comerŃului maritim şi al colonizărilor mai organizate, prima debarcare fiind, 
conform cercetătoarei Georgiane Natela Popkhadze, în Regatul Ghirgheian / Kirkeian al Amazoanelor, la Kerch 
45,20 lat. N, 36,28 long. E (din Tauris - numele Grec pentru Crimeea - importantă colonie a Miletului / de unde 
provine numele Strâmtorii Kerci ce leagă Marea Karga / Azov de Marea Neagră, Donul având înaintea Potopului 
acolo o deltă; apoi, pe cealaltă parte a Strâmtorii, Grecii au ridicat peste vechea aşezare a populaŃiei Sindi / 
Circasiană pe cea regală Gorgippia 44,52 lat. N, 37,22 long. E, distrusă de Huni); e de ştiut despre KerkeŃi că au 
fost strămoşii Cherchezilor. Anual, Gargarul rege al Amazoanelor petrecea câteva luni în zona aceea (obişnuit ele 
aveau regine, pe atunci fiind momente rare când domnea un rege).  
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Între alŃii, Carianul Apolloniu din Rodos în secolul III î.C. s-a preocupat şi a scris Argonauticele: în Colchis 
/ Kolkis, prinŃesa Medeea - fiica regelui, după numele căreia s-au numit în mileniul I î.C. Gherga-nii din Ghergania 
ca Mezii din Media - se opunea politicii tatălui său de a-i ucide pe străinii ajunşi în Ńinutul lor (în vechime străinii 
erau respectaŃi datorită asocierii lor cu mesagerii altor lumi, existând şi credinŃa că sub înfăŃişarea străinilor 
obişnuiau chiar zeii să umble pe pământ, ulterior şi Platon ajungând să se împotrivească epifaniei, afirmând că “nici 
un poet să nu mai spună că zeii iau toate înfăŃişările şi că sub chipul unor străini intră în oraşe”), făcându-l pe Iason 
să promită că o va lua în căsătorie dacă îl ajuta să găsească Lâna de Aur; profitând de cunoaşterea Ńinutului, Medeea 
a reuşit să deschidă templul unde se afla preŃiosul obiect, în timp ce argonauŃii atacau Amazoanele şi le puneau pe 
fugă. După obŃinerea Lânii de Aur, Medeea a fugit cu Iason şi cu argonauŃii, ajungând şi la mătuşa ei Kirke / Circe, 
din Italia de azi: nobilă Amazoană care le-a făcut ritualul de purificare pentru ceea ce au săvârşit (drumul 
argonauŃilor cu Lâna de Aur pe Istru / Dunăre a trecut pe la Gherghina / GalaŃi şi Gherdap / PorŃile de Fier).  
 

 
Lâna de Aur 

 
Ajuns în Balcani, unde Medeea nu-i mai folosea, Iason a părăsit-o. Caucazul Antic de la V la E pe lângă 

Colchis a mai avut regatele Armenia, Iberia şi Albania. Strabon a scris că denumirea Armeniei - însemnând “Ńara 
râurilor” - era după coloniştii trimişi de argonauŃi de lângă Cercinium, din localitatea Armenium, de la cel mai mare 
lac din Tesalia (locul unde Apollo Gergithius s-a cununat cu Coronis şi l-a avut pe primul său născut Asclepios / 
Esculap, “patronul medicinii”; e de ştiut că în preajma Oracolelor sale din zonă - inclusiv din Tricca - se practica 
incubaŃia: contactarea fantomelor eroilor în somn / prin vise, dormind ritualic acolo). Pausanias IV 30:2 a scris că 
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Gargaros a fost nepotul lui Asclepios, cu “darul de a tămădui pe bolnavi şi pe cei cu beteşuguri”. În 117, istoricul 
Roman Tacit în Analele sale 6:34 a consemnat ceea ce afirmau în timpul lui cei din pădurile Caucaziene ale Iberiei 
şi Albaniei: că proveneau din anturajul Tesalian al lui Iason (regiunea din răsăritul Pindului în care se află şi 
Depresiunea Tricca / Trikala, cea mai mare concentrare Ghergană din Grecia). 
 

 
Monumentul din Batumi / Georgia 

 
Trebuie ştiut că la începuturile sale fierul era la fel de preŃios ca aurul, găsindu-se - pe lângă zăcământul 

Anatolian Ida - de asemenea şi în Caucaz (în Anatolia fierul era prelucrat din secolul XX î.C., ceea ce o făcea foarte 
atrăgătoare pentru invadatorii aflaŃi în stadiul Epocii Bronzului, Imperiul Hitit apărând şi dezvoltându-se astfel, ca 
promotor mondial al Epocii Fierului, dispărând odată cu invaziile sincrone ale Elenilor în Troia şi Evreilor în 
Canaan). 
 

 
Traseul argonauŃilor 
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În 1970, Francezul Paul Diel în studiul despre “Simbolismul din mitologia greacă” a considerat că lâna 
toarsă într-un fir subŃire se asocia prosperităŃii şi fecundităŃii - însemnând soarele şi aurul - tezaurul “lânii de aur” 
fiind mai mult spiritual decât material, lâna semnificând puritatea iar aurul semnificând adevărul. 

 
Primul concurs de frumuseŃe 

 

 
 

Cercetătorul Costas Thanos de la Universitatea Atena a afirmat în lucrarea sa despre Masivul Ida / 
Gargarus că lanŃul evenimentelor care au dus la Războiul Troian a pornit de acolo, odată cu desfăşurarea primului 
concurs de frumuseŃe din istorie. În disputa dintre frumoasele Epocii Bronzului, fiul regelui Troian Priam, ciobanul 
Alexandru Paris / notat Alaksandus de HitiŃi - păstoria pe atunci era o ocupaŃie rezervată nobililor - a patronat pe 
munte acea competiŃie şi a decernat premiul: un măr auriu, simbol al fertilităŃii (de fapt gutuie, fruct provenit din 
Caucaz şi preferatul zeiŃei frumuseŃii Afrodita, care era o orientală având multe analogii cu Iştar, ea tulburând toate 
fiinŃele prin dorinŃele ce le putea transmite, ca prima cauză a fertilităŃii, nu şi ca reprezentanta fertilităŃii; prin 
preotesele sale a Ńinut cu Troianii iar după căderea cetăŃii, Troianul Enea, din familia ei, a fost aşa îndrumat să 
ajungă în Peninsula Italică - Romanii respectând-o până la a o socoti şi protectoarea lor, numind-o Venus). E de 
remarcat că reprezentarea Hitită a lui Iştar era prin triunghiul însemnând Mama Muntelui: 
 

 
 

În secolul VI î.C., învăŃatul Carian Pherecydes / Pherekydes din Insula Siros 37,27 lat. N, 24,54 long. E / 
Arhipelagul Cicladelor - unul dintre cei 7 înŃelepŃi Greci, profesor al lui Pitagora - a indicat că merele de aur 
(respectiv bulgări de aur, adică pepite de aur / bucăŃi de aur natural) în vechile ceremonii Pelasge constituiau un dar 
în vederea căsătoriei: obicei instaurat de Gaia, care a făcut întâi aşa la cununia nepotului ei Zeus. Evenimentul 
tranşat atunci în superbul decor împădurit al masivului muntos (plin de fântâni şi populat de mari animale ca lei, urşi 
şi leoparzi) a impresionat pe mulŃi, rămânând consemnat şi în ceramică - după cum a apărut în imaginea anterioară - 
dar a şi provocat marele conflict, căci profeŃia câştigătoarei, ca prinŃul Paris să ajungă cu cea mai frumoasă 
muritoare s-a împlinit: Ńesătoarea Elena - regina Spartei - a ales să trăiască cu el, înşelându-şi soŃul (iar acela a strâns 
armata ce a reuşit să cucerească Troia, mitul ei ajungând până printre Traci, în poveştile cu Ileana Cosânzeana / Iana 
Sânziana, după cum de pildă a studiat şi Georgiu Popu în 1891). În legătură cu obiceiul căsătoriei, la Greci - la fel ca 
de exemplu în Kenya ori India - şi azi inelul de nuntă se Ńine pe mâna dreaptă / partea dreaptă a corpului fiind 
considerată de culturile lor superioară şi asociată răsăritului, luminii, viitorului (stânga aflându-se în antiteză). În 
Războiul Troian, Elenul Ahile a ucis mulŃi Troiani dar şi pe regina Amazoanelor, aliată cu regele Priam (când i-a 
smuls coiful de aur, Ahile s-a îndrăgostit de superba muribundă şi n-a putut uita că şi-a ucis marea dragoste); la 
rândul său, Ahile a fost omorât de Troianul Paris, fiind doborât de o săgeată otrăvită prin străpungerea călcâiului, 
unicul său punct sensibil.  
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Războiul Troian 
 

 
Troia la începutul războiului 

 
De la începutul mileniului II î.C. a fost un climat foarte rece în zonă, în secolele XIII - XI î.C. fiind însă o 

perioadă fierbinte, la începutul căreia Sudicii (Evreii din Egipt pe de o parte şi Elenii din Balcani pe de altă parte) au 
pornit spre N, cu gânduri de cuceriri. Războiul Troian n-a fost un conflict local - pe atunci frontul nefiind unul 
singur - ci mult mai larg, ce a tulburat tot răsăritul Mediteran. La mijlocul secolului XIII î.C., profitând că Troia la 
începutul secolului a fost şubrezită de un cutremur, Aheii / Elenii şi-au instalat tabăra în apropierea Râului 
Scamandru - cu izvorul în Masivul Ida / Gargarus - unde atinseseră Ńărmul (pe Valea dens populată atunci a acelui 
Râu de Troianii Gherga, descrisă de Britanicul Walter Leaf 1852 - 1927, care a observat vasta extindere a 
GherghiŃilor între Podgoriile Gergithion - după Strabon faimoase în epocă pentru vinul produs - din N Regatului 
de la Râul Praktios, până în S la Masivul Ida, trăind în multe localităŃi pastorale şi forestiere, în răsărit ajungând 
până la Râul Pactol, afluentul aurifer al lui Hermus / Gediz). Tabăra Ahee nu cuprindea doar corăbiile trase la mal şi 
corturile aferente; având în vedere durata prelungită a războiului - a Ńinut 10 ani - spaŃiul în care fusese amplasată 
tabăra apărea divizat într-o serie de porŃiuni teritoriale cu funcŃionalitate precisă: astfel, în mijlocul taberei se 
delimita un spaŃiu destinat adunărilor căpeteniilor dar şi oastei, precum şi anumitor tranzacŃii comerciale (hrana era 
adusă şi din Balcani). Tot acolo se judecau, de către fruntaşii armatei, diferite pricini şi neînŃelegeri; un alt spaŃiu, 
prevăzut cu altare, în imediata vecinătate, era rezervat sacrificiilor închinate zeilor cu ocazia încheierii unor 
armistiŃii, precum şi înaintea redeschiderii luptelor. Vasele lui Odiseu / Ulise se aflau în centrul taberei şi din 
apropierea lor se transmiteau mesajele. Cetatea Troiei era pe o colină, astăzi la 15 km de coastă dar atunci gura de 
vărsare a Râului pe care se afla exista mult în interior, într-un mic golf care a fost umplut cu aluviuni (cetatea Troiei 
n-a fost împresurată complet de Ahei, spre răsărit Troianii având posibilitatea comunicării cu restul Anatoliei). După 
un deceniu de asediu, timp în care au murit mii de oameni de ambele părŃi - printre aliaŃii importanŃi ai Troianilor au 
fost HitiŃii şi Amazoanele - Elenii au învins printr-un şiretlic: s-au prefăcut că se retrag şi au lăsat în dar Calul Troian 
(din lemn, uriaş, cu soldaŃi ascunşi în el, care noaptea le-au deschis porŃile cetăŃii Troiei - odată introdus calul în 
interior - de atunci rămânând vorba ca Elenii să nu fie crezuŃi nici când fac daruri); după descinderea din Calul 
Troian, pentru distrugerea Troiei, Odiseu / Ulise - care a avut ideea Calului Troian - a răpit de acolo statuia Atenei / 
Pallas, realizată din piatră căzută din cer / idol deosebit al Troianilor, ce garanta inviolabilitatea oraşului (profeta 
Casandra - fiica regelui Priam - i-a avertizat pe Troiani de trucul calului şi că Troia va cădea, însă n-a fost crezută).  

 

 
Calul Troian 
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În secolul V î.C., poetul Grec Euripide - născut în Insula Salamis - în “Troienele” a scris: “În primul rând, 
gloria Troianilor era cea mai frumoasă cu putinŃă, căci viaŃa şi-o jertfeau pentru cetate. Iar trupurile celor doborâŃi de 
lănci erau cărate-acasă de prieteni şi pregătite pentru-nmormântare cu mâini pioase, după cuviinŃă, pe urmă 
îngropate în pământul părintesc. Troianii care nu mureau în lupte reveneau, seară de seară, la neveste şi copii, 
plăceri de care n-aveau Elenii parte. Cât despre soarta - după unii crudă - a lui Hector, ascultaŃi adevărul: el nu mai 
este viu, însă înaintea morŃii şi-a vădit înalta vitejie. Sosirea luptătorilor Ahei a fost temeiul faimei sale; de nu iscau 
Războiul, curajul lui ar fi rămas pe veci necunoscut. Tot astfel Paris; de n-ar fi luat-o pe Elena, ar fi avut în casă o 
soŃie ştearsă şi nime’ n-ar fi mai vorbit despre-nrudirea lui. A ocoli războiul: aceasta-i datoria oricărui om cu mintea-
ntreagă; şi dacă totuşi luptele încep, atunci este de preŃ cununa unei morŃi eroice pentru cetate. În schimb, o moarte 
ticăloasă aduce numai faimă proastă”. În secolul IV a fost publicată Cronica Cretanului Dictys - care a fost în tabăra 
Aheilor - cu detalii ca (2:27): “Ajax a atacat vecinii prieteni ai Troiei: a pustiit Gargarum, Gherghita, Skepsis şi 
Larisa, cu mare rapiditate”. Pausanias II 24:5 a notat că reprezentarea cea mai veche a lui Zeus în Argos era cu 3 
ochi: “Aici Zeus, pe lângă cei 2 ochi fireşti, mai are un al treilea în mijlocul frunŃii. Aşa cum se spune, acest Zeus 
era moştenit din tată-n fiu de Priam şi se afla înălŃat în aer liber, în curtea palatului său. Atunci când Troia a fost 
cucerită, Priam s-a refugiat spre acest altar. Iar atunci când s-a făcut împărŃirea prăzilor, statuia aceasta a luat-o 
Sthenelos, fiul lui Kapaneus din Argos. Iată pricina care-l face să se afle în templu. Iată de ce Zeus a fost reprezentat 
cu 3 ochi: este un lucru ştiut de toŃi că Zeus domneşte în cer; el domneşte de asemenea şi pe pământ. În fine, Eschil 
a dat numele de Zeus zeului care Ńine în a lui putere marea. Acela care a înfăŃişat astfel pe Zeus cu 3 ochi a voit 
aşadar să arate că este o singură divinitate, care are în a lui stăpânire cele 3 părŃi din care este alcătuită lumea”. E de 
remarcat - după cum a arătat în 1975 şi Canadianul Gordon Fraser, care a studiat numele primitive religioase - că 
Sumerienii înaintea utilizării cuneiformelor îl indicau pe zeul suprem printr-o triadă de stele: un mod sinonim 
simbolizat prin ochiul Indian din frunte, regăsit ca atare în mare vechime până în S Peninsulei Balcanice, reprezentat 
aşa şi cuneiform de Sumerieni: 
 

  
 
SupravieŃuitorii Troiani de la Darda-nele, Dordo-nii constituiŃi în Dorieni, au colonizat regiunile vecine 

(răspândindu-se mai ales între Caria şi Corfu), unii în Peloponez de exemplu ajungând să înfiinŃeze Corintul şi 
Sparta, unde statutul femeilor şi bărbaŃilor era egal, alŃii mutându-se spre V / fondând cultura Etruscă din Peninsula 
Italică, ce nu utiliza o limbă Indo-Europeană, în care de asemenea era egalitate între bărbaŃi şi femei iar la începuturi 
urma moda Anatoliană - Romanii preluând de la ei şi celebra togă, piesa de referinŃă a îmbrăcăminŃii lor - fapte 
relatate de istoricii Antici dar şi confirmate, inclusiv genetic, ca de pildă de către profesorul Alberto Piazza de la 
Universitatea Torino în 2007. În penultimul paragraf al cărŃii sale de descriere a periplului prin Elada, Pausanias X 
38:6 scria: “Poemele numite de Eleni ‘Naupactia’ sunt socotite de cei mai mulŃi opera unui Milesian. Dar Charon - 
istoriograf din Lampsacosul secolului V î.C. - susŃine că le-a creat Karkinos din Naupactos (38,23 lat. N, 21,49 
long. E / în Golful Corint). Urmez şi eu părerea Lampsacianului. Cu ce logică însă, poemele unui Milesian - care se 
referea la femei - se puteau numi ‘Naupactiene’?” (eposurile erau de factură genealogică, cântând femeile 
întemeietoare ale unor neamuri ilustre, în genul celor atribuite lui Hesiod din Cume / portul Gherghinilor V 
Anatolieni). Aceiaşi supravieŃuitori Troiani s-au implicat şi în piraterie, ca “oameni ai mărilor”, având bazele în E 
Mediteran, din Creta - unde cel mai înalt vârf este numit Anatolian Ida, 2456 metri / locul în care Zeus s-a arătat 
oamenilor ultima oară - până în Canaan. Trebuie ştiut că în paralel cu Troia, primii locuitori ai Cretei, acum cea mai 
mare insulă Elenă, au dezvoltat cu contribuŃia Anatolienilor, mai numeroşi, prima civilizaŃie de nivel înalt din 
Europa, căci în Creta aceia puteau ajunge uşor, trecând prin insule ca Rodos şi Karpatos 35,35 lat. N, 27,08 long. E 
(primul conducător al Rodosului a fost - conform lui Pindar - solarul Kerkaphos / Cercafos, care la sfârşitul 
mileniului III î.C. a întemeiat acolo aşezarea Lindos 36,05 lat. N, 28,05 long. E); răspândirea CivilizaŃiei Cretane a 
fost până în Arhipelagul Cicladelor, în mileniul III î.C. fiind puternic influenŃată de Anatolia (N) şi Egipt (S). La 
început în Creta femeile puternice aveau rolul major în societate, Insula fiind condusă de o dinastie de regine-
preotese, poziŃia privilegiată datorându-se cultului fertilităŃii implicând venerarea ZeiŃei Mame; pe atunci, decoraŃiile 
cele mai răspândite acolo erau cu Grifoni. Cretanii nu şi-au înconjurat cu ziduri de protecŃie palatele şi nici aşezările 
de pe litoral, fiindcă demult atunci era pace iar flota sa în mileniul III î.C. domina răsăritul Mediteranei, derulând 
chiar un intens trafic comercial îndeosebi cu Egiptul şi Canaanul. Cultura Minoicilor, mai ales în Creta şi Santorini / 
Thera, era o societate paşnică, venerând taurul, însă erupŃia vulcanului Santorini în mileniul II î.C. a stopat totul - la 
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sfârşitul secolului XVII î.C. cutremure violente distrugând multe dintre construcŃiile Cretei - şi în noul context 
desfăşurările ulterioare au fost mult schimbate, Aheii preluând pe continent elemente de la ei, capitala Cretei 
devenind atunci Gortina (trebuie ştiut că în Creta oraşele s-au surpat de cutremure şi au ars, în timpul catastrofalei 
erupŃii vântul suflând cu foarte mare viteză, căci a imprimat funingine pe pereŃii dărâmaŃi). Macrobius în Saturnalia 
3:6 a scris: “Epaphus - bărbat de înaltă erudiŃie - istoriseşte în cartea sa că multe oraşe şi insule au fost înghiŃite de 
un cutremur. Delos însă n-a fost vătămată de acea năpastă, ci a rămas statornică pe aceleaşi ziduri de piatră. La fel 
relatează şi Tucidide, în cartea a treia din Istoriile sale. Nu-i de mirare deci că poetul explicând prin grija divinităŃii 
siguranŃa neclintită a Insulei zice că tăria acelor ziduri - şi astfel - a Insulei a mărit respectul religios al acelor 
locuri”. E de ştiut că la fel cum Egiptenii nu îngăduiau ca zeii să fie cinstiŃi cu sângele animalelor, ci numai cu 
rugăciuni şi cu mireasmă de tămâie, GherghiŃii la început procedau similar (tămâia e răşina lipicioasă, inflamabilă, 
secretată de diverşi pomi când le e crestată coaja - în contact cu aerul închegându-se - ce prin arderea pe jarul din 
cădelniŃă produce un fum cu miros aromat pătrunzător, având prima utilizare în lume cu scop medicinal, mai ales 
anti-inflamatoriu, în N Indiei). În secolul I, Romanul Cloatius Verus în cartea a doua a Ordinatelor a scris: “Este în 
Delos un Altar al lui Apollo pe care nu se sacrifică nici un animal; se spune că la acesta s-a închinat Pitagora - 
pentru că nu fusese prihănit, niciodată”. RelaŃiile Cretei cu Egiptul au fost deosebit de bune; de pildă, în prima 
jumătate a mileniului II î.C., foarte căutate de Egipteni erau de la locuitorii Insulei bijuterii, şofran şi un colorant 
purpuriu obŃinut din moluşte. De altfel, din Antichitate pe o axă atât geografică de la S spre N / între Deltele 
Africană şi Europeană ale fluviilor Nil şi Dunăre, cât şi cronologică, în timp s-au dezvoltat culturi cu denumiri 
asemănătoare, între ceea ce în Africa a întemeiat Mentu-hotep şi ceea ce în Europa a ajuns a fi Moldova aflată între 
Istru şi Nistru, ca exemplificare a “axei” fiind: înaintea dezastrului Santorini cea Minoică în Creta - legată şi de 
cultul Egiptean al lui Min - înaintea Războiului Troian cea Miceniană în S Balcanilor, înaintea Perşilor cea a 
Milasei, Miletului şi Misiei în V Anatoliei, înaintea Romanilor cea din Mezia / Moesia în N Balcanilor, etc., Herodot 
în vremea sa fiind impresionat de influenŃarea Grecilor de către Egipteni, inclusiv cum a menŃionat în Istorii 2:52, că 
Grecii au moştenit prin mijlocirea Pelasgilor numele zeilor de la Egipteni şi că după Războiul Troian la N de Egipt, 
mai ales în Marea Egee, populaŃia Elenă a continuat să preia multe de la Egipteni (din Hemi - fostul nume al 
Imperiului faraonilor - până în Peninsula Hemului de peste Marea Mediterană, după cum era denumită Peninsula 
Balcanică după cei mai înalŃi munŃi ai săi, cei ai Hemului / azi în Bulgaria). Era la începutul secolului I când Strabon 
a scris (în Geografia XII 8:4): “Mai ales pe vremea Războiului Troian şi după, s-a întâmplat să aibă loc incursiuni şi 
migraŃii, când barbarii şi - în acelaşi timp - Elenii au avut nevoie de un imbold pentru cucerirea de teritorii străine. 
Dar aceste evenimente au avut loc şi înaintea Războiului Troian. Într-adevăr, pe atunci mai dăinuia încă neamul 
Pelasgilor şi cel al Cauconilor, ca şi cel al Lelegilor; în vremurile de demult, aceia au rătăcit la întâmplare prin multe 
părŃi ale Europei şi pe aceştia Homer îi face aliaŃi ai Troianilor, nu pe cei de pe Ńărmul potrivnic. Cele ce se 
povestesc despre Frigieni şi despre Misi sunt mai vechi decât Războiul Troian. Apoi, faptul că sunt 2 seminŃii de 
Licieni îndreptăŃeşte bănuiala că amândouă sunt de acelaşi neam, fie că Licienii din Caria au colonizat Licia 
Troiană, fie că Licienii din Troia au colonizat Licia Cariană. Poate şi cu Cilicienii s-a petrecut acelaşi lucru, pentru 
că şi ei au 2 subîmpărŃiri. Doar că, în cazul acestora nu-i o mărturie comparabilă, deoarece Cilicienii de azi existau şi 
înainte de Războiul Troian”.  
 

 
Marea Ionică 
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După Războiul Troian, dispersia Troianilor a fost forŃată de împrejurări (unii în timp s-au reîntors pe 
plaiurile natale); astfel, în V Anatoliei lângă Troia - numită Ilium - a fost ceea ce era ştiut ca Ionia iar în partea 
simetrică a Balcanilor marea a primit numele de Ionică în faŃa Ioaninei / coasta locuită de Iliri. În secolul II î.C., 
istoricul Grec Polibiu a scris că Ilira a fost un dialect Makedon, ce era o limbă Tracă (Machedonii fiind de sorginte 
Pelasgă - ca Troianii şi Tracii - în plus Strabon notând că Ilirii şi Tracii “aveau aceeaşi origine”). În Antichitate, 
Balcanii au început să cunoască valuri de mutări organizate ale populaŃiilor dinspre răsărit, începând cu primul rege 
Ilir stabilit din V Anatoliei în V Balcanic imediat după Războiul Troian şi respectiv Darda-nii de la Darda-nele 
ajunşi până la MunŃii Dinarici de la coasta Dalmată, apoi Dorienii (şi mult ulterior - Medieval - până la unii Turci). 
Despre prezenŃa Troianilor şi în Egipt a scris în Geografia XVII 1:34 Strabon: “În preajma carierelor de piatră din 
care s-au construit piramidele şi în câmpul vizual al acestora, dincolo de fluviu, în Arabia (malul răsăritean al 
Nilului), se înalŃă un munte destul de pietros, cu numele Troian, care are o peşteră dedesubt; în apropiere - atât de 
munte cât şi de fluviu - se află o localitate numită Troia, o veche aşezare a prizonierilor Troiani care au fost aduşi de 
Menelau şi au rămas pe aceste meleaguri” (Spartanul Menelau a fost soŃul înşelat al Elenei, pretextul Războiului 
Troian, în plus şi istoricul Diodor din Sicilia în “Biblioteca istorică” 1:56 precizând că un mare număr dintre captivii 
Troiani transportaŃi de Menelau s-au revoltat şi s-au stabilit în acel loc din Egipt, denumit de ei precum cetatea lor 
Anatoliană). Dezastrul Troiei a dus la traiul GherghiŃilor din Anatolia în mai multe regate, în vechile lor regiuni 
(căci atunci a fost şi dispariŃia Imperiului Hitit); astfel, s-au consolidat Misia (populată de Misi, în S Caucazului 
fiind Media - populată de Mezi - în N Balcanilor fiind Moesia), Lidia, Frigia, Caria, Pisidia, Licia, Cilicia, etc.  
 

    

ÎmpărŃirea Anatoliei 
  

Prima capitală a Ciprului 
 
Denumirea cuprului vine de la Insula Cipru, aşa cum denumirea cretei vine de la Insula Creta. Arcaşul 

Teucer / Teucru, fratele vitreg al asediatorului Ajax al Troiei, a luat de acolo Ghergani / GherghiŃi ca prizonieri, cu 
ei întemeind după 7 ani pe coasta răsăriteană cetatea Salamis, prima capitală a Ciprului - acum în partea Turcă a 
Insulei - până atunci zona fiind controlată de HitiŃi; localitatea a fost distrusă de musulmani în secolul VII. Acelaşi 
Teucer - Ghergan după mamă - la bătrâneŃe a plecat în Peninsula Iberică, unde a murit. Amintirea sa a rămas şi 
prinŃesei Feniciene Dido - întemeietoarea Cartaginei în secolul IX î.C. - când a primit cu drag în ospeŃie refugiaŃi 
Troiani, după cum a apărut în cartea întâi din “Eneida” scrisă de poetul Roman Vergiliu: 

“łin pe Teucrus aminte şi-acum: venise la Sidon, 
Bietul din Ńară gonit, cerând ajutorul lui Bellus, 

Ca să-şi găsească regatul altinderi. Şi-n Cipru intrat-a 
Bellus, prădându-l de avere şi-n jugul supunerii dându-l. 
Eu de pe atunci vă cunosc şi poporul troianic şi soarta 

Troiei, şi numele tău şi pe regii pelasgici de-acolo 
Însuşi Teucrus, al vostru duşman, lăuda pe teucrii, 
Fală făcându-şi că este născut din troianica viŃă”. 
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Salamis 

 
Ultimul rege din dinastia Troiană conducătoare a Ciprului, până la ocuparea Insulei de către Perşi la 

începutul secolului V î.C., a fost Gorgos, ocupanŃii aducând Fenicieni la putere, la sfârşitul acelui secol regele 
Evagoras - cu sprijinul rudelor sale, spionii Gherghini - reuşind totuşi să revină din partea Dinastiei Troiane. În 
oraşul Soli din Cipru (numit aşa după numele lui Solon - cel care l-a conceput) în secolul IV î.C. nobilii Ghergani 
erau ştiuŃi drept Gherghini / Gergini. Un cronicar ce i-a menŃionat, discipol al lui Aristotel, a scris şi despre nunta 
în actualul teritoriu Uzbec al lui Alexandru cel Mare cu prinŃesa Roxana, dedicându-le lucrarea “Γεργίϑιος” = 

“Gergithios” - despre arta măgulirii - fiind inspirat de către curteanul Gergithius al lui Alexandru cel Mare, care-l 
însoŃea peste tot, ca admirator şi prieten / afirmând că doar cei foarte inteligenŃi pot aprecia meritele altora (flatarea 
era un obicei Cipriot şi implica o excelentă oratorie - aducând practicianului un venit consistent pe de o parte şi 
crescând stima de sine a conducătorului pe de altă parte); Alexandru cel Mare a fost stăpânul celui mai întins 
Imperiu vreodată de până atunci, avându-l pe Gherga lângă el în exercitarea puterii (prezent în subtilităŃile 
conducerii şi cunoscător al detaliilor, inclusiv de culise). Unii invidioşi - observând megalomania datorată alcoolului 
din ultimii ani de viaŃă ai împăratului, ce consuma mai ales vin cu “Pocalul lui Hercule” - considerau postul 
propagandistului care oficial aducea laudă CurŃii Imperiale ca nedemn, parazitar şi linguşitor, însă rezultatele 
activităŃii lui Gergithius pe lângă Alexandru cel Mare de-a lungul timpului au rămas incontestabile. 
 

 
 

În “Revizuirea istoriei religiilor” din 1880, Francezul Jean Reville a notat: “Fără dubiu, Gherghina era 
numele unui neam regal întâlnit în Cipru, cu care Teucer a fondat Salamina, ce pe coasta opusă - din Cilicia - a fost 
şi în aşezarea Olbia, unde alternativ a dat prinŃi şi preoŃi. Ei erau apropiaŃi de Gherghinii / Ghirgasienii plasaŃi de 
Biblie în Siria, Ghirgaşii aliaŃi cu Kheta / Hattusili contra lui Ramses II şi GherghiŃii care au dominat anumite părŃi 
din coasta Asiei Mici / Anatoliei, numele lor fiind conservat în Milet, Cume / Kyme dar şi în oraşul Gherghis. 
GherghiŃii Teucriani pot fi consideraŃi ca una dintre ramurile Indo-Europenilor, ce au format Traco-Frigienii, 
descendenŃi în paralel din Asia şi Grecia. Cu toate acestea, oare Lelegii de pe Masivul Ida sau din Milet au fost 
aceiaşi cu GherghiŃii Teucriani din Troia, Salamina sau Olbia? Chestiunea e complexă iar ştiinŃa încă nu e pregătită 
să răspundă”. Cipru şi-a obŃinut independenŃa de stat în 1960, în 1974 rezultând o formaŃiune statală în partea de N a 
Insulei prin invadarea de către Turci, situaŃie de divizare existentă în prezent; principalul centru de influenŃă 
Fenician a fost Larnaca (34,55 lat. N, 33,38 long. E, în actuala parte Cipriotă Greacă), sub protecŃia zidurilor 
Ciclopice ridicate la sfârşitul secolului XIII î.C. de Ghergani, când au fost duşi acolo din Troia / pe atunci 
localitatea se numea Kition. La începuturile bizantine, Gherghinii din Cipru au fost foarte activi, de pildă în secolul 
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VII remarcându-se geograful Georgios care a realizat în 610, după un lucru de peste un deceniu, o descriere 
amănunŃită a Romaniei, adică Imperiului Bizantin iar în 679 - 686 Gheorghe, venit din Cipru, a fost patriarhul 
Constantinopolului (deşi a cochetat cu monotelismul, a prezidat Sinodul din 680, reafirmând Crezul primului Sinod - 
de la Niceea - şi a condamnat ca eretici pe cei susŃinând altceva, fiind anatemizat în 754 de iconoclastul împărat 
bizantin Constantin V). Trebuie ştiut că în 1283 - 1289 “primul dintre egali”, patriarhul Constantinopolului, şi-a luat 
numele de Grigore (era din Cipru, nobil născut în 1241 din vechea Familie Gherghină conducătoare a Insulei, mare 
iubitor de cărŃi, după plecarea lui de acolo prima staŃionare a sa fiind în 1258 la Acra 32,55 lat. N, 35,04 long. E, ce 
pe atunci era capitala Cavalerilor Ospitalieri); patronând în Constantinopol Sinodul de la Palatul Blachernae din 
1285, a clarificat învăŃătura despre sorgintea Duhului Sfânt (a murit în 1290, retras la Mănăstirea Crisei). 
 

Spionii Gherga 
 

PrezenŃa GherghiŃilor Troiani în Cipru a fost remarcată şi de Americanul Joseph Scammell, prin cercetarea 
sa asupra raselor Mediterane, publicată în “Jurnalul clasic” din 1937; în Cipru, în timp Gherganii / sub numele 
Gherghinoi au ajuns spioni, procedând cu şiretenie la spionajul părŃilor înaintea proceselor, făcându-se remarcaŃi 
mai ales în lunga domnie a lui Evagoras 410 - 374 î.C., ei provenind din aceeaşi ascendenŃă Troiană ca rude / 
îndepărtate, Gherghinii din Cipru făcând parte dintre nobilii Insulei (de pe continent, conducătorul łinutului 
GherghiŃilor din perioada 391 - 377, Carianul Hecatomnus, tatăl lui Mausol, l-a finanŃat în secret pe Evagoras, 
remarcat drept pionierul introducerii alfabetului Grec în Insulă, ca să-şi plătească mercenarii în rezistenŃa contra 
Perşilor, însă până la urmă regele - descedent direct al lui Teucer, cel ce a mutat GherghiŃi în Cipru - a fost asasinat 
de un eunuc). În istoria mondială a spionajului, Gherganii în Cipru au fost consideraŃi “cercetaşi” sau 
“investigatori” - cu o reŃea bine organizată mai ales în secolele V î.C. şi IV î.C., dezvoltată din cauza agresiunii 
Perşilor: “agenŃii - acoperiŃi - erau specializaŃi, fiind observatori competenŃi şi disimulatori buni, cu datoria de a 
culege informaŃia, nu şi de a o evalua / exceptând bineînŃeles excluderea detaliilor nerelevante din rapoartele lor”. 
Conducătorul insulei folosea chiar modelul Persan (care la rândul său era de inspiraŃie Egipteană) al “ochilor” şi 
“urechilor”, Gherghinii fiind mai ales “urechile”. Andreas Neocleous în 2004, analizând istoricul justiŃiei Cipriote, 
a subliniat în Anticul Salamis importanŃa analizei de către conducători a situaŃiilor conform cunoaşterilor provenite 
din serviciile spionajului Gherga, ca un instrument eficient dominaŃiei în Cipru (ca şi oriunde de altfel). Britanicul 
Christopher Tuplin în ampla sa cercetare din 1996 despre trecutul Cipriot l-a citat pe tiranul din Heraclea (de pe 
malul Mării Negre) 401 - 353 î.C. care a învăŃat multe de la Platon şi de la Gherga din Cipru despre arta guvernării. 
Filozoful Aristotel, contemporan cu reŃeaua Gherga din Cipru, în Politica a scris despre importanŃa monitorizării 
dizidenŃilor. La sfârşitul secolului IV î.C. s-a încheiat domnia dinastiei Ghergane în Cipru, Insula ajungând 
disputată de către generalii lui Alexandru cel Mare.  

Grifonul, figură hieratică aflată la insularii Mediterani, la Anatolieni şi la GheŃi / GeŃi - actual simbol oficial 
al spionajului Român - a fost preluat de la Apollo Gergithius; Pindar menŃiona că “Apollo, după ce a construit 
cetatea Troiei, s-a întors în patria lui, dincolo de Istru, la Hiperborei” (legătura dintre prezenŃa sa Anatoliană şi 
sorgintea Nordică fiind astfel sintetizate), însoŃitorul lui, paznicul comorilor Grifonul - îmbinarea dintre vulturul 
celest / pajura şi puterea terestră a leoaicei - apărând frecvent la GheŃi / predecesorii Românilor, pe pietre, 
împodobind armele, coifurile, des reprezentat pe numeroase fibule.  
 

 
Grifonul pe emblema spionajului Român 
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Primii poeŃi europeni 
 

Unul dintre ArgonauŃii (hoŃii Lânii de Aur) ce s-au dus cu Iason în Colchis la jaf a fost Telamon, care pe 
cont propriu apoi a mers la Troia să fure cai din bogatele herghelii ale GherghiŃilor de acolo, căci Aheii n-aveau; 
profitând că prinŃul Priam era plecat în Frigia, a răpit-o din Troia pe Hesione - sora aceluia - şi cu toate că deja avea 
ca fiu pe Ajax, a dus-o la casa lui din Salamina / Salamis (lângă Atena) şi l-a făcut cu aceea pe Teucer / Teucri, 
botezat aşa după ascendenŃa Anatoliană a Troianei mame. Priam a încercat să-şi răscumpere sora, însă Aheul 
Telamon n-a vrut să renunŃe la “pradă”. În Războiul Troian izbucnit când Priam era rege la bătrâneŃe, Teucer - 
crescut de Ahei - alături de fratele său vitreg Ajax a luptat împotriva unchiului şi şi-a ucis vărul primar Gorgythion; 
când fratele său vitreg Ajax s-a sinucis, Teucer, dezmoştenit de rudele tatălui că n-a avut grijă (el fiind atunci în 
Misia la jefuit), a luat din contingentul de prizonieri pe nobilii GherghiŃi de la Troia - erau rude materne - şi a plecat 
cu ei în Cipru, unde au fondat Salamis, capitala Insulei (de exemplu, începând cu 1999, profesorul de arheologie 
Yiannis Lolos de la Universitatea Ioanina a studiat reşedinŃa Balcanică din Salamina / Salamis 37,56 lat. N, 23,30 
long. E şi a documentat emigrarea de la începutul secolului XII î.C. a locuitorilor aşezării sale în Cipru, unde noua 
colonie 35,11 lat. N, 33,54 long. E era botezată cu numele de baştină din Peninsula Balcanică). La începutul 
secolului III, în colonia Naucratis din Delta Nilului - acum Kom Gieif / Egipt - înfiinŃată de Cariani, ei întâi 
construind acolo “Zidul Milesian”, învăŃatul Athenaeus a notat în a şasea sa carte (despre metale preŃioase) ceea ce a 
făcut după Războiul Troian unul dintre Gherghinii deportaŃi în Cipru de Teucer: “Împreună cu câŃiva însoŃitori, a 
navigat spre V Anatoliei pentru a căuta şi a reînfiinŃa Ńara înaintaşilor săi; el, alăturându-şi şi câŃiva Misieni, a locuit 
lângă Troianul Masiv Ida într-o localitate denumită Gergina / Gherghina după numele cetăŃenilor, ce acum e 
Gergitha / GherghiŃa. O parte din expediŃie s-a separat şi s-a oprit în Cume, aceia fiind din Cipru şi nu din Tricca 
aşa cum au afirmat unii ignoranŃi incurabili, ce nu mai pot fi vindecaŃi de nici un urmaş al lui Asclepios” (trebuie 
ştiut că Asclepios - fiul lui Apollo Gergithius - a fost pentru Greci precursorul medicinei, practicându-şi sistemul de 
tratare numai noaptea / Romanii l-au denumit Esculap; Tricca / Trikala, cu denumirea Aromână Târcol 39,33 lat. N, 
21,46 long. E în timpul ultimului război mondial a găzduit conducerea Aromână a Principatului Pindului, un stat 
marionetă al Italiei fasciste, ai cărui lideri s-au refugiat apoi în România, fiind de remarcat că până acum în acea 
zonă din Tesalia - S Macedoniei, Medieval parte a “Valahiei Mari” - există localităŃile Gheorgaika 39,06 lat. N, 
21,58 long. E, Gheorgulaika 39,16 lat. N, 21,14 long. E, Gheorghiko 39,19 lat. N, 21,51 long. E, Gheorganoi 
39,24 lat. N, 20,47 long. E, Gheorganas 39,34 lat. N, 21,59 long. E, GheorghiŃa 39,54 lat. N, 21,24 long. E, etc.: 
cea mai densă concentraŃie Ghergană din Grecia). 
 

 
 

Izvoarele anunŃă că Teucer, nepotul lui Priam, a plecat cu unii GherghiŃi în Peninsula Iberică - unde a şi 
murit, la Gadir / acum Cadiz - de pe drum el trimiŃând în Cipru colonişti din Salamina Balcanică (locul naşterii sale, 
unde nu mai era primit de rudele din partea tatălui său); atunci a fost momentul când dintre nobilii Gherga 

transportaŃi de el din Troia în Cipru s-a ridicat cel care s-a întors în Anatolia ruinată de invazia Aheilor pentru a 
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revigora łinuturile GherghiŃilor, la Gergina / Gergitha şi în colaborare cu Amazoanele, la Cume / Cyme (rapid 
devenit cel mai important port de pe coasta Anatoliană la Marea Egee, deoarece nu percepea taxe). Trebuie ştiut 
despre Cume / Kyme că a fost cea mai importantă localitate din Eolia şi a fost înfiinŃată de Ghergani împreună cu 
partenerele Amazoane pe malul Mării Egee; în largul lui Cume era Insula Lesbos, de unde provine denumirea 
lesbianismului (societatea Amazoanelor era structurată pe vechiul tipar matriarhal, unde fata cea mare moştenea 
mama, atât cu bunuri cât şi la conducerea familiei). Fondatorul botanicii Teofrast, din Insula Lesbos, a descris natura 
regiunii în extraordinare detalii, fiindu-i apropiată geografic şi devenindu-i familiară de-a lungul multor ani de 
studii, consemnând între altele laurii şi păducelul existent între castanii din S Ida (popular numit Gherghin de către 
Români). Precizarea Antică a lui Athenaeus că la Cume / Kyme 38,51 lat. N, 27,05 long. E - numit şi Amazoneion, 
azi Namurt în Turcia - au fost Gherghinii Anatolieni veniŃi din Cipru iar apoi au sosit Dorienii Ghergani din 
Trikala / Pind, a fost pentru stabilirea corectitudinii (corespunzând de pildă şi observaŃiei lui Strabon că localitatea a 
fost “părintele” altor câteva zeci, ca de exemplu a actualului oraş Izmir / fost Smyrna - în rezonanŃă cu fosta regină 
Amazoană Myrine - ce însemna “mir”). Cume / Cyme a fost o localitate înfiinŃată de Amazoane - partenerele 
Gargarilor - în Bazinul Hermos / Hermus, cel mai mare după Meandru la Marea Egee, cu izvorul în Frigia, 
aşezarea Cume fiind la N de gura aceluia, având şi un Templu închinat lui Osiris şi Isis; e de ştiut şi că prima 
denumire a Râului Hyllos / Hyllus - afluent al Hermosului / în timpul lui Strabon, Râul Hyllus s-a numit Phrygius - 
era după mezinul Hyllus / Hylles al Gargarului Hercule, de acolo fiind plecat imediat după Războiul Troian primul 
rege Ilir (consemnat istoric drept Hyllus la 1225 î.C.), care a constituit eponimul Hylleanilor din DalmaŃia, el 
conducând Ilirii de la gura Râului Kerka / Krka, locul unde şi-a stabilit comandamentul Balcanic, rămas ca 
“Hyllica” până în timpul Roman, la S de actualul oraş Croat Şibenik 43,44 lat. N, 15,53 long. E. Aşadar, Gherghinii 

din Cipru şi-au făcut apariŃia profitând de plecarea camarazilor pe coasta Adriatică, asigurând continuitatea locuirii 
GherghiŃilor în Anatoliana lor Cume. Pausanias X 24:3 a scris: “CiprioŃii susŃin că mama lui Homer era Themisto - 
o localnică - şi că Euclos a prezis naşterea lui Homer în aceste versuri: ‘Atunci, în Cipru, la Ńărmul mării, va trăi un 
mare poet / pe care-l va naşte pe câmp strălucita Themisto / departe de bogata şi vestita Salamina / Acesta va părăsi 
Ciprul, în furtună va sta şi-l vor uda valurile / el va fi cel dintâi şi singurul care va cânta nenorocirile de pe întinsa 
Grecie / Şi va fi întotdeauna nemuritor şi nu va îmbătrâni’.” 

Anatoliana “Cume” - însemnând “comunitatea” descendenŃilor, respectiv comuniunea urmaşilor - atunci 
avea o populaŃie redusă ca număr, formată evident din dominanŃii nobili Gherga, însă curând, datorită prosperităŃii, 
a crescut şi a putut întemeia în partea opusă peste Marea Egee, în Insula Balcanică Evia, colonia cu acelaşi nume ca 
al său Cume / Kymi 38,38 lat. N, 24,06 long. E, însă cea mai importantă aşezare a lor a fost relativ imediat după 
aceea în Peninsula Italică lângă sulfurosul Lac Averno (conform şi lui Pliniu, funcŃia purificatoare a pucioasei era 
universal cunoscută în vechime), pe stabilimentul Kirke / Circe slujit de Gherga din secolul precedent: Cume / 
Cumae 40,50 lat. N, 14,03 long. E, unii stabilindu-se şi pe Insula cu ape termale Ischia din largul portului său. 

După dislocarea datorită Războiului din Troia, în paralel atât Ghergarii în Anatolia, cât şi nobilii 
Gherghini în Cipru, au fost constant menŃionaŃi documentar timp de peste un mileniu în zonele lor. Pentru punerea 
faptelor în matca lor: operele lui Homer (în secolul III î.C., Eratostene / directorul Bibliotecii din Alexandria - 
primul din lume care a calculat corect circumferinŃa planetei şi distanŃa până la soare, introducând sistemul de 
latitudine şi longitudine - în “Cronografii” plasându-l pe Homer la un secol după Războiul Troian) au fost atestate 
primele produse ale urmaşilor prizonierilor de război, care acolo nu erau alŃii - printre puŃinii locuitori ai aşezării - 
decât nobilii Gherghini; în plus, trebuie remarcat că în acel timp numai bogaŃii dispuneau de cunoştinŃe şi resurse 
pentru consemnarea operelor: majoritatea era analfabetă iar scrisul costa foarte mult (obiceiul pe atunci era ca 
deschiderea sulului - la începutul desfăşurării - pentru citire în public, să fie considerat moment solemn şi toată 
audienŃa se ridica în picioare). Datorită vânturării mai ales a Aheilor / Elenilor cuceritori prin portul Anatolian 
Cume, des au apărut pasaje sub acea influenŃă, biografii lui Homer observând că multe dintre poveştile colectate 
proveneau şi de la ei (Elenii au cunoscut 2 Cume la Marea Egee: prima, cea din V Anatoliei iar apoi - opusă ei - cea 
din E părŃii continentale, în Peninsula Hemului / Balcanică). Homer a fost un rapsod cu mai multe epopei, apărând 
gluma populară că “nu au fost scrise de Homer, ci de o altă persoană cu acelaşi nume”. De fapt, membrii SocietăŃii 
Homeridae - denumiŃi Homerizi de către Pindar - vedeau dincolo de ceea ce oamenii obişnuiŃi puteau vedea (şi de 
aceea calificativul organizaŃiei purtând numele lui Homer făcea referire la capacitatea orientării sinonim cu ceea ce 
fac orbii, într-o lume nevăzută propriu-zis fizic de către contemporani), de unde şi expresia “ochiul lui Homer”. În 
Greacă, numele său Homeros se traduce ostatic, forŃat să urmeze direcŃia, care potriveşte cântecele, reglând 
recitarea, ghidând orbul sau chiar fiind orb (de fapt, Tiresias - cel mai celebru profet al Aheilor / Elenilor - a fost orb 
fizic); printre alŃii, Pausanias şi Diodor, enumerând membrii SocietăŃii Homeridae (în traducere literară “fii 
ostaticilor”) din Cume, ce a devenit cel mai important centru cultural din regiune, n-au indicat că toŃi barzii au fost 
orbi - ceea ce ar fi fost ridicol - mai ales că operele lor, inclusiv ale lui Homer, sunt abundente în descrieri colorate, 
după cum a observat de pildă în 2008 şi cercetătorul Elen Tziropoulou Efstathiou (de pildă, “orbul” Homer descria 
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Pelasgii ca majoritar înalŃi şi blonzi). De altfel, marele istoric Ephorus, localnic în secolul IV î.C. al Anatolianei 
Cume şi foarte stimat în Antichitate (lucrările sale fiind apreciate de mulŃi, printre care Plutarh, Diodor Sicul, 
Dionisie din Halicarnas, Strabon, ş.a.) a indicat că era din aceeaşi aşezare ca Homer: localitatea Gherga-nilor şi 
Amazoanelor. Primele produse literare Europene au fost realizate în portul Cume administrat de Gherghini / 
GherghiŃi, începând cu Iliada de Homer, localnicii dezvoltându-şi propriul alfabet (în 1991, profesorul American 
Barry Powell afirmând că scrierea a fost chiar special creată de localnici pentru fixarea acelor poeme); de altfel, în 
secolul I î.C. Diodor Sicul a consemnat în a treia sa carte că “Pronapides, învăŃătorul lui Homer, întâi a scris în 
Pelasgă - de la stânga la dreapta - cu litere Pelasge / şi apoi s-a adaptat alfabetului Fenician, din care a rezultat cel 
Grec”.  

 

 
Scrierea din Cume 

 
Homer a oferit şi indicaŃii geografice ale mileniului II î.C., ca de exemplu menŃionând Oceanul Planetar - 

afirmând că “din el răsare soarele şi în el apune”, în orice direcŃie s-ar fi pornit “Capătul Pământului” formându-l 
Oceanul, despre Hiperborei în Odiseea referindu-se ca fiind Nordicii “străluciŃi mulgători de iepe, băutori de lapte” 
(5:274) sau despre Cimeriani / Cimbri că erau “învăluiŃi în ceaŃă şi-ntuneric / că-n veci nu-i vede luminosul soare / ci 
beznă urgisită-i cotropeşte” (11:15), etc. Societatea Homeride din Cume a existat timp de peste 4 secole, de la 
înfiinŃarea sa până la consolidarea alfabetului Grec; manuscrisele au fost transcrise / copiate de mai multe ori şi 
câteodată textele nu corespund imaginilor păstrate pe ceramică (piese mai vechi, mai apropiate de realitate). 
Principalele opere ale fondatorului Homer au fost Iliada şi Odiseea: Iliada are ca temă esenŃială cearta dintre Ahile, 
un tânăr războinic Tesalian şi Agamemnon, regele din Micene / comandantul armatei Elene, referindu-se la numai 2 
săptămâni din Războiul Troian (ce a durat 10 ani); Odiseea povesteşte rătăcirile după Războiul Troian ale Aheului 
Odiseu / Ulise (ce au durat 20 de ani). În secolul I, criticul Grec Longinus - prin “Tratatul despre sublim” - a afirmat 
că Homer a scris Iliada la tinereŃe şi Odiseea la bătrâneŃe. În 1938, Academicianul Aromân George Murnu afirma că 
epopeea homerică “îndeosebi se adresa unei elite sociale, clasei domnitoare, curŃilor princiare şi regale ale unei 
epoci de cavalerism asemănător cu acela al Evului Mediu. Unii au socotit că s-a alcătuit ca o împreunare de petice, o 
cârpitură de bucăŃi disparate şi nu ca o lucrare unitar plămădită, bine chibzuită şi turnată pe de-a-ntregul de un singur 
gigantic demiurg. Cântece bătrâneşti populare, anonime, împrăştiate în popor, ar fi fost culese şi îmbinate astfel 
încât să însăileze o unitate de aparenŃă viabilă”. Despre Homer, afirmaŃiile unor clasici au fost ca ale lui Heraclit din 
Efes 535 - 475 î.C. / “a fost cel mai înŃelept dintre Greci”, Euripide 480 - 406 î.C. “excelent, cel mai divin”, 
Aristofan 456 - 386 î.C. “el a îndrumat moral societatea”, Eschil “tragediile mele sunt firimituri de la masa lui 
Homer”, Platon “într-adevăr acest poet a educat Grecia”, Aristotel “merită pe deplin mult elogiu”, Athenaeus 
“regele poeŃilor”, etc. ExistenŃa SocietăŃii Homeride - într-un timp când în paralel Evreii erau la începutul scrierii 
Vechiului Testament - a Ńinut mult după Hesiod, adică până în secolul VII î.C. (e de remarcat că membrii săi au 
utilizat artistic Pelasga, contribuind la geneza vechii limbi Greceşti, fiind activi şi în jurul Cume, până de pildă în 
Smirna / actualul oraş Izmir sau pe Insula Chios 36,51 lat. N, 27,14 long. E / ca o şcoală dinastică având tot mai 
mulŃi adepŃi). Hesiod, tot din Cume (după Stephanus, Suidas, ş.a.), membru al asociaŃiei culturale iniŃiate acolo ca 
“Societatea Homeride”, era un agricultor, un poet-Ńăran, un om obişnuit cu viaŃa aspră, pătruns de o mare stimă faŃă 
de muncă, dotat cu un desăvârşit simŃ al realului, care vedea viaŃa şi oamenii aşa cum erau: un om care nu-şi făcea 
nici o iluzie asupra realităŃii sociale, fiind convins de triumful final al cinstei, hărniciei şi dreptăŃii; printre lucrările 
sale au fost Teogonia (Naşterea zeilor), Munci şi zile, etc. Aşa cum prin intermediul “oamenilor mării” din 
Mediterana - între care erau Gherganii - Homer în Odiseea a introdus limbajul marinarilor, termeni de navigaŃie şi 
indicaŃii de rute maritime, Hesiod în “Munci şi zile” a creat tipul literar al Ńăranului (pe atunci munca fizică nu era 
dispreŃuită, după cum a ajuns mai târziu): încă o temă Ghergană. Principalele opere ale celor 2 uriaşi - Homer şi 
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Hesiod - au reflectat câte un subiect fundamental din timpul lor: Iliada - războiul, Odiseea - navigaŃia, Naşterea 
zeilor - religia, Munci şi zile - agricultura, etc.; ambii din portul Cume - Homer şi Hesiod - au fost consideraŃi 
părinŃii poeziei religioase, morale şi didactice Europene. E de remarcat că în Societatea Homeride a mai fost 
semnalată prezenŃa Milesianului Cercops - contemporan şi rival al lui Hesiod - a cărui principală lucrare 
“Aegimios”, despre migraŃia Doriană, a fost atribuită de unii poetului Hesiod (stilul fiind similar). Ulterior, în 
Sanctuarul Carian Gherga din secolul VII î.C., inscripŃia “Gherga - Cume“ a făcut legătura explicită a 
GherghiŃilor Cariani cu Gherghinii din portul Cume, fiind din aceeaşi epocă, în acelaşi areal şi din acelaşi neam: 
Gherga. Societatea Homeride a Gherghinilor / GherghiŃilor din Anatoliana Cume a fost printre precursorii 
civilizaŃiei Greceşti, ce a modelat viziunea culturală, economică şi politică a Europei, cu efecte până în prezent.  
 

Prima colonie Greacă în Peninsula Italică 
 

 
 

În 1139 î.C. (conform şi studiului din 1815 al arheologului Francez Raoul Rochette), Gherganii din 
Gherghis şi Cume de la Marea Egee au întemeiat prima colonie Greacă în ceea ce e azi Italia, între Roma şi Napoli, 
păstrând cu ea legături constante de-a lungul timpului, în Antichitate aceea fiind egala Atenei; Ulise şi Enea au 
debarcat acolo (intrarea în Infern era prin mlaştina din S ei), din aşezare ajungându-se la introducerea lui Apollo în 
mai târziul Panteon Roman, ca prima zeitate Greacă. Grota Sibilei / Peştera Profetei din Cume - cu coridor de acces 
lung de 131 metri săpat în rocă vulcanică - e vizibilă şi pe Internet. În 1849, Englezul George Grote prin “Istoria 
Greciei din cea mai timpurie perioadă” a acordat o deosebită atenŃie Cumei din Italia, ca înfrăŃită cu Cuma din 
Anatolia: “Religia celor din jurul Masivului Ida era mai orgiastică decât a Elenilor; de la regiunea Teucriană 
Gherghi / Gergis şi de la GherghiŃii de lângă Cume s-au răspândit profeŃiile originale sibilinice şi legendara Sibila 
care a jucat un rol aşa de important pentru Enea. Mitul Sibilei - ale cărei profeŃii se presupunea că le auzea în 
crăpăturile cavernelor obscure şi deschiderile stâncilor - provenea de la GherghiŃii Teucriani şi prin cei din Cume a 
fost transmisă fraŃilor din Italiana Cume. Datarea GherghiŃiei Sibila - ori mai degrabă a circulaŃiei presupuselor sale 
profeŃii - a fost plasată în timpul domniei lui Cresus, o perioadă când Gherghi / Gergis era în totalitate Teucriană. 
ProfeŃiile ei - întruchipate în versete Greceşti - şi-au avut rădăcina în solul şi sentimentele Teucriane; iar 
promisiunile de un viitor imperiu făcute eroului ce a fugit din flăcările Troiei în Italia au devenit interesante prin 
modul remarcabil în care au fost realizate de către Romani (datarea acelei Sibila GherghiŃia - sau a profeŃiilor 
transmise în numele ei - a fost afirmată de Hercalide din Pontus şi nu e vreun motiv de a chestiona asta)”. În 
“Colonizările Grecilor”, acelaşi autor a continuat: “Prima aşezare Greacă în Italia a fost Cume din Campania, ce şi-a 
primit numele de la locuitorii săi veniŃi din Anatoliana Cume; cetatea la început era în Capul Peninsulei Misenum, 
cu acces dificil de pe uscat. Fertilitatea câmpurilor vecine, bogăŃia în peşte a Lacului Lucrine învecinat şi 
exploatarea auriferă de pe Insula Ischia / Pithekusai din faŃa sa nu numai că au susŃinut dar i-au şi îmbogăŃit 
cetăŃenii. Fiind împrospătată cu noi colonişti ajunşi chiar şi din Insula Samos, au devenit aşa numeroşi încât au 
populat Golful Neapole (în Insula Samos era localitatea Gorgye / Gorgyia, la poalele Muntelui Kerki). Lângă 
zidurile cetăŃii Cume era Caverna Sibilei: o reproducere a GherghiŃiei Sibila de lângă Anatoliana Cume. În imediata 
apropiere, în pădurea întunecată, era aşezământul preoteselor şi preoŃilor care practicau misterios, dezlegând 
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profeŃiile şi lămurind dubiile. Conform lui Strabon, localnicii din Cume câştigau enorm de la vizitatorii acelui loc 
sfânt (aproape cât cei de la Oracolul din Delphi). După ce s-a înfiinŃat Roma, au fost strânse contacte ale oraşului 
Cume cu regii de acolo, formându-se prima legătură Greco-Romană din istorie, atât pe baza sentimentelor 
GherghiŃilor de lângă Anatoliana Cume, cât şi pe baza povestirilor despre eroii ce au trecut prin Italiana Cume, 
Ulise şi Enea (mai ales pe de o parte că fiul lui Circe cu Ulise a fost strămoşul Latinilor iar pe de altă parte, regii 
Romei erau descendenŃii direcŃi ai Troianului Enea, din acelaşi spaŃiu Ghergan; până şi generalul Iuliu Cezar în 
secolul I î.C. pretindea că se trăgea din Enea). Apoi, scriitorii din perioada imperială Romană n-au cunoscut decât 
ruinele Cume, mirându-se de vasta extindere a vechilor sale ziduri, încă existente atunci. Până la sfârşitul secolului 
VI î.C., acele ziduri au protejat o populaŃie în plenitudinea prosperităŃii, cu un teritoriu înconjurător foarte extins şi 
foarte fertil, căreia în timpurile cu deficit de hrană i se adresau cumpărătorii de cereale din Roma, aceia apelând la 
Cume şi pentru comerŃul maritim (căci cetăŃenii săi controlau coasta, fiind formidabilii vecini ai Romanilor)”.  
 

 
Grota Sibilei 

 
Baronul Britanic George Cornewall în 1855 a fost şi el unul dintre cei care au analizat legăturile dintre 

GherghiŃia / Sibila Anatoliană şi cea din Italia: “cu multă ingeniozitate, se explică povestea lui Enea, prin afinitatea 
dintre Sibila Gherghită din Anatolia şi Sibila Cumeană din Italia, transferul Troian fiind consecvent de la o zonă la 
cealaltă; conexiunile dintre Sibilele Gherghită şi Cumeană trebuie căutate în mare vechime, explicaŃia fiind găsită 
fără îndoială în extraordinara popularitate şi difuzia timpurie a poemelor Homerice, ce au influenŃat magic minŃile”. 
Poetul Roman Ovidiu Naso a scris în Fastele lui că Marea Mamă a iubit frumosul Masiv Ida cu izvoarele sale şi 
cetatea cea avută a Troiei, cultul rămânând servit de GherghiŃi în Anatolia şi după ce unii Troiani s-au strămutat din 
Peninsula Anatoliană - inclusiv împreună cu Enea în Peninsula Italică - după cum se vede pe harta următoare, partea 
haşurată corespunzând principalei zone de provenienŃă a Etruscilor: 
 

 

 
Enea a dus Etruscii de lângă GherghiŃi 

  
. În 1896, poetul Român George Coşbuc a tradus din Latină epopeea Eneida a lui Vergiliu, în cartea 6 

versurile 65 - 68 fiind despre întâlnirea în Italiana Cume dintre Troianul Enea şi Sibila: “Şi tu, preoteasă, şi tu 
ştiuitoarea / Celor ce-o fi, te rugăm (nu cer stăpâniri nemenite / Mie de sorŃi), să ne dai locuinŃe statornice-n LaŃiu / 
Zeilor noştri fugari şi-azvârliŃilor oameni ai Troiei”. (E de ştiut că în LaŃiu există şi acum localitatea Gorga 41,39 
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lat. N, 13,07 long. E). În secolul I î.C., poetul Vergiliu în Eneida a scris că Roma a ajuns să fie fondată la 3 secole 
după Războiul Troian iar în secolul I şi istoricul Roman Curtius Rufus a indicat că Romanii existau din anul 906 
î.C.; cetatea “oamenilor de pe râu” (după străvechiul înŃeles) a localităŃii Roma a fost înfiinŃată în secolul VIII î.C., 
de gemenii Romulus şi Remus, dintre ei primul rege Roman fiind Romulus - din 21 IV 753 î.C. până în 5 VII 717 
î.C. - ca descendent Troian, trăgându-se direct din Enea, ginerele ultimului rege Troian, Priam. E de remarcat că în 
Roma reşedinŃa gemenilor Romulus şi Remus s-a numit Grad / Gradus. Romulus la început a condus în alianŃă cu 
Sabinele, locuitoarele zonei, dintre care şi-a răpit mireasa; mama sa Silvia era preoteasă jurată la celibat şi după ce a 
născut, un servitor i-a pus pe gemeni să plutească la întâmplare pe Râul Tibru, fiind crescuŃi de o lupoaică până când 
au fost descoperiŃi de un cioban / pe atunci lupoaica era denumirea prostituatei, lupanarul fiind bordelul (începutul 
Latinilor - o onomastică rezonând cu cea a Lidienilor - respectiv a Romanilor, a fost legat de simbolul lupului ca la 
GeŃi, al căror steag era lupul; lupoaica era Etruscă şi la început n-avea gemeni sculptaŃi, ce au fost adăugaŃi după 2 
milenii, în timpul Renaşterii). E de ştiut că printre accesoriile folosite de şamani în N Indiei, coşul de nuiele avea 
rolul cel mai important: întocmai cum şamanii Siberieni îşi provocau transa bătând toba, magicienii de acolo 
încercau să ajungă la acelaşi rezultat scuturând orezul în coş de nuiele; plutind pe o apă curgătoare în coş de nuiele 
şi-au făcut apariŃia istorică Sargon în Mesopotamia ce a înfiinŃat organizarea post-Sumeriană, Moise din Egipt ce a 
determinat sfârşitul vechiului Canaan, gemenii Romulus şi Remus care au înfiinŃat Roma, ş.a.: o sinonimie pe 3 
continente, în Asia, Africa şi Europa. 
  

 
Simbolul Roman 

 
La început, Roma a avut ca divinitate protectoare când Luna, când Zeus / Jupiter (zeitatea tutelară a fost 

păstrată secretă de localnicii superstiŃioşi, ca să nu le fie cucerită cetatea). La sfârşitul secolului III î.C., Hegesianax 
din Alexandria Troiei (încă populată de GherghiŃi) 39,45 lat. N, 26,09 long. E - ce l-a transcris pe Chefalon din 
Gherghi / Gergis - a fost primul istoric din lume care a consemnat că întemeierea cetăŃii Romei a fost făcută de 
către Romulus, urmaşul Troianului Enea (de altfel, cei mai timpurii istorici ai Romei au fost Greci). În 1871, 
istoricul Britanic John Seeley a afirmat: “Oracolul Sibilei era identic cu cel din Gherghis; odată ajuns Oracolul 
Sibilei în Cume şi de acolo la Roma, fiind dintr-o Ńară Teucriană condusă într-un timp de către Casa Regală a lui 
Enea, ce poate fi mai grozav decât referinŃele sale la Casa Regală a lui Enea şi predicŃiile gloriei acelei dinastii?” 
Ultimul rege dintre cei 7 pe care i-a avut Roma de la întemeierea cetăŃii, supranumit “Superbus” (din Dinastia 
Etruscă a Tarquinilor / Teucrianilor, emigrată după Războiul Troian din V Anatoliei în Peninsula Italică), refugiat 
din 509 î.C. la Cume, a şi murit acolo după 15 ani, în republica Romană instaurată atunci afirmându-se familia drept 
celula societăŃii, până atunci - în regalitatea Romană - fiind regimul dreptului matern: Roma fusese întemeiată cu 
decisiva contribuŃie a Gherganilor ajunşi acolo după Războiul Troian, din V Anatoliei; în secolul VI, învăŃatul 
bizantin Ştefan în “Etnica” a scris că Tarquinii - în pronunŃie Tarchinii - se trăgeau din Hiperborei (mai mult decât 
permutarea Pelasgă G / K, Etruscii au practicat G / T - ca la denumirea târgurilor, de la mulŃimea Gârgarilor - şi 
astfel se poate observa şi apariŃia denumirii de Tarquini, din Garghini). Strabon afirma că în Italia Golful Cume / 
Golful Cuman era al Sirenelor. Pe stabilimentul argonautului Falero, în 470 î.C. Cume a înfiinŃat şi Napoli 40,50 lat. 
N, 14,15 long. E (însemnând “noul oraş”), în 421 î.C. localitatea Cume fiind distrusă de băştinaşii Oscani, unii 
supravieŃuitori reuşind să se salveze prin refugierea în Napoli. Italia în forma statului actual există din 1861, când s-a 
unificat sub conducerea regelui Piemontez Victor Emanuel iar în prezent Napoli este cel mai mare oraş din S Italiei. 

Frumosul Parc NaŃional Gargano la Marea Adriatică - exact pe partea Italiană opusă lui Cume în 
Peninsulă, de cealaltă parte a MunŃilor Apenini, 41,45 lat. N, 15, 50 long. E - pe lângă vestigiile genetice N* ale 
încrucişării Neanderthal cu Cro-Magnon, are atestată prezenŃa Anatoliană şi necropole din secolul IX î.C. (Romanul 
Vergiliu în cartea 11 din Eneida a notat că după Războiul Troian Aheul Diomede “îşi durează-n Iapygice văi la 
Gargani” o cetate); acolo au fost luptele Romanilor cu Hanibal / conducătorul Cartaginei în secolul III î.C. şi cu 
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armata din foşti sclavi ai Tracului Spartacus în secolul I î.C. iar în anul 390, când Garganus era cel mai bogat om 
din regiune, s-a arătat într-o primă înfăŃişare Italienilor arhanghelul Mihai, învingătorul Satanei (de atunci locul este 
celebru în lume pentru pelerinajul la bazilica ridicată de papă ca să marcheze aceasta, de peste Marea Adriatică, 
creştinii din Muntenegru tradiŃional făcând pelerinaj acolo). 

 

 
Necropola Gargano 

 
Opus cu Cume din Peninsula Italică, peste mare - în centrul Insulei Sardinia - există localitatea Gergei 

(39,42 lat. N, 9,6 long. E). 
 

PiraŃii Gherga 
 

La sfârşitul Epocii Bronzului, invaziile în paralel ale Sudiştilor asupra Nordiştilor - Evreii din Egipt asupra 
Canaanului în acelaşi timp cu Elenii din Balcani asupra Troiei - au fost atacurile săracilor asupra bogaŃilor, 
determinate şi de încălzirea însoŃită de secetă din acel timp; ambele zone atacate erau nu numai locuite dar şi 
dominate de Ghergani. Furia după distrugerea Troiei i-a făcut pe supravieŃuitori să se mişte în toată Mediterana 
(următoarele secole oficial rămânând în istoria Elenilor ca “întunecate”), ei reorganizându-se în diverse forme: întâi, 
în Anatolia vecinul Imperiu Hitit şi-a avut sfârşitul, emigraŃiile în E născând pe coasta răsăriteană Fenicienii şi 
Filistenii, în V apărând Dorienii în Balcani şi Etruscii în Peninsula Italică iar pe mare, piraŃii. Oprimarea 
concomitentă a Gherganilor în Canaan, Troia şi apoi în Cipru, etc. i-a făcut ca ulterior ei să nu fie chiar străini de 
“oamenii mării”, care deseori au creat instabilitate politică în E Mediteranei - între Asia, Africa şi Europa (Egiptenii 
fiind impresionaŃi de înălŃimea lor). În imaginea următoare se vede o sculptură Egipteană înfăŃişând “oamenii mării” 
(termen introdus în 1881 de către Egiptologul Francez Gaston Maspero): 
 

 

 
Datorită lungilor perioade de foamete, istoricul Grec Tucidide 460 - 398 î.C. afirma că în acele timpuri 

pirateria era considerată o activitate onorabilă. Expertul Turc Fatih Cimok în 2005 a consemnat: “Zonele de 
provenienŃă ale ’oamenilor mării’ au fost îndeosebi din V şi S Anatoliei, de unde apoi au fost angrenaŃi şi alŃii”. În 
2006, Olandezul Frederik Woudhuizen şi-a publicat cercetarea asupra etnicităŃii “oamenilor mării”, prezentând şi 
cauzele dispersiei GherghiŃilor din Troia printre piraŃi. 
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Rutele oamenilor mării la începutul Epocii Fierului 

 
În 1230 î.C. a fost prima invazie a Egiptului de către “oamenii mării”, înfrântă de faraonul Mernemptah 

după o luptă cruntă; al doilea val important - menŃionat de textele din Templul mortuar Medinet Habu 25,43 lat. N, 
32,36 long. E ridicat de Ramses III - a fost format în 1163 î.C. mai ales de Troianii ştiuŃi ca ai lui Teucri / Tekker 
sau Tjekker (care au fost înfăŃişaŃi având coifuri cu coarne, în kilturi cu franjuri / devenite peste milenii tipice unor 
Vikingi şi unor ScoŃieni), după care faraonul a permis aşezarea Filistenilor de la Muntele Carmel până în Gaza, 
printre ei fiind Cariani şi Cretani menŃionaŃi de Biblie drept Cheretieni. Acoperirea unui ochi de către piraŃi era în 
scop strategic - nu erau chiori - pentru a vedea în cazul năvălirii într-un loc fără luminozitate bună, ochiul păstrat 
astfel (la întuneric) prin descoperire adaptându-se imediat vizibilităŃii reduse. 
 

 
Oamenii mării 

 
În 1988, în Israel Othniel Margalith a publicat “Oamenii mării în Biblie”, dedicând Ghirga-siŃilor un 

capitol, ca neam deosebit de al Filistenilor: “E dovedit că numele de neamuri şi teritorii din listele biblice au existat; 
în plus nu e realistă presupunerea că memoria unei naŃiuni - păstrată puternic pentru secole - să fie doar imaginară. 
Sugestiile că GhirgaşiŃii purtau numele Fenician Gargaş nu sunt convingătoare, deşi numele Ben-Gargaş apare în 
Ugarit, ca un adjectiv relevând naŃionalitatea în sensul de Ghirgaşit, la fel cum Ben Israel denotă un Israelit (o 
posibilitate pentru faptul că numele apare şi ca Ben Gargas poate fi deoarece era un nume străin scris diferit de către 
diverşi scribi). Talmudul relatează că unii GhirgaşiŃi în zilele lui Iosua au migrat pe coasta Vest Anatoliană, în 
Frigia / Afriki; identificarea GhirgaşiŃilor în acea parte a lumii se împleteşte cu existenŃa Karkişa în Frigia, pe 
atunci (cei care au fost aliaŃii HitiŃilor în Bătălia de la Qadeş contra lui Ramses II). SavanŃii i-au mai identificat pe 
GhirgaşiŃi ca locuitorii Cariei - ca şi KadmoniŃi / CadmoniŃi - sau Kaska, în general fiind acceptat faptul istoric că 
un neam cu numele de Karkişa ori Garkişa a trăit în apusul Anatolian în acea perioadă, menŃinând contactele cu 
vecinii săi. Gergis (sau Gergithium) a devenit faimos în Antichitatea Greacă pentru Templul lui Apollo Gergithios 
şi preoteasa Gherghită Sibila. În vechime, titlul Sibila a fost acordat profetelor care activau în diverse temple, 
similar şi în Delphi. Sibila Gherghită era cea mai veche şi mai respectată din lumea Greacă, fiind îngropată sub 
podeaua Templului lui Apollo Gergithios; tradiŃia a reŃinut că ea a prezis Războiul Troian. Apollo Gergithios a fost 
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identificat cu zeul Teucrian care a izgonit şoarecii de pe ogoarele Sminthium de lângă Gergithium, acesta fiind 
binecunoscut Filistenilor. Apollo, conform istoricului Flaviu Iosif, avea un sanctuar în Dor, probabil cel adus de 
Teucriani din Gergithium şi Sminthium. O scrisoare găsită la Aphek (lângă Jaffa) a reprezentantului cetăŃii Ugarit 
către guvernatorul Egiptean care controla coasta - inclusiv portul Dor - făcea referire la recenŃii instalaŃi acolo 
’oameni ai mării’ şi la zeul lor, ce era Apollo. GhirgaşiŃii au fost Teucriani care au dominat coasta Mediteranei de la 
Apollonia / Arsuf până la poalele Muntelui Carmel, inclusiv trecătorile Jockneam şi Megiddo”. În 2003, Dr. John 
Croft de la Universitatea Chicago a afirmat despre ceea ce a fost înaintea Războiului Troian, că “Anatolianul Apollo, 
numit în Luviană Apaliuna, a călătorit acolo dinspre Orient; ceea ce Apollo a făcut cu şoarecii de câmp pe ogorul 
GherghiŃilor Vest Anatolieni a reprodus ceea ce era ştiut ca aparŃinând Hurianului Aplu, însemnând ’fiul lui’: titlul 
dat lui Nergal, fiul lui Enlil, cel care proteja Babilonul de ciumă”. 
 

 

 
Carianul Herodot (provenit de la locul întâlnirii dintre Marea Egee şi Marea Mediterană) a menŃionat un 

val masiv de insulari din Marea Egee - îndeosebi din Creta pe coasta Anatoliană dar şi expulzaŃi din Macedonia, 
practicând pirateria - că au venit până la 1025 î.C. şi s-au amestecat cu localnicii, în capitala Milasa a Cariei 
GherghiŃilor ajungând chiar să demonstreze că strămoşii lor proveneau de acolo. (Înaintea lui, Hesiod afirma că 
Elenii se temeau de mare şi ar fi preferat să nu fie nevoiŃi a o străbate; stăpânii mării în timpul său erau piraŃii 
Gherga / din Caria). Masivul Anatolian Ida pe lângă lemnul copacilor săi - cherestea din pin negru bună pentru 
construcŃia corăbiilor - avea fier, fiind primul exploatat de către Troiani şi apoi utilizat de piraŃii Cariani, care aveau 
săbii de oŃel. Atunci - în mileniul II î.C. - a început Epoca Fierului, care s-a răspândit apoi de la ei pe tot globul.  
 

 



381 

 

 
Viteza de deplasare şi atac a “oamenilor mării” era înspăimântătoare; au reuşit să colonizeze Sicilia şi 

Sardinia, pe coasta răsăriteană Iberică - pe unde anterior a fost Gargarul Hercule - ajungând în secolul XII î.C. 
piraŃii Gherga numiŃi de către Egipteni Karkişa / Kirkash (care iniŃial populau coasta Likiei - între Karia şi Kilikia 
- baza lor atunci fiind oraşul Karkişa / Korakesion acum Alanya 36,55 lat. N, 32 long. E, în provincia Turcă 
Antalya / denumită Karakassa de HitiŃi, la poalele MunŃilor Taurus, la capătul dinspre Kilikia / Chilichia a unui 
traseu comercial Anatolian folosit timp de milenii, ce la celălalt capăt avea Frigia); e de ştiut că în N Antalyei există 
Râul Kargî iar în 1885 încă existau 5 aşezări Gargara la N de Alanya, explorate de pildă de către Americanul 
Sitlington Sterrett. Pausanias V 25:3 a scris: “PopulaŃiile care locuiesc Sicilia sunt următoarele: Sicanii, Sicilienii şi 
Frigienii; primii au venit din Peninsula Italică iar Frigienii sunt veniŃi din preajma Râului Scamandru, din łinutul 
Troiei”. În răsăritul Spaniei, piraŃii au intrat în uniune colonizatoare cu Gherghinii ajunşi din Cipru împreună cu 
bătrânul Teucer (care a şi răposat după ce a întemeiat cu ei Mastia / Massia 37,36 lat. N, 0,59 long. V, devenită 
ulterior “Noua Cartagina” / Spania). Aşadar, “oamenii mării” Gherga au fost documentaŃi Mediteran între 
provinciile Antalya (E) şi Andaluzia (V), pirateria intensivă însă fiind în răsărit, cu baza la începutul mileniului I î.C. 
a liderilor Gherga în Insula Delos - centrul Arhipelagului Cicladelor din Marea Egee. 
 

  
Andaluzia     Antalya 

 
În secolul VIII î.C., flota Cariană era una de temut în Marea Egee şi avea baza în Delos, “inima” 

Cicladelor (Arhipelag numit aşa datorită cercului pe care îl face în jurul ei), ce a fost Insula nativă a gemenilor 
GherghiŃi Artemis şi Apollo, primii copii ai lui Zeus, făcuŃi de Leto “cea cu ochi frumoşi”, prima sa nevastă - 
străjuită de statui ale leoaicelor, având Sanctuarul Taurilor drept principal loc sacru, vestită din vechime pentru 
mulŃimea prepeliŃelor de acolo - unde geograful Pausanias a identificat conducerea drept Cariană / dominată de 
Gherga. Era insula sfântă a Pelasgilor meridionali / aceiaşi care au întemeiat Oracolul Delfinilor în Peninsula 
Balcanică (pe atunci delfinii - cele mai inteligente vieŃuitoare după oameni - nefiind pescuiŃi, numele Insulei şi al 
Oracolului de pe continentul European provenind de la ei); flota respectivă a fost cea care a răspândit începând cu 
680 î.C. monedele bătute în Valea Pactol, a nisipurilor aurifere Lidiene (monedele au fost inovaŃia tehnologică 
pentru comerŃul ce exista deja de mult timp, găsite drept mijloace Antice ca prin circulaŃie să sprijine cuantificările). 
Pe Insula Delos la sfârşitul secolului VII î.C. cei din Insula Naxos au înălŃat mândri, ca omagiu, o statuie colosală / 
imensă a lui Apollo în faŃa sanctuarului zeului; inscripŃia suna astfel: “Sunt făcut dintr-un singur bloc de piatră, 
statuia şi baza”. În secolul I î.C., poetul Roman Vergiliu în Eneida 4:152 a scris că şi delegaŃi ai “fantasticilor 
Agatârşi” - stabiliŃi din secolul VI î.C. în Ardeal - îl sărbătoreau pe Apollo în Insula Delos (aflaŃi printre coriştii 
împodobiŃi cu lauri de lângă altarul aceluia). 

În urmă cu peste 2 milenii, Manuscrisul Axiochus a redat un dialog între Socrate şi Platon: “Magul 
Gobryas mi-a comunicat că în timpul când Xerxes trecuse cu armata sa în Europa, bunicul său - care purta acelaşi 
nume Gobryas - a fost însărcinat să apere Insula Delos, unde s-au născut cei 2 zei (Artemis şi Apollo). Aici dânsul a 
luat cunoştinŃă de conŃinutul unor Table triunghiulare de aramă, aduse de nimfele virgine Opis şi Hecaerge de la 
Hiperborei: că sufletul omului, după ce părăseşte corpul, se duce într-un loc necunoscut; se spune că aici au fost 
iniŃiaŃi Osiris şi Hercule”. Şi Pausanias V 7:4 a consemnat: “Melanopos din Cume a scris un cântec pentru Opis şi 
Hecaerge, în care spune că ele veniseră din łara Hiperboreilor la Delos” (TăbliŃele conŃineau doctrina teologică a 
Hiperboreilor, întemeiată pe principiul vieŃii eterne a sufletului, pe o judecată supremă, pe o răsplată dincolo de 
mormânt: idei anterioare Bibliei, pe care Hiperboreii le-au răspândit departe, în toată lumea veche; Hiperboreii au 
excelat prin ştiinŃa organizării misterelor şi oracolelor, mijloace foarte puternice pentru propagarea credinŃei într-o 
viaŃă viitoare, având o înaltă şcoală de filozofie). Magii Ghebrua / Gobrya aveau de fapt numele Gherga pervertit 
oriental - inclusiv Canaanit - ca de exemplu Khidr / Khudr al fratelui Sfântului Ilie din Valea Gherka (ulterior 
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cavalerul creştin Gheorgos sau Ghiabr care l-a influenŃat pe profetul Mohamed), sinonim vechilor zoroaştri 
Guebre, acum în Iran; în 2001, Enciclopedia Iranică de pildă a exemplificat: “Gobryas este cea mai răspândită 
formă Greacă a unui vechi nume Persan. CâŃiva dintre purtătorii numelui Gobryas au fost figuri istorice, ca de 
exemplu: guvernatorul Gutium / V Mediei (cel care l-a pus în 550 î.C. pe tron - la putere - pe Kyrus / Cyrus, ca 
primul împărat al Perşilor), a fost apoi comandantul armatei lui Cyrus cel Mare, notat de Perşi ca Ugbaru iar de 
Herodot ca generalul Harpagus; în perioada 547 - 542 î.C. a condus campaniile de dominare a Anatoliei iar în 12 X 
539 î.C. a luat Babilonul fără luptă, devenind primul guvernator al Perşilor în Babilon. Fiind deja bătrân atunci - 
după cum a relatat şi Xenophon - a murit curând după luarea Babilonului, în 27 X 538 î.C. Fiul său Gobryas a 
guvernat Babilonul în perioada 535 - 522 î.C., întinzându-şi administraŃia până în Uruk şi Sippar (unde a săpat un 
canal şi a înfiinŃat un port, documentele numindu-le ca ‘ale lui Kăru’ / Gobryas); în 522 î.C., Gobryas împreună cu 
Darius - fiul guvernatorului din Susa - au conspirat împotriva Magilor Gaumâta şi Darius a devenit împăratul 
Perşilor (Gobryas dinainte era însurat cu Arduşnamuya, sora lui Darius iar Darius era însurat cu fiica lui Gobryas; 
astfel, Gobryas era deopotrivă socrul şi cumnatul lui Darius). Copiii lor - generalul Mardonius, fiul lui Gobryas şi 
prinŃesa Artazostre, fiica lui Darius - apoi s-au căsătorit. Puternica poziŃie a lui Gobryas / Gubaru la curtea Perşilor 
a fost explicată pe larg de Herodot în a treia sa carte de Istorii (capitolele 70 - 78): Gobryas a fost mare lăncier / 
suliŃaş şi vânător; sigiliul său apare şi pe TăbliŃele din Persepolis în 498 î.C., drept cel mai important în ierarhia 
imperială după împăratul Darius. PrinŃul Gobryas a fost fiul împăratului Darius şi al Artystonei - fiica lui Cyrus - 
general apoi în armata fratelui său vitreg, împăratul Xerxes (aveau acelaşi tată iar mamele lor erau surori); în 480 
î.C. a fost trimis în Insula Delos pentru a o proteja de războiul dintre Perşi şi Greci. În 401 î.C. - în timpul domniei 
lui Artaxerxes, strănepotul împăratului Xerxes - guvernatorul Gobryas al Babilonului a fost unul dintre comandanŃii 
armatei imperiale (menŃionat de Arhivele Murasu din Nippur)”. E de remarcat că eliberarea Evreilor din Babilon în 
538 î.C. s-a datorat guvernatorului Ghergan / care în urma înŃelegerii cu ei pentru preluarea fără rezistenŃă a 
oraşului a propus apoi împăratului Cyrus al Perşilor trimiterea lor de acolo în Ierusalim iar delegarea în 480 î.C. a 
prinŃului Ghebrua / Gobryas - notat şi ca generalul Gherghi - în Insula Delos a fost un calcul politic Persan şi 
Ghergan: cel mai potrivit responsabil într-un loc strămoşesc era cineva aparŃinându-i (prinŃul Gherghi / Gobryas 
era înrudit - sau acelaşi - cu generalul Kuprlli / Kheriga din Likia, întemeietorul Dinastiei Gherga în Licia, pe 
coasta Sud Anatoliană, din 485 î.C). Între 478 î.C. şi 404 î.C., Delos a devenit capitala Ligii Deliene, precursoarea 
Greciei (cu intenŃia “purificării” insulei Delos, din 543 î.C. Atenienii au început exhumările majoritarilor Cariani de 
acolo / inclusiv a foştilor lideri Gherga, obiceiul celor care erau în doliu fiind că-şi tăiau părul şi-l puneau peste 
mormintele dispăruŃilor - în tradiŃie tipic Troiană - iar în 422 î.C. şi localnicii au ajuns să fie mutaŃi de către Atenieni 
prin deportare pe continent / în Caria; e de ştiut că încă din Epoca Pietrei multe culturi au asociat părul cu forŃa, de 
pildă în Japonia Medievală samurailor când erau învinşi sau la finalul carierei li se tăiau ceremonial pletele iar 
“pieile roşii” din America până la începutul Epocii Moderne au practicat scalparea inamicilor). În secolul V î.C., 
istoricul Grec Tucidide a scris că atunci când au fost deshumate mormintele Delosului, majoritatea după modul cum 
erau îngropaŃi morŃii şi după armele pe care le aveau s-au dovedit Cariane, adică din łinutul GherghiŃilor. La 
începutul secolului I, geograful Strabon a notat că se ştia despre vremurile când Insula Delos a fost târgul cel mai 
mare din Marea Egee, acolo fiind tranzacŃionaŃi şi 10000 de sclavi pe zi. Pe lângă faptul că gemenii GherghiŃi 

Artemis şi Apollo au crescut în Insula Delos, la începutul mileniului I locuitorii încă o respectau pe profeta 
GherghiŃia, cea care i-a slujit; istoricul Pausanias din secolul II în capitolul 12 din a zecea sa carte a scris:  

“1) Am descoperit că Sibila era una dintre femeile din vremuri străvechi şi Grecii spun că era fiica lui Zeus 
şi a Lamiei, fata lui Poseidon, cea dintâi care a redat prezicerile cântând, numele de Sibila fiindu-i dat de către 
Libieni. Herofila era mai tânără decât aceasta, însă se pare că şi aceasta a trăit înaintea Războiului de la Troia şi că a 
prezis în oracolele sale că Elena va creşte la Sparta spre nenorocirea Asiei şi a Europei şi că Ilionul va fi cucerit din 
pricina ei, de către Eleni. Delienii îşi amintesc şi de imnul acestei femei pentru Apollo: în poem se autonumeşte nu 
numai Herofila, ci şi Artemis, măritată cu Apollo, afirmând totodată când că e sora lui, când că e fiica lui. Acele 
declaraŃii din poezia ei erau frenetice, sub posesie divină. Altundeva în oracolele sale, declara că mama ei era o 
nemuritoare nimfă a Idei iar tatăl său era om. Acestea sunt versurile: ’Prin naştere sunt jumătate divină, jumătate 
muritoare / Mama mea e nemuritoare, tatăl meu e mâncător de cereale / Dinspre mamă mă trag de pe Ida iar patria 
tatălui meu a fost roşul / Marpessos şi râul Aidoneus, sacru faŃă de Marea Mamă’.  

2) Se mai găsesc şi acum în Troiana Ida ruinele Marpessos, cu aproape 60 de locuitori. Tot pământul din jur 
e roşu şi atâta de uscat, încât şi râul Aidoneus se pierde sub pământ, reapare, pătimeşte apoi la fel, pentru ca în cele 
din urmă să dispară complet sub pământ. Mi se pare că acest lucru se petrece deoarece Masivul Ida are pe aici un 
pământ sfărâmicios şi poros. Marpessos se află la o depărtare de 240 de stadii (46 km) de Alexandria Troadei / 
Troiei.  

3) Cei din Alexandria povestesc că Herofila ajunsese preoteasă a distrugătorului de şoareci - dăunători 
cerealelor - Apollo Smintheus şi că în legătură cu visul avut de Hecuba (care înainte de a-l naşte pe Paris a visat un 
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lemn ce incendiase Troia, vis pe care prezicătorii l-au tălmăcit spunându-i că fiul ce-l va naşte va atrage ruina cetăŃii 
sale) a prezis evenimentele ştiute. Această Sibilă şi-a petrecut cea mai mare parte din viaŃă la Samos dar a fost şi la 
Claros din łinutul Colofonului, ba chiar şi la Delos şi Delfi. Atunci când ajungea la Delfi, se aşeza pe o stâncă şi 
cânta. Sfârşitul a surprins-o în Troia iar mormântul ei se află în dumbrava lui Smintheus; pe stela de pe mormânt e 
gravată următoarea inscripŃie în vers elegiac (funerar melancolic): ’Sunt Sibila, prezicătoarea cea nedizminŃită a lui 
Phoebos / ce stau ascunsă sub acest mormânt de piatră / fecioara ce înainte glăsuiam iar acum rămas-am fără glas / 
eu, ce din pricina unei sorŃi dure am găsit această temniŃă; / însă sunt îngropată în preajma nimfelor şi a acestui 
Hermes / şi mă bucur în lumea subpământeană de aceeaşi demnitate de altădată’. Lângă mormânt este Hermes din 
marmură, în formă pătrată şi o apă ce coboară într-o fântână. Se află de asemenea statui ale nimfelor.  

4) Eritreenii care revendică cu zel mai mare decât toŃi pe Herofila, arată un munte - cu numele de Korycos 
- şi pe munte o peşteră unde spun că s-ar fi născut Herofila, fiica păstorului localnic Theodor şi al unei nimfe; nimfa 
avea porecla de Idaia, nu din vreun alt motiv decât fiindcă locurile împădurite se numeau pe atunci ’idai’ (vâlcea 
împădurită în munte). Iar poemul epic privitor la Marpesa şi la Râul Aidone Eritreenii nu-l recunosc ca literatură 
mantică (legată de ghicitorie). Despre o altă femeie, care a făcut preziceri în acelaşi fel, originară din Kyme / Cume, 
purtând numele de Demo, a scris Hyperochos din Cume dar localnicii nu pot prezenta nici o prezicere a acestei 
femei; ei însă arată acolo o hydrie (vase de apă cu mânere pentru transport), nu prea mare, făcută din piatră, în 
Templul lui Apollo şi susŃin că înăuntrul hydriei s-ar afla oasele Sibilei.  

5) Mai apoi, după Demo, a trăit la Evreii de dincolo de Palestina, o prezicătoare cu numele de Sabbe. Se 
zice că tatăl acestei Sabbe era Berosos iar mama ei Erymanthe. Sunt unii care spun că Sabbe era originară din 
Babilon iar alŃii că era o profetă din Egipt. Phaennis, fiica unui rege al Chaonilor (populaŃie din Corcyra) şi 
Pleiadele de la Dodona au dat şi ele preziceri divine dar oamenii nu le-au denumit Sibile. Ca să se informeze cineva 
despre perioada când a trăit Phaennis: el s-a născut pe vremea când a ajuns la putere Antiochos, îndată după ce a fost 
prins Demetrios (adică în 139 î.C., când Demetrios - monarhul Siriei - a fost capturat de ParŃi). Se spune că Pleiadele 
erau mai vechi şi decât Phemonoe (prima preoteasă a lui Apollo în Delfi) şi că ele au fost cele dintâi femei care au 
cântat aceste versuri: ’Zeus a existat, Zeus există şi va exista. O, mare Zeus / Pământul dă roade, de aceea slăviŃi-o 
pe Gea-Mamă’.” 

Se ştie - aşa după cum a scris şi LactanŃiu 240 - 320 - că Marpessus / acum Dam Dere era suburbia 
Gherghis I de pe malul Râului Aidoneus (care a condus la denumirea infernului ca Hades). Lexiconul bizantin Suda 
din secolul X a consemnat că “fiica lui Apollo şi Lamia - corespunzător unor opinii - a fost GherghiŃia, cea care a 
inventat lira triunghiulară”. Hiperboreii - conduşi de Gherga - au donat TăbliŃele lor de aramă cu destinaŃie specială 
Insulei Delos; ei ştiau că Pământul e sferic (la Greci de exemplu Hiperboreul Atlas era reprezentat Ńinându-l pe 
umeri). În imaginea următoare - de la Muzeul Naval Antic din Halicarnas / Caria - se poate vedea una dintre vechile 
corăbii: 
 

 
Corabie Cariană 

 
Acum, Insula Delos face parte din patrimoniul mondial UNESCO (fostul responsabil NASA Maurice 

Chatelain a plasat mult veneratul loc al naşterii lui Apollo / Phoebos în centrul energetic mistic - de tipul vârtejului 
cosmic - al unui şablon întâlnit Medieval la Cavalerii IoaniŃi). În 1513, marinarul “Hagi” Piri de pe coasta Egeană a 
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Anatoliei, din fosta regiune Troiană a GherghiŃilor, a devenit amiral al Imperiului Otoman, adică “Reis”, după ce a 
prezentat sultanului cea mai bună hartă a lumii de până atunci, înfăŃişând Groenlanda prin 3 insule, fapt descoperit 
sub gheaŃă abia în secolul XX, afirmând că pentru realizarea ei pe piele de gazelă a copiat (pe atunci flota otomană 
nu era semnificativă) detalii şi despre emisfera Sudică a globului din 6 hărŃi contemporane lui, 8 hărŃi de pe timpul 
lui Alexandru cel Mare - în vremea căruia de exemplu monedele Cartaginei prezentau America - şi 6 hărŃi despre 
care n-a menŃionat sursele. Puterea de călătorie a “oamenilor mării” era extraordinară; în mumiile Egiptene au fost 
găsite cocaină şi tutun, ce nu existau atunci decât în America (trebuie remarcat că la 18 ani după Piri, Francezul 
Oronce Fine a realizat harta completă a Antarcticii, ceea ce de asemenea e interesant, continentul alb fiind explorat 
şi în prezent). În America au fost găsite urme din vremea piraŃilor Gherga - între secolele XII î.C. şi VII î.C. - 
reflectând vastele mişcări ale timpului, cum a fost de exemplu în Bazinul Rio Grande despre expediŃia finanŃată la 
sfârşitul secolului X î.C. de Şişac / Şişonq, liderul piraŃilor Şardana din N Africii, prietenul prinŃesei Gheşurite / 
Ghergane Maaca (Berber care a devenit faraon, primul conducător al Egiptului menŃionat de Biblie, în a treia carte 
a regilor 14:25, el jefuind şi Ierusalimul). În vechime se ştia că traversarea Oceanului Atlantic de la Insula Gorgo-
nelor / Gherga-nelor spre apus dura circa o lună, după cum scria istoricul Roman Pliniu cel Bătrân 23 - 79 / 
corăbiile acelor timpuri, unele având şi câte 6 oameni la o vâslă, rămânând la fel de mari până în timpul lui Cristofor 
Columb 1451 - 1506 inclusiv (înaintea căruia cu jumătate de mileniu Vikingii Gargari au ajuns în Canada; spre 
exemplu, faraonul căruia îi este atribuită cea mai mare piramidă din lume avea o corabie lungă de 43 de metri, 
descoperită în 1952 iar la mijlocul mileniului I î.C. expediŃia navigatorului Annon / Hanno din Cartagina a dus la 
colonizarea coastei Atlantice a Africii, distanŃa până în America de acolo, între Capul Verde şi Caraibe, fiind cea 
mai scurtă, în plus având favorizanŃi curenŃi de apă şi aer); de altfel, la V de Caraibe - în America Centrală - 
locuitorilor care şi-au început calendarul în 13 VIII 3114 î.C. cel care i-a învăŃat să-şi ridice temple le-a promis că se 
va întoarce de pe mare: ca şi în alte părŃi ale Americii, până şi în Bazinul Amazonului s-au găsit urme / artefacte ale 
vechilor vizitatori din răsărit (de pildă, numai în secolul XX sute de bărci echipate doar cu vâsle au traversat 
Atlanticul, performanŃele fiind realizate şi solitar / doar cu câte o persoană). În secolul I, Mandeenii / IoaniŃii din 
zona Gherge-seilor / Ghirga-siŃilor de pe Valea Iordanului, conduşi de Samariteanul Mag Simon menŃionat în 
Faptele Apostolilor 8:9 - legaŃi de Esenieni, fiind inspiratorii maniheismului - afirmau că Isus a pervertit învăŃăturile 
lui Ioan Botezătorul inspirate din cultul Gherga-nului Osiris, ei crezând că sufletele morŃilor ajungeau într-un Ńinut 
dincolo de mare, marcat de steaua “Merica” / numită identic ca în vechiul Egipt (în 1507, călugărul German Martin, 
ce n-a călătorit vreodată undeva, când a auzit de America i-a corelat numele de al călătorului Italian Vespucci, însă 
şi-a dat seama de greşeală, retrăgându-şi public afirmaŃia în 1513: succesiv - cu însuşiri geografice şi aceeaşi rimă - 
au fost muntele Meru, centrul lumii Su-mer, steaua Merica, etc.); în Merica / America, numele Mexicului a provenit 
de la locuitorii din Valea Lunii, leagănul civilizaŃiei lor precolumbiene, unde îşi aveau vechile zigurate iar în prezent 
îşi au capitala. 
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Gherga în Spania 
 
In Iberia, aşezarea Ghergal în S Spaniei 37,07 lat. N, 2,32 long. E, satul Gorga 38,43 lat. N, 0,21 long. E şi 

Guerga pe Râul Gherga 42,26 lat. N, 6,01 long. V - printre altele - sunt evidente urme Gherga. Ghergal / Gergal - 
aflat la altitudinea de 758 metri (unde, datorită timpului senin, este instalat cel mai puternic telescop din Europa) - a 
avut în vecinătatea sa un mare atelier de prelucrare a cuprului, activ de la sfârşitul mileniului IV î.C., cultura zonei 
ajungând să domine Peninsula Iberică. Apoi Ghergal a fost marcat de cultura Argar, ce se întindea între Alicante 
38,20 lat. N, 0,28 long. V şi Almeira 36,50 lat. N, 2,27 long. V în mileniul II î.C. (în special între secolele XIX î.C. 
şi XIV î.C.), ceea ce a corespuns Epocii Bronzului; aşezarea Gorga se află lângă Alicante. 
 

 
Observatorul Ghergal 

 
De altfel, Mastia - actuala Cartagena din provincia Murcia - a fost înfiinŃată în 1184 î.C. de GherghiŃii 

deportaŃi după Războiul Troian (conform lui Strabon din acelaşi stoc cu cei care au înfiinŃat capitala Ciprului) iar 
Catalanul Eliseu Climent într-un studiu socio-lingvistic din 1977 a indicat vechea prezenŃă Gherga în apropiere, la 
N de Alicante: în secolul XIX, populaŃia din aşezarea La Gerga 39,47 lat. N, 1,02 long. V (cu picturi rupestre din 
mileniile V - III î.C. în zona La Sarga, din 1998 în patrimoniul UNESCO) s-a mutat în oraşul Jijona 38,32 lat. N, 
0,30 long. V. Trebuie ştiut că în S Pirineilor la sfârşitul Antic exista populaŃia Dagenses, având puternice obiceiuri 
Hiperboree, identice cu Dagae din N Dunării inferioare şi respectiv Daghe-stan; de altfel, regii Vizi-GoŃilor se 
intitulau acolo ca “ai GoŃilor şi GeŃilor”. PrezenŃa în NV Spaniol a numelui torentului Gherga / Gerga, afluent al 
râului Esla, lângă oraşul Astorga 42,27 lat. N, 6,03 long. V, este legată de grupul nobililor ajunşi din Egipt acolo sub 
conducerea lui Gaythelos / supranumit Goidel Glas (fiul învăŃatului Nel venit din Babilon, ce a fost însurat în secolul 
XVIII î.C. cu Scota, fiica faraonului Nefer-hotep I), în exil acolo, stabiliŃi în Groyne / Brigantium, azi Coruna 43,22 
lat. N, 8,22 long. E din Galicia, loc unde Hercule s-a luptat cu uriaşul Gherion din Gadeira / Cadiz pentru a-i lua boii 
şi împăratul Roman Traian (53 - 117) a ridicat pe acel loc un far - numit Turnul lui Hercule - în funcŃie şi azi. 

 

 
Turnul lui Hercule 

 
Profesorul universitar Victoriano Lopez a studiat în 1999 istoriografia conducătorilor timpurii Iberici: 

“Grecul Gherion sau Gargoris au fost citaŃi atât de Anticii Evrei şi Greci, cât şi de tradiŃiile Spaniole legate de 
lumea Greacă. Gargarii au apărut în Canaan, menŃionaŃi des în Biblie; etimologia este posibil Greacă regală. 
Istoricul Roman Trog Pompei a scris despre binefăcătorul Gargoris - primul care a descoperit metoda de colectare a 
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mierii - ca urmat de Habis, regele care a dat legi civilizatoare: o asemănare pentru cuplul Gargoris - Habis a avut 
apoi fondarea Romei, inclusiv acolo cu cuplul gemenilor”. Dr. Valery Bebyk, rectorul UniversităŃii Ucraina, în 
lucrarea “Teukry, oamenii mării” a indicat că legendele Spaniole, confirmate de arheologi, au punctat că şi 
Pontevedra 42,26 lat. N, 8,38 long. V din Galicia a fost o bază Teucriană (de exemplu, în apropierea portului aceluia 
sunt picturi rupestre ce-i denotă vechimea, artefactele găsite corespund Teucrilor iar oraşul are şi azi cartierul 
Teucro). Urmaşii, conform CărŃii invaziilor, au colonizat întâi Irlanda şi apoi au ScoŃia; Dr. Daniel Bradley, de la 
Colegiul Trinity din Dublin 53,20 lat. N, 6,15 long. V, a confirmat genetic aceasta: Irlandezii şi ScoŃienii în 
majoritatea lor se trag din Galicia / prin valuri masive de migrări. În capitala Galiciei, Compostella 42,52 lat. N, 8,32 
long. V, sunt moaştele patronului Spaniei: apostolul Iacob cel Bătrân, fratele apostolului Ioan care a fost îngropat în 
Efes (ambii au fost martorii Schimbării la FaŃă a lui Isus pe Muntele Tabor). Arhivele Medievale timpurii (646 - 
1126) ale Catedralei din Astorga - în Castilia, la răsărit de Galicia - păstrează datele luptei neamului local Gherga 
cu cele hispanice apărute în zonă. (Interesantă este observaŃia lui Gabriel Gheorghe, că pătura conducătoare Iberică 
pentru a-şi demonstra nobleŃea trebuia să dovedească ori măcar să-şi afirme descendenŃa nu din GoŃi, ci din GeŃi; 
aristocraŃii Iberi de altfel au introdus în lume sintagma “sângelui albastru” pentru a se deosebi de indigenii negricioşi 
- deoarece venele pe pielea deschisă la culoare apar albastre). Castiliana secolului XIII avea în vocabular mătăsurile 
Gherga ca produse Franceze mai ales din regiunea Gher, faimoasă şi pentru vinul său Gascon (afirma Alfau 
Solalinde în 1939, prin tratatul său despre numele vechi ale textilelor - de unde apoi hispanicii Americani şi-au 
botezat Ńesăturile lor de lână ca jerga). E de remarcat că în 1201 regele Castiliei şi Aragonului a iniŃiat Ordinul 
militaro-religios al Sfântului Gheorghe - oficial recunoscut de papă abia în 1363 - după care organizaŃia însă a avut o 
existenŃă scurtă. 
 

 
Ruinele Gherga 

 
În vecinătatea răsăriteană a Castiliei - łara Bascilor / Gasconilor, unde în vechime ZeiŃa Mamă Ida de pe 

Masivul Gargaros din Anatolia apărea ca Iru - proprietăŃile Gherga au rezistat până în Evul Mediu (o menŃiune din 
1321 a Castelului Guerga fiind consemnată în 1878 de Bascul Arturo Campion în Istoria Navarrei), acum existând 
încă pe Valea Valdorba din Pirinei ruinele Castelului Gherga / scris Gerga; era lângă capitala Regatului Navarra, 
Pamplona (denumită astfel după generalul Roman Pompei care şi-a avut tabăra acolo în iarna 75 / 74 î.C.) 42,49 lat. 
N, 1,38 long. E, de pe malul Râului Arga: loc al celebrului festival anual de alergare în faŃa taurilor (de altfel, în 
istorie a rămas că Maurul Musa - guvernatorul Tudelei din apropiere - în 841 a fost înfrânt de creştini prin Bătălia 
Gherga). Mai mult, despre starea Medievală, Arhivele Vaticanului au dezvăluit că Ordinul IezuiŃilor - înfiinŃat de un 
nobil Bascon / Gascon din N Văii Valdorba pentru a fi în slujba directă a papei - la început utiliza Jargonul Gherga. 
În secolul XIX Ecuadorianul Juan Montalvo afirma că scriitorul Spaniol Miguel Cervantes a uitat să publice în opera 
Don Quijote (realizată în 1604, despre aventurile unui cavaler din S Castiliei) pe Tartufo llamado Pinipín de la 
Gerga. DicŃionarul Spaniol-Englez realizat de Felipe Fernandez în 1811 a echivalat Gerga cu Xerga, termen regăsit 
de exemplu şi în Complexul Maur Alhambra din Granada 37,10 lat. N, 3,36 long. V / Andaluzia. 
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Alhambra / Granada 

 

Misterele Gherga 

 
“DicŃionarul religiilor” de Mircea Eliade şi Ioan Culianu a consemnat despre religiile de mistere: “termenul 

de ‘mistere’ are o semnificaŃie tehnică destul de precisă şi se referă la o instituŃie capabilă de a garanta iniŃierea; 
ideologia misterelor are două surse: iniŃierile arhaice şi societăŃile secrete pe de o parte şi - pe de alta - o veche 
religiozitate agrară mediteraneană”. Vechile mistere au fost o uriaşă moştenire lăsată de strămoşi, cu ideea că pentru 
a înŃelege viitorul e necesară plonjarea în trecut; rostul misterelor era de a înŃelege tainele vieŃii şi ale divinului, 
adepŃii fiind iniŃiaŃi în a depăşi ferirea de rău (tradiŃie venită din Epoca Pietrei) prin învăŃarea principiului exprimat 
tripartit “să gândeşti bine, să vorbeşti bine, să faci bine”. În 1994, Danezul Ove Hansen a abordat tradiŃiile Epocii 
Bronzului, adică din mileniul III î.C., de pe malurile Lacului Anatolian Gorgorome / Gurgurum - azi denumit 
Beyşehir, lat de 20 km şi lung de 45 km - controlat de HitiŃi în mileniul II î.C. (apoi, în mileniul I î.C., zona a fost 
Frigiană): “În Jurnalul Studiilor Cuneiforme din 1967, semnificaŃia geografiei istorice din Epoca Bronzului era 
tratată ca importantă pentru centrul Anatoliei, unde caracteristice sunt scurgerile interioare - şi nu exterioare - ale 
unor ape curgătoare, atât în lacuri, cât şi în sistemul carstic subteran. Cultul Sumerian Kaskal-Kur (al apelor, din 
mileniul III î.C., a cărui practică a fost incorporată de HitiŃi) era prin urmare legat de fenomen iar Gurgurum / 
Gherga era în strânsă legătură cu Kaskal.Kur”. În 1997, acelaşi arheolog - prin studiul “Kaskal.Kur şi Gherga din 
Caria” - a dezvoltat subiectul: “Cel mai spectaculos exemplu al fenomenului acvatic Anatolian este cel al Lacului 
Gorgorome, ce reapare în S MunŃilor Taurus ca Râul Manavgat / fost Melas, între Antalya / fostă Karakassa şi 
Alanya / fostă Karkişa (unde până la sfârşitul secolului XIX au existat 5 cătune denumite Gargara). Mormântul 
ultimului împărat Hitit - de la începutul secolului XII î.C. - avea camerele mortuare Kaskal.Kur la Hattuşa (când 
capitala a fost distrusă dinspre V de ‘oamenii mării’). Pe acest fond, se poate explica plauzibil fondarea aşezării 
Gherga din Caria, care avea acelaşi tip de camere şi inscripŃia ‘Gherga Enbolo’ lângă torentul temporar ce intra sub 
un vechi zid fiind varianta Greacă (deci din mileniul I î.C.) pentru termenul Sumerian Kaskal.Kur: poarta spre 
lumea subterană a Purgatoriului”. În imaginea următoare se poate vedea o cameră de acel tip în aşezarea Gherga din 
Caria: 
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GherghiŃii şi GhirgasiŃii - “ca etnici ai Sibilei” - au fost studiaŃi temeinic în 2000 de savantul American 

Pairman Brown prin lucrarea sa “Israel şi Grecia” (în partea despre şamanismul Mediteran), “Misterele Gherga” 
fiind tehnici şamane: “Corespunzător lui Herodot, GherghiŃii erau urmaşii Anticilor Teucriani. Strabon a arătat că 
GherghiŃii se întindeau în Sud până la Cume, unde ar fi fost a treia aşezare Ghergană (pe lângă cele 2 Troiane). 
GherghiŃii erau asociaŃi cu 2 localităŃi - Cume şi Eritreia - care au fondat Italiana Cume. RelaŃia GherghiŃilor cu 
Teucrianii e sprijinită şi de un fragment al lui Arrian din Nicomedia: ‘Dardan s-a însurat cu prinŃesa Neso, fiica 
regelui Teucri, având-o ca fiică pe Sibila, de la care profetele şi-au luat denumirea de Sibile’ şi apoi cu prinŃesa 
Bateia, tot fiica regelui Teucri. Teucrianii erau anteriori Războiului Troian: Herodot a afirmat că ei şi Misienii au 
invadat N Greciei. Strabon i-a văzut ca veniŃi din Creta. GherghiŃilor li s-au atribuit mai multe migraŃii, intepretate 
ca ‘întoarceri’ după căderea Troiei, ei fiind parte a unei migraŃii extinse a Teucrianilor. GherghiŃii au fost 
identificaŃi şi în Cipru. Clearchus din Soli / Cipru (la începutul secolului III î.C.) de asemenea a atestat 2 localităŃi 
Gherghi lângă Troia şi respectiv lângă Cume, descriind o clasă de CiprioŃi pe care i-a notat Gherghini: ‘Unul din 
Gherghini a fost descendentul acelor Troiani pe care Teucer (evident Aheul, nu socrul lui Dardan) i-a primit ca 
partea sa dintre prizonierii Troiani, cu care a colonizat Ciprul’. Athenaues din Alexandria - urmaş Gherga - l-a citat 
pe Heraclide din Pont (student al filozofului Platon în secolul IV î.C.) numind pătura de bază a Miletului ca formată 
din GherghiŃi, enumerând incidentele unui război civil între ei şi vechii oligarhi; aşa păreau indigeni Anatolieni 
reduşi de Greci la statutul de servitori (ca HeloŃii din Laconia). Homericul Teucer a fost frate vitreg cu Ajax la 
Salamina, lângă Atena, ca fiul nelegitim al lui Telamon. Înaintea marii expediŃii a lui Agamemnon, cu doar 6 corăbii 
Hercule a jefuit Troia. În acea expediŃie, Telamon a primit-o ca premiu pe prinŃesa Hesione, fiica lui Laomedon, 
regele Troiei; cu ea - dar nu ca soŃie legitimă - l-a avut pe Teucer. E de presupus că Teucer a fost numit aşa după 
ascendenŃa Asiatică a mamei sale. Apoi, după Războiul Troian, tradiŃia l-a plasat ca liderul migraŃiilor în numele 
său, ca prinŃ străin ales totuşi dintre ei. Vergiliu în Eneida a notat că Teucer se definea ca ‘urmaş al Anticilor 
Teucriani’. Herodot a afirmat că preoŃii Egipteni denumeau Troia ca ‘pământ Teucrian’. Conform Iliadei, Teucer l-a 
omorât pe Gorgythion, fiul lui Priam, al cărui nume e sigur dintre GherghiŃi; ‘urmaşii GherghiŃi ai Teucrianilor’ 
sunt proiectaŃi în timpul eroic ca antagonişti individuali. Presupusele călătorii ale lui Teucer au sugerat mişcările 
Teucrianilor Asiatici după Războiul Troian. Vergiliu prin Eneida a notat că Teucer a ajuns în Sidon, unde s-a întâlnit 
cu Belus, tatăl lui Dido - ce se pregătea să atace Ciprul - şi a lăudat Teucrianii din care el însuşi se trăgea. Isocrates 
în ‘Evagoras’ - 370 î.C. - a afirmat că Teucer a fondat Salamis în Cipru, denumind localitatea după Balcanica 
Salamis (şi Pausanias considera că regele Evagoras era urmaş al lui Teucer). Însă în 1996, Britanicul Martin Bernal 
a sugerat că atât Salamis din Cipru cât şi insula de lângă Atena au denumirile derivate din înŃelesul de ‘port sigur’, 
ca Arabicul port Dar-es-salam (dacă denumirea e Semită, atunci versiunea Cipriotă e original). De asemenea, Teucer 
a fost în Spania, conform lui Philostratus brâul său de aur fiind în Templul din Gades / Cadiz. Strabon a afirmat că 
Teucer a fost respins de tatăl său Telamon şi a înfiinŃat întâi Salamis în Cipru, apoi Cartagina Nouă în Spania. 
HoraŃiu l-a făcut pe Teucer, exclus de către tată, tipul eternului plimbăreŃ. În Olbia Ciliciană a fost un Templu al lui 
Zeus înfiinŃat de fiul lui Teucer, Ajax - numit aşa după fratele vitreg al tatălui său - ai cărui preoŃi alternativ au purtat 
numele de Teucer şi Ajax, urmaşii Teucriani domnind acolo şi la începutul mileniului I (după cum a semnalat 
Strabon). Dacă oricare dintre călătoriile lui Teucer, fiul lui Telamon, după presupusa cădere a Troiei, pot fi istoric 
catalogate drept mişcări ale Teucrilor - ori a GherghiŃilor, diviziunea lor - atunci Teucrii şi GherghiŃii au fost parte 
a ‘oamenilor mării’ (dacă într-adevăr aceia au existat). Din nou, profeŃii Ahei la Troia - atât cei numiŃi de Homer cât 
şi de alŃii - au apărut ca migrând spre răsărit, fie individual, fie ca lideri ai oamenilor lor; în special când ei au jucat 
rolul de profeŃi puternici după moarte au fost candidaŃi plauzibili pentru introducerea necromanŃiei şi Oracolului 
Sibilinic în Palestina. Herodot în Istorii 7:91 a scris că dintre Troianii dispersaŃi, unii au ajuns în Pamfilia (zona 
dintre Licia şi Cilicia) cu Amphilocus şi Calchas; Biblioteca lui Apollodor în volumul 6 rezumă întoarcerile altor 
Ahei decât Odiseu după căderea Troiei. Strabon l-a citat pe Calistene: ’Calchas a murit în Claros / Ionia şi oamenii 
conduşi atunci de Mopsus au trecut MunŃii Taurus; unii au rămas în Pamfilia, alŃii s-au împrăştiat din Cilicia până în 
Fenicia’. Fie Mopsus a fost genericul unui clar-văzător, fie a fost un bărbat care a trăit mai multe generaŃii - ceea ce 
conduce la acelaşi lucru: Pindar l-a menŃionat pe Mopsus cu argonauŃii, însă Mopsus a apărut la Ascalon / portul lui 
Gherga din Israel. Calchas e bine ştiut din Iliada; el a apărut şi pe o oglindă Etruscă având aripi ca un preot 
sacrificator care studia ficatul unei victime. Apollodor a scris că Amphilocus şi Calchas au plecat din Ilion în 
Colophon / Lidia. După Războiul Troian, profeŃii s-au bătut pe viaŃă şi pe moarte: postbelic, Calchas şi Amphilocus 
au mers la Claros; acolo Calchas a fost înfrânt de Mopsus într-o competiŃie de divinizare şi a murit de întristare 
(Mopsus era fiu al lui Apollo şi frate vitreg cu Amphilocus, ambii ca feciorii lui Manto / fiica profetului Tiresias din 
Teba, care a fost în lumea subterană; apoi, în Cilicia la Mallus, ei s-au omorât reciproc într-o luptă, expertiza lor 
postumă conferindu-le aceeaşi psihologie profetică). Vergiliu a permis ca rol de profet să aibă şi Troianul Anchises 
(ceea ce aproape că e acelaşi nume ca al Filisteanului Achish din Gat / oraşul lui Goliat). De aceea, întreaga 
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fenomenologie Sibilinică - şi în special a Sibilei din Cume - are de ce să fie denumită ’Gherghită’. În secolul I î.C., 
poetul Roman Tibullus II 5:67 a conectat Sibila din Cume cu cea de lângă Troiana Gergithium. Teucrianii şi 
GherghiŃii au fost atestaŃi în Cipru iar vrăjitoarea din En-Dor are trăsături Sibilinice. O paralelă frumoasă este între 
GherghiŃi şi GhirgasiŃi (întotdeauna la plural). GRGŞ apar în Ugarit (KTU IV 123:15, 377:9, etc.), însă nu în mod 
necesar ca indigeni. Ei apar împreună cu CadmoniŃii şi Heveii în Vechiul Testament, ca bărbaŃii din Arad / azi 
Israel, din Arca / azi Liban şi Hama / azi Siria. Corespunzător rabinilor (Talmudul Ierusalimului 6:1, etc.), Iosua a 
oferit CanaaniŃilor 3 opŃiuni: emigrare, pace sau război; ’GhirgaşiŃii au ales să emigreze, deoarece ei credeau într-un 
singur Dumnezeu şi au plecat în Africa’. Cumva această tradiŃie vine de la istoricul Procopie 43:10, care a afirmat că 
Ghergheseii (împreună cu IebusiŃii şi alŃii), la sosirea lui Iosua au emigrat, întâi în Egipt, apoi în Libia / N African. 
El pretindea că la Tigisis / Numidia era o inscripŃie Feniciană despre aşa ceva, adăugând că mai târziu au fost 
expulzaŃi şi de către cei din Cartagina, devenind Mauri (orientalistul Edward Lipinski - care a studiat Girgiş şi Tigisi 
- a sugerat că Zarzis din Tunisia e o asemănare de nume ce întăreşte acea relatare); mai mult, el a menŃionat şi 
călătoriile apusene ale Teucrilor. En-Dor, unde Saul, regele Evreilor, a consultat-o pe profetă, trebuie într-un sens să 
fie ’izvorul Dor’; există motive pentru a concluziona că denumirea Dor era după Dorieni. Prima oară a apărut în 
jurnalul preotului Egiptean Wen-Amon / Wenamun (în secolul XI î.C.), care a ajuns în oraşul ’Dor al Teucrilor, 
condus de prinŃul Beder / Bender’. Teucrii apar în Catalogul Egiptean al ’oamenilor mării’: ’ConfederaŃia lor a fost 
formată de Peleset, Teucri / Tjeker, Şekeleş, Denye şi Weşeş’. Identificările sunt mult disputate: Peleset ca Filisteni, 
Şekeleş ca Siculi, Denye ca Danaoi şi Teucri ca Teucriani. Dacă Teucrii n-au atins doar Cilicia şi Cipru dar de 
asemenea şi Palestina, atunci GherghiŃii se pot identifica cu GhirgaşiŃii. Dorienii nu sunt neobişnuiŃi în răsăritul 
Mediteran. Pe lângă posibilitatea prezenŃei lor în Dor / azi Israel, cei din Pamfilia conduşi de Mopsus - pe care 
Herodot i-a menŃionat ca risipiŃi din Troia de Amphilocus şi Calchas - sunt denumiŃi identic cu Dorienii. În Odiseea 
19:176 a fost prezentat amestecul Cretan: localnici, Pelasgi, Ahei, Cydoni, Dorieni; fiecare a avut o relaŃie definită 
cu Palestina. Cum se pot explica paralelele găsite? Se poate asuma că fiecare societate Mediterană (ca şi societăŃile 
din alte părŃi atunci) aveau un fel de clar-văzător sau lucrător miraculos. În teritoriile secetoase, căderea ploii era 
funcŃia necesară unui asemenea personaj. Turnarea apei pe pământ era o magie naturală pentru inducerea ploii; 
utilizarea găleŃilor intenŃionat perforate era concepută pentru aşa ceva iar folosirea torŃei imitând fulgerarea 
sugerează o asemenea conexiune. Denumirea torŃei nu era Greacă, ci Indo-Europeană; atât Evreii, cât şi Elenii, au 
preluat-o de la Anatolieni, unde rădăcina i-a fost atestată ca Hitită. Caracterul profeŃiei era specific şamanismului 
boreal, inclusiv în vocabularele obişnuite, căci preluarea - de către amândouă, Israel şi Grecia - a fost din acelaşi 
Nord dar în moduri independente. Tema clarviziunii a fost cunoscută lumii subterane şi accesibilitatea era numai 
printr-un medium feminin, însă acea abordare nu era tipic Nordică; în Israel a fost atestată doar în En-Dor, un loc cu 
legături Mediterane. Sibila denumită Gherghită din oraşul Gherghis şi GherghiŃii făceau parte din dispersia 
Anatoliană, Siriană şi Feniciană, după dramatica prăbuşire a Troiei; GhirgasiŃii Canaanului pot fi plauzibil explicaŃi 
ca migraŃi din Ionia. Astfel încât, sugerez că puterile profetice ale lui Samuel şi povestea ’vrăjitoarei’ din En-Dor 
reprezentau influenŃele tipice Sibilei”.  
 

 
Mama în Frigia 

 
În regiunea izvorului Meandrului se manifesta printre preotesele GherghiŃiei paradoxul virginitate - 

maternitate, de acolo în mileniul I î.C. răspândindu-se prin lume termenul frigidităŃii (ele, precum majoritatea 
sfintelor creştine, fiind închinate binelui trebuiau să fie în splendoarea forŃelor lor intacte, căci ca aservite 
maternitatea nu le aducea puteri). InspiraŃia divină era întâlnită şi în “Misterele Frigiene” ale Marii Mame practicate 
pe atunci, acolo: cine se umplea de har - căci esenŃialul era apropierea de divinitate până la identificarea cu ea - îi 
primea numele (iniŃierea era de Paşti, în ritual aducându-se iertarea păcatelor, ca o înnoire a vieŃii / similar ulterior 
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devenind botezul creştin); ceremonialul întăririi comuniunii cu ZeiŃa era împărtăşania, formată din pâine şi apă / vin 
(practicată după o perioadă pregătitoare de abstinenŃă / post, tot pentru ispăşirea păcatelor pe atunci fiind folosită şi 
spovedania). Cultul GherghiŃiei - numită şi “Fecioara” - nu era deschis tuturor, ci era închis, la sărbători participând 
doar cei selectaŃi; aducea purificarea credincioşilor şi preocuparea pentru altă viaŃă, promiŃând ajutorul şi mântuirea 
(spre exemplu, bolnavilor li se acorda atenŃie sporită, bolile lor fiind îndreptate ca pedepse spre alŃii). Tehnic, 
începutul era bazat pe renaştere, în manieră particulară / secretă şi individuală: fiecare novice trecea la un nou nivel 
de existenŃă prin moartea ritualică - era întins pe pământ, mânjit cu noroi, ca o coborâre în Infern / Purgatoriu ori 
îngropare simbolică - şi apoi spălat ritualic (cu sânge, în cazul înjunghierii vreunui animal / sângele de taur era 
tipic), pentru revenirea la viaŃă. Misterele impuneau anumite norme de viaŃă: credincioşii erau obligaŃi să 
îndeplinească anumite sarcini - între care să postească, să se abŃină de la sex, să cinstească pe Gherga, etc. TradiŃia 
preluării numelui prin ritualul respectiv de botez al credincioşilor a dus la popularea Gherga-nilor şi cu cei care 
genetic erau diferiŃi, similar cum de-a lungul timpului deosebiri tot aşa la Gherga au putut apare prin viol, adulter, 
etc. / misterele religioase fiind astfel completate de către misterele genetice; într-o interpretare a profilului neamului, 
schema următoare poate fi relevantă (în centru are caracteristica definitorie etnică, întrepătrunsă de elementele 
înconjurătoare majore - în sens orar - egale ca importanŃă: rudeniile, cultura, limba şi religia). 

 

 
 
La Aromâni s-a păstrat din ritual, ca spre exemplu şi în prezent Vlahii din Masivul Homolie şi regiunea 

Timocului având “Căderea Rusalcelor”, după cum a documentat în 2009 Lucian Marina, preşedintele SocietăŃii de 
Limbă Română din Voivodina, acolo tradiŃia locală legând obiceiul de zânele din timpul lui Alexandru cel Mare, 
adică din secolul IV î.C., fiind parte a cultului morŃilor, marcat în timpul Romanilor, adică din secolul I, de Rosalia - 
când se puneau flori, mai ales trandafiri, plantă preluată de la Perşi, pe morminte - şi creştin de Rusalii / respectiv 
praznicul întemeierii primei comunităŃi creştine în Ierusalim, când Duhul Sfânt a coborât asupra apostolilor 
(documentar, în Serbia sărbătoarea astfel a fost notată din secolul XIII, Sârbii observând la Vlahi apariŃia la 
sărbătorile de primăvară a unei isterii netipice, când cei ce cădeau în transă / somn hipnotic ori extaz intrau în dialog 
cu altă lume): se dau pomeni pentru morŃi ca să fie mulŃumiŃi iar feciorii pentru a scăpa de Iele - adică de zânele rele 
- execută, cu scop tămăduitor, originalul joc al Căluşarilor / denumit în Banat Gherman, respectiv Călucean, 
existent din Epoca Pietrei, pentru a trezi “magic”, ca într-un ritual de exorcizare sau vindecare, femeia inertă, 
leşinată adânc, subiect al ritualului (de fapt căzută în transă după ce a tremurat şi s-a agitat lovindu-se prin rotire 
repetat şi agresiv cu mâinile până “dădea în bâlbâială” / adică bolborosea), la sfârşit ea fiind stropită cu apă de 
ceilalŃi. E de remarcat că până la începutul Epocii Moderne de pildă Gherga-nii din BelinŃ / Banatul Românesc au 
jucat vigurosul Călucean de Rusalii, împestriŃându-l cu pocniri din bici. Se ştie că străvechiul Cult al GherghiŃiei a 
luat forma masculină de Cult Ghergan, cu reminiscenŃe până în prezent. 
 

GherghiŃia 
 
Pelasg dar şi Roman, Sibila însemna “profetă” şi nu vorbea Greaca (ulterior religiile mozaică, creştină, 

musulmană, etc. au ridicat profeŃii la mare cinste); după zona sa natală Anatoliană, preoteasa având darul 
previziunilor şi reprezentând voinŃa divină a fost numită GherghiŃia / Gergithia de către Troiani (Gherghis era în 
regiunea Troiei, corespunzător şi filozofului Heraclides din Pontus / de la malul Mării Negre, cel care în secolul IV 
î.C. a enunŃat că Pământul se învârte în jurul propriei axe, localitatea - încă importantă în timpul său - atrăgându-i în 
mod special atenŃia). Ea credea în ZeiŃa Epocii Pietrei - Anatolian denumită Kibela / Ki-Bel - însemnând divinitatea 
sufletului, Ki fiind suflet şi Bel fiind divinitate - considerându-se că era în comunicare constantă cu supranaturalul. 
GherghiŃia nu se ştia când apărea, unde apărea sau unde se ducea când dispărea. O vrajă părea că emană din ea şi 
era ştiută ca înŃeleaptă, lăsându-şi câteodată mesajele pe frunze de gorun / stejar pentru a fi descifrate. Era tristă, cu 
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un temperament ce erupea violent, care se dedica unei vieŃi în castitate. ExistenŃa sa era aceea a unei vizionare 
exaltate, solitară şi retrasă într-un cadru natural exotic. GherghiŃia era stimată pe Muntele Gargaron din Masivul 
Ida; ea a adaptat lira la forma triunghiulară, instrument de cântat foarte popular în regiune, favorita fratelui ei, 
Apollo Gergithius (care a primit întâi un astfel de instrument de la mai tânărul lor frate Hermes: lira avea cutia de 
rezonanŃă din carapacea unei Ńestoase peste care era întinsă o membrană din piele de bou, corzile la început fiind din 
intestine de oaie iar mai târziu din tendoane / ghitara avea cutia de rezonanŃă din lemn şi scotea sunete mai slabe, nu 
puternice ca ale lirei, trubadurii cântând de pildă la ea poemele Iliadei, Odiseii, etc). E de remarcat că de fapt, 
însuşirile profetei GherghiŃia au fost aceleaşi cu ale zeiŃei Artemis - născută în Insula Delos a Pelasgilor Gherga - 
credincioşii suprapunându-le rolurile până la confundare, la fel după cum au procedat şi cu Sibila născută în Cilicia 
care a activat la Delphi şi a fost îngropată în Troiana Gherghis, lângă Hermes (notat de Evrei ca Ham). Prima 
descriere scrisă a GherghiŃiei, căci vizual ea era demult reprezentată prin statuete şi era ştiută prin tradiŃie, a fost 
făcută de către Homer - ultimul dintr-un vechi şir de trubaduri dar primul dintre poeŃii Europei - ca profeteasă pentru 
Troiani, depozitara oracolelor Marii Mame; conform vechilor Greci, Lexiconului Sudias, etc., era de lângă 
Gergition / Gergitha (alŃii - ca Dr. Valer Scridonesi de la Universitatea Bucureşti - au asemuit Colchisul Caucazian 
cu ColŃii de Piatră din curbura CarpaŃilor, afirmând că GherghiŃia avea o legătură ancestrală inclusiv în spaŃiul 
Românesc, la Gurguiata / Muntele Gorgo-nelor). Ea se întâlnea enigmatic cu preotul care slujea în Gherghis 
Templul Apollo (al divinităŃii solare Pelasge / înŃeleptul apărător al turmelor şi păstorilor, ce proteja şi agricultura, 
inspirându-i pe prezicători şi artişti) unde uneori se adăpostea, în acel Ńinut sălbatic, al pădurilor de cidru şi stejar de 
la poalele Masivului Ida; GherghiŃia a şi fost îngropată la baza acelui Templu, subteranul lui slujind la aşa ceva 
pentru servitorii săi. Istoricul Diodor Sicul în secolul I î.C. a consemnat că GherghiŃia a fost împreună cu fratele ei 
Apollo Gergithius într-un peregrinaj prin EurAsia din Valea Indului până la Valea Istrului (conform şi 
identificărilor locaŃiilor făcute de Lexiconul Hesychius din Alexandria / Egipt, în secolul V). Printre ofrandele aduse 
GherghiŃiei era plăcinta dulce cu brânză având lumânări înfipte, depusă anual pe altar (acum tort aniversar, acela 
fiind începutul tradiŃiei răspândite ulterior pe tot globul); în vechime, lumânarea simboliza sinteza materiei şi 
energiei: ceara şi fitilul reprezentau materia din care se năştea flacăra spirituală, a cărei mişcare ascendentă e 
verticală, ca pe axa lumii (miresele erau conduse la miri cu lumânări / torŃe aprinse în mâini iar când murea cineva 
fără lumânare se chema că a avut o moarte întunecată şi foarte multă căinare era pentru aia). Preotesele care o 
divinizau în Anatolia pe Mama Divină erau ştiute ca GherghiŃe, fiind venerate până la identificarea lor ca având 
puteri transferate de la ZeiŃă. Oracolul Sibilic lansat în Troia, transmis verbal şi prima oară scris în zona ei, a devenit 
faimos în întreaga lume când a fost public lansat de la poalele Muntelui Corycos, din Eritreia - în Greacă “erythre” 
înseamnă “roşu” - din regiunea Lidia / azi Ceşme 38,19 lat. N, 26,18 long. E (era consultat doar cu ocazia unor 
evenimente majore, ca inundaŃii, cutremure, molime, etc.); în Geografia XIV 1:32 Strabon a consemnat: “Se spune 
că întreg litoralul Muntelui Corycos a fost înŃesat de tâlhari numiŃi Korykei, care au născocit un nou procedeu de 
atac asupra navigatorilor: împrăştiindu-se prin porturi, ei se amestecau printre neguŃătorii care acostau şi trăgeau cu 
urechea ce transportă şi încotro pleacă, apoi întrunindu-se atacau oamenii îmbarcaŃi şi-i prădau. De atunci, pe orice 
om care-şi vâră nasul unde nu-i fierbe oala şi care caută să audă cuvintele rostite aparte, obişnuit era denumit 
’Corykeian’, pomenit de proverbul ’Negreşit l-a auzit Corykeianul’ (dacă cineva, încredinŃat că a făcut sau a vorbit 
ceva în taină nu s-a putut feri de aceia care caută să afle cele ce nu-i privesc)”. ViaŃa cotidiană a GherghiŃei era 
împlinită şi fericită: când nu era ocupată cu întreŃinerea sanctuarului ori cu pregătirea spectacolelor, confecŃiona 
haine frumoase (erau celebre lungile rochii vaporoase şi colorate, împodobite cu bijuterii superbe, având pietre 
preŃioase purtate de preotese); în plus, ea şi compunea poeme, făcea vin, găzduia petreceri, etc. Chiar dacă a fost 
asociată şi cu răul - deoarece prevestea inclusiv catastrofele - Sibila în Imperiul Roman a ajuns divinitatea favorită a 
legiunilor. 
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CărŃile Sfinte 

 
Cea mai celebră reprezentare a Sibilei - numele Roman al GherghiŃiei - este cea făcută în colonia Cume 

din Italia de poetul Vergiliu (acelaşi care a scris Georgicele şi Eneida), prezentând-o ca pe o bătrână roşcovană ce 
şi-a reunit prezicerile în 9 CărŃi, dintre care 3 au fost achiziŃionate în secolul VI î.C. pe mulŃi bani de către ultimul 
din cei 7 legendari regi Romani şi păstrate de către preoŃi în Capitoliu, pentru că vizau viitorul statului / au ars într-
un incendiu în anul 83 î.C.; fiind scrieri sacre, Romanii s-au străduit să le refacă şi în 76 î.C. au întocmit o a doua 
ediŃie - printr-o colecŃie de mărturii adunate din locurile sacre ale spaŃiului Grec, African, etc. - depusă în 12 î.C. la 
Templul lui Apollo din Roma (arsă şi aceea în 405, intenŃionat, de către împăratul Honoriu). 

 

 

Templul lui Jupiter de pe Capitoliu 
 

George Grote a afirmat că autoarea CărŃilor Sfinte era Anatoliana GherghiŃia; cărŃile au fost realizate pe 
Masivul Ida - unde erau păstrate unele secrete ale AtlanŃilor - şi iniŃial au fost depozitate în Templul lui Apollo din 
Gherghis. La fel cum Evreii păstrau în Templul din Ierusalim (construit de Fenicieni) tăbliŃele lui Moise într-o ladă 
din lemn, la Roma originalele GherghiŃiei au ajuns în cel mai mare Templu - cel al zeului suprem Zeus / Jupiter - 
într-o ladă de piatră depusă sub o boltă subterană a colosalului Templu; ele au avut o influenŃă imensă asupra vieŃii 
de stat. Pe Capitoliu, locul unde primul rege Roman în 752 î.C. a ridicat primul Templu Roman, închinat lui Zeus / 
Jupiter, a fost inaugurat în 509 î.C. enormul Templu al lui Jupiter, construirea celui mai grozav Templu Roman 
începând la sfârşitul regalităŃii Romane (ultimul rege Roman - cel care a procurat CărŃile Sfinte depuse în el - apoi a 
murit refugiat la Cume); atunci s-a marcat începutul republicii Romane, din care apoi s-a dezvoltat Imperiul Roman.  
 

 
Intrarea în subteranul Templului lui Jupiter din Roma 

 
CărŃile iniŃiale - originalele primei ediŃii - erau în vechea limbă a coloniştilor Troiani (ai căror descendenŃi 

au întemeiat Roma şi Imperiul) şi erau concepute mai ales pe principii astronomice. Romanul Tit Liviu a descris că 
în CărŃile Sfinte erau explicările pentru întâmplările extraordinare, inclusiv naturale (cutremure, fenomene din 
atmosferă, viziuni profetice, etc.), pentru consultarea şi conservarea cărora Romanii un instituit în 367 î.C. anume un 
colegiu de preoŃi, căci se cereau cunoştinŃe speciale la interpretarea lor. Istoricul Roman Pliniu a relatat că după 
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dezastrul arderii originalelor Romanii au căutat în toate părŃile Imperiului în speranŃa că vor mai găsi un exemplar, 
cercetările lor rămânând însă fără rezultat. A doua ediŃie, realizată în Greacă, păstrată într-o ladă de aur, nu mai 
cuprindea vechile doctrine, ci era o compilaŃie de amintiri - însă nici aşa nu mai există, rămânând doar relatările: 
CărŃile Sfinte ale Sibilei / GherghiŃiei au influenŃat decisiv Antichitatea. Cultul Cibelei - considerată marea mamă a 
zeilor, adorată pe culmile munŃilor, domnind peste Pământ în starea sa naturală, peste peşteri, protectoarea vegetaŃiei 
şi a animalelor sălbatice - a fost primul în calendarul Roman şi a persistat până la sfârşitul Imperiului. 

ProfeŃiile CărŃilor Sfinte ale GherghiŃiei au fost cinstite şi de creştini, până în Epoca Modernă, deoarece au 
vestit şi sosirea Mântuitorului; de exemplu în Vatican, cel care a remodelat Complexul Colinei, homosexualul Italian 
Michelangelo Buonarroti a pictat în 1510 pe plafonul Capelei Sixtine 5 portrete ale legendarei Sibile - în diverse 
ipostaze, toate asociate cu una dintre cărŃile ei - imagini bine conservate până azi (centrul de cult cel mai important 
al Sibiliei din Persia era în Babilon iar al celei Libiene a fost în Oaza Egipteană Siwa 29,11 lat. N, 25,33 long. E). 

 

  
Persia Libia 

   
Cume Eritrea Delphi 

 
Cel mai mic stat din lume 

 
Vaticanul este stat eclezial, comandamentul celui mai mare cult din lume, cel catolic (e cea mai mică Ńară 

din lume, atât ca suprafaŃă, cât şi ca populaŃie) şi are la bază GherghiŃia. Povestea Colinei Vaticanului (pe malul 
Vestic al Tibrului, fiind a opta colină faŃă de cele 7 coline tradiŃionale ale Romei de pe malul Estic) a început odată 
cu secolul II î.C. - încheindu-se rolul său de până atunci / de doar cimitir al Romei. 

 

 
Colinele Romei 
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Când Romanii au ajuns într-o grea situaŃie datorită atacurilor generalului Cartaginez Hanibal 247 - 183 î.C., 
consultând CărŃile Sibilei au găsit că pentru a le merge bine trebuiau să fie împreună cu Mama, astfel că au trimis 5 
senatori la conducătorul Atal din Pergam, care le-a donat statuia ei din meteorit - cu densitate foarte mare datorită 
conŃinutului bogat în fier - aflată la Pessinus 39,20 lat. N, 31,35 long. E / azi Ballîhisar, prima capitală Frigiană, loc 
de pe ruta Anatolia - Mesopotamia (de unde s-a răspândit vorba plăŃilor în numerar: bani “peşin”). IniŃial, 
Anatolianul n-a vrut să dea Romanilor statuia - aflată în teritoriul controlat atunci de Galo-Greci - dar un cutremur 
întâmplat în timpul negocierilor, interpretat ca semn superior voinŃei sale, l-a determinat s-o facă (seismele sunt 
frecvente la întâlnirea plăcilor Asiatică şi Europeană). 
 

 
Ruta Sibilei 

 
Statuia a fost dusă la Roma şi înălŃată cu multă pompă în 204 î.C. pe cea mai importantă şi mai veche 

Colină (cea Pa-Latină) cu sărbătorire în fiecare martie; aşa de importantă era Sibila încât Senatul Roman într-o 
sesiune specială a decis să-i ridice Templu pe Colina Vaticanului - colină exterioară Romei, aflată pe malul opus al 
Tibrului - acolo fiind sacra necropolă unde erau îngropaŃi aristocraŃii, însă ce până atunci era doar un vast cimitir şi 
n-avea nici un templu.  

 

 
Primul Templu al Vaticanului 

 
În 10 IV 191 î.C., Templul Phrygianum lung de aproape 70 metri - prima construcŃie de pe Vatican - a fost 

inaugurat, Sibila / GherghiŃia fiind declarată protectoarea Romanilor, acolo având de atunci instalată statuia sfântă 
din meteorit, adusă din Anatolia, procesiunile desfăşurându-se de-a latul noii Rome (între Colina Vaticanului şi 
Colina Palatină), împreună cu ediŃiile anuale, instaurate cu acel prilej, ale luxoaselor Jocuri Megalesiane, ce erau 
grupate într-un festival de mai multe zile; acea sărbătoare era “ludică” - adică de inspiraŃie Lidiană - jocurile ludice 
cele mai apreciate de Romani fiind de forma “Circensis”, Ńinute în circuri (etimologia circului, adică a arenei 
rotunde pentru spectacole, provenea de la hipodromurile crescătorilor de cai GherghiŃi din Troia / în Greacă fiind 
kirkos).  
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Monedă Romană 

 
Pentru peste 2 secole, până la sosirea din Galileea a apostolului Petru, Templul Vaticanului a funcŃionat 

numai cu personal Anatolian. Monedele emise înfăŃişau Marea Mamă pe Tron (ce a devenit Sfântul Scaun - acum 
decis creştin a fi ocupat numai de către un bărbat, fizic controlat în acest sens la înscăunare de către cardinali - după 
alegerea anunŃată prin fum alb, căci relativ recent în Europa negrul a devenit asociat tenebrelor şi doliului). În 
“Mitologia culorilor”, profesorul Român Ovidiu Popescu a explicat: “Albul este rezultatul procesului de 
descompunere a cadavrului. Oasele sunt albe iar sângele ce circulă prin organismul unei fiinŃe vii e roşu. Există deci 
viaŃă şi moarte, roşu şi alb. În Asia albul şi azi e al doliului iar în tradiŃiile Europene încă se păstrează ’doamna în 
alb’ pentru moarte”. Vaticanul este decorat cu cheile de la Poarta Raiului, al căror păstrător a rămas Sfântul Petru - 
simbol papal preluat de la gardiana GherghiŃia care veghea trecerea către cealalaltă lume (creştinii în secolul IV au 
distrus cu furie meteoritul ei de pe colină; Pausanias VII 22:3 a scris că “în timpurile îndepărtate, toŃi Grecii dădeau 
cinstire pietrelor brute, ce Ńineau locul statuilor” - cultul meteoriŃilor fiind răspândit în Grecia - iar episcopul 
Arnobius 7:49 a descris piatra că “putea fi dusă în mâini, era neagră şi colŃuroasă, dând un aspect dur feŃei nerealiste 
şi neînŃelese”). Construirea Catedralei Sfântului Petru a dus la demolarea în 1505 a ceea ce a mai rămas din Templu, 
baldachinul cu stâlpii spiralaŃi ridicat în 1623 peste mormântul primului papă (răstignit acolo în anul 67) fiind 
inspirat din ceea ce era anterior pe acel loc, în contrast evident cu restul bisericii.  
 

 

Baldachinul Vaticanului 
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Gherga şi Galii 

 
În 2004, profesorul ElveŃian Philippe Borgeaud a observat ca interesant că, venerată din mileniul VI î.C. în 

Mesopotamia, divina Inana / Iştar după ce a vizitat lumea subpământeană (loc unde a coborât şi Ghirga-meş / 
Ghilgameş) a revenit însoŃită de demoni asexuaŃi numiŃi Gala în Sumeriană; preoŃii ei - gardieni ai vieŃii - erau 
numiŃi Kur-ga-ra / Kurgarru, fiind precursorii castraŃilor Gali din Imperiul Roman: slujitorii săi. Ceea ce în 
răsăritul Europei era Kurgan, în apusul Europei a ajuns GalGal - de unde denumirea de Gali pentru cei care 
respectau Cultura Gorgană. Amazoanele erau cele care o venerau în Caucaz şi Anatolia ca preotese GherghiŃe iar 
castraŃii - după cum nota profesorul Eugene Lane de la Universitatea Americană Yale în 1996 - se automutilau 
pentru fi împreună cu ele, în onorarea Gherga (mai târziu astfel au apărut eunucii ce păzeau haremurile, simbolic 
castrarea fiind asociată şi cu celebra decapitare a Gorgonei Meduza); în Antichitate, cei care o făceau au fost 
oamenii regelui Gallus de pe râul cu acel nume de lângă Pessinus / locul de unde Romanii au luat statuia din 
meteorit a GherghiŃiei şi au instaurat cu ea Templul Vaticanului, declarând-o protectoarea lor. Emascularea 
preoŃilor (consideraŃi amanŃi divini), ce putea fi împlinită numai prin castrare, trebuia să asigure ZeiŃei surse de 
energie generatoare pe care ea, la rândul ei, o degaja tuturor. PreoŃii Gali în Templul Vaticanului, de exemplu de 
Ziua Sângelui - 24 martie - pe fondul absorbŃiei de plante halucinogene, a unei muzici asurzitoare de tobe şi flaute, 
precipitaŃi în dansuri demenŃiale, despletiŃi şi agitându-şi spasmodic capetele, ofereau GherghiŃiei sângele ca 
ofrandă, cu cioburi şi cuŃite crestându-şi braŃele şi pieptul, împroşcând altarul cu sângele care le Ńâşnea din răni / 
nou-primiŃii în rândul preoŃilor sacrificându-şi virilitatea, depunându-şi resturile însângerate ale automutilării “sub 
baldachin” = “zona nupŃială”, în calitate de amanŃi mistici ai ZeiŃei (Kernos era vasul de lut ars în care se aduceau 
sub baldachin testiculele - ritualul în timp ajungând ca să nu mai fie de provenienŃă umană, ci din sacrificiul vreunui 
taur ori berbec, Romanii instituind astfel pentru acea zi sărbătoarea Taurobolium); apoi, era explozia extatică prin 
Ziua Bucuriei, numită “Hilaria”: 25 martie / analogia lingvistică de hilar - ce a căpătat ulterior până şi semnificaŃia 
de “caraghios” din partea celor care nu apreciau jertfa respectivă - putând fi legată etimologic şi de vechiul oraş 
Hilarima al GherghiŃilor, de la poalele Templului Anatolian Gherga, la apogeul său în acele vremuri Antice. 
 

 
Gal 

 
Galii, cărora le plăcea curăŃenia (ei au inventat săpunul) aveau locuinŃe din lemn, de formă rotundă şi în 

Antichitate au fost prezenŃi din Anatolia până în V Europei (canalul de comunicare al Galiei cu Pontul, adică Marea 
Neagră, era Valea Dunării; utilizau alfabetul Grec şi fiecare comunitate era condusă de câte un Consiliu al 
Bătrânilor. Vercingetorix / Vercin-Geto-Rix - la Gali sufixul “rix” însemna “rege” - născut la Ghergovia / Gergovia 

(S FranŃei) în 82 î.C., a fost cel care a unit Galii pentru a rezista Romanilor, însă a fost învins de Iuliu Cezar şi s-a 
predat, fiind sugrumat la închisoarea din Roma în 46 î.C., din ordinul aceluia. Ca fapt divers: Iuliu Cezar a fost 
surprins să constate că Galii socoteau că noaptea preceda ziua (Romanii calculau ziua începând cu răsăritul 
soarelui). 
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Galia 

 
Pe partea cealaltă a MunŃilor Alpi, dincolo de Râul Rubicon ce era graniŃa de N a Romanilor în timpul său, 

generalul Iuliu Cezar n-a putut cuceri în 52 î.C. capitala Galilor Ghergo’via / Gergovie (Ghergoa / Gergoia în 
provansală - dialectul Coastei de Azur, din Monaco până în Catalonia); pe atunci Galii adorau Marea ZeiŃă 
Anatoliană, fondatorii Marsiliei fiind Pelasgii de pe teritoriul Cume al GherghiŃilor. 

 

 
Ghergoa 

 
FortăreaŃa era la poalele Muntelui Gergovius, pe Platoul Gergoie, pentru a-i adăposti pe agricultori la 744 

metri altitudine / azi satul Francez Merdogne (în N Ghergoviei bogată în vin era Gorgobina - populată de Galii din 
Ghergovia - iar în V era Carcasso, cetate înfiinŃată de neamul Carca / azi Carcasonne 43,12 lat. N, 2,21 long. E, 
în patrimoniul mondial UNESCO).  

 

 

Carcasonne 
 

Galii întreŃineau legături în S mai ales cu Grecii şi Gherganii au contribuit (a mai rămas în S Francez 
aşezarea apropiată de Râul Garonne - hotarul cu Gasconia - populată de Gorgasieni, în pronunŃie “Gurga”, azi 
denumită Saint-Etienne-de-Gourgas 43,46 lat. N, 3,22 long. E). Romanii conduşi de Iuliu Cezar au avut pierderi 
majore la Ghergovia (însă şi Galii), reuşind cucerirea Galiei doar mult ulterior, în bătălia de la Alesia, victoria fiind 
decisivă pentru crearea Imperiului Roman; în Războaiele Galice, Romanii au omorât un milion de Gali (un sfert din 
populaŃie). 
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Zidul Ghergoviei 

  
Sfântul Gallus (născut în 489, episcopul din Clermont 48,22 lat. N, 2,24 long. E), fiul cel mare al 

senatorului Georgius al acelei regiuni unde a fost capitala Ghergoa a Galilor - Francez acum numită Auvergne - a 
relatat despre tatăl său că “nimeni în Galia nu era mai nobil decât el”, familia lor fiind înrudită şi cu aristocraŃia 
Romană; nepotul Georgius, născut în 538 - ştiut ca Sfântul Grigore din Tours, unde a ajuns episcop - a fost primul 
genealog al conducătorilor FranŃei: cea mai mare parte din regiunile ce formează FranŃa actuală au fost aduse sub un 
conducător unic de către regele Clovis la sfârşitul secolului V, care în 512 l-a slăvit pe Sfântul Gheorghe ridicând 
Mănăstirea Baralle în onoarea sa; acelaşi episcop Grigore a scris că Nimrod, văr primar cu Ghergheseu, a fost fiul 
celui venerat în zoroastrism mai ales în Asia Centrală, Iran şi Azerbaidjan din mileniul II î.C. - ca Mitra după 
numele dat de Indieni sau Cuş după numele dat de Evrei - şi că ideea Turnului Babel pe care a început să-l ridice 
după Potop a fost a tatălui său, fecior al lui Ham. Denumirea de Francezi, provenită de la Frânci, adică Frigieni, a 
fost primită de la Francii conduşi de suliŃaşul Francio, care a migrat ulterior Războiului Troian împreună cu familia 
sa din Troia GherghiŃilor în Galia urcând pe Dunăre, având prima aşezare pe Sena, denumită Troyes 48,17 lat. N, 
4,04 long. E - după numele Troiei - devenită renumită pentru producerea şampaniei, fiind capitala acelei regiuni 
(Parisul 48,51 lat. N, 2,21 long. E, tot pe Sena, capitala FranŃei, a fost numit după Troianul Paris, devenind capitala 
Ńării datorită Francului Clovis); se ştie că prin consumul asociat cu caviarul de la Marea Gherga-nilor, şampania a 
ajuns la rafinament monden. De altfel în FranŃa, localitatea Burgundă Gergy 46,52 lat. N, 4,56 long. E a fost atestată 
din 1135 ca aparŃinând Familiei Gergy (e de ştiut că - aşa după cum a indicat în 2002 şi cercetătorul Murad Adji de 
la FundaŃia InternaŃională Sf. Gheorghe - Burgunzii proveneau de la Lacul Baikal, care în ruta lor au lăsat urme şi în 
Karaciai-Cherchezia / N Caucazului iar patronul Burgundiei e Sf. Gheorghe). Fapt divers: în 1532, călugărul 
Francez Francois Rabelais (cel care a introdus în medicină disecŃia pe cadavre) a scris cu umor despre uriaşul 
Gargantua - o temă de succes - fiind inspirat de Grecii Antici: un model de creaŃie artistică. Pe malul Atlantic din N 
Francez, sub forma foarte veche Bretonă Kerga - conform studiului despre originea şi evoluŃia numelor din 1928 al 
lui Albert Dauzat asupra neamului nobil Kerga atestat şi în secolul XV / care a atras atenŃia romancierului Francez 
Honore Balzac în prima jumătate a secolului XIX - sunt menŃiuni în jurul localităŃii Roscoff 48,43 lat. N, 3,59 long. 
V iar biserica închinată arhanghelului Mihai, ridicată în 708 după viziunea inspirată la sfârşitul Antic în Italia de 
către Garganus, este pe insula stâncoasă din faŃa coastei Normande 48,38 lat. N, 1,30 long. E, ca monument 
UNESCO spectaculos (regiunea a fost cucerită de Francezi în secolul VII de la conducătorul local Gargui / 
Gargouille).  

 
Gherga şi Germanii  

 
German / Gher-Man înseamnă Omul Gher - având străvechiul înŃeles de “omul cerului” - cu evidentă 

legătură Ghergană. Aşa cum Evreii denumeau Gentili / Goimi, otomanii spuneau Ghiauri şi Romii / łiganii zic 
Gagii celor care nu-s de-ai lor, pentru nemŃi Gher însemna proprii oameni iar Valoni, Velşi, Valahi, etc. erau 
ceilalŃi; în credinŃa GoŃilor - de care au fost legaŃi mai ales Germanii răsăriteni - Valhala, respectiv Valahia, era 
tărâmul unde li se duceau sufletele (se ştie că rasial GoŃii cumulau aspecte negroide şi Caspice). Spre deosebire de 
cei din S, care erau Berberi, Romanii ziceau Barbari celor din N (adică Germanilor / Gher-manilor, diferiŃi de 
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neamul Kelt - al CelŃilor - din care făceau parte şi Galii). La început, Gher însemna înrudit cu Galii: din 223 î.C. - 
conform inscripŃiei Fasti Capotolini, numele fiind de inspiraŃie Greacă - astfel începând să fie denumiŃi Germanii 
explicit ca vecinii războinici Nordici separaŃi ai Galilor, numele fiind utilizat de către cercetătorul Posidoniu din 
Rodos 135 - 51 î.C. şi consacrat apoi de către conducătorul Roman Iuliu Cezar (aristocraŃia Romană vorbea acasă 
Greaca / Iuliu Cezar ca tânăr, în anul 80 î.C., a şi fost ambasadorul Romei în Bitinia, la N de GherghiŃii Troiani). 
Comparativ cu Galii, Germanii însă n-au lăsat oraşe, palate, temple ori alte edificii - aşezările lor umile nu se 
comparau cu cele prospere ale Galilor - fiind lipsiŃi de resurse sau de meşteşugari; părintele istoriografiei Latine 
Caius Tacit în secolul I le-a găsit calităŃile: prietenia dovedită pe timp de pace şi curajul în luptă (admirând respectul 
lor faŃă de consiliile tribale în care erau discutate chestiunile arzătoare şi se luau deciziile importante). E de ştiut că 
printre cele mai vechi documente despre genealogia Nordicilor (păstrate în biblioteca regelui Englez Henry VI 1421 
- 1471) apar la originea Germanilor Nordicul Boerinus cu feciorii Gethus, Gothus, Geat, Dacus, Fresus, Suethedus, 
Iutus, Wandalus şi Cinvincius, corelaŃi de cercetători cu GeŃi, GoŃi, Suedezi, Danezi, Vandali, ş.a. SpaŃiul Gher-
manilor s-a consolidat în N Dunării, între CarpaŃi şi Rin iar Ńara lor s-a numit Deutsch / asemănător cu vecinii 
Danezi şi cei - azi Olandezi - Dutch (în pronunŃie “daci”); în vechime, Valea Dunării - între Pădurea Neagră şi 
Marea Neagră - a fost locuită de cei care o venerau pe Dochia, populaŃie organizată pe cursul inferior de Romani în 
secolele II şi III ca a Daciei (e de ştiut că pe continentul European graniŃa Nordică a Imperiului Roman era pe 
fluviile Rin şi Dunăre, Banatul - dominat de SarmaŃii Iazygi / Aszi din Iran, rude cu Alanii din OseŃia, ce-şi creşteau 
caii Altaici în mlaştinile regiunii - fiind prima regiune inclusă de Romani de pe partea cealaltă a fluviului, provincia 
Dacia din care făcea parte Banatul fiind şi singura Romană ce a fost pe malul stâng al Dunării: aceasta datorită 
bogăŃiei sale, împăratul cuceritor Marcu Traian considerându-şi reuşita drept cea mai mare vreodată pentru Imperiul 
Roman, aflat atunci la apogeul său / şi a Ńinut de aceea cea mai mare petrecere din istoria omenirii, de 123 de zile).  
 

 
 

Gherga în Irlanda 
 

Irlandezii spun că strămoşii lor erau din Anatolia şi se numeau Milesieni, ajunşi acolo via Spania. Gherg a 
fost venerat ca fiind cel mai bun războinic - prezent cu oamenii săi în legendele Irlandeze culese de Mary Jones - ca 
de exemplu în înfruntarea războinicului Conor din Ulster şi diverse bătălii, cu nume ca Gerg / Geirg (numele 
Irlandei e ştiut - ca şi Iran - ca însemnând łara Arianilor / a nobililor; au existat legături istorice dovedite pe filonul 
având principalele elemente Arianii din N Indiei, populaŃiile de pe malurile Aralului, Arameii din Orientul Mijlociu, 
Armenia în Caucaz şi Armânii / Aromânii din Balcani). În V Europei s-au conservat multe relicve datorită poziŃiei 
depărtate de răsăritul European turbulent de la sfârşitul AntichităŃii şi începutul Evului Mediu (Mes Gergga / Gegra 
a fost conducătorul provinciei răsăritene Leinster - cea mai populată din Irlanda - în timpul creştinării, apropierea 
numelui de Gherga sau deformarea sa putându-se datora scurgerii timpului şi interferenŃei cu alŃi localnici; de altfel, 
în Regatul Irlandez Osrai format acolo, la putere a fost dinastia Cherca cu diverşi urmaşi între nobilii şi regii 
Insulei, aşa după relevă genealogiile locale, de pildă arborele Curry Levin indicându-l pe MacMes Gerga în anul 
260 sau manuscrisul Magauran din 1389 - realizat în Tullyhaw 53,55 lat. N, 7,15 long. V / judeŃul Cavan din 
Irlanda, cu scop genealogic, de Adhamh O’Cuirnin - l-a menŃionat pe Ghergi ca primul stăpân al Moşiei Cavan, 
etc). E de ştiut că vechile mituri ale Irlandei au fost consemnate de primii călugări creştini; ele nu erau considerate 
povestiri păgâne ci mijloc de distracŃie şi de aceea biserica nu le-a reprimat, reuşind astfel să se transmită în timp. 
Sfântul Patriciu / Patrick - cel care a creştinat Irlandezii - în anul 455 a intrat în Purgatoriu prin faimoasa peşteră 
producătoare de viziuni de pe insula Lacului Derg din Ulster, al lui Gherg 54,33 lat. N, 7,50 long. V, ulterior la 
bazilica de pe insula din mijlocul lacului (până în prezent) făcându-se pelerinaj: acolo, în extremitatea N Irlandeză, 
cel care i-a creştinat pe localnici a obŃinut de la Dumnezeu prin rugăciuni şi virtuŃi ca pământul să se deschidă către 
lumea de dincolo, pentru a-şi convinge contemporanii increduli de imortalitatea sufletului; vechiul nume al apei era 
Lacul Gherg / Gerg şi aducea cu înŃelesul de “soartă” (conform generalului Irlandez Charles Vallancey, care a fost 
secretarul anticarilor insulei în 1770 - 1804), el popular fiind ştiut şi ca Lacul Roşu. Sprijinul Gherga-nilor care 
controlau pe atunci acea parte a Irlandei a fost hotărâtor în misiunea de creştinare a localnicilor.  

 



400 

 

 
Insula din Lacul Gherg 

 
Un text legislativ Irlandez din 650 al Sfintei Brigid (stareŃa - care avea “o minge de foc” vizibilă de mulŃi 

deasupra capului său - a Mănăstirii Kildare 53,09 lat. N, 6,54 long. V ridicată peste sanctuarul druid administrat de 
femei care vegheau acolo ca focul să nu se stingă vreodată), legat de istoricul berii Irlandeze - ce urma pilda din 
Galileea a înmuierii vinului cu apă prin a pune apă în bere - indica regele Gerg / Gherg, deŃinătorul unui mare cazan 
de bronz, conducător al Ńinutului Gergin / Gherghin din N Insulei; se ştie că practica avea şi un rol inversat, căci 
din motive sanitare, când era cazul datorită lipsei apei limpezi, în apa tulbure, atât cei din Canaan, cât şi Romanii, 
obişnuiau să pună vin, al cărui alcool avea rolul dezinfectării.  

Irlanda este Ńară independentă din 1919. 
 

Regalitatea Britanică 

 
Marea Britanie în forma actuală se bazează pe Tratatul din 1922, ce a consemnat apartenenŃa Irlandei de N 

la Regatul Unit (łara Galilor - numită în vechime Cymru, adică a Ńăranilor, colonizată după Războiul Troian de cei 
din Wilusa / denumirea Hitită a Troiei - s-a unit cu Anglia în 1535 iar din 1603 Anglia şi ScoŃia au avut acelaşi 
monarh). Călugărul Galez Nennius în 830 a scris în Istoria Britanică că Troianul Brutus, strănepot al lui Enea din 
Troia GherghiŃilor, care a emigrat în Arhipelagul Britanic, a fost primul rege în linia regală Britanică - de la care se 
trag numele Britaniei şi a Britanilor - iar regele Arturiu / Arthur afirma că era descendent direct al acelui Brutus, 
continuitate urmată de actuala familie regală Britanică, care provine din Arthur; piatra marcând debarcarea 
Troianului Brutus în 1103 î.C. la Totnes 50,25 lat. N, 3,41 long. V în cea mai mare Insulă a Europei este încă 
vizibilă (cronicarul Britanic Geoffrey Monmouth 1100 - 1155 a consemnat că numele iniŃial al Londrei era Caer 
Troia, adică “Noua Troia”). E de ştiut că frumoasa nobilă Galeză Ygerna, mama lui Arthur, a rămas văduvă după 
ducele din Cornwall (cu care o avea ca fiică pe Gorgana / Morgana) şi s-a remăritat imediat cu Uther, ce a devenit 
ulterior regele Britanic - la curtea căruia au crescut atât Arthur, cât şi sora sa mai mare Gorgana / Morgana: ea îl 
suspecta pe consilierul regal Merlin că i-ar fi ucis tatăl şi a violat-o pe maică-sa, lăsând-o gravidă cu Arthur. 
Gorgana / Morgana - sora vitregă a regelui Arthur - a scandalizat prin aventurile amoroase cu cavalerii; băiatul ei a 
devenit cavaler al mesei rotunde. Din dorinŃa de putere, a reuşit să-l îndepărteze pe vrăjitorul Merlin, devenit 
consilierul fratelui său, ştiind tot ce se cunoştea pe atunci ca vrăji. Arthur şi cavalerii săi - care se întruneau în jurul 
mesei rotunde din Camelot - au rămas celebri în istorie ca promotori ai creştinismului printre Englezi şi prin 
rezistenŃa împotriva invadatorilor saxoni / care au venit din Germania începând cu anul 449, iniŃial ca refugiaŃi din 
calea Hunilor conduşi de Attila; o reproducere din lemn a mesei este acum în Castelul Winchester (ce a fost 
construit în 1067), fiind făcută în 1275 de regele Eduard. În ziua morŃii regelui Arthur pe cer s-a văzut un foc 
nemaipomenit, marcând sfârşitul unei epoci de glorie: era anul 537, când s-a produs o cădere masivă de meteoriŃi. 
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Istoricul Galez Gildas în acel secol VI a scris că Britanicii erau conduşi de Ambrosius Aurelianus / popular denumit 
“Arturiu”, în 1998 pe Dealul Tintage 50,39 lat. N, 4,44 long. V din Cornwall fiind găsită placa în Latină a 
conducătorului de atunci, inscripŃionată Arthnou (mulŃi şi-au botezat pruncii Arthur, în memoria lui). 

 

 
Masa rotundă a Cavalerilor Britanici 

 

TradiŃia Herga 
 

Până în prezent, în N Englez se vorbeşte Dialectul Geordie, rămas de la mercenarii angajaŃi acolo după 
plecarea Romanilor. Acum, TradiŃia Herga din Anglia se manifestă public prin mimii Herga: actori cu măşti negre, 
echipaŃi fantezist, care prin pantomimă la festivităŃi simbolizează moartea şi învierea prin lupta dintre bine şi rău; ea 
este prezentă sănătos la N de suburbia londoneză Harrow 51,35 lat. N, 0,20 long. V, atestată din 767 - pe dealul 
sacru care iniŃial avea numele Herga / însemnând “templu”, ajungând să fie mai des personificată prin eroismul 
Sfântului Gheorghe decât prin tema fermierului care câştigă dragostea vreuneia (Englezii s-au creştinat mult după 
Irlandezi, oficial din 597). 
 

 
Londra 

 
ElveŃianul Jacob Hofmann a publicat în 1698 “Lexiconul universal” - ca una dintre primele enciclopedii 

umaniste - indicând câteva dintre locaŃiile menŃionate în prezentul material despre originea Gherga: 
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Lexiconul universal Medieval 

 
Kirke 

 
În 1926, lingvistul Danez Rask Orsted identifica Scandinavul Kirke însemnând biserică ca provenind din 

Kerga (înŃelegând casă) iar Evreul Lew White în “TradiŃii conservate” susŃinea că pentru lumea Germanică cuvântul 
biserică provine din Grecul nume al zeităŃii Circe / respectiv Gherga; în 1942, profesoara de istorie a religiilor 
Momolina Marconi de la Universitatea Milano, care a scris lucrarea “Kirke”, a insistat că rădăcina Pelasgă Kerk, 
Kirk - unde pronunŃia K înlocuieşte G - e frecventă din Egipt până în Tracia şi din Kerky-ra / Corfu până la 
Kirkesion, în Mesotopotamia (la confluenŃa Râului Khabour cu Eufratul, localitate ştiută şi ca Sirki / Circesium 

35,09 lat. N, 40,25 long. E, abundentă în străvechi palate). 
 

 
Kirke 

 
Mai mult, înspre răsărit au fost oameni cunoscuŃi drept Kerki-tai (în India) şi Kolkoi printre populaŃiile 

Indiene / fondatorii dinastiilor (de exemplu, la gura Gangelui, Kolkata = Calcutta 22,34 lat. N, 88,22 long. E este 
capitala culturală Indiană). Asemenea mitologie poate fi regăsită şi în N Alpilor, păstrată de Gali - din FranŃa până în 
Arhipelagul Britanic - ca arie Kolkidiană. Editoarea Luciana Percovich a subliniat “Odiseea” ca epopee relevantă 
istoriei Gherga (când Ulise - regele Insulei Ithaca de lângă Cefalonia - a întâlnit-o pe Kirke / Circe care l-a sedus 
într-o manieră binecunoscută Anatolian): “Şi-ajungem la ostrovul Aia, unde / Şedea frumoasa Circe, o zeiŃă...Văzui 
că-i un ostrov încins de-o mare nemărginită / Şi e scund ostrovul...Palatul Circei e ridicat din piatră / Frumos 
cioplită pe-o înălŃime-a văii...Din casă s-auzea zeiŃa / Cu viers fermecător, de unde dânsa / łesea o pânză mare, 
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măestrită / Ca orice lucru gingaş şi subŃire, Dumnezeiesc Ńesut de vreo zeiŃă...Şi inima mi se bătea pe cale / La poarta 
zânei cea cu mândre plete / Stând, eu strigai. Ea m-auzi şi-ndată / Ieşind deschise poarta lucitoare / Şi mă pofti. Eu 
trist mersei în urmă, Iar ea mă duse-n casă şi mă puse / Pe jeŃ lucrat, bătut cu Ńinte, De-argint, sub el un scăunaş de 
razim / Picioarelor. Într-un pahar de aur / Găti o torocală-n care puse / Un leac să beau, voindu-mi rău zeiŃa / Dar 
când mi-o-ntinse şi-o băui şi totuşi / Fui nevrăjit, lovindu-mă cu joarda, Ea-mi zise: ’Du-te-n cocină acuma / Şi 
culcă-te cu toŃi ai tăi tovarăşi’ / Eu trag din teacă sabia şi tabăr / Asupra-i ca şi când aş vrea s-o spulber / Ea Ńipă tare, 
aleargă şi-mi cuprinde / Genunchii şi cu vaiet cuvântează: ’Ce om eşti tu? Şi unde Ńi-s părinŃii / Şi Ńara ta? Uimită 
sunt că n-ai fost / Vrăjit de leacul cel băut de tine, Doar biruie puterea lui pe-oricine / De cum îl ia şi peste dinŃi îi 
trece / Tu singur eşti nebiruit de farmec / Pesemne că eşti Ulise iscusitul, De care-mi spuse Hermes cel cu varga / De 
aur, că la-ntorsul lui pe mare / Veni-va de la Troia. Dar hai pune-Ńi / În teacă spada şi-amândoi alături / Apoi să ne 
suim pe patul nostru, Ca după ce ne vom iubi-mpreună / S-avem credinŃă unul către altul’...M-am dus la patul 
strălucit al Circei / În vremea asta patru slujitoare / Se hărniceau prin locuinŃa zânei...Din ele una aşternea pe jeŃuri / 
Covoare dalbe porfirii deasupra / Şi dedesupt pânze de in. A doua / Avea de-ntins în faŃ-acestor jeŃuri / Frumoase 
mese de argint, pe care / Punea panere de-aur iar a treia / Într-un ulcior de-argint turna vin dulce / Şi împărŃea câte-
un pocal de aur / A patra se grăbi s-aducă apă / Şi sub cazan un mare foc s-aprindă, De clocotea într-însul lăutoarea. 
Când fierse apa-n vasul cel de-aramă, Mă puse-n baie, prinse să mă spele / Cu apă din cazan amestecată / Cu cea din 
cadă, dulce răcoreală / Pe capul meu, pe umeri până-mi scoase / Din mădulare truda sleitoare. Când mă lău şi cu ulei 
mă unse, Ea mă-nŃoli cu-o mantie-arătoasă / Şi cu strai de pus desubt. Pe urmă / Mă duse-n casă, mă pofti pe scaun / 
Cu Ńinte de argint, cu flori frumoase / Şi cu scăunaş pentru picioare. Aduse apă de spălat pe mână / O fată, în frumos 
ibric de aur, Pe-un lighean de-argint, ca să mă spele / Şi-ntinse-o masă bine lustruită. Apoi cinstita chelăriŃă-aduse / 
Şi dete pâne şi bucate multe, mă omeni cu tot ce-avea-n păstrare / Şi mă pofti zeiŃa la mâncare...” Circe / Kirke s-a 
născut în Aiaia din Regatul Kolkis / Georgia - fratele ei Etes ajungând rege acolo - şi când l-a întâlnit pe Odiseu / 
Ulise a făcut-o în grădina sa străjuită de leoaice şi lupoaice (numită atunci la fel ca locul naşterii sale Caucaziene, 
azi fiind Parcul NaŃional Circeo din Italia 41,14 lat. N, 13,03 long. E), ei trăind împreună apoi o perioadă şi avându-
i ca fii în Cume, conform lui Hesiod în Teogonia 1011, pe Agrius însemnând “rusticul” / “Ńăranul”, Latinus - de la 
care derivă Latinii - şi pe Telegon, care s-a întâmplat să-şi omoare tatăl; acŃiunile lui Ulise - ca şi ale lui Iason ori 
Hercule - au fost sub patronajul Atenei, zeiŃa ingeniozităŃii şi înşelăciunii (atribute ale lui Hermes - fiul lui Zeus - 
însuşite pentru ea de Ahei). 
 

 
Ulise şi Kirke 

 
Legenda întemeierii Santarem 39,13 lat. N, 8,41 long. E de pe cel mai mare râu Portughez (şi al Peninsulei 

Iberice, Tagus / Tejo), reprodusă de Fernanda Frazao, “începe istoricul oraşului cu perioada de mare prosperitate a 
Ńării, când aceea era condusă de regele Ghergor / Gorgor, supranumit ’Melicola’ datorită introducerii printre 
locuitori a extragerii mierii din faguri; într-o zi din 1215 î.C., la gura fluviului a ajuns Ulise şi atras de prinŃesa 
Calypso - fiica regelui Gergoris / Gorgoris - s-a stabilit în locul unde acum e oraşul, mai ales că aceea i-a născut 
acolo un fiu, botezat Abydos. Când a auzit, Ghergoris / Gergor s-a înfuriat extrem împotriva lui Ulise şi echipajului 
aceluia, care - temându-se de mânia regelui - au plecat; bastardul a fost pus într-un coş pe fluviu dar a fost găsit şi 
dus la Calypso, care l-a recunoscut pe fiu după o cicatrice ce o avea de la naştere. Ghergoris fiind bătrân şi fără fiu, 
s-a mirat că micuŃul a supravieŃuit, acordând multă afecŃiune nepotului, numindu-l succesorul său pe tronul 
Lusitaniei, tot cu titlul de Melicola. Odată cu moartea bătrânului rege (care a domnit 70 de ani), Abydos - la vârsta 
de 20 de ani - a preluat conducerea Ńării, fiind apoi un rege foarte înŃelept, apreciat astfel nu doar de supuşii săi; el a 
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decis ca locul unde s-a născut să se numească Esca-Abidis, însemnând ’dulcele Abydos’, azi Santarem”. De altfel, în 
1989 istoricul Portughez Manuel Garcia, de la AsociaŃia de studii şi apărare a patrimoniului istorico-cultural 
Santarem, a consemnat că oraşul a fost înfiinŃat de Abidis, fiul lui Gergoris, în 1141 î.C. Artemis / Diana şi 
misterioasa păzitoare a intersecŃiilor Hecate (mult respectată în Caria şi Frigia) de multe ori s-au suprapus în 
identităŃi, fiind legate în mod special de Insula Samotracia unde argonauŃii au făcut escală - zone ce totdeauna au 
fost asociate de istorici ca regiuni ale Amazoanelor, datorită culturii matriarhale de pe coastele Mediterane; dar 
Hecate - de la răspântiile drumurilor, intersecŃiile fiind locurile socotite prin excelenŃă potrivite pentru magie - a fost 
cunoscută şi în NE, la Colchis / Kolkis, unde Caucazul se întâlneşte cu Marea Neagră şi unde Amazoanele venerau 
blocul sacru negru de piatră al lui Apollo (după cum au relevat de pildă savanŃi din secolul XIX, ca Americanul 
Charles Anthon, în 1832 Englezul Anthony Cramer, în 1874 Germanul Wilhelm Vollmer, etc., în Anatolia Apollo 
fiind numit Gergetius / Gergithius).  

 

 
Circe 

 
Aceasta e tema pe care Momolina Marconi a explorat-o în 1941 prin lucrarea sa “De la Kirke la Morgana”: 

în timpuri mai recente, Kirke / Circe a continuat să existe sub numele de Morgana, în ciclurile Medievale timpurii, 
ale Galezului Arturiu / Arthur, devenit rege Britanic. E uşor de observat cum sfârşiturile civilizaŃiilor clasice Greacă 
şi Romană au dus la schimbarea radicală a percepŃiei şi la renaşterea magicului: în perioada clasică Antică, 
modificată şi alterată mereu de condiŃii noi sociale şi intelectuale, atributele divine când erau estompate nu au fost 
însă complet pierdute, ele continuând să fie adânc înrădăcinate de funcŃiile religioase şi credinŃe; fără nici o îndoială, 
magia Medievală şi-a avut originea în substratul Mediteran, care - mai mult sau mai puŃin latent - a ieşit la suprafaŃă 
între Gali, prin coincidenŃe şi relaŃionări semnificative (de exemplu, în secolul VI î.C. lumea Celtă dintre izvoarele 
Dunării şi Senei era în legături amicale, inclusiv comerciale, cu lumea Greacă din coloniile de pe Coasta de Azur şi 
Peninsula Iberică). Referindu-se la doamna Lacului şi Lancelot, la Viviana şi Merlin - Viviana a fost o apropiată a 
lui Merlin - la Morgana şi fratele său regele, cercetătoarea afirma că Picus a fost format de Kirke (Picus iniŃial a 
avut curajul să refuze dragostea Kirke) ca şi Merlin în legătură cu Viviana / Diana: “o temă obişnuită în literatură 
este femeia supranaturală care îl formează pe tânărul erou, fiindu-i în acelaşi timp ca mama sa, antrenoarea sa, iubita 
sa”. Poveştile Medievale sunt aşadar versiuni Nordice mai târzii ale magiei Mediterane, cu care au în comun cele 
mai tipice elemente: pădurea, ierburile, abilitatea de a transforma bărbaŃii (în bestii ori în războinici), râul şi lacul. 
Triburile Mediterane care au locuit Arhipelagul Britanic înaintea sosirii Galilor au adorat-o pe Danu, ca mama 
Danaan. La Danu, Momolina Marconi (1912 - 2006) a găsit aceeaşi rădăcină Antică a zeiŃei Diana a pădurilor şi 
apelor ca şi la Medievala doamnă a Lacului, Viviana. Vrăjitoarea Morgana - numită aşa după Gorgana - e de 
aceeaşi natură ca şi Kirke / Circe; numele său e conectat de versiunea Gală Morrigan, cu puterile magice ale 
transformărilor datorită multor contexte şi de toponimele primitive Mediterane (ca Morge regele Siciliei, MorgheŃii / 
Morgetes din vechiul trib Liguric, Morgantine 37,26 lat. N, 14,29 long. E localitate în răsăritul Sicilian, Morginum 
45,19 lat. N, 5,33 long. E în Galia, Morgan / azi Belluno 46,08 lat. N, 12,13 long. E în N Italian, Morgani 44,52 lat. 
N, 13,51 long. E / azi Pula în Istria, etc). Aşadar nu este surprinzător că Insula Avalon (o denumire derivată din 
Grecul Apollon), ca şi Galeza versiune în care Danu / Viviana şi Gorgana / Morgana au fost recunoscute ca realităŃi 
paralele, a fost iniŃial identificată cu insula Mediterană Sicilia, unde până azi mirajul din Strâmtoarea Messina e ştiut 
ca Fata Morgana (legenda Medievală menŃiona că vrăjitoarea Morgana, sora vitregă a regelui Arthur, avea puterea 
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de a-şi schimba forma, amăgind pe unii prin iluzii optice; prin urmare, Morgana a locuit pe o insulă unde 
Caucaziana Colchidă / Kolkidă şi-a găsit adăpostul său cel mai apusean).  

Pe mare, numele Fata Morgana - al iluziei de tip şamanic - e dat unui tip foarte special de miraj denumit şi 
imagine superioară. Astfel de imagini apar de obicei deasupra apei, razele de lumină ce cad pe un obiect fiind 
refractate mai degrabă în jos decât în sus. Drept rezultat, o ambarcaŃiune care pluteşte pe mare poate fi văzută 
plutind în aer (de unde “vapoarele-fantomă”). De asemenea, un obiect care se află sub linia orizontului şi care, în 
mod normal, n-ar putea fi perceput, poate fi văzut la orizont sau deasupra orizontului. Imaginea poate fi de asemenea 
mărită, astfel încât obiectele foarte îndepărtate pot părea mai apropiate. 

 

 
Fata Morgana 

 
În deşert (dar şi în zonele polare) unii au văzut în faŃa ochilor imagini extraordinare: oraşe, castele, 

monumente impunătoare aflate la mulŃi km depărtare apăreau subit la doar câteva sute de metri; astfel, castelul sau 
oraşul care pluteşte - dând impresia că stă jumătate suspendat în aer şi jumătate cufundat - este considerat de mulŃi 
oameni ca una dintre cele mai spectaculoase minuni ale lumii. 

Pe drum apare “oglinda”, care este de fapt o imagine inversată a cerului. În mod normal, când lumina vine 
de la soare, razele cad drept pe şosea şi la o temperatură mică sau medie sunt absorbite de aceasta din urmă; când 
aerul este mai fierbinte şi prin urmare mai puŃin dens decât cel de la înălŃimea de câŃiva metri, razele soarelui se 
curbează, se lovesc de stratul fierbinte şi sunt reflectate înapoi, în sus, până la al doilea prag de aer. De exemplu, 
“apa” de pe asfaltul şoselei (ce nu e udă) e de fapt imaginea cerului albastru. 

 

Sanctuarul Gherga 
 

   
Poarta Nordică Gherga 

 
Prin definiŃie, sanctuarul este zona consacrată din jurul unui loc sacru, unde s-a întâmplat un miracol ori a 

fost îngropat un sfânt; el este dedicat ceremoniilor religioase şi e interzis profanilor: sanctuarul e un aşezământ 
religios iar Cariana aşezare ritualică Gherga s-a înscris în asemenea profil, sub forma Sanctuarului Gherga 
(convenŃional funcŃionând între 657 î.C. - anul când mercenari Cariani s-au înrolat în Naucratis / Egipt şi colonişti 
Cariani au înfiinŃat Tomis / azi ConstanŃa, în actuala Românie - şi 392, anul când împăratul bizantin Teodosie cel 
Mare a pus capăt printr-un decret jertfelor păgâne şi a interzis cultul zeilor locali, inclusiv în Caria). Pe vechiul drum 
dintre oraşele Hilarima şi Alabanda ce cobora paralel cu Râul Mars - China / azi Cine - care curge de la S spre N în 
Râul Meandru, de-a lungul a 1,5 km mai pot fi văzute vestigiile Sanctuarului Gherga: lângă o mică peşteră pe 
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câteva terase sunt menhire, dolmene, altare, statui, ziduri, case ruinate şi un templu, inscripŃionate masiv cu numele 
Gherga; complexul era integrat în zonă printr-o reŃea de turnuri de observaŃie aflate pe colinele vecine şi a 
funcŃionat din plin în regiune peste un mileniu (aşezământul a fost abandonat în secolul IV, mai ales datorită 
impunerii creştinismului). 

 

   
Ziduri Gherga 

 
Ca loc unic, atipic în Caria faŃă de celelalte, se distinge Gherga (ΓΕΡΓΑΓΕΡΓΑΓΕΡΓΑΓΕΡΓΑ), cu notabile monumente 

megalitice, care a fost centrul de cult cel mai mare din zonă (locuinŃele din aşezarea Gherga au fost evident case 
particulare); localitatea proteja proprietăŃile, fiind construită între munŃi, pe vechiul drum dintre oraşele Hilarima şi 
Alabanda. Zidurile Sanctuarului Gherga erau compuse din piatră fără mortar şi au fost construite în funcŃie de starea 
terenului, într-o căldare în formă de potcoavă - mărginită de 3 coline - în faŃa Peşterii / Grotei Gherga (Antic 
inscripŃionată astfel, aflată la 390 de metri altitudine, pe dealul răsăritean, cele 2 silabe ale numelui Gherga din 
interior putând fi văzute în fotografia următoare).  
 

 
 

În perimetrul actualei localităŃi Kîrksakallar din SV Turciei, lângă satul de acum Alabayîr / fost Nazîrba - 
în locul popular numit în prezent Gâvurpazarî / Gâvurdamlarî sau Lebla pe scurt - se află aşezarea cu Anticul 
Templu Gherga 37,51 lat. N, 28,13 long. E, cel mai misterios loc din Caria, conform unora fiind şi cel mai fascinant 
loc de acel gen din Anatolia (colŃul SE al hărŃii următoare, opus colŃului Efes, cu film pe Internet): 
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Localnicul Guler Bener a fost impresionat în 2007 de Monumentele Gherga ca fiind fără vârstă - având un 
aspect nemuritor - foarte puŃin legate de civilizaŃiile obişnuite, oarecum reduse ca dimensiuni, însă enorme ca spirit; 
opinia cercetătorilor despre solida arhitectură din aşezarea Gherga în general s-a concretizat şi prin faptul că nu se 
poate încadra în tiparele cunoscute, fiind simplu declarată Cariană / Ghergană. Harta actuală are în centrul său 
Gherga, între Bozdogan 37,40 lat. N, 28,18 long. E şi Yatagan 37,35 lat. N, 28,14 long. E: 
 

 
 

În apropierea sa există drumul dintre Cine / fost Kîroba şi localităŃile Ovacik 36,47 lat. N, 28,41 long. E, 
Alabanda (cu care în Antichitate Templul Gherga din aşezare Ńinea strânse legături) şi Aydîn / Tralles 37,50 lat. N, 
27,50 long. E (fosta Antiochia / Seleucia de pe Valea Meandrului); la SE de Gherga - lângă care există actualul sat 
Derebag - a fost Hyllarima / Hilarima (sau Wallarima / Ularima), localitate înfiinŃată de Gherga-ni la începutul 
mileniului III î.C. 
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Gherga în Anatolia 
 

Urmele Sanctuarului Gherga conduc până în perioada arhaică, fiind legate de ZeiŃa FertilităŃii; începutul 
său de pe Valea Madran din Bazinul Meandrului - subiect de studiu pentru savanŃi încă din secolul XIX - a fost 
determinat de veneraŃia faŃă de Rhea, ştiută şi ca “Meter Oreia”: Mama Muntelui. În 2007 arheologul Coşkun Bilgi, 
preşedintele SocietăŃii de Dezvoltare a Cercetării ŞtiinŃifice din Turcia, a studiat Cultul Gherga din aşezare şi a 
remarcat motivele cu leoaice caracteristice în prezentarea ancestrală a mamei preistorice - afirmând că aceasta a fost 
sursa apariŃiei Gherga. Arheologul Turc Osman Doganay din Konya a scris în 2007 despre Cultul ZeiŃei Mamă din 

Gherga: “Localizată în mijlocul munŃilor Cariei, Gherga e la o distanŃă de câŃiva km în linie aeriană de 
importantele localităŃi Alabanda, Labraunda, Stratonikeia şi Lagina, situate în punctele strategice ale Anticei Caria. 
Despre numele aşezării Gherga sunt diverse versiuni. Una din ele priveşte Gargareii care sunt presupuşi a fi trăit în 
Caucaz. Asemănarea numelui său cu Gargaron de lângă Lapseki merită de asemenea atenŃie. Mai mult, Gargara 
sau Gargaron din Troia sunt printre numele similare Gherga. Un altar din secolul II aflat în zona rurală de la N de 
oraşul lui Midas a fost dedicat ZeiŃei Mamă Kybele. Aceasta arată că denumirea Frigiană de Kubilea sau Kybele nu 
denotă doar numele zeiŃei în Anatolia, ci şi un atribut. În special, faptul că referirea la divinitate a fost prin denumiri 
variate demonstrează că numele Gherga a putut fi unul dintre acelea. Vastitatea răspândirii cultului ZeiŃei Mamă 
reiese din figurine, altare şi inscripŃii; cele mai reprezentative sunt sculpturile ce o înfăŃişează pe ZeiŃă stând pe tron 
cu o tamburină într-o mână şi leoaice la picioare. Capul şi labele leoaicei lângă capul taurului şi mânerele de la baza 
sculpturii centrale de cult din aşezarea Gherga sunt atributele ZeiŃei Mamă. Altarele şi standurile din centrul de cult 
Gherga, dedicate ZeiŃei Mamă, formează o categorie de relicve frecvent întâlnite până în secolele I - II. Acele 
standuri erau folosite pentru ofrandele ZeiŃei Mamă şi de asemenea pot fi găsite în centrul Gherga dar numai cu 
numele Gherga înscris pe ele. Aceasta indică sacralitatea locului Gherga şi că a fost întemeiat cu numele local al 
ZeiŃei Mamă. Stâncile ce înconjoară localitatea Gherga şi inscripŃiile de pe ele conduc la venerarea ZeiŃei Mamă 
Anatoliene. Faptul că meteoritul ei a fost transportat din sacrul oraş Pessinus la Roma în anul 204 î.C. şi faptul că 
localnicii, conform lui Liviu, o ştiau ca Mama Zeilor sunt tot atâtea dovezi despre faima ZeiŃei Mamă. Din acestea e 
de înŃeles că piatra venerată ca ZeiŃa Mamă nu înfăŃişa figura ei. FiinŃa pietrei era considerată sacră şi venerată 
corespunzător, ceea ce nu era o nouă tradiŃie în Anatolia. Cazuri asemănătoare au fost întâlnite la Labraunda, 
Kaunos şi Aphrodisias. Cultul ZeiŃei Mamă a fost reformat în Gherga. Locul sacru Gherga a fost înfiinŃat cu 
numele ZeiŃei Mamă şi a fost un templu în aer liber. După transportarea meteoritului ce o reprezenta pe ZeiŃa Mamă 
de la Pessinus la Roma, cultul ZeiŃei Mamă a căpătat semnificaŃie deosebită în Roma. E firesc că templul în aer liber 
al ZeiŃei Mamă întemeiat în aşezarea Gherga a fost în apropierea importantelor oraşe din vechea Carie, ca 
Alabanda, Alinda, Hyllarima, Stratonikeia şi Labraunda”. 
 

   
Uriaşe gheare de leoaică în aşezarea Gherga 
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ExistenŃa Gherga a fost menŃionată de documentele Hitite, ceea ce îndreptăŃeşte considerarea vechimii 

aşezării la circa 4 milenii, peştera din apropiere pre-datând aşezarea. Dr. Bilge Umar de la Universitatea Egeeană 
afirma că Gher-ga era acelaşi cu Luvianul Kar-ka - pentru cei din patria / Ńinutul Karkia. Caria / Karia a avut 
localităŃi cu sofisticate planuri - egale ca importanŃă - între care localităŃile vecine Gherga şi Afrodisias / Geyre (a 
zeiŃei iubirii Afrodita). Aşezământul religios Gherga din piatră este marcat din secolul VII î.C. prin zeci de inscripŃii 
cu litere mari în piatră şi un Templu bine păstrat / în centrul hărŃii următoare, notat Gergakome: 
 

 
Localizarea Gherga 

 
Autorul hărŃii, profesorul universitar German Winfried Held, a scris în 2008: “Aşezarea Gherga, situată în 

MunŃii Cariani în partea de Est a Râului Cine, este o neobişnuit de bine păstrată aşezare Antică, ce conŃine inclusiv 
acoperişurile clădirilor, 3 statui colosale şi inscripŃii. Este surprinzător că acest loc nu a prezentat nici o atenŃie 
majoră pentru ştiinŃă până acum. Gherga nu seamănă cu alte aşezări Antice - este mult mai rafinată - iar acest lucru 
a putut fi observat din prima evaluare a arheologilor; aşezarea masivă, construită din roci puternice şi având statui dă 
impresia că este foarte veche. Pe monumente şi pe stânci sunt multe inscripŃii Ghergane; literele lor cunosc forme 
ca şi cele din Imperiul Roman însă sunt contrare apariŃiei lor atunci, variaŃia în funcŃie de dată sugerând a fi din 
perioada dintre arhaic şi timpul imperial. Categoric, acest aspect este extrem de ciudat şi neclasic în ceea ce priveşte 
situaŃia monumentelor, Gherga fiind în cel mai bun caz o curiozitate. În plus, aşezarea Cariană a fost pe termen lung 
favorizată de neglijarea localităŃilor Greceşti de pe coasta Vest Anatoliană (după cum au relevat cele mai recente 
studii din Latmos, Milasa şi Alinda, respectiv din Bazinul Cine). Primul cercetător ajuns la Gherga a fost Cousin la 
sfârşitul secolului XIX, ce a călătorit fără aparat de fotografiat şi descrierile la care s-a limitat au lăsat o urmă de 
neputinŃă: a descris statuia feminină ca ’primitivă şi grosieră’, însă azi statuia nu mai are cap şi are schimbat 
calificativul în ’absolut monstruoasă’ (el a ezitat să interpreteze personal sistemul). În perioada interbelică, 
Laumonier a vizitat aşezarea Gherga, interpretând Sanctuarul ca pe un cult, la mormântul unui erou, în jur fiind 
grupate o serie de morminte ale unor preoŃi; el a atribuit numelor sfinte de rădăcină Greacă inscripŃia dominantă 
Gherga, ca aparŃinând întemeietorului aşezării. Postbelic, Sanctuarul Gherga a fost vizitat de Bean, care a 
documentat mai temeinic locul, descoperind numeroase inscripŃii pe stânci şi explicându-le vechimea. Şahin, Harper 
şi Marchese au considerat monumentele Ghergane ca distinctive datorită coloanelor, corespunzând cu ceea ce a 
relatat Herodot drept ’Leukai Stelai’ în revolta Carianilor contra Perşilor. InscripŃiile imperiale au fost din ultima 
etapă a Sanctuarului, când au şi fost anexate suplimente clădirilor existente. Diler a privit Sanctuarul Gherga ca pe 
un loc de cult din piatră deosebit în tradiŃiile Anatoliei, unele structuri el interpretându-le ca sisteme agricole. Cel 
mai recent studiu semnificativ este al lui Işîk, care a caracterizat Sanctuarul ca loc de cult al Kubabei / Kybele, 
venerată sub numele Gherga. El a corelat statuia feminină şi pe cea masculină din apropiere ca având amândouă - 
împreună - legătură cu Mama Zeilor. Foarte neobişnuit este că în perimetrul aşezării Gherga sunt împrăştiate 
cioburi ceramice ce n-au putut fi datate, cu câteva excepŃii. Sanctuarul Gherga este aşezat departe de drumuri şi 
aşezări, acum având în S satul Incekemer. Pentru înŃelegerea contextului Antic, descrierea locului poate fi făcută 
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printr-o contemplare a mediului precedent, vechi: văile afluenŃilor Meandrului - printre care Karpuzlu şi Harpasos / 
Ak - au constituit rute naturale de trafic şi au permis practicarea agriculturii, ceea ce a coagulat populaŃia interesată; 
aşezarea Gherga este situată în Masivul Menteşe, udat de Marsyas / Cine. MunŃii din apusul Marsyas - Bati 
Menteşe - ajung până la Latmos; MunŃii din răsăritul Marsyas - Dogu Menteşe - sunt dominaŃi în N de Madran Dag, 
1792 metri altitudine şi în S de Gok Tepe, 1857 metri altitudine. Pădurile sunt mai ales de pin şi cedru, însă datorită 
defrişărilor masive solul e erodat şi peisajul a devenit aspru. O mărturie a procesului coroziv a fost în V 
transformarea Văii Miletului într-un teren mlăştinos, în jurul a ceea ce a fost Golful Bafa, acum Lac. Potrivit unor 
surse istorice, cele mai recente depozite aluvionare s-au strâns începând cu secolul V î.C., până în secolul I, peisajul 
de astăzi datând din timpul stăpânirii Romane. DistanŃele de la aşezarea Gherga până la vechile localităŃi din 
regiune sunt: 17 km în N la Alabanda, 19 km în SE la Hilarima, 23 km în SV la Stratonikeia. Drumul Antic cel mai 
important traversa Valea Marsyas. Strabon a descris drumurile către Marmaris şi Efes, numind staŃii importante, ca 
Lagina, Alabanda şi Tralleis / Aydîn, cele mai valoroase oraşe din MunŃii Cariei - după opinia lui - fiind Milasa, 
Stratonikeia şi Alabanda. Fondatorul mitic al oraşului Alabanda (cel mai apropiat de Gherga, având un mediu urban 
de 80 hectare, mai mic decât suprafaŃa Sanctuarului Gherga, însă cu o densitate a populaŃiei mai mare) a fost 
Alabanos, fiul lui Car. Onoarea Alabandei de a găzdui instanŃa de judecată pentru aproape întreaga Carie a fost 
însoŃită de avantaje financiare; din secolul II a devenit şi un important centru de prelucrare a bijuteriilor, specializat 
în almandin negru (denumire dată de Pliniu cel Bătrân prin coruperea numelui localităŃii), cristal de stâncă şi granat 
roşu importat din India. Deoarece producŃia locală de cânepă era de cea mai bună calitate, un factor economic al 
Alabandei a fost şi producŃia de frânghii, respectiv plase, viaŃa urbană ajungând prin urmare acolo de lux. Drumul ce 
ducea de la Alabanda la Hilarima era pe Valea Marsyas; la Diest încă se pot observa ruinele podului şi turnului său 
de pază. În S, lângă Incekemer - la gura lui Mesevle - a fost un pod şi un apeduct Roman; pe un perete de 20 metri 
există fresce bizantine, examinate de Otuken şi Zah, Şahin presupunând că - datorită unei continuităŃi a cultului - 
locul urma să devină parte a Sanctuarului Gherga (el se bazează pe surse multiple în ceea ce priveşte relieful, 
Peschlow-Bindokat descoperind chiar desene preistorice pe stânci, asemănătoare celor din Masivul Latmos). Valea 
se lărgeşte apoi spre Lagina / Koranza, ce găzduia Templul lui Hecate; de la Lagina era drumul către Stratonikeia 
(Chrysaoris / Idrias, localitate întemeiată în secolul III î.C.) şi apoi spre V la Milasa, de unde se putea ajunge pe 
coastele Cariană şi Ionică. La E de Râul Marsyas / Cine, Eskicine a fost o localitate Cariană cu morminte 
inscripŃionate din secolul IV î.C. - pe drumul dintre Alabanda şi Hilarima - spre aşezarea Gherga. De-a lungul 
drumului sunt 2 turnuri Antice: unul lângă satul Ovacik, la poalele căruia sunt morminte Cariane cu acoperiş şi unul 
la 2 km distanŃă, în jurul căruia a fost construită fortăreaŃa bizantină Sîgîr Asar. În actualul sat Turc Kîrksakallar se 
atinge partea cea mai înaltă a aşezării Gherga - denumită Gavur Pazar - iar în satul Alabayîr au fost găsite morminte 
Antice. Din Gherga drumul continuă spre S peste podul Roman de lângă Incekemer şi de acolo pe Valea Mesevle la 
Hilarima (Kiepert a descoperit pe traseu un sarcofag Antic). Prin această retrospectivă asupra geografiei Antice se 
relevă însemnătatea aşezării Gherga: Sanctuarul era o staŃie pe drumul dintre Alabanda şi Hilarima, la aproximativ 
jumătatea traseului. În vechime a avut o mare importanŃă pentru locuitorii regiunii. Gherga a avut numeroase surse 
de apă, deşi vara acum există doar una, maxim două surse de apă; numeroasele case de vară vechi arată însă că în 
Antichitate existau mai multe surse de apă (comparabil este Sanctuarul Labraunda, aflat la jumătatea traseului dintre 
Alinda şi Milasa, ale cărui surse alimentează şi azi cu apă potabilă oraşul Milas)”.  
 

 
Alabanda 

 
Alabandos, al cărui nume însemna “armăsarul victorios” / de aceea în Greacă ajungând Hipponicos - 

întemeietorul Alabandei, cel mai apropiat oraş de Sanctuarul Gherga - era feciorul lui Car / strămoşul Carianilor; 
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acum acolo e localitatea Doganyurt, AsociaŃia de ProtecŃie Culturală din zonă anunŃând: “Carianii s-au aşezat în 
Asia din timpuri pre-istorice. După ce la sfârşitul mileniului V î.C. au trecut în Insulele Egeii, ei au fost pionierii 
civilizaŃiei Minoice. Cu un nou val de migraŃie la sfârşitul mileniului IV î.C., s-au stabilit în regiune. Au făcut din 
Milasa capitala lor şi au restaurat Alabanda, un loc sacru devotat lui Zeus şi lui Apollo. Localnicii Alabandei trăiau 
în abundenŃă, bogăŃie şi distracŃie, oraşul lor fiind considerat într-un timp la fel de important ca Efes”. În 1919, 
arheologii Francezi Gustave Lefebvre şi Paul Pedrizet au descoperit o inscripŃie din secolul II î.C. în piatra aşezării 
Egiptene Gherga, pe care era scris numele Carian Alabanda ca referinŃă etnică. În secolul II î.C., fraŃii oratori 
Menecles şi Hierocles din Alabanda au impus discursul Asiatic deosebit ca stil al elocinŃei de cel din Elada (printre 
discipolii lui Menecles a fost localnicul Apollonius, un antisemit declarat, care - ajuns ambasadorul Rodosului la 
Roma - i-a avut ca studenŃi pe senatorii Marc Cicero 106 - 43 î.C. şi Iuliu Cezar 100 - 44 î.C.); în secolul I î.C., 
arhitectul Roman Vitruviu l-a menŃionat pe arhitectul foarte imaginativ Apaturius din Alabanda, care în regiune, la 
Tralles / Aydîn, a propus pe o scenă un concept pictat îndrăzneŃ pentru atunci. Originalul geograf cultural Pausanias 
(care în secolul II a realizat “Descrierea Eladei”) era din regiune, presupus din Alabanda sau Magnesia 38,36 lat. N, 
27,25 long. E / localitatea de unde a provenit denumirea magnetului; printre altele, el a consemnat că - de-a lungul 
timpului - din Tralles au fost câŃiva campioni olimpici. În 2000, cercetătorul Turc Evin Dogu a afirmat că “Regiunea 
Caria aşa cum a fost ştiută, a prosperat odată în aproape uitatele acum oraşe Alinda, Alabanda şi Gherga”. 
 

 
Zid Gherga 

 
În Anatolia până în mileniul I î.C. templele au fost rare, serviciul religios realizându-se îndeosebi sub cerul 

liber (şi relieful obliga la dezvoltarea izolată a unor concentrări social-politice specifice), aşezările având şi o 
componentă militară, coeziunea lor fiind prin sentimentul unei origini comune, practicarea aceluiaşi cult religios şi 
având interese economice colective. Aşezarea Gherga pe lângă aspectul religios, social şi economic a fost şi un 
punct strategic de apărare militară; era reşedinŃa căpeteniei comunităŃii Gherga - care nu conducea singur, ci numai 
prin Gherusia / Consiliul Bătrânilor Gherga - era târg de schimburi / de care Ńinea şi zona agricolă învecinată, loc 
firesc de adunări (dar nu pentru a delibera decât în situaŃii deosebite, în mod curent doar pentru a lua cunoştinŃă de 
hotărârile luate) şi totodată era centru religios important în regiune. O mare atenŃie dădeau constructorii amplasării 
templelor, perspectivelor în care apăreau, cadrului natural în care erau; templele erau plasate într-o poziŃie ce să le 
armonizeze cu peisajul din jur şi în acelaşi timp să le confere un aspect impresionant, de calm, de grandoare, de 
solemnitate, ceea ce s-a confirmat pe deplin în cazul Gherga (între gnaisurile, marmurele şi copacii din zonă). 
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FundaŃia Culturală Turcă a încadrat activitatea de apogeu a aşezării Gherga între Epoca Fierului (secolul 
VII î.C.) şi Antichitate (secolul III): “Aşezarea acoperă o distanŃă de circa 1,5 km; probabil că era limitată de colina 
vestică de 500 metri altitudine şi de inscripŃiile sale cele mai periferice. Centrul sanctuarului a fost în sectorul 
răsăritean, deoarece acolo sunt concentrate cele mai multe construcŃii şi consta din 3 platforme: vestică, nordică şi 
estică. În jur sunt şi multe terase agricole, unele fiind posibil să fi fost terasele vechilor clădiri (sunt considerate 
îndeosebi terase agricole deoarece nu pot fi observate resturi arhitecturale). Zidurile teraselor constau din pietre 
mari, zidite uscat, mai ales pe pantele vestică şi sudică. O tehnică asemănătoare cu cea a zidului oraşului o au 
mormintele templului, făcute în etape şi în conformitate cu natura terenului. Probabil că erau cultivate plante 
valoroase, ca viŃa-de-vie şi măslinii. Numărul de terase este mult mai mare decât acela din Rodiana Peraia 
(posesiune între secolele II î.C. şi II a celor din insula Rodos în nordul portului carian Kaunos / azi Dalyan). 
Monumentul principal al sanctuarului este templul situat pe terasa estică; el are o structură dreptunghiulară de 5 / 4 
metri şi o nişă de 2 metri în adâncime, uşa având-o pe latura sudică. Un mare bloc inscripŃionat cu numele în greacă 
’Gherga’ formează frontonul; el stă pe un buiandrug Ńinut de 2 arbori monolitici. Întregul monument este din gnais; 
nici un Ńăruş sau cârlig nu e implicat în construcŃie, ce e deschisă la culoare, având mortar intens şi dur în mai multe 
părŃi. Blocurile pereŃilor au 80 de cm lăŃime; sunt foarte mari. Acoperişul făcut din gnais imită lucrul din lemn; el 
are un căprior principal şi 2 perechi de grinzi pe ambele părŃi. Plăcile acoperişului sunt plasate prin exterior. 
Monumentul a fost descris ca un templu al sanctuarului mortuar în funcŃie de caracteristicile sale ca axa de simetrie, 
intrarea frontală şi prezenŃa nişei. Prizele de pe ambele laturi ale nişei indică prezenŃa unei perdele ce acoperea nişa; 
acolo a fost găzduită o statuie de cult şi un bazin pentru apa sfinŃită. Statuia uriaşă găsită lângă monument a fost 
probabil statuie de cult. Toate părŃile sale componente sunt disponibile, exceptând capul. Dimensiunea sa reală e 
apreciată ca în jur de 5,20 metri, în timp ce greutatea trunchiului rămas este de aproximativ 9 tone. Există 2 
basoreliefuri cu gheare de leoaică şi capetele lor la o distanŃă de 60 cm în partea de jos a statuii, pe câtă vreme 
piedestalul cu 2 trepte are sculptat un cap de taur. Se presupune că statuia a fost ataşată de postament printr-un 
orificiu oval aflat între picioare sale; a fost utilizat mortar. 6 prize pentru cuie pe pieptul statuii indică un pieptar de 
metal. Se presupune că mâna stângă a fost prelungită spre înainte. E de comparat cu Artemis din Efes, mai ales 
datorită picioarelor ei. Costumul ei e mulat pe partea de jos a corpului iar sânii sunt ornamentali. AntebraŃele îi sunt 
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prelungite în faŃă şi un cordon se prelungeşte în jos de la mâini, încheindu-se cu un ciucure: o tipologie a grupului 
’Artemis din Efes şi statuile asociate cultului său’. Partea din spate a statuii a fost lăsată neprelucrată, deoarece era 
menită a fi privită doar frontal. Datorită poziŃiei capetelor leoaicelor pe piedestal şi a întregului ansamblu, probabil 
că aparŃinea Kybelei. Considerându-se că statuile din lemn specifice sud-vestului Anatoliei erau mai mici în 
dimensiuni decât mărimile naturale şi cel mai târziu datau din secolul VII î.C., reiese că statuia monumentală din 
vechiul oraş Gherga nu poate fi inclusă în acel grup, ci datată în secolul corespunzător dimensiunilor sale; 
materialele utilizate - cleme şi mortar - de asemenea sunt luate în considerare. În plus, este puŃin probabil că mai 
devreme de perioada greacă să fi fost săpat pe piedestal capul de taur; deci sculptura este dintr-o perioadă mai târzie. 
În răsăritul templului sunt 4 structuri construite. Cea sudică are un bazin din gnais cu 2 găuri de scurgere pe laturi iar 
celelalte au piedestale de gnais; cele 2 obeliscuri, pe soclu dreptunghiular, au inscripŃia Gherga în greacă pe partea 
lor frontală. Între obeliscuri era o statuie, al cărei trunchi a fost descoperit în apropiere; partea din spate a ei de 
asemenea e neprelucrată şi de aceea a fost comparată cu statuia de cult din templu; capul şi coapsa statuii n-au prins 
zilele de acum. În nordul terasei principale e un bazin acoperit cu dimensiunile 2 / 2,50 metri, realizat din gnais, cu 
faŃada orientată spre sud; colŃurile îi sunt decorate cu capete de leoaice. Înăuntrul său e o nişă pe peretele din spate, 
mijlocul fiind înconjurat cu plăci de gnais; apa de izvor curgea în bazin printr-un orificiu din spate. Totodată, au fost 
găsite inscripŃii cu numele Gherga în multe locuri; majoritatea datează până în timpul romanilor. Ele pot fi 
comparate cu inscripŃiile cariane până în secolele II - III; nu-s în greaca veche. Numele Gherga poate indica o zeiŃă 
sau un zeu din zonă, căruia i se închina oraşul. PrezenŃa inscripŃiilor peste tot în sanctuar poate indica limita sa 
teritorială. Locul e de comparat cu Knidos / Cnidus (din care a fost astronomul Eudoxos - care după ce a ridicat un 
observator la Kerkesyra în Egipt a făcut unul şi acasă - port carian din care a mai fost Sosastrus care a construit 
farul din Alexandria, ş.a.): a fost una dintre podgoriile cele mai importante din lumea antică. Au mai rămas câteva 
mori pentru vin şi ulei de măsline; podeaua uneia dintre mori, lângă menhirul / obeliscul piramidal din sud-estul 
terasei, arată ca a unui bazin dreptunghiular de mică adâncime, cu fundul aplatizat, cu susŃinerea pe blocuri din 
piatră groase şi plate, din cauza înclinaŃiei terenului, fiind similară cu cea din Alabanda (ce avea patul braŃului de 
presare apropiat de podea). Totuşi, s-a sugerat că era şi un pavaj de cult în legătură cu menhirul, fiind apropiat de el, 
însă ideea a fost abandonată deoarece nu se afla în faŃa sa. S-a constatat că podeaua din apusul menhirului, în faŃa 
terasei, a fost utilizată de un tip de presă folosită la struguri şi măsline, ce avea un canal de scurgere a lichidului şi o 
gaură de descărcare; găurile de mai multe dimensiuni în piatra din vecinătate erau probabil utilizate pentru striviri 
ori au fost legate de cult (de asemenea, s-a constatat că piatra de 3 metri înălŃime găsită acolo era poate sacră; iniŃial 
pe terasă era şi o gaură adiacentă cu diametrul de jumătate de metru)”.  

În 1994, Dr. Adnan Diler de la Universitatea Ataturk a observat că “între Marea Caspică şi Insula Rodos, 
aşezarea Gherga - cu terase agricole inclusiv în interiorul său - era producătorul fruntaş de vin şi măsline din lumea 
Antică; la început, cultul în Sanctuarul Gherga a fost de tip ’xoana’ (adică utilizând sculpturi din lemn ale 
divinităŃilor - niciodată ale muritorilor - copiate ulterior în fildeş ori marmură, dintre care până azi nu s-a păstrat 
ceva concret, decât valoroasele relatări ale lui Pausanias)”.  

Sanctuarul Gherga n-a fost excavat arheologic până acum şi nu e în circuitul turistic, locul fiind izolat în 
natură, la câŃiva km pe poteci de primul drum auto; în imaginea următoare sunt câteva din cioburile unor vase 
ceramice, ce încă se găsesc la suprafaŃă în centrul aşezării Gherga: 
 

 
Resturi ceramice în Sanctuarul Gherga 
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ΓΕΡΓΑΓΕΡΓΑΓΕΡΓΑΓΕΡΓΑ    

 

 
Planul aşezării Gherga 

 
În principal, zona Sanctuarului Gherga avea păşuni pentru capre. MunŃii înconjurători - din roci întunecate 

- erau împăduriŃi îndeosebi cu pini; foliaŃia, fragilitatea şi structurile aspre ale blocurilor de piatră le limitau 
utilizarea, acele caracteristici şi eroziunile contribuind la aspectul dur al construcŃiilor din zonă. SuprafaŃa 
Sanctuarului Gherga a fost de circa 100 de hectare (adică 1 kmp, lungimea fiindu-i de un kilometru şi jumătate, 
lăŃimea doar pe alocuri ajungându-i până la 800 de metri). În S marii terase principale - răsăritene / pe care se afla 
Templul Gherga - se găseau case, apoi începea activitatea agricolă. Peretele de susŃinere al terasei era de tip 
“temenos” (termen din care a derivat cuvântul Grec “templu”): el desemna spaŃiul izolat, consacrat, sacru - fiind 
primul element al locului sfânt organizat acolo - împrejmuind monumentele cu trunchiuri de coloane şi zid 
înconjurător; credincioşii se îndreptau spre marginile “temenos” pentru a se închina şi pentru a participa la 
festivităŃile Ńinute în interiorul său. ÎnŃelesul “temenos” provenea de la “tăiere”, delimitând spaŃiul sacru de restul 
spaŃiului profan, tematizând relaŃia templu - casă: în Templul Gherga era locuinŃa zeului Gherga, nu a persoanei 
Gherga; limitarea respectivă era o ruptură de nivel, pentru o transformare corespunzătoare acelei semnificaŃii. 
Maniera spaŃială în care era înscris Templul Gherga în Sanctuarul Gherga nu era deloc străină de acea ruptură de 
nivel: în aria respectivă, gradul de sfinŃenie creştea pe măsura progresului de la exterior spre interior. Templul 
Gherga era în postura stabilă de explicitare a sacrului, fiind interfaŃa dintre natură şi oameni: un loc al excesului de 
sacru, în urma constituirii principiilor organizării spaŃial-volumetrice şi decorative; clădirea sa era adăpostul gestului 
pur de celebrare a sacrului iar în ultimă instanŃă nu Templul Gherga a devenit un loc al sacrului, ci sacrul şi-a ales 
acea manieră de reprezentare, fiind o manieră ordonată de a tematiza nelocalizabilul. Templul Gherga a cunoscut 
valorizarea de a reproduce terestru un model transcendent.  
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Temenos Gherga 

 
Singurul drum pietruit (mai erau unele drumuri, însă acelea erau proiectate ca nişte căi) ce traversa 

Sanctuarul Gherga era cel dinspre Sud, de la intrarea dinspre Hilarima, care ocolea terasa principală pe curba de 
nivel a Dealului apusean Gherga, făcând joncŃiunea după acea “Mare Terasă” Gherga - delimitată de Temenos 
Gherga - cu drumul Nordic, ce unea Sanctuarul Gherga de Alabanda. Marea Terasă Gherga era centrul 
Sanctuarului Gherga; ea consta din blocuri stivuite inegale de circa 0,5 / 2 metri şi era încadrată de 2 terase mai 
mici / platforme: Vestică, la poalele Dealului Gherga, cu unele construcŃii şi Nord-Estică, lângă Peştera Gherga, în 
pantă uşoară spre vale, unde de asemenea erau construcŃii. Intrarea Sudică în Sanctuarul Gherga - cea de pe drumul 
dinspre Hilarima, terasată cu pereŃi masivi din bolovani, a căror ridicare a necesitat mult efort - era străjuită de 
statuia lui Dionis Gherga (la Greci, Dionis / Dionisie a fost patronul strugurilor, vinului şi berii): 
 

    
Statuia lui Dionis Gherga 

 
În partea Nordică a Sanctuarului Gherga, un perete Temenos gros de 0,7 metri şi înalt de 1 metru marca 

simbolic limita locului, colŃul NV încă păstrându-se în unghi drept pe distanŃa de 46 metri în latura Nordică şi 88 
metri în latura Vestică. Acolo era un complex de construcŃii unde înnoptau pelerinii, fiind lângă drumul Nordic ce 
ajungea de la Alabanda la Sanctuarul Gherga.  

Trebuie ştiut că localnicii venerau ca divini numai pe Pelasgi - ca net superiori lor - iar Gherga a fost 
Pelasg. Ceea ce Herodot a menŃionat în secolul V î.C. prin a cincea sa carte de Istorie drept Coloanele Albe ca locul 
preferat de întâlniri al Carianilor a fost considerat de către unii cercetători ca Gherga, datorită mediului înconjurător 
Templului, cu roci inclusiv marmorate de genul inspirând albul coloanelor (în prezent, în Sanctuarul Gherga pe 
lângă cele 2 Obeliscuri - ce încă stau ridicate - mai sunt urmele a 17 coloane pe colina răsăriteană / centrul 
localităŃii); coloanele erau pe socluri pătrate, cu capiteluri pătrate (caracteristice Gherga-nului Hermes, ce a impus 
Grecilor cel mai vechi stil arhitectural, cel aşa-zis Doric - răspândit în lume după Războiul Troian de Dorieni - 
ulterior fiind cel Ionic, cu soclurile şi capitelurile rotunde):  
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Episodul “Sfatului łării” Ńinut de Cariani în 499 î.C. - când regiunea a fost atacată de Perşi - este descris 
sugestiv de “părintele istoriei”, Carianul Herodot în acelaşi secol (în traducerea din 1645 a logofătului Moldovean 
Evstratie): 

“117. Lui Darius îi veni vestia cum Carii iarăşi s’au rocoşit, ca şi Ionii, asupra Perşilor. Şi aşa, să întoarsă 
asupra lor. 

118. Şi Carii să adunară la locul ce să chiamă “Stâlpii Albi” lângă apa Marsiului (ce curge din regiunea 
Idriasului / Stratonicea, în Meandru) şi făcură sfat. Şi făcând multe sfaturi, îmi plăcu a lui Pixodar, carile Ńinia fata 
lui Sienesie, regele Chilichilor. Acesta zice să triacă apa Meandrului şi să stia cu spatile lăngă apă, pentru că, 
neavănd undi să fugă Carii, să fie de nevoi viteji. Acest sfat nu le plăcu şi lăsară de trecură Perşii Meandrul şi stătură 
cu dosul la apă; adică, de-i birui pre Perşi, să nu mai scape niciunul dintru dânşii. 

119. Şi aşa, trecând Perşii apa, tari război dideră de anbe părŃile, şi multă vremi. Că-i biruiră Perşii cu 
mulŃimia. Şi căzură vr’o 2 mii de Perşi şi vr’o 10 de Cari. Şi să dideră îndărăpt, la Lavranda, întru o biserică mare a 
lui Diia / Zeus. Aceştia, Carii, dintru toŃi oamenii, făcu jărtvă lui Diia celui de oşti mai mari. Şi aice făcură Carii sfat: 
închina-s’or, au lăsa-ş’or locurile? 

120. Şi sosiră întru aceasta Milisianii şi cu agiutorii lor. Şi iarăşi lăsară sfatul şi să loviră de iznoavă cu 
Perşii şi să bătură mai mult decât întâi şi mai tare fură biruiŃi; şi mai vârtos periră Militenii. 

121. După aceasta, iarăşi se înbărbătară Carianii şi loviră. Pentru că, înŃălegănd cum Perşii vor să margă să 
le lovască cetăŃile lor, să gătiră şi păziră calia de la Pisadiu, întru care cale, căzînd Perşii noaptea, cu totul periră”.  
 

 

FaŃada Templului Gherga 
 

Despre organizarea modelului de sanctuar Grec, Pausanias - localnic din zona Sanctuarului Gherga şi 
contemporan lui în secolul II - a scris (X 32:8): “În incinta sanctuarului există şi locuinŃe atât pentru aceia care vin 
ca rugători, cât şi pentru slujitorii zeului. În mijlocul incintei se află templul precum şi o statuie ce-l reprezintă pe 
zeu; lângă statuie există un pat, în cel mai sacru loc al templului, denumit Adyton. Nu se construiesc locuinŃe în jurul 
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templului iar accesul în Adyton nu este îngăduit decât celor chemaŃi prin vise. Acelaşi lucru se petrece şi cu zeii 
lumii subpământene, în oraşele din Ńinutul aflat mai sus de Meandru: acei zei trimit visuri binevoitoare acelora al 
căror acces în Adyton îl îngăduie. Felul de pregătire al jertfelor este Egiptean; tot ce a fost sacrificat este apoi 
transportat cu alai: unii aduc victimele în Adyton iar alŃii în faŃa Adytonului”. Sanctuarul Gherga e în Bazinul 
superior al Râului Meandru - zona descrisă de geograful cultural Pausanias - iar echivalentul “Adyton” din templu la 
Evrei e “Sfânta Sfintelor” iar la creştini e partea de după iconostasul din biserică: Sfântul Altar (cu Sfânta Masă şi 
obiectele preŃioase de cult).  

În 1889, exploratorul Francez George Cousin a fost primul savant care a studiat temeinic izolata aşezare 
Anatoliană Gherga (Templul şi anexele sale au fost părăsite la sfârşitul Antic, fiind şi în prezent la mulŃi km de 
primele localităŃi). El a mai găsit acolo capul uriaşei statui a Kybelei / Sibilei, ultima descriere a sa fiind în următorii 
termeni: “Capul, absolut monstruos, avea gura enormă şi ochii mici; sculptura era ca un basorelief. ÎnălŃimea capului 
era de 65 centimetri iar circumferinŃa capului de 106 centimetri”.  

Filozoful Român Gabriel Liiceanu a tradus din Platon: “Cel mai frumos lucru este să fii bogat, sănătos şi 
stimat de toŃi Grecii, să ajungi la adânci bătrâneŃi după ce Ńi-ai înmormântat părinŃii aşa cum se cuvine şi să fii la 
rându-Ńi înmormântat cu pompă şi onoruri de către fiii tăi”. În izolarea ei, aşezarea religioasă Gherga a îndeplinit 
rolul de întâmpinare a credincioşilor Cariani din regiune pentru omagierea morŃilor (toŃi aveau în familii pe cineva 
de pomenit), de reculegere şi de dialog cu lumea de dincolo. După ce decedatul era încredinŃat comunităŃii morŃilor, 
cei vii sărbătoreau; Sanctuarul Gherga era una din destinaŃiile importante ale Carianilor pentru aşa ceva, convoaiele 
de comemorare frecventând sfântul locaş de-a lungul unei perioade de aproape un mileniu (până la secarea zonei, 
dublată de apariŃia creştinismului). Carianii din regiune ajungeau în pelerinaj din localităŃile lor la Gherga 
transportând ofrande în memoria înaintaşilor lor morŃi (aflaŃi prin cimitirele lor, căci aşezarea Gherga avea cimitir, 
însă nu era destinat îngropării oricui); în imaginea următoare este un Mormânt Gherga din centrul aşezării (azi 
dispărut, fotografiat în 1933 de către istoricul Francez Alfred Laumonier): 
 

  
 

El a identificat acolo locul populat de către Gherga - persoane importante respectate Antic de către 
Anatolieni - în legătură şi cu genealogiile preoŃilor pe care le-a reconstituit în vecinele Panamara şi Karghe-djak / 
Labraunda (de la care a pornit denumirea “labirintului”, ajunsă până în Creta culturii minoice), savantul făcând în 
lucrarea “InscripŃiile Cariei” excepŃionale conexiuni Gherga: “Numele Gherga trebuie că e demotic (adică din 
Greaca veche) şi e legat de rădăcina Cario-Liciană Krqqa, aşa că derivatele sale sunt foarte numeroase în 
onomastica Asiei Mici, în insulele învecinate ei şi chiar în toată lumea Mediterană. Semnalez ca un prim grup: 
Gargarei / populaŃia legendară din Caucaz, Gargaron / oraşul de lângă Troiana Lampsaque, Gargara / oraşul 
Troian locuit de Lelegi, GherghiŃi (Apollo Gergithios, Sibylle Gergithia), Gherghi / Gergis (populaŃia din însăşi 
cetatea Troiei), Gherghina / Gergina (nume străvechi, ca Gherghinoi în Cipru); se numeau GherghiŃi cei din 
pătura de bază a Miletului (fără nici un dubiu în continuarea primitivei populaŃii Cario-Lelegă subjugată), Kerkitai / 
populaŃia din SarmaŃia Asiatică (adică dintre Don şi Volga), Kerkafos / Kerkaphos (personaj legendar din Rodos şi 
denumirea Muntelui de lângă Colophon, în Lidia), Gorgoromeus / din Isauria, în inima MunŃilor Taurus, Karkabos 
/ personaj legendar Carian, Gorga / localitate Persană, Karkesia / străvechiul nume al Insulei Naxos din 
Arhipelagul Cicladelor, aparŃinând de Caria (după numele eroului local Karkesios, acolo denumirea Karkessos 
având înŃelesul de casă, ca în Asia Centrală), Gorgyra / localitate din Insula Samos, alt teritoriu Carian (unde, la 
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poalele Muntelui Kerketheus, cu multe peşteri, era divinizat Dionisie, care avea aceleaşi caracteristici cu Priap - 
feciorul Afroditei şi al lui Hermes / Ham - deci unchi al lui Gherga), Kerge în Misia, Gherghesa / Gergesa în 
Palestina, Karke-miş al HitiŃilor, Kirkesium pe Eufrat, Korkoura în Asiria, denumirea Kilikiei / Ciliciei legându-
se de rădăcina Kilk / Kirk, etc. Pentru al doilea grup, semnalez ca notabile: Gherghis / Gergis în Africa, Garge în 
Libia, Kerke, Kerkasi şi Korkyris / nume de localităŃi Egiptene, Kerkyra sau Korkyra în Grecia, Kerkas în 
BeoŃia, Gargaron / Gargarum în Epir, Gargettos în Atica (regiunea istorică a Atenei), Muntele Garganus în 
Apulia, Gargaria / numele dat Italiei de către unii Greci în mileniul I î.C., Carcaso / Carcasonne în Galia, Carca 
în Spania, etc. - denumiri prin care se recunosc în majoritate şi binecunoscutele terminaŃii Asiatice ’-essos, -yra, -
ara, -anos’. Această listă, ce se poate lungi, e suficientă ca să dovedească faptul că rădăcina Gherg - ori Kerk - nu 
este Semită, ci Asiatico-Egeană; că există şi cu înŃelesul de ’casă’ nu trebuie să surprindă, văzând împrumuturile 
îndepărtate constatate la multe comunităŃi. GherghiŃii-Lelegi din Troia şi Carianii-Lelegi din aşezarea Gherga sunt 
mult mai vechi decât Gargettos din regiunea Atenei ori Carcaso din Galia”.  
 

 
Poarta Gherga 

 
De altfel, acelaşi cercetător a descris aşezarea Gherga - prin lucrarea “Arheologie Cariană” - astfel: 

“Aşezarea Gherga a avut o mare importanŃă strategică pe ruta dintre Alabanda şi Hilarima, fiind jalonată de 
fortăreŃe încă bine conservate, ca de exemplu: la Ovacik se găseşte un turn colŃuros din granit de 6 metri, cu ferestre; 
la Sîgîr Asar un alt turn tot de 6 metri domina Valea Cine, la intersecŃia cu drumul spre Milasa / prima capitală 
Cariană. Aşezarea Gherga avea intrarea printr-o poartă din calcar de 2,5 metri înălŃime; lângă, pe cumpăna apelor 
dintre Valea Cine (fostă Marsyas) şi Valea Madran, se remarcă pe o stâncă inscripŃia cu denumirea locului, ca o 
bornă uriaşă. PereŃii sunt consolidaŃi cu contraforturi, ce le asigura soliditatea. Statuile zeităŃii Gherga - mari şi 
foarte vizibile, semănând cu cele din Karke-miş / Karga-miş din mileniul II î.C. - cumulau într-un acelaşi personaj 
caracteristicile schiŃate sumar mai ales ale lui Zeus, Afrodita şi Artemis. Stilul primitiv - original, fiind unic în 
Anatolia - poate fi recunoscut ca un produs local arhaic inspirat dintr-un conservatorism religios, văzut prin dorinŃa 
de renaştere a unui vechi cult rustic. PrezenŃa în necropolă a singurului templu - construit simplu - şi încadrarea cu 
marile statui sugerează că locul a fost utilizat pentru celebrarea eroului / zeului Gherga, probabil fost rege-preot, 
divinizat însă doar după ce a murit, practici similare regăsindu-se în Halicarnas (azi Bodrum) şi Milasa. Zeul 
Gherga era Carian, purta o lungă robă şi femeia sa apărea ca Hera, cu o coafură arhaică ritualică, rezistentă 
eforturilor ’moderniste’ ale prinŃeselor. Gherga era întruchiparea şefului permanent - ca divinitatea aşezării - 
protectorul viilor şi morŃilor, venerat sub cerul liber. Calea ce unea cimitirul / necropola de aşezare era 
inscripŃionată rupestru numai cu numele Gherga - având valoare de protecŃie magică şi conferind forŃă locului - 
exprimând astfel mai bine concepŃia socială Cariană. Numele însuşi al acestei aşezări, aşa cum am mai afirmat, este 
legat de o rădăcină Asiatică (poate Lelegă), cu răspândire pe scară largă în toată lumea orientală şi Mediterană, 
având inclusiv înŃelesul de reşedinŃă”.  
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SchiŃa PorŃii Gherga 

 
E de remarcat că lângă Poarta Gherga - din N Sanctuarului Gherga, ce era la altitudinea de 460 de metri 

pe drumul care venea de la Alabanda - era Casa de purificări Gherga, o construcŃie inscripŃionată “GergaKome”, 
adică “aşezarea Gherga”, având scopul spălării ritualice (în imaginea următoare, cu schiŃa reconstituirii sale, pereŃii 
fiind ornaŃi cu capete de taur):  
 

  
Casa de purificări Gherga 

 
În partea Nordică a Sanctuarului Gherga, între Poarta Gherga - delimitată de ziduri lungi de sute de metri - 

şi zidul de incintă, în faŃa Grotei Gherga, într-o zonă încadrată şi de numeroase clădiri din lemn, pe o suprafaŃă de 
câteva hectare, se Ńinea Marele Târg Gherga: locul era de desfacere a produselor pelerinilor, care profitau de ocazia 
întâlnirilor în aşezarea Gherga pentru a face schimburi comerciale (piaŃă regională Cariană, ce a funcŃionat timp de 
peste un mileniu). În schiŃa următoare se poate vedea intrarea în Marele Târg Gherga: 
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Intrarea în Târgul Gherga 

 
După trecerea de Poarta Gherga din N Sanctuarului Gherga - venind dinspre oraşul Alabanda - intrarea în 

Târgul Gherga era printr-un culoar mărginit de 2 ziduri lungi (din care au mai rămas azi 176 de metri din cel Estic 
şi 75 de metri din cel Vestic), pentru canalizarea caravanelor ori turmelor în piaŃă: zonă unde erau tranzacŃii 
comerciale de tip bazar dar unde erau păstrate şi carele / căruŃele celor care s-au deplasat acolo, eventualele lor 
bagaje, animalele - de transport a credincioşilor ori cele negociate cu prilejul întâlnirilor, inclusiv cele aduse ori 
selectate pentru sacrificări în ceremoniile din interiorul aşezământului, la Altarele Gherga - locul totodată fiind nu 
numai piaŃă, ci şi jucând rolul ce azi îl are de pildă parcarea unui stadion. În S Gherga, pe drumul ce venea de la 
oraşul lor Hilarima, accesul la altitudinea de 336 metri în Sanctuarul Gherga era străjuit de Statuia Gherga - 
inscripŃionată pe piept astfel - însoŃită de 3 inscripŃii rupestre de marcare a localităŃii iar pe dealul apusean, în 
preajma altitudinii de 495 - 515 metri, tot 4 inscripŃii Gherga, săpate foarte vizibil pe stânci, serveau ca indicaŃii. 
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Statuia de la accesul Sudic în Sanctuarul Gherga, având săpate pe piept cu litere Greceşti de un sfert de 
metru numele Gherga, acum e răsturnată de pe soclul său gravat cu călăreŃi, după cum se poate observa: 
 

   
Statuie Gherga 

 
CălăreŃul era simbolul călătoriei sufletului pe cealalaltă lume, fiind imaginea lui Hermes - conducătorul 

sufletelor în lumea de dincolo - figurat ca mesager călare; reprezentarea astfel a fost până pe unele monumente 
funerare Antice din actualele Serbia şi România. 

În 1969, arheologul American George Bean a numărat - aproximativ, căci multe prin erodare nu mai sunt 
vizibile - zeci de inscripŃii Gherga în vechea aşezare Anatoliană Gherga, considerând Gherga şi Ghergas ca nume 
similare, Gherga prevalând, zidăria părându-i “tipic Cariană, ca şi cea Lelegă din Peninsula Myndos din V 
Halicarnas / Bodrum” (a celor care după Războiul Troian au populat localitatea lui Herodot, ajunşi acolo din oraşul 
Pedasos de pe Muntele Gokceler din N Halicarnas / Bodrum, ce conform lui Strabon aparŃinea Gargarenilor).  
 

  
InscripŃie Gherga 

 
Centrul localităŃii Gherga - Γεργα − a fost pe dealul răsăritean (Sanctuarul Gherga era înconjurat de 3 

dealuri: apusean, Nordic şi răsăritean, vederea din acea căldare fiind spre miazăzi, în Valea Madranului / râu afluent 
al Marsiului ce curge în Meandru). SchiŃa centrului aşezării Anatoliene Gherga a fost publicată în 2003 de Dr. 
Gernot Lang: 
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Dr. Winfried Held, care în 2008 a publicat pentru Institutul Arheologic din Istanbul lucrarea “Aşezarea 
Gherga” - “GergaKome” - a numărat 24 de inscripŃii Gherga în Greacă şi 1 în Latină, 7 inscripŃii Ghergas, 5 
inscripŃii Gherga-kome, 1 inscripŃie Gherga-kom, 1 inscripŃie Gherga-komen, 1 inscripŃie Gher, 1 inscripŃie 
Gherga Enbolo, etc. (traducerea din Germană în Română a lucrării sale a fost efectuată în 2011 de către Andreea 
Gherga din Timişoara).  
 

   
 

Lucrările megalitice de gen asemănător cu Gherga erau forme de manifestare ale cultului morŃilor (cea mai 
elementară formă de religie). Din cultul morŃilor s-a dezvoltat cultul zeilor: adorarea îndeosebi a strămoşilor iluştri a 
dat naştere unor fiinŃe supreme pe care oamenii au început să le venereze din sentimente de recunoştinŃă; zeii 
proveneau din oameni cu însuşiri excepŃionale iar concepŃia dependenŃei era izvorâtă din necesitatea de închipuire 
pentru călăuzirea destinului (în conştiinŃa grupului, faptele înaintaşilor apăreau ca un îndreptar - tradiŃiile privind 
dispăruŃii fiind păstrate cu sfinŃenie). Astfel, divinizarea nu era abstractă, ci în termeni concreŃi. În zonă, Gherga a 
fost un conducător venerat ca o zeitate. În societăŃile tradiŃionale, o presupusă descendenŃă divină, dintr-un zeu sau 
erou, era adesea foarte importantă pentru a da legitimitate unui conducător sau pentru a ajuta rezolvarea conflictelor 
/ mai ales a celor legate de proprietăŃi (zeificarea a fost continuată de Romani sub forma apoteozei şi e continuată de 
creştini sub forma canonizării). Localnicii priveau moartea cu multă seninătate - şi fără să îi preocupe prea mult - dar 
locul mormântului era sacru şi pedeapsa cea mai grea era când cineva era lipsit de cinstea ceremoniei înmormântării 
(aceasta avea loc numai noaptea, ca moartea să nu pângărească razele soarelui), apoi doliul Ńinând luni de zile. După 
înmormântare, la locuinŃa defunctului avea loc - înainte de ospăŃul funerar - ceremonia purificării: casa era stropită 
cu apă sacră adusă din Sanctuarul Gherga iar rudele mortului şi cei care asistaseră la înmormântare îndeplineau şi ei 
ritualul purificării (oamenii erau obsedaŃi de ceea ce ei numeau “miasma”, adică pângărirea). În aşezarea Gherga, 
rezervoarele de apă - pentru ritual religios - erau încadrate cu capete de leoaice şi erau inscripŃionate Gherga: 
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Rezervor de apă 

 
Nu numai moartea sau contactul cu obiectele ori cu locuinŃa mortului avea ca efect pângărirea, ci şi 

naşterea unui copil. Şi fiindcă pângărirea era socotită contagioasă şi aducând cu sine - prin simpla prezenŃă a celui 
“impur” - un rău şi celorlalŃi, prin faptul că atrăgea o pedeapsă a zeilor şi pentru cei din jur (şi chiar pentru întreaga 
comunitate), era necesar, ba chiar obligatoriu, un întreg ritual de purificare. Actul purificării consta în stropirea cu 
apă sacră (sfinŃită de preoŃii Gherga în Sanctuarul Gherga şi adusă de acolo). Înainte de a se ruga sau de a aduce o 
ofrandă zeilor, de a intra în incinta Templului - şi chiar înainte de a intra în agora - sau în casa în care recent cineva a 
decedat ori o femeie a născut, localnicii îndeplineau ritualul purificării, stropindu-se sau înmuindu-şi degetele în 
bazinul cu apă sacră.  
 

  
Apeductul Gherga 

 
Aşezarea Gherga a avut spre sfârşitul existenŃei sale şi un apeduct, construit special în timpul Romanilor 

pentru aprovizionarea cu apă, deoarece - în paralel cu aglomerarea locului datorită popularităŃii sale, ceea ce solicita 
multă apă - în timp a intervenit secarea torentului de acolo.  
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InscripŃiile Gherga 

 

 
Centrul Antic Gherga 

 
Unul dintre lucrurile frapante în cadrul aşezării este multitudinea de inscripŃii Gherga - în zeci de locuri - 

pe stânci şi pe clădiri; ele erau atât pentru orientarea pelerinilor - unii veneau de foarte departe - cât şi pentru a face 
clar oricui mesajul Gherga (în aceeaşi credinŃă ca şi cea veche Egipteană, pierderea numelui echivala cu uitarea, 
ceea ce i-a determinat fixaŃia şi repetiŃia puternică de către păstrătorii săi). Vizitatorii - inclusiv localnicii - aduceau 
în aşezarea Gherga tot ce aveau mai bun dar nu plăteau, căci nu se simŃeau obligaŃi să plătească vreun obol de care 
să beneficieze zeii sau concret preoŃii (în Sanctuarul Gherga - conform cutumelor Cariane ca sacerdoŃii să fie locali 
- preoŃii aparŃineau neamului Gherga). ApariŃia monedelor în V Anatoliei la începutul secolului VII î.C. - în 
premieră mondială, ce au impulsionat comerŃul, inclusiv maritim - au dus rapid la o economie monetară ce a 
însemnat o adevărată revoluŃie (nu numai economică, ci şi socială), pentru că uşurând şi accelerând schimburile, s-a 
ajuns brusc la constituirea unor mari averi, creând însă prin diferenŃieri şi grave probleme sociale: piraŃii Cariani 
care dominau Mediterana s-au stabilizat în aşezări, aristocraŃii Cariani şi-au concentrat bogăŃiile / deci şi puterea iar 
masele sărăcite care n-au acceptat lucrul pentru aşa stăpâni fie au plecat în colonizări, fie s-au înrolat ca mercenari, 
mai ales în Egipt; atunci - anul 657 î.C. - bogaŃii Ghergani din Caria au întemeiat în piatră pe vechiul lor loc de cult 
aşezarea religioasă Gherga. În 2005, Dr. George Grigore de la Universitatea Bucureşti scria: “Banii n-au rămas prea 
multă vreme doar mijloace de intermediere între participanŃii la viaŃa economică. Întrucât ofereau posibilitatea să se 
cumpere orice şi oricât, banii au devenit întruchiparea bogăŃiei şi puterii, fiind căutaŃi, înmulŃiŃi, tezaurizaŃi tot mai 
avid. Considerate sacre şi inviolabile, templele au reprezentat cu mult timp în urmă locurile preferate pentru 
adăpostirea de resurse vitale şi de avuŃii, stocuri de cereale, obiecte preŃioase, instrumente monetare. PreoŃii care 
serveau templele nu s-au limitat numai la marea putere spirituală exercitată în baza credinŃelor religioase, ci au 
căutat să adauge şi forŃa mai concretă pe care o conferea bogăŃia, mai cu seamă în forma cea mai concentrată şi 
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producătoare de câştig, prin camătă: banii. Decontările, circulaŃia bănească, sistemul de credit şi gradul de 
acumulare a capitalului bănesc erau în reală ascensiune, în mod special în conglomeratul statal Grec; templele 
Greceşti s-au ocupat timp de secole de afaceri băneşti, oraşele-cetăŃi obişnuind să-şi depună în ele tezaurele. 
Motivând slujirea interesului public, templele efectuau operaŃiuni financiare cu raŃiuni precise, având ca scop 
foloase economice directe”. Sanctuarul Gherga - plasat pe drumul dintre importantele oraşe Cariane Alabanda şi 
Hilarima - corespundea unui aşa scop, mai ales că era deschis şi locuitorilor din zona rurală dintre ele, îndeosebi 
surplusurile de măsline şi vinuri din zonă fiind stocate acolo. Până azi s-a păstrat tradiŃia de a stropi cu vin colacul 
sau coliva unui mort ori de a vărsa o picătură întru pomenirea sufletului său. Pentru Cariani cultul rezervat morŃilor 
era cel mai important dintre toate / de fapt specialitatea Gherga pe atunci, în acel loc: tocmai acela era practicat în 
Sanctuarul Gherga. MorŃii nu erau plimbaŃi cu cortegii funerare la Sanctuarul Gherga; acolo aparŃinătorii lor - după 
înhumările din localităŃile lor - doar îi comemorau pe cei duşi în lumea de dincolo, la datele corespunzătoare 
convenite, scopul rugilor fiind pentru sufletele lor (prin solidaritatea generaŃiilor, viii se rugau în numele celor 
morŃi). Celelalte temple din regiune - ale lui Zeus, Artemis, Apollo, ş.a. - erau dedicate altor ceremonii decât celor 
funerare (ce erau îndeosebi în Sanctuarul Gherga). O situaŃie de favoare deosebită o deŃineau strămoşii nobili 
Gherga, al căror cult era obligatoriu pentru oricine aflat acolo. Fenomenul de divinizare Gherga se datora credinŃei 
localnicilor că au avut puteri supranaturale, ce puteau fi accesate prin ritual. Gherga este un loc important care 
reflectă cultura Cariană; meterezele sunt tipice stilului Carian. Numele Gherga este atât al localităŃii, cât şi al 
zeităŃii. InscripŃiile săpate în piatră au literele mari, unele de peste jumătate de metru înălŃime şi sunt printre cele mai 
vechi din lume utilizând alfabetul Grec (care era în acea formă din secolul VIII î.C).  
 

  
Dolmeni Gherga 

 
Formele numelui variază de la Gher / Γερ până la Ghergau / Γεργαυ pe stânci, pe dealul răsăritean e 

Ghergas = Γεργας, cel mai des fiind însă Gherga în interioarele construcŃiilor (apărând şi Gherga Cume / Γεργα 

Κώµη în interioarele a 3 construcŃii pe dealul Vestic). Deja din secolul XII î.C. existau 3 Cume pe coastele din 3 
peninsule, pe lângă cea V Anatoliană fiind “Kymi” în E Balcanic şi “Cumae” în V Italic, toate înfiinŃate de 
GherghiŃi (“come” / “cume” era scris identic în alfabetul vechi, însemnând şi “val”). În aşezarea Gherga există 
gravat un delfin în interiorul uneia dintre construcŃii, acela fiind considerat şi simbol funerar / ca emblema lui 
Apollo, iubitul frate al GherghiŃiei; de altfel, roşcovana GherghiŃia a profeŃit căderea Troiei şi a fost divinizată în 
Templul din Delphi de la început, acolo fiind creat apoi faimosul Oracol al Grecilor dedicat lui Apollo (numele 
locului Delphi provine de la delfin). Vechile prescripŃii acordau primului născut de parte bărbătească o demnitate 
aparte şi prerogative speciale, sub incidenŃa sacralităŃii; ulterior - în monarhiile Europene - “delfinul” a devenit 
titulatura primului născut / respectiv a prinŃului moştenitor. 
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Trebuie ştiut că în 1997, cercetătorul Danez Ove Hansen a legat torentul de lângă platforma vorbitorului 
(activ doar temporar) ce trecea pe lângă zidul aşezării Gherga ca portal cu lumea de dincolo, numit în Greacă 
“enbolo”: intrarea în ceea ce mai târziu în lumea creştină catolicii au înŃeles să numească Purgatoriu. Platforma 
vorbitorului era utilizată în stadiul contemplaŃiei, ceea ce însemna confesiunea publică faŃă de audienŃă, cu recitarea 
doctrinei religioase şi prezentarea ofrandelor; mai jos - lângă platforma vorbitorului - există o curioasă formă de 
stâncă, cu partea superioară netedă, inscripŃionată Gherga Enbolo (Γεργα ἐνβόλο).  

 

  
Gherga Enbolo 

 
Ruinele Gherga sunt considerate o stranie aşezare, căci încă de la intrarea în Antica localitate - unde s-au 

găsit şi urmele unei mori Antice pentru măsline - se poate observa că toate stâncile au direcŃii inscripŃionate pe ele 
(în Greacă, cu excepŃia uneia, care e şi în alt alfabet: Gherga în Latină - Gerga). Pe pietre mai apar doar 2 alte nume 
decât Gherga, câte o dată: Mar(i)og (ΜΑΡ[Ι]ΟΓ) şi Thiges (Θ�ΙΓΗΣ) / în anul 75, Thiges a fost primul fort durat pe 
graniŃa Tunisiană a Imperiului Roman, devenit Castelul Thigensium 34,20 lat. N, 8,24 long. E. Alte 2 inscripŃii din 
aşezarea Gherga sunt: 

 
 

[—]Γ[Λ]ΡΥ 

�ΜΚΑΙΕΝ 

ΤΟΓΕΧΡΗ 

 

 

[—]ΝΗΦΟΡΩ[—] 

[—]ΓΕΝ��Α&[—] 

[—]ΦΩΝ 

[—]ΤΙ 

 

 
Printre alŃii, când istoricul German Winfried Held a studiat Templul Gherga, a corelat existenŃa sa şi cu 

adorarea ZeiŃei GherghiŃia; el a catalogat celălalt nume diferit de Gherga (în afară de fortul Thiges), ce apare doar 
o dată inscripŃionat - Maryog - cu Marsyas / denumirea veche a Râului din apropiere, în legătură cu Apollo 
Gergithius. Se ştie că Pelasgul Marsyas, devotat GherghiŃiei (simbolic reprezentant al vechii orânduiri), a concurat 
cu Apollo Gergithos (reprezentant simbolic al noii orânduiri), la cântat - primul cu flautul dublu iar celălalt cu lira - 
eveniment desfăşurat la izvorul Meandrului, în Frigia: juriul arbitrat de Midas (regele Frigiei) şi format numai din 
“muze” l-a declarat câştigător pe Apollo iar înŃeleptul şi cumpătatul satir Marsyas - admirat mult în epoca sa pentru 
acele umane calităŃi ale sale, în ciuda aspectului său brutal de păros - a murit la izvorul râului ce i-a preluat numele, 
pe malul căruia a fost ridicat Templul Gherga. PrinŃul Marsyas a fost frate cu Orfeu - iniŃiatorul ritualului ce i-a 
preluat numele, despre nemurirea sufletului - ambii fiii lui Ghiagros / Oeagros, rege al Tracilor; alte versiuni însă l-
au considerat pe Orfeu ca fiul lui Apollo iar pe Marsyas ca nepot al Ghergarului Hercule. Pentru Romani, Marsyas 
a rămas inventatorul “augur”: cel care studia zborul păsărilor şi declara dacă “auspiciile” sunt bune ori nu (acel rol 
de interpetare a voinŃei divine a fost preluat prin Etrusci de la Anatolieni, Romanii oficial instituind un colegiu de 
preoŃi / pontifi, ce până în secolul I î.C. a emis “decrete” ca formulând răspunsurile supreme la problemele 
cercetate).  
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Obeliscurile Gherga 

 

   

 
În “Anatolia biblică”, expertul Turc Fatih Cimok în 2000 a scris: “Una dintre practicile evidente din 

Canaan şi Anatolia - urmate şi de HitiŃi sau de Ghergani - era utilizarea de Obeliscuri de câŃiva metri printre copacii 
de lângă temple; asemenea pietre erau ridicate pentru cultul morŃilor şi ca monumente marcând prezenŃa divină. Aşa 
cum fizic greutăŃile de pe umerii unora puteau fi transferate pe umerii altora, exista credinŃa că păcatele şi implicit 
suferinŃele aflate în legătură puteau fi transferate în preajma Obeliscurilor pe oameni ori animale - astfel provenind 
expresia ‘Ńapului ispăşitor’ sau a ‘oii negre’ - ce ajungeau în ritual la sacrificiu pe Altarele de lângă ele (în Canaan, 
Evreii sistematic s-au ocupat cu distrugerea ‘stâlpilor’ Gherghe-seilor, după cum este menŃionat în Vechiul 
Testament, ca de exemplu în Ieşirea 23:24, 34:13, Deuteronom 7:5, etc.), însă e de remarcat că acelaşi mecanism ‘al 
Ńapului ispăşitor’ a ajuns să fie practicat şi de creştini pentru transferul uşor / facil / rapid al răului pe umerii 
Satanei”. De fapt, acel comportament religios era optimist, căutând protecŃia divină în timpul vieŃii, nu după moarte. 
În legătură cu jertfirea Ńapului, localnicul Pausanias II 3:4 a scris superstiŃios, în secolul II: “Hermes ocrotea turmele 
pe care le făcea să se înmulŃească, aşa cum spune Homer în Iliada. Cu toate că îmi sunt cunoscute cele ce se 
povestesc despre Hermes şi despre Ńap la ‘Misterele Mamei Zeilor’, despre aceste lucruri nu voi dezvălui nimic” 
(interdicŃia de a revela celor neiniŃiaŃi doctrina se datora caracterului său aristocratic). În Sanctuarul Gherga acum 

mai sunt 2 Obeliscuri din piatră, relativ apropiaŃi unul de altul / lângă ei, în partea Sudică, fiind Altarele Gherga, 
după cum se pot vedea în schiŃele următoare: 
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Cel invocat lângă Obeliscurile Gherga era prin excelenŃă strămoşul Gherga: Hermes - cel asociat cu 

pietrele - având ca simbol falicul stâlp; el era călăuza sufletelor pe drumul lor spre Hades, lumea subpământeană 
(Hermes, fiul lui Zeus, era fratele gemenilor GherghiŃi Artemis şi Apollo). Hermes a fost mesagerul zeilor şi 
dăruitor de bogăŃii păstorilor (el a inventat flautul); era protectorul drumurilor şi a călătorilor, al comerŃului, al 
negustorilor şi - printr-o asociaŃie maliŃioasă - al hoŃilor (la fel ca Şiva în India). Ioan Culianu, de la Catedra de 
Istorii a Religiilor din Universitatea Chicago, prin “Călătorii în lumea de dincolo”, a consemnat: “Hermes - cel 
supranumit Trismegistos, adică ‘de 3 ori mare’ / rege, legislator şi preot - putea aduce sufletele înapoi, pentru scurte 
apariŃii; despre el se credea că îngrijea de suflete şi în timpul somnului, fiind conducătorul fiinŃelor iluzorii din vise 
(contactul cu fantomele eroilor putând fi obŃinut şi prin ‘incubaŃie’, ce presupunea dormitul într-un anumit loc, în 
urma unor preparative rituale - facerea de jertfe şi îmbăierea în apă rece - aşa cum se practica şi la Oracolele 
tămăduitorului Asclepios, fiul lui Apollo, ultimele etape fiind venerarea unei statui iar apoi era intrarea în sanctuar, 
ce simboliza descinderea în Hades). PreoŃii păstrau relatările experienŃelor pe tăbliŃe de lemn”. Visele au fost 
totdeauna unul din modurile în care zeii le-au vorbit oamenilor. Altarele Gherga erau evident menite jertfelor iar 
casele-fântâni din vecinătatea Obeliscurilor Gherga serveau ritualului mortuar respectiv de curăŃare; în aşezământul 
ritualic Gherga, particularitatea Templului Gherga este că permanent uşile sale de piatră stau simbolic larg 
deschise, ele neputând fi manipulate pentru închidere, construcŃia sfântă fiind realizată în mod special aşa, pentru 
întoarcerea din vizitarea supranaturalului (de asemenea, Templul Gherga n-a fost prevăzut cu ferestre mari, 
întunericul fiind înăuntrul său nu doar noaptea, ci şi ziua). Acel moment dinaintea incubaŃiei era uneori etapa 
consumării de halucinogene (dacă orgia anterioară n-a fost îndestulătoare pentru intrarea în somnul hipnotic). În 
cursul nopŃii, la lumina torŃelor, asistenŃa consuma masiv vin, adepŃii uneori strecurându-şi şerpi vii în păr şi 
încingându-se cu - şi în - dansuri sălbatice; isteria colectivă elibera psihicul de inhibiŃii - aruncându-l în frenetica 
dezlănŃuire a simŃurilor - dând credincioşilor convingerea mistică de uniune cu divinitatea. E de ştiut despre 
ceremoniile complexe denumite “jocuri” (întreceri de forŃă şi de dexteritate) că proveneau din cultul funerar, din 
luptele sângeroase celebrate în timpuri străvechi în cinstea defuncŃilor nobili: acelea şi interesul spectacolului au fost 
sursele apariŃiei gladiatorilor (în secolul I, geograful Mela afirma despre vechiul ceremonial funebru că după 
ridicarea unui Gorgan se organizau diferite întreceri, dintre care luptele în 2 erau cele mai apreciate).  
 

 
Profil cultic Gherga: Obelisc şi Altar 

 
Pornind de la aceeaşi inspiraŃie ca şi aceea religioasă practicată Antic de Gherga, în estetica secolului XIX 

- prin “Naşterea tragediei”, din 1872 - filozoful German Friedrich Nietzsche şi-a definit perechea sa fundamentală de 
contrarii ca apolinico-dionisiacă, legată tragic de stările psihologice specifice visului şi beŃiei: instinctul apolinic 
producea starea comparabilă visului iar instinctul dionisiac pe cea comparabilă beŃiei. Băutura era mijlocul de a 
obŃine o stare de exaltare psihică proprie şamanului, vizionarului, profetului, preotului, ş.a. sau o furie specifică 
luptătorului (începând cu licorile sacre ale zeilor, ca Soma în N Indiei, hidromelul în Sumer, etc., simboluri ale 
imortalităŃii / tinereŃii veşnice); multe băuturi - inclusiv vinul - erau legate de mitul morŃii şi al învierii, beŃiile 
nocturne având ca scop restabilirea forŃelor vitale şi trezirea naturii la viaŃă. Dionis / Dionisie a fost patronul vinului, 
pomiculturii şi extazului, el fiind cel care i-a învăŃat pe localnici să cultive viŃa-de-vie (pe când Dionis era mic, tatăl 
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său Zeus l-a dat în îngrijire lui Hermes / Imnul Homerid al lui Dionisie anunŃând că “era fiul glorioasei Mame a 
Pământului”). E de remarcat că în vechime despre Dionis se ştia şi la poalele Muntelui Himalaian Meru (cultul lui 
fiind răspândit atât în N Indiei, cât şi în N Africii). Numele său însemna “Zeul - Dio - din Nysa” (locul în care a 
crescut); e de reŃinut că Nisa era epitetul de “suprem” al lui Şiva, fiind echivalent cu Kailasa / Muntele Fericirii (de 
asemenea, actualul Nevşehir 38,37 lat. N, 34,42 long. E din Capadochia e presupus a fi fost Nisa / Nyssa în 
Antichitate). De exemplu, prin lucrarea “TradiŃiile lui Şiva şi Dionisie” din 1979, Francezul Alain Danielou a 
argumentat: “Dionisie era versiunea Vestică a lui Şiva. Amândoi patronau aceleaşi aspecte rurale, urban ei 
protejându-i pe cei neaparŃinând societăŃii convenŃionale. Cultul falic era un element esenŃial al lui Şiva - dinaintea 
Arianilor - introdus în spaŃiul Grec şi prin Dionisie, amândoi fiind ştiuŃi ca oferind protecŃie tinerilor protestatari ori 
rebeli faŃă de societatea standard. CredinŃa în Şiva şi Dionisie era a celor care căutau acele forŃe ‘infraumane şi 
supraumane’ ce să-i anime în refuzarea ordinii sociale obişnuite, ceea ce implica o participare activă (nu prin 
contemplarea - pasivă - a ordinii divine). Mesajul lui Dionis era chemarea la bucuria comuniunii cu natura, prin 
extaz permiŃând contactarea directă a misterioasei lumi a spiritelor. După glaciaŃiune, marile migraŃii din India spre 
Portugalia au fost într-un climat ce s-a mai temperat în cursul mileniului V î.C. Cultul lui Şiva şi simbolurile sale - 
inclusiv Svastica - se găsesc în India, Sumer, Malta, ş.a.; vechile structuri de lemn şi sanctuarele megalite ce sunt 
peste tot între India şi Arhipelagul Britanic aparŃineau aceluiaşi cult, ce era un derivat animist, simbolizat şi prin 
labirint, dansuri extatice, sacrificii, etc. (Dionis era ca Zeus de pe Ida, misterios, umblând noaptea, îmbrăcat în alb, 
adorând sângele vărsat pe altare). Şiva a fost codificat istoric la sfârşitul mileniului VI î.C., confirmat de numeroase 
date arheologice; principala sa reprezentare era ca a unui bărbat Ńinându-şi organul sexual cu ambele mâini şi având 
cap de taur, ca în Catal Hoyuk / Anatolia, ca la PorŃile de Fier şi în tot Banatul (până în mileniul V î.C., unde morŃii 
erau îngropaŃi în poziŃie Yoga), ca taurul Osiris din zorii civilizaŃiei Egiptene şi apoi în Creta, etc. Pe lângă 
reprezentările simbolice şi monumentele megalitice, pe lângă legendele şi tradiŃiile larg răspândite, textele Indienilor 
au relatat expansiunea apuseană a lui Şiva iar textele Grecilor au relatat drumul lui Dionisie în India (de pildă, 
scrierea lui Diodorus despre expediŃia lui Osiris în India şi Ńările din Nord a fost a lui Dionis / un epitaf al lui Osiris; 
şi Herodot l-a identificat pe Osiris cu Dionis: Osiris s-a întors din India călărind un taur). Grecul Megastene, care a 
trăit în India la sfârşitul secolului IV î.C., l-a egalat pe Dionisie cu Şiva, al cărui cult era răspândit mai ales în zonele 
viticole din actualul Paki-stan. Paralelele dintre Şiva / Rudra şi Dionis sunt nenumărate, ca de pildă până la a fi avut 
festivităŃile primăvara” (era vestită sărbătoarea Vinalia a Romanilor, din 23 aprilie, când se închina şi Tatălui: 
Jupiter / Zeus). Istoricul Grec Arrianus Xenophon din Nicomedia / Izmit a scris în cartea a opta din “Anabasis 
Alexandri”: “La început Indienii erau nomazi. Nyseenii nu erau de rasă Indiană; ei erau din anturajul lui Dionisie şi 
au devenit stăpânii Indiei. Nu departe de Ind, Dionisienii pentru prima dată au înjugat boii la plug - făcându-i pe 
Indieni agricultori în loc de nomazi - şi i-au înarmat. Mai departe, Dionisienii au învăŃat Indienii să-l venereze pe 
Dionis bătând tobele, să danseze ceea ce Grecii ştiau drept Cordax, să poarte părul lung în onoarea lui, să aibă 
căciuli conice şi să se înmiresmeze. Aşa au ieşit acei localnici - care erau mai înalŃi decât Indienii - înaintea lui 
Alexandru cel Mare”. (E de observat că aşa după cum Egiptenii egalau pe tatăl Osiris şi fiul Horus - ca fiind “Unul” 
- tot aşa Grecii îi alternau diurn şi nocturn pe fraŃii Apollo şi Dionis).  

În secolul V, Macrobius în prima carte din “Saturnalia” a scris: “Aristotel - autorul Theologumenelor - a 
adus multe argumente că Dionisie şi Apollo erau unul şi acelaşi; în misterele religioase ale ceremonialului sacru se 
respectă deprinderea ca ziua el să fie denumit Apollo iar noaptea să fie socotit Dionisie. Platon a scris că soarele a 
fost numit Apollo de la ‘veşnica săgetare a razelor’. Că soarele este tot una cu Dionisie o arată clar Orfeu (fiul lui 
Apollo): ‘Soarele, pe care oamenii îl poreclesc Dionisie’. Sacrificiile se aduc şi lui Apollo şi lui Dionisie. 
Prezicătorii descifrează tainele viitorului numai după ce au băut vin din belşug. La Egipteni Apollo - ce e soarele - se 
cheamă Horus, de la care îşi trag numele cele 24 de ‘ore’, în decursul cărora se împlineşte o zi şi o noapte. Aceiaşi 
Egipteni, dorind să închine soarelui un simulacru sub propriu-i nume, l-au întruchipat cu capul ras, lăsându-i doar 
spre tâmpla dreaptă o şuviŃă de păr. ŞuviŃa rămasă arată că - pentru natură - soarele nu se ascunde niciodată. Părul 
tăiat (dar a cărui rădăcină rămâne) arată că acest astru, chiar în răstimpul când nu se vede, are - ca şi firele de păr - 
tăria de a se ivi iarăşi. Egiptenii au consacrat un animal soarelui: leul, pentru că acest animal pare a-şi trage 
substanŃa din natura soarelui şi întrece celelalte animale în primul rând prin ardoarea sa năprasnică, întocmai precum 
soarele întrece celelalte astre. Puterea leului stă în piept şi în partea din faŃă a trupului şi slăbeşte către picioarele din 
spate; la fel şi tăria soarelui creşte în prima parte a zilei, până la prânz, apoi către seară, ultima parte a zilei, ea 
lâncezeşte şi scade. Tot aşa, ochii leului sunt mereu deschişi şi scântâietori, după cum ochiul, deschis şi scântâietor 
al soarelui, cuprinde cu privirea-i veşnic neobosită pământul. La Africani şi înfăŃişarea cu coarne era a soarelui, căci 
în coarne stă forŃa animalului cornut, după cum tăria soarelui stă în raze. Că şi taurul trebuie pus în legătură cu 
soarele o arată cultul Egiptean prin mai multe argumente. Filozoful Grec Chrisippus (din secolul III î.C.) explică 
numele zeului Apollo prin aceea că el nu se împărtăşeşte din numeroasele substanŃe inferioare - căci prima literă ‘A’ 
are valoare privativă - indicând că el este unic şi nu multiplu. Cei chinuiŃi de boală sunt numiŃi ‘loviŃi de Apollo’ şi 
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‘loviŃi de soare’; şi cum luna - întocmai ca şi soarele - poate avea şi ea influenŃe binefăcătoare sau vătămătoare, din 
această cauză femeile atinse de anumite boli sunt numite ‘lovite de lună’ sau ‘lovite de Artemis’. Aşa se explică de 
ce statuile lui Apollo sunt împodobite cu arc şi săgeŃi: săgeŃile simbolizează razele zvârlite cu putere. Romanii, care 
au împrumutat multe altele de la Greci, par să fi luat cuvântul lumină (‘lux’) din Grecescul ‘lup’. Străvechii Greci 
dau anului expresia ‘care merge ca lupul’; ‘lupul’ ar fi deci soarele care merge măsurând. Că soarele este denumit 
‘lup’ o dovedeşte cinstirea deopotrivă a lui Apollo şi a lupului, slăvindu-se - în amândoi - soarele. Într-adevăr, ca şi 
soarele, acest animal răpeşte şi pustieşte totul şi - cu ochii săi răscolitori - biruie, ca şi soarele, întunericul nopŃii. 
Unii cred că lupii înşişi sunt numiŃi aşa de la ‘prima licărire a zilei’; căci fiarele pândesc această clipă, cu deosebire 
prielnică pentru a împuŃina turma, care - flămânzind peste noapte - este scoasă din staule şi mânată la păşune când 
abia mijeşte de ziuă. Homer în Iliada 21:448 a scris: ‘Tu, prin păduri şi pe văi ca văcar păşteai o cireadă’; la acelaşi 
poet, Apollo este denumit şi păstor al iepelor (Iliada 2:766), el fiind recunoscut - pe bună dreptate - ca păstor şi 
paznic al tuturor soiurilor de turme. Pentru că soarele şi luna par a se înălŃa din apele mării, lumea zice că cele 2 
divinităŃi - Artemis şi Apollo - s-au născut pe Insula Delos, unde răsăritul sau ‘naşterea’ celor 2 aştri face ca toate să 
fie limpezi şi vizibile”. În secolul II, învăŃatul Grec Antoninus Liberalis prin “Metamorfoze” a scris că Leto - mama 
gemenilor Apollo şi Artemis - a sosit din zona Hiperboreilor deghizată în lupoaică / prostituată iar la începutul 
secolului III, profesorul Roman Claudius Aelianus a scris în “Natura animalelor” că “Lupii când sunt pui nu se 
îndepărtează mai devreme de 12 zile şi nopŃi, cei din Delos afirmând că acela a fost şi timpul consumat de călătoria 
lui Leto de la Hiperborei la ei”. (E de remarcat că arcul - ca armă străveche - era o emblemă nobilă, simbolizând 
organele genitale feminine iar săgeata era un simbol falic; unirea lor însemna hierogamia Cerului-Tată şi a Gliei-
Mamă).  
 

  
Obelisc Gherga 

 
Menhirul Gherga (blocul de piatră piramidal, plantat vertical - prototipul Obeliscului), în vârful căruia 

apărea soarele, la răsărit, plasat în apropierea Templului Gherga, era locul preferat al spiritelor înaintaşilor / ce 
atrăgea şi sufletele celor dragi care n-au putut fi îngropaŃi.  
 

  
Menhirul Gherga 

 



431 

 

În jur sunt un număr de mici clădiri pătrate de piatră, înalte de cam 2 metri, cu acoperiş şi deschise în faŃă, 
despre care se presupune că ar fi morminte sau rezervoare de apă (din Epoca Pietrei, dolmenele erau mormintele 
unor viteji a căror cinstire condiŃiona soarta, bunul mers al vieŃii comunităŃii - credinŃă păstrată apoi în legende). 
 

 
Obelisc Gherga 

 
Alaiul purtătorilor de măşti funerare (pentru a alunga strigoii) străbătea Sanctuarul Gherga în sunete de 

fluiere şi tobe, însoŃite de bătăi ritmice din palme, acompaniate de strigăte.  
 

Altarele Gherga 
 

   
 

Altarul întrunea simbolismul vetrei. O parte importantă a ceremoniei cultice era ritul sacrificării de 
animale; ofrandele de jertfă n-aveau importanŃă fără însoŃirea lor cu rugăciuni (ce nu erau lăuntrice, ci strigate către 
divin): sacrificiul viza în special dobândirea bunăvoinŃei divine (îmbunare) sau purificarea cuiva de păcate (ispăşire). 
Alegerea animalului ce urma să fie sacrificat depindea în parte de starea materială şi ostentaŃia celor ce îndeplineau 
ritualul. Practic, începutul era cu procesiunea sacrificiului (în Greacă “pompe”), când un animal vânat ori domestic - 
o vacă, un taur, o capră, un porc sau o oaie ori berbec - era dus spre altar. În cadrul acelei procesiuni, personajul 
principal era o femeie care căra un coş în care se afla cuŃitul uşor curbat pentru sacrificiu; lângă altar, preotul 
Gherga aştepta având un vas pentru spălatul mâinilor. Înjunghierea jertfei era pe altar, sângele întâi curgând pe 
piatra altarului - astfel fiind oferit cerului - şi după aceea se scurgea pe glie / pământ (primul jet de sânge era adunat 
într-un vas special; apoi, urma tranşarea animalului). Potrivit protocolului, porŃiunea rezervată consumului divin era 
încredinŃată flăcărilor altarului: oasele curăŃate de carne, plus coada animalului sacrificat. ParticipanŃilor la 
ceremonie le reveneau carnea şi organele, ce erau prăjite cu frigare pe altare; caracteristic în ritualul Gherga era 
consumul într-un ospăŃ comun al cărnurilor din jertfele animale. La Sanctuarul Gherga animalele de jertfă erau duse 
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în procesiune până la Altarele Gherga de oameni împodobiŃi - obicei străvechi, manifestat din Epoca Pietrei în N 
Indiei - cu ghirlande de flori şi coroane de iederă, uneori împodobite simbolic cu coarne de Ńap / în Greacă “tragos”, 
unde erau omorâte şi tăiate ritualic în bucăŃi: mai ales femeile sfâşiau animalul de viu şi - dacă nu era domestic, ci 
vânat - îi gustau carnea crudă în sânge, cu sentimentul că se împărtăşeau (la ceremoniile funebre nu puteau lua parte 
dintre femei decât rudele cele mai apropiate ale defunctului); purificarea oamenilor prin stropirea pe faŃă şi pe corp 
cu sângele animalului sacrificat - colectat în vasul special - era mai apreciată decât aceea cu apă sfinŃită. Tăierea 
animalului nu se făcea în Templul Gherga, ci afară, în aer liber, la Altarele Gherga, căci locul era sacru datorită 
sfinŃirii spaŃiului pe care erau ele plasate.  
 

    
Altarul mare Gherga 

 
Altarul Mare Gherga era jos şi prevăzut cu canale de scurgere a sângelui pe pământ; sângele asigura 

dialogul cu puterile din lumea de dincolo (băut de umbrele morŃilor le reda acelora conştienŃa şi graiul). MorŃii erau 
pomeniŃi de pe platforma vorbitorului; după ce mortul primea compensaŃia rituală, devenea sursă de protecŃie şi 
bucurie. AbundenŃa ofrandelor duse la altar - inclusiv prăjituri la încheiere - dovedeşte că divinitatea era luată în 
serios, ca personificare capabilă să schimbe lumea. În Sanctuarul Gherga, platforma / terasa dintre Altarele Gherga 
şi Templul Gherga era utilizată pentru discursuri, rugăciuni şi aducerea ofrandelor. Sacrificiile destinate divinului, 
eroilor sau contracarării forŃelor obscure ce ameninŃau bunăstarea cetăŃenilor aveau ca structură altarul prevăzut cu o 
gaură pentru ca să se scurgă sângele pe pământ. Ceremonia avea loc la apusul soarelui şi nu era urmată de o masă 
rituală când victima era arsă în întregime. MorŃii erau pomeniŃi de obicei prin mese rituale ale familiei la mormânt, 
la comemorări sau la unele sărbători, împărŃindu-se întru pomenirea lor grâu fiert cu miere, după ce preparatul era 
sfinŃit de preot (şi acum acelea sunt principalele ingrediente ale colivei, ce e împărŃită de pomană la pomenirea 
morŃilor; coliva - această ofrandă rituală destinată îmbunării spiritelor strămoşilor şi asigurării fertilităŃii / adoptată 
de ortodocşi - continuă şi acum să-şi menŃină simbolismul său fundamental: cel al legăturii dintre cei vii şi cei 
morŃi).  
 

  
Altarul “mic” Gherga 
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Fiecare casă avea un altar pentru jertfă şi pentru cultul strămoşilor (procedura consta în faptul că jertfele 
erau arse, fumul înălŃându-se la zei iar carnea rămasă era consumată după ardere, la banchet; grăsimea era socotită 
partea cea mai bună dintr-un animal jertfit). Fumul rugului de sacrificiu era un agent de legătură între glie şi cer, un 
omagiu adus divinităŃii (până acum în biserici s-a păstrat fumul de tămâie); în acelaşi timp, fumul era un agent 
purificator, conŃinând în sine potenŃele focului ce l-a generat (fumigaŃiile de tot felul erau nelipsite din rituri, căci 
alunga spiritele rele). Grăsimea animală era simbol al bogăŃiei şi abundenŃei, constituind o întruchipare a puterii 
animalului; era partea cea mai frecvent folosită în riturile de sacrificiu, deoarece fumul produs de grăsime era 
considerat plăcut zeilor. Din cauză că grăsimile (animale sau vegetale) erau folosite pentru arderea opaiŃelor, au fost 
asociate focului şi luminii: cea mai răspândită grăsime vegetală în zonă era uleiul de măsline; “ungerea” rituală 
(miruirea) cu grăsime / ulei era semnul binecuvântării şi a milei zeului, ce se revărsa asupra celui uns. Spălarea 
ritualică era înainte de jertfire (pentru curăŃirea de mizeria cotidiană) şi după (pentru îndepărtarea sângelui). Jertfa, 
adică tăierea, era urmată de prinos şi banchet: în prinosul către zeu, aceluia i se ofereau prin ardere fumul ce se înălŃa 
la el şi oasele, bucăŃile de carne fripte pe Ńepe fiind consumate sărate - în ospeŃie - de cei prezenŃi la banchet; vinul 
păstrat în cratere - adică în amfore pe trepiede - era turnat în cupe şi servit la final în cadrul libaŃiei (act ce consta în 
ridicarea cupei către Cer şi vărsarea câtorva picături închinate Gliei / Pământului şi pe ce a rămas din carnea 
jertfelor, cu rostirea de toasturi pentru slava zeului, pentru cei morŃi şi pentru cei vii). TradiŃional, ritualul se mai 
păstrează în bună parte în prezent prin ieşirile la grătare în aer liber, mai ales de sărbători. Cântatul şi îndulcirea cu 
prăjituri încheia ceremonia. Aducerea jertfelor şi ospătarea adepŃilor a făcut din Sanctuarul Gherga un centru cultic 
de mare rang în Caria, prin timpul foarte îndelungat de funcŃionare şi ca atare prin numeroşii beneficiari - din aşa 
multe generaŃii - prin prestigiul preoŃilor Gherga care l-au administrat şi prin anvergura capacităŃilor de ceremonii, 
datorită facilităŃilor infrastructurii sale. 
 

   
 

Statuile Gherga 
 

Se considera că zeii, oamenii şi lumea naturală împărtăşeau aceeaşi esenŃă divină - pe baza unei forŃe 
indestructibile care le străbate - şi statuile erau mărturiile acelei personificări. Oamenii interpretau sacrul ca pe o 
forŃă puternică. Ei doreau să împărtăşească viaŃa zeilor, depăşind limitele şi pericolele existenŃei lor fragile; drept 
urmare, doreau să fie cât mai aproape de locul sacru. Templul se afla în mijlocul comunităŃii iar oamenii aşezaŃi în 
jurul acelui loc sfânt credeau că-şi pot trăi viaŃa în preajma divinităŃii. Oamenii căutau să obŃină protecŃia zeilor în 
timpul vieŃii mai mult decât după moarte. Şi umanizarea zeilor era o caracteristică a culturii vremii - aparŃinând unei 
concepŃii asupra lumii în care fiinŃa umană reprezenta un standard. În sculptură, umanitatea era asemenea zeităŃii. 
Tipul sculptural fără multe detalii şi nedecorarea construcŃiilor în detaliu denotă vechimea aşezării Gherga. 

Chiar lângă Templul Gherga - la mică distanŃă se află un grup de case ruinate şi o stradă delimitată de 
ziduri - sunt statui din piatră răsturnate, cu dimensiuni de câŃiva metri (una - având un soclu rectangular purtând 
sculptura unui cap de taur, cea mai mare, având 5,20 metri înălŃime - a aparŃinut protectoarei lumii venerată din 
Epoca Pietrei, una masculină are găuri pe piept deoarece purta o placă / pe spate având scris mare în Greacă 
“aşezarea Gherga” şi una, la intrarea Sudică a localităŃii, are inscripŃionată pe piept numele Gherga, tot cu litere din 
alfabetul Grec); statuia din nişa Templului Gherga a dispărut.  
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Nişa Templului Gherga 

 
În prezent, în Sanctuarul Gherga au rămas 3 statui Gherga din piatră: statuia “bunicii” Gherga, Marea 

ZeiŃă, statuia “bunicului” Gherga, Zeul Apollo şi statuia “tatălui” Gherga, adică eroul Gherga / după cum apare 
scris prin inscripŃia de pe piept, căci statuile Gherga anterioare, din lemn, demult au dispărut iar cele din marmură 
ce existau când au năvălit Romanii au fost duse la vilele lor, pentru împodobire (în Sfânta Treime Ghergană din 
piatră rămasă în formă personalizată, totul era fundamentat pe “bunica” Gherga, ceremonialul fiind dedicat 
“bunicului” Gherga, el petrecându-se sub patronajul “tatălui” Gherga). În politeismul practicat pe atunci, în 
Sanctuarul Gherga ea era asimilată cu Artemis şi statuia de lângă ea cu a fratelui ei Apollo, în marginea 
Sanctuarului fiind ipostaza nocturnă a lui, Dionis; la Obeliscuri era invocat strămoşul Hermes (din perechea 
cealalaltă de bunici Gherga, cel care a fost însurat cu Afrodita, denumită Venus de Romani).  
 

 
Statuia Marii ZeiŃe Gherga 

 
Localnicii Gherga au ridicat statui de zeu (care nu erau decorative, ci obiecte de cult), au făcut morminte şi 

fântâni; în mod preponderent - pe lângă serviciul religios asigurat pentru Cariani în aşezarea lor - ei se ocupau cu 
agricultura pe pământurile înconjurătoare, aflate în proprietatea Gherga. În Caria, cele mai vechi statui erau din 
lemn; statuile Greceşti din piatră au apărut în secolul VII î.C. (primele statui de piatră fiind cele de cult, inspirate de 
către Cariani din Egipt). Tot până atunci - secolul VII î.C. - statuile erau de un accentuat schematism în execuŃie, 
detaliile operelor de mare fineŃe apărând ulterior. Statuile Gherga sunt arhaice, toate pe baza frontalităŃii, având 
drept caracteristici stilul sever de austeritate şi rigiditate; o particularitate a statuilor era policromia: toate erau 
pictate în culori, fapt care le făcea mai uşor accesibile gustului oamenilor şi totodată le comunica un aer vesel (erau 
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pictate ochii, părul, buzele, chiar şi amănuntele veşmintelor, urmărindu-se astfel conferirea de mai multă viaŃă - de 
fapt un spor de realism brut pentru susŃinere şi subliniere a efectului artistic - astfel încât să fie cât mai accesibile 
privitului). 
 

 
 

E de observat că la Greci ofrandele aduse unei divinităŃi pentru împlinirea dorinŃelor erau depuse pe 
genunchii statuii zeului reprezentat, aproape întotdeauna, în poziŃie şezândă; în Sanctuarul Gherga toate statuile 
Gherga erau frontale şi verticale: nici una şezând, ceea ce denotă - în plus - caracterul misterios, aparte atât al lor, 
cât şi al restului ansamblului Gherga în care erau integrate (e de ştiut că statuilor Gherga credincioşii Cariani le 
aduceau şi veşminte). 
  

   

Statuia lui Apollo Gherga 
 

Arheologul Galez Stephen Mitchell consemna în 1999 că până în secolul XIX lângă Templul Gherga putea 
fi admirat capul statuii de 5,2 metri a Sibilei, în greutate estimată de peste 9 tone / ştiută ca “mama muntelui” - acum 
lipsă. În imediata sa apropiere există răsturnată de pe soclul său de peste un metru (piedestalul înfăŃişa un taur) o 
statuie de circa 3 metri, aparŃinând unui bărbat cu umerii pătrăŃoşi, cu atitudine hieratică - adică solemnă, rigidă, 
conform canoanelor religioase - şi în S Sanctuarului Gherga, la intrarea dinspre Hilarima, o statuie pe al cărui piept 
stă scris Gherga / redarea simplificată a statuilor era intenŃionat stilizată, ca să le fie conferite un aspect 
“supranatural”. 
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Statuia lui Dionisie Gherga 

 

Templul Gherga 
 

     

Templul Gherga 
 

Cele mai vechi temple din regiune erau din lemn şi dezvoltau tipul de casă comună constând dintr-o 
încăpere rectangulară, cu o singură uşă pe latura mică. Ele erau plasate totdeauna într-o poziŃie care să le armonizeze 
cu peisajul din jur şi în acelaşi timp să le confere un aspect de calm şi de solemnitate. La începuturi - datorită 
calităŃilor fundamentale de măsură, simplitate şi sobrietate - templele nu căutau să impună prin dimensiuni colosale, 
ci prin armonia proporŃiilor, perfecŃiunea tehnică constructivă şi plasarea într-o ambianŃă naturală de efect.  
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Templul era prin definiŃie lăcaşul zeului - ”locuinŃa” sa - şi adăpostea statuia zeului în fundul încăperii, în 
întuneric, singura sursă de lumină fiind uşa unică, mereu deschisă, pentru ca divinitatea să poată asista la gesturile de 
pietate înfăptuite de participanŃi afară. În jurul statuii se depuneau ofrandele aduse zeului, cele mai de preŃ vase, etc. 
Statuile arhaice Cariane urmăreau principiul frontalităŃii şi abia în perioada clasică Greacă au fost concepute 
poziŃionat (de remarcat că frontalitatea era o trăsătură definitorie pentru sculptura Egipteană). În apropierea 
templului erau alte construcŃii, asemănătoare dar mult mai mici: aşa-numitele tezaure ce conŃineau “comoara” 
templului, preŃioasele ofrande aduse de cetăŃenii localnici credincioşi, de oaspeŃi sau de conducători. Templul avea 
şi rolul de a tezauriza ofrandele aduse zeului, toate acelea fiind expuse pentru ca oricine să le poată admira. Nu 
existau 2 temple la fel.  
 

 
SchiŃa Templului Gherga 

 
Templul Gherga - aflat la 362 de metri altitudine - n-are coloane, nici măcar ca decor (coloanele la 

templele Grecilor au apărut abia în secolul VII î.C.) şi deja construcŃia era ridicată. Templul Gherga a fost un 
sanctuar deschis pentru aproape un mileniu (între secolele VII î.C. şi IV) şi a fost o mândrie locală. Întregul Templu 
Gherga a fost construit din roci mari de granit şistos / gnais, ca un monument în cinstea comunităŃii, o demonstraŃie 
vizibilă a puterii şi conştiinŃei de sine a sale, cu uşa permanent deschisă spre Sud (direcŃia oraşului Hilarima).  
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Blocurile sale de piatră au fost şlefuite individual pentru a se potrivi perfect. PereŃii sunt netezi şi au 
îmbinări foarte strânse, locul lucrat cel mai îngrijit fiind interiorul nişei, acolo la îmbinări abia putând pătrunde un 
ac. Ceva mai puŃin exacŃi sunt pereŃii Templului pe lungimea lor, unde se recunosc unele reziduuri de mortar 
introduse mai târziu în îmbinări. Frontonul triunghiular al faŃadei - inscripŃionat Gherga - era colorat; literele cu 
care era scris au 50 cm, cea din mijloc având 85 cm. Acoperişul de piatră al Templului Gherga - cu panta de 19 
grade - imită o construcŃie ca de lemn, grinzile sale de piatră fiind similare bârnelor de lemn. 
 

  
Acoperiş de piatră 

 
Templul nu era loc de reuniune a credincioşilor pentru a se ruga, ci “casa zeului”, căruia îi era dedicat, în 

încăpere de regulă pătrunzând preoŃii şi slujitorii săi (sacrificiile erau în faŃa Templului); în timpul ceremoniilor, 
sacerdoŃii purtau veşminte purpurii. PreoŃii Ńineau ceremonii comemorative în onoarea morŃilor şi preziceau viitorul 
după ce dormeau în templu ca în măruntaiele pământului, profeŃia lor fiind inspirată divin. Cercetând urmele 
existente, arheologul German Winfried Held afirma în 2008 că “lângă micile ferestre de la intrare, în partea din faŃă 
a Templului Gherga, era un baldachin din lemn sau metal; inscripŃia frontonului şi pilonii baldachinului erau 
concepute ca o faŃadă decorativă, uşa oferind de afară o privire liberă către nişă, ce era Ńinta optică a clădirii 
Templului Gherga” (iar acolo - în nişă - trona Statuia Gherga). E de ştiut că baldachinul provenea din N 
Canaanului, servind onorarea funcŃiei, subliniind autoritatea (funerar, semnifica statutul elitist şi era emblematic prin 
coloanele sale spiralate - ca “funia vieŃii” - de care atârnau brocardurile din materiale grele, respectiv perdele din 
pânză); baldachinul era oficial purtat în procesiunea mortuară - în timpul solemnităŃilor - ca acoperământ decorativ 
deasupra capului înaltului prelat Gherga. IniŃial nu se dormea sub baldachin (obicei apărut mult ulterior). Datorită 
dogmelor şi textelor sacre, preoŃii de acolo aveau pregătire teologică specială (ceea ce nu se cerea preoŃilor Cariani 
din alte temple); de aceea, preoŃii Templului Gherga nu erau pe termen limitat ca în alte părŃi, ci ereditar / pe viaŃă.  
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În templele din regiunea Caria în acele timpuri erau duse vase cu vin şi măsline, coşuri cu fructe şi grâne pe 
spinarea animalelor de povară, organizându-se mese şi în interior (însă doar pentru unii bărbaŃi, care puteau mânca 
împreună cu preoŃii ceea ce era gătit afară, în piaŃeta de lângă templu). În zona Sanctuarului Gherga au fost plantaŃii 
de măslini, exploatate pentru ulei prin tehnica răspândită în Bazinul Mediteranei ca “trapetum”: morile constau din 2 
semisfere de piatră suspendate pe un fundament tot de piatră, ele prin rotire sfărâmând măslinele, după cum se vede 
în imaginea următoare: 
 

 
Trapetum 

 
În faŃa Templului Gherga, exact pe direcŃia Sudică - în afara Terasei principale Gherga, la baza Zidului 

Temenos - exista o asemenea moară; puŃin mai la Sud, unde este o stâncă ce şi azi vara e sursă de agregare a apei 
pentru adăpatul animalelor, mai era o presă de ulei. Lângă se află un zid lung de peste 15 metri, protejând o “Sală de 
Vară” a Sanctuarului Gherga, pentru credincioşii veniŃi dinspre oraşul Hilarima (conservată bine până acum), cu un 
rezervor larg de 2,07 metri, adânc de 2,70 metri şi înalt de 1,74 metri, acoperit cu o placă mare din piatră; pe peretele 
din spate se poate observa particularitatea că a fost construit pentru a încadra 2 statui, între acelea având o nişă lată 
de 51 cm, adâncă de 47 cm şi înaltă de 59 cm - în care ar fi putut fi aşezată o statuetă - ceilalŃi pereŃi interiori fiind 
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inscripŃionaŃi Gherga (e de ştiut că la marile sărbători - începând cu cea a Noului An - statuete de lemn acoperite cu 
aur şi argint, îmbrăcate în purpură, erau purtate pe umeri în procesiuni ample prin Sanctuarul Gherga). 

E de remarcat / observat că exact pe direcŃia Sudică de la Statuia Mamei Gherga - tot în afara Terasei 
principale Gherga, la baza Zidului Temenos - lângă un izvor şi având alături “Sala de Vară”, exista Conacul 
Gherga: reşedinŃa unde locuia familia preotului Gherga (casa parohială). 
 

Clădirile Gherga 
 

În Sanctuarul Gherga, marea majoritate a construcŃiilor - de ordinul sutelor - au fost din lemn, cele 
principale - de ordinul zecilor - fiind ridicate din piatră (acoperite cu dale din argilă, Ńigle de lemn sau chiar acoperiş 
de lut, aşa cum se întâmpla des în Anatolia), dintre care unele s-au păstrat până în prezent, ca de exemplu cele din 
piatră, de forma literei Greceşti “pi” / π: 

 

                

Cap de leoaică în aşezarea Gherga 
 

În N Terasei principale a Sanctuarului Gherga dar la S de Peştera Gherga, aflată la distanŃa de circa 100 
de metri, se găseşte o clădire mică, complet conservată, largă de 2,67 metri, adâncă de 2,05 metri şi înaltă de 1,66 
metri, construită din blocuri mari de piatră. ConstrucŃia este acoperită cu o mare placă din piatră, groasă de 30 cm, 
ce are peste 5 tone greutate. În interiorul său a fost o excavare: 4 dale verticale din gnais formează un bazin, având 
în partea din spate o gaură dreptunghiulară de 20 cm / 30 cm, prin care trecea apa în bazin (apa venea din Peştera 
Gherga, acum torentul e secat). Pe faŃadă se găsesc decoraŃiuni cu capete de leoaice - din păcate foarte deteriorate - 
însă se mai pot observa gurile lor larg deschise în semn de ameninŃare. Clădirea are inscripŃii Gherga, dintre care 
cea mai mare are litere de 82 cm, pe partea de sus a acoperişului; la fel ca şi alte clădiri din Sanctuarul Gherga, 
pereŃii interiori au fost supuşi inscripŃiilor şi sculpturilor, excepŃie peretele din spate - opus intrării - total neglijat. 
Iată inscripŃia Gherga de pe acoperişul din piatră, vizibilă de sus, de pe stânci sau din copaci:  
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La 27 de metri distanŃă, tot în N Terasei principale Gherga, se află o construcŃie asemănătoare, lată de 2,03 
metri, adâncă de 2,35 metri şi înaltă de 2 metri, construită din blocurile mari de gnais de la zidul împrejmuitor - 
Temenos Gherga - acoperită cu o placă din piatră, groasă de 35 cm:  

 

 
 

Conform lui Fikret Yegul de la Universitatea California într-un studiu din 2001, stilul Gherga a avut un 
impact decisiv de influenŃare a arhitecturii în Imperiul Roman (alături de Perge / capitala Pamfiliei şi Tyana 37,50 
lat. N, 34,36 long. E / capitala Capadochiei la începutul bizantin). La începutul dominaŃiei Romane, acolo era un 
climat liniştit - sub conducerea Gherga - însă condiŃiile favorabile de viaŃă ivite locuitorilor odată cu apariŃia 
Romaniei / Imperiului Bizantin au determinat abandonarea aşezării. O vizitatoare în 2007 era îngrijorată că în anii ce 
vin căutătorii de comori şi exploatările din zona MunŃilor Madran ori ale Hidrocentralei Kemer ar putea distruge 
aşezarea Gherga; doar în ultimul secol s-a întâmplat ca Mormântul Gherga din centrul aşezării Gherga să fie 
demolat, capul statuii centrale GherghiŃia să dispară, casa parohială - întreagă în 1989, inscripŃionată Gerga, 
respectiv Gergae şi decorată cu delfini / ce se reflectau în bazinele de apă din interior, după cum a văzut-o ultima 
oară şi arheologul German Winfried Held - distrusă însă complet în acel an, peretele opus uşii Templului Gherga să 
fie rupt cu ranga în 2010, ş.a.m.d.  
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Episcopii Gherga  
 

Sanctuarul Gherga era la relativ mică distanŃă de Hilarima / Hylarima, ce a fost un oraş întemeiat de 
Ghergari odată cu Troia, la începutul mileniului III î.C., în secolul XXX î.C (în mileniul II î.C., HitiŃii au notat 
localitatea ca Wallarima, la începutul secolului XIV î.C. împăratul Tudhalyia II reuşind să includă oraşul în Imperiul 
său, stabilind acolo graniŃa cu Caria Gherga-nilor, locul funcŃionând ca vamă între cele 2 părŃi timp de peste un 
secol). Hilarima / Hyllarima - localitate unde era venerat fiul Ghergarului Hercule, uriaşul Lidian Hyllos / Hyllus, 
de la care şi-a luat numele - a fost apoi unul dintre centrele literate ale Cariei, după cum a observat în 2007 
cercetătorul Catalan Ignacio Adiego; în mileniul I î.C., locuitorii săi au populat şi Termessos 36,58 lat. N, 30,27 
long. E, în Pisidia (la graniŃa din răsăritul Cariei cu Likia), din MunŃii Taurus, o cetate - cu nume Leleg, înfiinŃată de 
Ghergari şi Amazoane - care n-a putut fi cucerită de Alexandru cel Mare în 333 î.C. / ceea ce l-a enervat enorm pe 
împăratul Macedonean: era înrudită şi cu Xanthos, capitala Likiei, ce a fost condusă începând din secolul precedent 
de Dinastia Ghergană numită acolo în dialectul local Gergis / Kheriga.  
 

 
Poarta Hilarimei 

 
Precum păsările, Carianii preferau înălŃimile (observaŃie a dramaturgului Grec Aristofan) şi la decizia din 

301 î.C. a guvernatorului Macedonean Pleistarchus, oraşul Hilarima s-a întins pe Dealul Kapraklar; în 263 î.C., 
locuitorii săi au dedicat în centrul oraşului un altar lui Apollo Gergithius iar în perioada 189 - 167 î.C. localitatea a 
fost controlată de cei din Insula Rodos (Teatrul Grec - aflat la 780 metri altitudine - a fost dotat cu o scenă în urma 
vizitei acolo a împăratului Roman Marc Aureliu 121 - 180, dinaintea timpului căruia oraşul emitea monede cu figura 
Marii ZeiŃe Kybele încadrată de lei):  
 

 
Teatrul din Hilarima 

 
Cuvântul Grecesc “episkope” a avut - încă din vechime - o conotaŃie religioasă, aşa cum s-a impus apoi în 

creştinism (“episcopia” era funcŃia demnitarului care supraveghea ceea ce se petrecea sub jurisdicŃia sa). Localitatea 
Hilarima a găzduit de timpuriu episcopatul zonei pentru că după funcŃionarea timp de aproape un mileniu a 
Templului Gherga, consolidarea creştinismului în Romania (adică nou apărutul Imperiu Bizantin) s-a datorat şi 
contribuŃiei GherghiŃilor din văile înconjurătoare Sanctuarului Gherga, care s-au mutat în zonele atunci fertile 
vieŃii: material / agricol şi spiritual / creştin; dedicarea lor creştină (pornită din Galileea în secolul I inclusiv prin 
neamul Gherghe-seului exorcizat de Isus în Gherga-sa, după cum a relatat Biblia prin Noul Testament) a 
determinat apariŃia în apropierea Templului Gherga a primelor altare creştine din regiune. Realitatea a fost că în 
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mileniul I principala răspândire a numelui şi neamului Gherga era în Imperiul Bizantin (prezenŃa semnificativă 
Ghergană în lume mai fiind atunci în E - Asia Centrală, respectiv Caucaz - şi în N, dincolo de Marea Neagră). Pe 
atunci, biserica era esenŃială în exercitarea puterii imperiale; prin numărul mare de episcopi implicaŃi în importantele 
întruniri / sinoade, Gherganii reprezentau practic o forŃă (în Anatolia declanşată mai ales în secolul IV de martiriul 
Sfântului Gheorghe). În secolul V, Hierocles din Hilarima Gherganilor a ajuns şeful filozofilor din Alexandria / 
capitala pe atunci a Egiptului, remarcându-se prin legăturile făcute între păgâni şi creştini, elogiat de Enciclopedia 
bizantină Suidas: “el reunea gândirea cea mai înaltă cu un mod de exprimare măreŃ şi direct; strălucea prin uşurinŃa 
limbajului şi era atât de inspirat în alegerea sensului cuvintelor şi frazelor sale, încât îşi încânta de fiecare dată 
auditoriul”.  

Sinodul din 692 în Constantinopol - numit Trulan după numele sălii unde s-a Ńinut, în palatul împăratului - 
a completat administrativ pe cele din anii 553 şi 680 cu 102 canoane şi decizii disciplinare; a întrunit 211 episcopi, 
toŃi din Imperiul Bizantin (papa a refuzat semnarea, deoarece printre altele a fost condamnat celibatul preoŃilor - 
ceea ce a prefigurat schisma creştinilor - catolicii interzicând căsătorirea clerului). La Sinodul Trulan - convocat de 
împăratul bizantin Iustinian II, ultimul din Dinastia Heracliană - a luat parte şi episcopul Gherga din Hilarima / 
Hylarima (episcopia bizantină Hyllarima / Hyllarimensis a fost condusă mai ales de Ghergani; de la începuturile 
sale a beneficiat în biserică de imigranŃi din Decapolis - inclusiv Gherasa - în zonă stabilindu-se şi Evrei din 
Galileea, ce şi-au deschis în oraş o sinagogă în secolul III: un aport de populaŃie manifestat din secolul II până în 
secolul V; e de ştiut că primii colonişti Evrei în V Anatoliei au fost 2000 de familii împroprietărite în cele mai bune 
locuri din Frigia şi Lidia de Antiochus III în 210 î.C., pentru a contracara turbulenŃii autohtoni, printre care erau şi 
GherghiŃi). Episcopul Gherga din Hilarima - notat şi Gheorgu / Georgius - a întâlnit în Constantinopol la Sinodul 
Trulan fraŃi de credinŃă George / Gheorghe, ca apropiaŃii episcopi din Palaeopolis 37,50 lat. N, 24,56 long. E / 
Andros, cea mai Nordică Insulă din Ciclade, Xanthus / Licia, Cordylus şi Syedra 36,26 lat. N, 32,09 long. E în 
Pamphylia, Irenopolis 37,11 lat. N, 32,14 long. E în Isauria (Neronias / Cilicia) sau cei semnaŃi Georgius, ca aceia 
din Abramissus / Armenia, Aenos 40,52 lat. N, 26,10 long. E / Tracia, Cherson / Doras 46,38 lat. N, 32,36 long. E, 
Nicea, Selymbria 41,05 lat. N, 28,15 long. E, Synnada 38,32 lat. N, 30,33 long. E / Galatia, Theorina şi Zela 40,18 
lat. N, 35,53 long. E / Pontus. E de ştiut că episcopul Georgius - notat Latin şi Gregorie - din Hyniandos / Oinunda 
37,15 lat. N, 29,08 long. E în Licia, a fost prezent la Sinodul din Constantinopol atât în 680, cât şi în 692; dintre 
episcopii Gheorgu / Georgius prezenŃi în Constantinopol la ambele evenimente au fost cei din Cratis / Flaviopolis 
38,40 lat. N, 29,24 long. E (între Cilicia şi Bitinia, azi Usak), Camuliane / Capadochia (din Cezareea / azi Kayseri), 
Bisya / azi Vize 41,34 lat. N, 27,45 long. E în Tracia, Cadosia / între Frigia şi Bitinia, Camache / Armenia şi 
Junopolis / Paflagonia. La Sinodul din 692 au mai fost episcopii Gregorius - ca de exemplu cel din Jutalea, notat 
Latin şi Georgina - din Evaza / Theodosiopolis al provinciei Asia (lângă Efes), Calbe din Valea Cayster în Lidia, 
Axani / Frigia, Calantes / Bitinia şi Tabia / Galatia. Patriarhul Antiochiei în 690 - 695, cunoscut ca George II, era 
din Sivas / Sebastia 39,45 lat. N, 37,01 long. E (locul martirajului mucenicului Gorgonie / Gorgonius în 316); în 
680 era numai călugăr - reprezentantul patriarhului Ierusalimului - iar în 692 la Sinodul din Constantinopol a luat 
parte cu deplina sa fericire şi putere. Printre hotărârile lor atunci au fost şi oficializarea reprezentării lui Isus ca 
uman, nu ca miel - ce se sacrifica de Paşti de la sfârşitul Epocii Pietrei - luându-se inclusiv deciziile de a condamna 
prezicerea, ghicirea norocului, aruncarea de vrăji şi superstiŃia; capii bisericii au considerat avortul drept crimă şi au 
recomandat creştinilor bolnavi să evite tratarea de către medici Evrei (în 2010, Dr. Gabriela Gherga, conferenŃiar la 
Facultatea de Sociologie şi Psihologie a UniversităŃii de Vest din Timişoara, căsătorită cu un Evreu, a observat că 
măsura era antisemită; de altfel, exemplul familiei sale e elocvent pentru filiaŃie: conform Evreilor, care se iau după 
mamă, copilul pe care îl are din mariajul respectiv e de naŃionalitate Română iar conform Românilor, care se iau 
după tată, naŃionalitatea copilului e Evreiască). 
 

Campionul coloniştilor 

 
Caria a avut înaintea năvălirii Perşilor cel mai mândru oraş Grec (dintre toate ce au existat până atunci): 

Miletul, cel ce a înfiinŃat şi cele mai multe colonii, între care la Marea Neagră în 756 î.C. aşezarea Trabzon 41 lat. N, 
39,44 long. E din regiunea Pontului / unde au existat Ghergari / Gergari până în timpul otoman iar în Dobrogea 
întâi Argamo 44,46 lat. N, 28,54 long. E (prima colonie Greacă din România, cu atestare documentară făcută de 
istoricul Carian Hecateu din Milet) şi apoi Istros / Histria 44,32 lat.N, 28,46 long. E, în 657 î.C. - exact în momentul 
când erau recrutaŃi GherghiŃi din Anatolia pentru Egipt - cetate botezată aşa după numele Istru de atunci al fluviului 
Dunărea, lângă gura de vărsare cea mai Sudică a căruia era; Fortul Argamilor - un complex întărit pe 100 de 
hectare, acum pe Promontoriul Dolojman de la Lacul Razelm - avea denumirea rezonând cu a Gargarilor / 
Ghiorgarilor, ca Ghergamia: Ergamia (cu aspiraŃia G ca la Argos), denumită şi Orgame. 
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Delta Dunării 

 
Carianii / Gherganii care părăseau zona dintre Milasa şi Milet - de aceea fiind denumiŃi “Milesieni” - o 

făceau atât din raŃiuni politice cât şi economice. De exemplu, şefii expediŃiilor Milesiene pline de riscuri spre 
Dobrogea au fost aristocraŃi nemulŃumiŃi, care nu întrezăreau nici un viitor politic în regiunea lor; coloniştii de rând 
au fost săracii sau cei fără pământ, dornici să-şi încerce norocul peste mări şi Ńări. Dobrogea - regiunea dintre Marea 
Neagră şi Dunăre - era fertilă, cu apele ce-i scăldau malurile bogate în peşte iar în interior, autohtonii au căpătat 
repede gustul pentru obiectele de lux Greceşti: vase frumoase, bijuterii, ulei de măsline, vinuri de calitate superioară.  
 

 
Gherghina deja era în colŃul NV al hărŃii 

 
Fondatorul cetăŃii Ergamia / Orgame (numită de Romani Argamum), acum în perimetrul localităŃii 

Jurilovca / judeŃul Tulcea, monument istoric - într-o aşezare existentă de la sfârşitul mileniului II î.C. - are un 
complex funerar unic în Bazinul Mării Negre, cu dovezile unui cult special al primilor locuitori: nobilul a fost 
înmormântat în Gorgan împreună cu obiecte de mobilier şi ceramică specifice culturii Anatoliene. În largul său, pe 
Insula Şerpilor 45,15 lat. N, 30,12 long. E, era un Templu dinaintea Războiului Troian, închinat lui Apollo 
Gergithios. 

Întemeietorii Histriei - ai aşezării din S Fortului Ergamia - au dovedit o mare pricepere în alegerea locului: 
portul era bun, în apropiere erau pini şi apele erau excelente pentru pescuit. ComunicaŃiile se făceau uşor, peste 
întinsa câmpie Dobrogeană, presărată cu aşezări autohtone şi având Dunărea la îndemână; cercetătorul Sorin 
Olteanu de la Institutul de Arheologie Vasile Pârvan din Bucureşti 44,26 lat. N, 26,06 long. E în 2003 afirma că la 
începutul mileniului I î.C. Delta era până la Histria. (În dezvoltarea civilizaŃiei, valea inferioară a Dunării a jucat un 
rol la fel de important cu cel al Indului în India, al Eufratului în Mesotopotamia şi al Nilului în Egipt). Fondatorii 
Histriei - numită aşa de Romani, căci la început era Istros - au amenajat o zonă sacră, cu Temple pentru Artemis şi 
fratele ei geamăn Apollo. IniŃial au fost 54 de case umile, din împletitură lipită cu lut. Casele erau sărăcăcioase, nu 
însă şi inventarul gospodăriei, bogat în ceramică. Coloniştii însă nu s-au stabilit într-un Ńinut nelocuit şi nici n-au 
încercat să-i supună pe băştinaşi cu forŃa, ci au promovat un “modus vivendi” cu populaŃia autohtonă, bazat pe 
interese economice comune: fiecare avea ceva de dat celuilalt. Coloniştii puteau oferi obiecte de lux pentru grânele, 
sclavii, mierea, ceara, vitele şi peştele sărat al indigenilor. La Istros / Histria au fost emise primele monede de pe 
teritoriul României. AristocraŃia locală şi-a descoperit multe puncte comune cu pătura conducătoare Histriană şi a 
adoptat repede cultura Greacă. Histria a devenit democraŃie în 450 î.C. 
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ComponenŃa Consiliului Bătrânilor din Histria 

 
Anticul Kirki (fondat în 550 î.C. de emigranŃii Greci din Milet în Evpatoria 45,12 lat. N, 33,21 long. E / 

Crimeea, tot la Marea Neagră, Peninsulă denumită de atunci Tauris) se mai numea şi Kerkinitida. În general, 
colonizările erau bine organizate: mai întâi, locul era ales după informaŃii prealabile luate de la negustori; coloniştii 
erau voluntari, oameni sănătoşi care dispuneau de mijloace proprii pentru a se întreŃine cel puŃin un an. Sub 
conducerea unui nobil investit cu puteri depline - şi care în caz de reuşită a acŃiunii era venerat după moarte ca un 
erou - la plecare era luată o brazdă de pământ de acasă şi foc de pe altar; la sosire, brazda era îngropată şi se ridica 
vatra cu focul sacru. Colonia era organizată după modelul originar al aşezării de acasă, cu care legăturile erau 
menŃinute. Coloniştii căutau pământuri fertile dar erau preocupaŃi şi de comerŃ. 
 

Gherga şi GheŃii 

 

 
GeŃii 

 
ProvenienŃa GheŃilor / GeŃilor - adică acei Antici la N de MunŃii Hemus / Balcanici, populând cursul 

inferior al Dunării - era ştiută ca Nordică: erau urmaşii lui Boreas (celebrat de Greci ca vântul dinspre miazănoapte, 
personificat de ei drept un foarte puternic tânăr şi înalt bărbos). Dunărea - numită Donoris de GeŃi - era privită ca 
fluviu sfânt, după cum a ajuns Gangele pentru Indieni; înainte de a pleca la război, GeŃii aveau tradiŃia de a bea apă 
din Dunăre (ce se vărsa în Marea Getică / Neagră). Dr. Mircea Eliade, specialistul Basarabean Victor Kernbach 
1923 - 1995 şi alŃii au observat ce a notat Enciclopedia bizantină Suidas - că GheŃii iniŃial venerau Marea ZeiŃă din 
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Epoca Pietrei, prin cea numită Hestia de Greci şi Vesta de Romani (fiica GherghiŃiei / de la care a preluat din 
atribute).  
 

  

Case circulare Gete 
 

În 1993, preotul Dumitru Bălaşa afirma că în spaŃiul Ghet din mileniul II î.C. erau menŃionate preotesele ce 
întreŃineau în vetre focuri sacre şi urmau un cod de legi “frumoase” (cunoscute ca Legile Belagine, adică ale 
Pelasgilor); la sfârşitul Epocii Bronzului, o parte dintre GheŃi s-au regăsit ca Ghetuli în Sahara, plecaŃi datorită 
suprapopulării Dunării inferioare, în N African întemeind Gaetulia. În 2008, profesoara Cotan Prună a arătat că 
privind zeitatea GheŃilor, în aria lor exista “Za” însemnând “sfântă” / mult timp preotesele şi preoŃii servind 
împreună, Za-“moşu” - adică sfântul bătrân, conform studiului din 1993 al Mioarei CăluşiŃă - devenindu-le în timp 
divinitatea supremă (considerat Hiperboreu în secolul II - chiar timpul venerării sale - de către teologul Clement din 
Alexandria şi ca primul legiuitor al GeŃilor de către episcopul Suedez Carol Lundi în 1687), având valoarea 
semantică a temei de “puterea pământului”, existentă ca “zemelo” la Frigieni, apoi “zeme” în Lituană, “zemlia” în 
Slavonă, etc. Asemănător cu parcursul lingvistic de la Zânele GheŃilor la Grecul Zeus, se poate remarca silaba Ga 

de la sfârşitul Gherga / Gher-Ga ori particula “Ghe” din începutul Gherga: de la pronunŃia pentru Gheia / Geia, 
Mama Pământului - la GheŃi / GeŃi. Lexiconul lui Hesychiu din Alexandria, publicat în secolul V, a explicat 
egalitatea dintre GheŃi şi Gheorgoi, adică Ńărani: posesorii şi lucrătorii pământurilor (trebuie ştiut că Grecii numeau 
rusticii locuitori ai Dunării inferioare ca GheŃi iar Romanii le ziceau Daci). Pe atunci era jale când se năştea vreun 
prunc şi veselie la moartea cuiva (acum e invers în acelaşi spaŃiu, devenit Bulgar în dreapta Dunării şi Român în 
stânga Dunării, obiceiul bocitului la înmormântări fiind Roman); de exemplu, filozoful Enea din Gaza (decedat în 
518) a scris: “GeŃii sugrumă pe cei mai frumoşi şi mai buni dintre ei şi îi fac astfel nemuritori, după părerea lor”. 
GheŃii considerau absenŃa tatuajelor ca lipsă de nobleŃe. În Dobrogea, interferenŃa Grecilor a fost cu Tracii Nordici 
GheŃi, calificaŃi de Herodot “cei mai viteji şi drepŃi” pentru că au câştigat în confruntarea cu Perşii din secolul VI 
î.C. (de fapt, pe atunci în lume Tracii constituiau cel mai numeros popor după Indieni), acelaşi istoric - contemporan 
unora dintre relatările ce le-a făcut - continuând “dar unirea lor e cu neputinŃă şi nu-i chip să se înfăptuiască, de 
aceea sunt ei slabi”. GheŃii erau mari consumatori de porci, aşa după cum a confirmat Aristotel (dar şi arheologia). 
Poetul Roman Ovidiu Naso, exilat la Tomis / azi ConstanŃa, afirma că GheŃii aveau graiul aspru. Vitejia GheŃilor a 
impresionat în aşa fel încât după războaiele cu ei Romanii i-au angajat cu miile până în garnizoanele din Siria şi 
Anglia. Anticul Strabon a observat că GheŃii aveau aceiaşi constituŃie ca Pelasgii din Capadochia: preoŃii formau 
casta dominantă - slujind altare şi totodată fiind cârmuitorii - concentrând puterile politică şi juridică, istoricul 
Anatolian Dio Chrysostom 40 - 120, contemporan şi el GheŃilor, comunicând că dinastia conducătoare a acelora era 
una “Zarabă” (denumire rezultată din combinarea “za” însemnând sfânt şi “rabi” pentru conducători, el relatând în 
Discursuri 72:3 că “GeŃii aveau pe cap un fel de căciulă cum purtau înainte vreme Machedonii”). Strabon afirma că 
în provincia Romnena cei din Capadochia adorau atât pe Marea Mamă cât şi pe Zeus, sub numele Dakiu; de altfel, o 
aşezare în răsăritul Capadochiei a fost pe atunci Dacus Euphratis. Tabula Peutingeriană (harta drumurilor Romane) 
nota zona GheŃilor Gaete ca Dagae: 
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În 2004, lingviştii Ion Cârstoiu şi ConstanŃa Anghelescu - prin “DicŃionar etimologic” - au explicat: “Este 
cunoscut că istoricii antici numeau populaŃia de pe teritoriul actual al României daci sau geŃi. Părerea noastră este că 
la origine dacii n-au fost altceva decât o populaŃie de munteni, de locuitori de la munte şi deci nu ar fi exclus ca 
numele lor să însemne chiar ‘muntean’. Sensul provine din cuvântul ‘dag’ ce însemna ‘munte’. Azi mulŃi munŃi din 
nordul Indiei, Iran şi Anatolia poartă nume compuse cu ‘dag’ în final (spre răsărit e schimbat în ‘tag’ sau chiar ‘tai’: 
Altai); la unele populaŃii din răsăritul mării Caspice, cuvântul ce înseamnă ‘munte’ este ‘dah’. Din punct de vedere 
fonetic, numele dac se poate explica plecând de la ‘dag’ (munte) sau de la varianta sa ‘dah’, căci se ştie - conform şi 
Tratatului de istoria limbii române editat de Academie - că ‘romanii au redat în scris sunetul h prin c’; se poate 
explica numele dac şi direct din ‘dag’, căci ‘g’ în poziŃia finală se asurzeşte la ‘c’ în mai multe limbi indo-europene. 
Chiar în sânul poporului român de astăzi, partea României de la sud de CarpaŃi este numită Muntenia, deşi 
etimologic numele se potriveşte numai locuitorilor de la munte. Astfel, locuitorii străvechiului Elam se chemau tot 
‘munteni’ iar Elam însemna chiar ‘Muntenia’ (marele istoric Vasile Pârvan formulase ideea că numele dacilor este 
probabil iranian). În Caucaz, Daghestan înseamnă ‘Ńară muntoasă’; Carelii din Peninsula Scandinavă îşi explică 
numele prin cuvântul ‘gara’, ce în documentele vechi lituaniene şi letone însemna ‘pământ muntos’ (comparabil cu 
slavul ‘gora’: munte). Termenul armean - limbă înrudită cu traca - de ‘get’ pentru ‘râu’ coincide în întregime cu 
numele poporului get; astfel, geŃii erau ‘râurenii’ (însemnând ‘cei de pe râuri’) din bazinul Dunării inferioare”. Timp 
de milenii, într-o zonă largă a fost utilizată căciula tipic Getă / Dacă - ştiută şi ca Frigiană, etc. - pe care de exemplu 
Elenii n-o purtau, după cum se poate observa: 
 

  
Răspândirea căciulii Getă 

 
Gherganii erau anteriori GheŃilor - din ceea ce ulterior a fost numită Dacia / ca N Traciei. Istoricul 

Iordanes / Iornande (Gal Anatolian), care a scris Getica în 555, a indicat că GheŃii - consideraŃi de el la fel ca GoŃii - 
erau descendenŃii Ghergarelor Amazoane. Profesorul American Herbert Hannay a dat Daghe-stan / Daki-stan 
(denumire menŃionată şi în “DicŃionarul numelor antice” realizat de John Lempriere pentru Universitatea din Londra 
la 1788) ca loc de provenienŃă a GheŃilor: un loc unde sovieticii în secolul XX au ajuns să forŃeze schimbarea 
numelor autohtonilor Gherga, conform şi studiului social din 2004 al lui Pavel Poian. În 2005, cercetătoarea Mioara 
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CăluşiŃă afirma: “Dacia este un cuvânt înrudit cu Sanscritul Dakşa (fiul lui Brahma); este interesant că în cuvântul 
Sanscrit primul ‘a’ este scurt, în Latină corespunzând Dakia iar în Română ‘o’, deci Dochia. Baba Dochia în 
tradiŃiile Româneşti era protectoarea GeŃilor”. Lupul a fost steag pe ambele părŃi ale Mării Negre, în răsărit / Caucaz 
şi în apus / CarpaŃi, la Ghergari şi GheŃi. Legile Hitite numeau proscrişii “lupi” pentru că trăiau din prăzi, ca lupii 
(e de ştiut că în Anatolia pe post de “Ńap ispăşitor” era câte un om alungat din localitate, după ce era bătut şi încărcat 
cu toate păcatele); o tradiŃie conservată de isihasm / palamism informează că “Daos” era numele Frigian al “lupului” 
- de unde Dacii = GheŃii ar fi fost proscrişii asemănători lupilor (conform lui Strabon, Dacii se numiră Daoi mai ales 
în Valea Dunării superioare) iar Galul Trog Pompei - contemporan lor - a afirmat că “Dacii sunt o mlădiŃă a 
GeŃilor”. Unii savanŃi au legat şi lingvistic sinonimia Daki-stan a Daghe-stanului atât de “Capu-Dakiei” / 
Capadochia cât şi de Dakia, Ńara Dacilor, etc. în sensul legăturilor corespunzătoare geografic Sudului Mării Negre: 
Caucaz - Anatolia - Dunăre.  
 

 
Grădiştea GheŃilor 

 
Dr. Napoleon Săvescu, Basarabeanul Andrei Vartic şi alŃi cercetători au atras atenŃia că lipsa idolilor în 

MunŃii găzduind Grădiştea, inima statului Get (cu numele Şureanu de la Surya / adică soarele la Indienii arhaici) 
indică gândul la marele creator divin al poporului Dac - denumit Dakşa - şi de aceea când Românii spun “bună ziua” 
de fapt reproduc ceea ce la început însemna “bun e Dyaus”, în sensul de “bun e Domnul” / “bun e Dumnezeu”; e de 
ştiut că Dyaus Pitar - Zeul Cerului, cel care aducea pita / pâinea - a fost zeul din N Indiei recunoscut de Greci ca 
Zeus, respectiv de Romani ca Pater / Jupiter. Dr. Lucian Cueşdean a legat Daco-GeŃii de N Indiei, ca provenind din 
marea masă a Masa-GeŃilor - însemnând Marii GeŃi - răspândiŃi din S Siberiei până în Caucaz (care conduşi de 
Amazoana regină Tomiris l-au decapitat pe Kuros / Cyrus cel Mare, primul împărat al Perşilor); acei Masa-GeŃi - 
indicaŃi în secolul III î.C. de cronicarul Simmias din Rodos ca Hiperborei - erau înrudiŃi cu Tisa-GeŃii din Bazinul 
Volga şi trăind în jurul Lacului Aral au mărginit ulterior în N Imperiul lui Alexandru cel Mare, contemporanul cu ei 
Strabon din Anatolia notând că din CarpaŃi până în China vorbeau aceeaşi limbă (e de remarcat că în China daoismul 
- modul de viaŃă inspirat din ritmurile naturale - a fost produs de către “un maestru apusean” al uriaşului Confucius 
550 - 470 î.C). În secolul IV, istoricul Roman Ammianus Marcellinus a scris (31:2) că “Alanii au fost descendenŃii 
Masa-GeŃilor, fiind foarte înalŃi şi de o mare frumuseŃe, cu părul blond şi ochii având o privire fioroasă”; aceia, cu 
denumirea rezonând din Ariani, iniŃial s-au stabilit la intrarea din Asia în Europa, după ce au trecut prin Poarta 

Herga, întâi în OseŃia / N Caucazului, de unde apoi au fost împinşi de Huni în Europa şi N Africii, trecând inclusiv 
prin Banat.  
 

 
MigraŃia Alanilor 
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Totemismul Gherga 

 
 În general, raporturile “omului primitiv” cu animalele erau de ordin spiritual şi de o intensitate mistică greu 
de imaginat pentru o mentalitate modernă, desacralizată. Simbolistica Gherga cuprindea ceea ce universal exista din 
Epoca Pietrei (la fel ca Senatul Gherga / Consiliul Bătrânilor): totemismul - adică legătura intimă spirituală cu 
anumite animale - îndeplinind funcŃii de manifestare socială. Divinitatea totemică era un mod de reprezentare a 
comunităŃii, exprimat mai ales prin cultul strămoşilor; numele şi imaginea totemului constituiau o forŃă de coeziune 
socială. AlianŃa cu animalul-totem nu era pretutindeni şi mereu în aceleaşi forme, conceptualizarea fiind legată cel 
mai mult de valoarea emoŃională iar reprezentarea ca un “blazon”. Cu semnele totemului se practica identificarea 
clanului - de unde marcarea unor obiecte sacre şi a unor obiceiuri specifice (solidaritatea clanului deosebindu-se de 
cea a familiei, spiritul colectiv fiind mai puternic uneori decât cel personal). Când un clan devenea prea populat, se 
împărŃea în mai multe subclanuri, care la rândul lor deveneau clanuri independente (însă păstrând anumite interese 
comune şi considerându-se înrudite, solidare între ele - grupate sau nu în acelaşi trib, etc). 
 

 

 

 
Uliul Ghirghe  

Banatul Românesc 
Şoimul şi primul faraon  

Gherga, Egipt 
Cocorul Guerga  

Laponia, Finlanda 
 

De Gherga a fost asociată din cele mai vechi timpuri - îndeosebi după Potop - pasărea, mai ales răpitoare: 
de pildă, în Epoca Pietrei şoimul era legat atât în Banat de Ghirghe în mileniul V î.C., cât şi în aşezarea Egipteană 
Gherga de primul faraon, la sfârşitul mileniului IV î.C.; similar cum zeii se arătau Grecilor sub formă de păsări, 
mitologia Laponă - zona cu cea mai mare densitate genetică Gherga de pe glob - îl avea simbolizat pe Calea Lactee 
pe Guerga drept conducătorul păsărilor, etc. Acvila / vulturul (pasăre din ordinul şoimilor) în heraldică are cea mai 
mare răspândire, începând cu Nordul vedic al Indiei, apoi regăsit similar la Ninurta Sumerului, inclusiv bicefal - 
adică “regele regilor” - la HitiŃi în Anatolia; la Greci şi Romani a fost pasărea lui Zeus / Jupiter, apărând pe primele 
monede, Histriene, din spaŃiul Românesc, reprezentând curajul, vitejia şi măreŃia, acvila fiind utilizată şi de legiunile 
Romane ori ca stema łării Româneşti (Ńinând în cioc crucea) din timpul lui Mircea cel Bătrân / ai cărui principali 
dregători au fost Gherga-ni. 
 



450 

 

   
Marea Mamă 

Anatolia 
GherghiŃia Magna Mater 

Protectoarea Romei 
 

Leul Asiatic (care în trecut era din India până în actuala Românie) în prezent se mai găseşte doar în Parcul 
NaŃional Ghir din NV Indiei 21,08 lat. N, 70,47 long. E (în Balcani mai exista în secolul V î.C. - după cum a 
menŃionat istoricul Herodot 7:125 - în Pind). În Anatolia Epocii Pietrei, Marea Mamă era încadrată de leoaice (ca de 
exemplu în aşezarea Catal Huyuk 37,40 lat. N, 32,49 long. E - însemnând “colina bifurcată” - populată conform 
structurii locuinŃelor sale de oameni ai cavernelor / veniŃi din peşteri în mileniul VIII î.C.) iar în Antichitate cetatea 
Troiană Gherghis emitea în mileniul I î.C. monede cu GherghiŃia pe avers şi Sfinxul pe revers iar la Romani - în 
multe reprezentări artistice - Magna Mater strunea leoaicele: se ştie că leii atacă mai degrabă bărbaŃii decât femeile, 
cruŃându-i pe cei culcaŃi la pământ iar leoaicele sunt cele ce îndeosebi vânează, nu leii; în Biblie, animalul care apare 
cel mai frecvent este leul. În prezent, leul BănăŃean (la extremitatea apuseană a fostei răspândiri a leului Asiatic 
“Panthera Leo”) domină atât heraldica Timişului / cel mai Vestic şi întins judeŃ al României, unde numele Gherga 
este cel mai concentrat din lume, cât şi pe cea a Banatului Unguresc ori a Voivodinei în Serbia, a Băniei / Olteniei, 
etc. iar valutele Bulgarilor şi Românilor sunt leii (“leva” în Bulgară, “leu” în Română); e de remarcat şi că stema 
Indiei înfăŃişează o Tetradă de lei. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Apollo cu lupii  Stindardul Get Lupoaica în capitala Banatului 

 
Pentru Gherga, leoaica Sudică şi lupoaica Nordică au avut semnificaŃii totemice asemănătoare. IniŃierile 

militare ale Indo-Europenilor erau sub semnul lupului - mamiferul cel mai cald dintre toate, având temperatura 
proprie cea mai ridicată, prădător al cărui comportament era considerat exemplar - simbolul emblematic (aşa cum a 
fost leoaica) fiind de pildă lupoaica, inclusiv la Romani. Gherga în EurAsia a fost sub semnul lupesc exact în zonele 
şi perioadele sale de răspândire. Ghergania de la Marea Caspică era ştiută ca “Ńinutul lupilor”, de acolo fiind 



451 

 

introdusă printre Greci sacrificarea lupilor pentru Apollo Gergithios (iar Romanul Vergiliu a indicat că însoŃitorii 
Troianului Enea în Peninsula Italică au provenit şi din Ghergania). Stindardul GheŃilor era un dragon cu cap de lup, 
cu gura deschisă, fixat cu gâtul într-o prăjină, având capul tare iar coada din stofă. Printr-un ingenios sistem interior, 
stindardul făcea să se audă, sub acŃiunea curenŃilor de aer, un şuierat puternic ce avea ca efect îmbărbătarea oştenilor 
proprii şi panicarea inamicilor, inducând o stare de nervozitate celor care nu-l mai auziseră. Întreaga simbolistică ce 
orbita în jurul lupului a întruchipat fidel o străveche conştiinŃă de neam renumit şi războinic, înmănunchind însăşi 
obârşia totemică, steagul fiind la fel de vechi ca neamul (dragonul era sinteza dintre lup şi şarpe, având ca atribute 
orgoliul şi forŃa, impunând teamă şi respect). Academicianul Vasile Pârvan, în Getica scrisă la 1926, indica 
provenienŃa stindardului balauresc - etimologic, cuvântul balaur e Aromân - ştiut ca zmeu din Mesopotamia 
secolului XII î.C., GeŃii ulterior utilizându-l identic, ca simbol devenit al cavalerilor danubieni care au biruit 
monstrul, purtându-l în triumf înfipt în suliŃă pentru înspăimântarea vrăjmaşilor. Steagul a fost preluat şi folosit şi de 
CelŃi, spre exemplu fiind prezent în secolul XI când Normanzii au cucerit Anglia, ca semn Antic de război al 
Saxonilor.  

 

  

 
 

 

Mama în Banat Buhai Taurul în Anatolia 
 

Din Epoca Pietrei, coiful cu coarne era podoabă de cap divină. În lume, cea mai veche reprezentare sacră a 
taurului a fost în Bazinul Ghaggar / NV Indiei, unde purta numele Sanscrit Garga; mulŃi de-a lungul timpului au 
asociat mugetul taurului cu tunetul. În Timişoara, Muzeul Banatului găzduieşte cel mai vechi sanctuar neolitic din 
România, cel de la ParŃa (o clădire de 7 milenii, realizată din lut şi nuiele, ridicată din teren şi montată la scară), ce 
evoca un cult al fertilităŃii prin adorarea sincronă a Marii ZeiŃe Mame şi a taurului - ambele simboluri ale fecundităŃii 
şi vieŃii - taurul simbolizând principiul masculin al forŃei creatoare, dovedit ca provenit în regiune din Orientul 
Mijlociu. Este una dintre cele mai frumoase realizări artistice şi arhitectonice ale omului Epocii Pietrei (când numele 
Ghirighe a fost identificat în inscripŃiile de acolo), jucând şi rolul de calendar: “pe peretele vestic este un orificiu 
care lasă să pătrundă soarele în altar, pe capul de taur, de 2 ori pe an, la echinocŃii; probabil însemna începutul şi 
sfârşitul anului agricol” afirma în 2009 arheologul Român Florin Draşovean. În vechime, procedeul de a compara 
ochii divinităŃilor cu cei ai animalelor nu era izolat: diferite femei sau chiar Hera - soŃia lui Zeus - au fost calificate 
cu “ochi de vacă”. Coridele - populare printre hispanici - sunt reminescenŃe ale sacrificării ritualice a taurilor, o 
inscripŃie de la sfârşitul Imperiului Roman proclamându-l “renăscut pentru eternitate” pe acela ce săvârşeşte jertfa 
taurului (adversarul creştinilor a fost mereu portretizat cu coarne); ulterior, văcarii Americani au dezvoltat călăritul 
taurilor şi cailor enervaŃi, prin rodeo. Românii păstrează instrumentul Antic tipic ce la colindele vestind Anul Nou 
imită mugetul taurului: buhaiul. 

Un alt animal mare pe care Gherga l-a avut asociat a fost calul, după domesticirea aceluia din stepele de la 
răsărit de Caucaz, începând cu Anatolia (ca de pildă în Troia GherghiŃilor, Sanctuarul Gherga din Caria, ş.a.), 
continuând în Balcani - ca de exemplu în Coşava / Kosova prin celebrările organizate acolo Medieval de Gherga-ni 
în Săptămâna Mare / dinaintea Paştilor - etc.  
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Şcoala din Milet 
 

După Războiul Troian, în V Anatoliei (la S de Troia), ca şi în cazurile SocietăŃii Homeride din Cume ori a 
autorilor Cariani prolifici - ca Pitagora din Samos, Herodot din Halicarnos, ş.a. - şi Şcoala din Milet a fost catalizată 
de Gherga:  

În Antichitate, nici o localitate nu era independentă de zona rurală din imediata apropiere. Gherganii 
lucrau pământurile bogate aflate în lunca Meandrului - de la care vine numele meandrelor pe care le fac apele 
curgătoare - îndeosebi între aşezarea lor cu Templul Gherga şi perifericul Priene 37,39 lat. N, 27,17 long. E al 
Miletului, oraş întâi denumit Cadme, întemeiat la gura Meandrului de Gherghitai / Gergithai; adesea, datorită 
conflictelor cu bogaŃii oraşului, nu-i mai hrăneau, ci îi Ńineau înfometaŃi pe aceia, timp de lungi perioade, mai ales în 
secolul VI î.C. / de pildă şi scriitorul Plutarh a studiat profilele morale ale acelei situaŃii. Gherganii / GherghiŃii nu 
aveau doar rolul de arbitraj în prosperitatea zonei, ci conform lui Herodot (istoric contemporan cu ei şi localnic de 
asemenea al regiunii) au dezvoltat o oligarhie a proprietarilor de pământ ce o duceau bine - indiferent de regimul 
politic - şi pentru care cereau obedienŃă locuitorilor regiunii. Oligarhia însemna “domnia celor puŃini” - cu influenŃă 
în politic şi economic - în opoziŃie cu aristocraŃia care însemna “domnia celor buni” (traducerea directă din Greacă e 
că aristocraŃii erau “mari mâncăi”) şi cu democraŃia care avea să apară ulterior în lumea Greacă, ce însemna “domnia 
poporului”. În secolele VI - V î.C., oligarhii - între care şi Gherganii, care i-au combătut pe cei vechi, ei devenind 
cei noi - au dominat Miletul; atunci şi acolo s-a născut filozofia Greacă - prin “Şcoala din Milet” - din care de pildă 
au făcut parte matematicianul Tales / un urmaş al lui Hesiod, care s-a ocupat de studiul forŃei magnetice, a calculat 
înălŃimea Marii Piramide din Egipt măsurându-i umbra (Plutarh a afirmat că savantul stătea pe tripodul regal Troian, 
adică scaunul Sibilei / GherghiŃiei din bronz, cu 3 picioare frumos arcuite) şi a prezis eclipsa solară ce a oprit 
războiul pentru Capadochia în 585 î.C., elevul său Anaximandru 610 - 546 î.C. / părintele geografiei ştiinŃifice, 
studiat în 1996 şi de Spaniolul Marco Quintela de la Universitatea din Compostella 42,52 lat. N, 8,32 long. V / 
capitala Galiciei ca susŃinut de GherghiŃi, el realizând primul gnomon / ceas solar - din Epoca Pietrei se măsura 
umbra unei prăjini înfipte în pământ, sub forma de exemplu că “soarele era de 2 suliŃi”, etc. - şi un glob pământesc 
plasând planeta în centrul universului, crezând în existenŃa unui infinit de lumi şi ceruri (el a afirmat că primele 
vieŃuitoare s-au format într-un mediu acvatic, în nămol, sub acŃiunea razelor Soarelui şi că omul a derivat printr-o 
lungă evoluŃie din vieŃuitoarele acvatice ce ulterior s-au adaptat condiŃiilor terestre), elevul aceluia Anaximene 585 - 
525 î.C. care a explicat originea curcubeului şi că Luna reflectă lumina Soarelui, arhitectul Hipodamos 498 - 408 
î.C. care întâi a făcut planurile localităŃii Cariane Priene şi apoi ale capitalei Insulei Rodos, impunând în lumea 
Greacă modelul de aşezări cu străzi intersectate în unghi drept, ca în Bazinul Ghaggar, centrele fiind rezervate 
clădirilor publice: un model de sistematizare răspândit apoi mondial, ş.a. 
 

 
Milet 

 
Miletul din 546 î.C. pentru 67 de ani a fost controlat de Perşi. În 1987, profesorul Canadian Noel Robertson 

prin lucrarea “Guvernarea şi societatea din Milet în 525 - 442 î.C.” s-a preocupat de descrierea “unui grup opresat şi 
de aceea mânios de acolo: GherghiŃii. În secolul IV î.C., astronomul şi filozoful Heraclide din Pont n-a identificat 
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GherghiŃii ca localnici, ci mai degrabă ca o facŃiune populară, opusă ‘bogaŃilor’ din oraş. (În secolul X, 
enciclopedia bizantină Suda / Suidas i-a categorisit drept ‘mulŃimea lucrătorilor manuali’, explicând că denumirea de 
GhergheŃi o dădeau ‘bogaŃii’ Milesieni celor care locuiau ‘în provincie’, adică la Ńară). Din moment ce bogaŃii şi 
lucrătorii manuali au fost descrişi şi de alte surse ca facŃiuni în oraşul Milet, e clar că GherghiŃii dominau îndeosebi 
mediul rural. AtrocităŃile ce le-a imputat Heraclide au avut loc la Ńară, unde copiii bogaŃilor au fost zdrobiŃi de 
copitele vitelor; represaliile bogaŃilor a fost arderea victimelor şi a unui măslin sacru, producând jalea printre 
‘paşnicii GherghiŃi’: o exprimare ce a subliniat caracterul aparte al neamului. Că ei erau virtual Cariani a fost 
indicat de către aşezarea Gherga din Caria, la răsărit de Milet, având interesante inscripŃii şovine ale blazonului 
Gherga. Totodată, GherghiŃii erau cunoscuŃi drept indigenii Troiei, unde de asemenea era oraşul Gergis / Gherghi. 
GherghiŃii / Gergithes din jurul Miletului amintesc de Pedieii de lângă Priene, ştiuŃi din timpul lui Alexandru cel 
Mare (care trăiau în sate simple şi îi urau pe Elenii de la oraş). GherghiŃii cultivau cereale pe cele mai bune terenuri 
din regiunea Miletului, având temple inclusiv la Assesos, sanctuar odată distrus de invadatori prin incendierea 
grânelor (ceea ce corespunde relatării despre arderea GherghiŃilor de către bogaŃii oraşului). Heraclide s-a inspirat 
din versete existente la Oracolul din Delphi (ca şi Herodot anterior, acela indicând agresiuni similare ale Lidienilor 
asupra Templului Atenei), ororile fiind nedatabile, duşmănia dintre GherghiŃi şi bogaŃii Miletului putând dura mult 
timp. Conform lui Herodot, cele mai prospere momente ale Miletului în secolul VI î.C. au fost determinate de 
aportul extern, după ce 2 generaŃii (adică în total timp de mai bine de jumătate de secol) au fost înfometate. 
FacŃiunile oponente n-au fost identificate, însă procedura e sugestivă: întâi, a fost controlată / dominată întreaga 
regiune a Miletului iar apoi conducerea a fost determinată să se încreadă în cei câŃiva mari proprietari de terenuri, pe 
baza ideii că aceia urmărindu-şi propriile interese astfel serveau interesul public; din aceasta, a apărut concluzia că 
siguranŃa şi pacea de la Ńară erau chestiunile esenŃiale pentru regiune şi arbitrajul aparŃinea Gherghi-Ńilor. Când s-a 
întâmplat asta? Herodot a relatat că Naxos şi Milet au înflorit la sfârşitul secolului VI î.C. După expediŃia lui Darius 
contra SciŃilor, adică din 512 î.C. până în 494 î.C., Miletul a fost condus de Histiaios / Histiaeus şi Aristagoras; 
puterea reală atunci de fapt era în mâinile oligarhilor, adică a Gherghi-Ńilor, mari proprietari de terenuri. Herodot a 
afirmat în a cincea sa carte de istorii (capitolul 29): ‘conducătorii formali au cerut locuitorilor să asculte de acei 
gospodari’. Herodot gândea limpede - şi nu sunt motive de îndoială despre asta - că perioada prosperităŃii Miletului a 
început cu acea oligarhie, continuând în timpul conducătorilor formali de la începutul secolului V î.C., amintirea 
acelei perioade fiind cu drag reŃinută până la el. Lista cântăreŃilor şi dansatorilor din Milet (grupaŃi în societatea 
privată denumită Molpi, căreia i-a aparŃinut şi Anaximandru) a dat anul 525 î.C. ca sfârşitul foametei; oligarhii au 
deŃinut puterea în Milet până la instaurarea democraŃiei, în 442 î.C. (în acea perioadă colonizările peste mări au 
continuat, adorarea pentru gemenii GherghiŃi Apollo şi Artemis - la cea mai mare cinste în Milet - fiind transmisă în 
multele locuri unde au ajuns cei plecaŃi de acolo, însă împuŃinarea populaŃiei a permis Atenei să-şi extindă puterea sa 
în Milet). Concluziile sunt că oligarhia a adus pacea şi prosperitatea unind oraşul cu regiunea înconjurătoare printr-
un program de conciliere. Din 479 î.C., Miletul a început să slăbească şi în cele din urmă, Atena a reuşit să se 
impună”.  
 

 
Garghitios 

 
E de remarcat că în Milet, Templul lui Apollo era de 2 ori mai mare decât Partenonul din Atena 37,58 lat. 

N, 23,43 long. E. Mitologia Elenă dar şi Pausanias I 5:3 a reŃinut că Atena a fost înfiinŃată de regele Kekrui sau 
Kekrops / Cecrops - îngropat pe Acropole - însă, pentru corectitudine (Pausanias VI 3:4 - localnic din apropierea 
Miletului - a consemnat că “scriu tot ce spun Elenii, însă nu sunt obligat să şi cred totul”), trebuie ştiut că Pelasgul 
Garghitios / Gargetto, menŃionat de el VI 22:4, a întemeiat Atena: de pildă în Kharvati - lângă Atena - a rămas 
inscripŃia funerară indicând 3 generaŃii de GarghiŃi, “a bunicului, tatălui şi fiului”; după cum a observat el, Elenii 
schimbau locul consoanei R în nume, astfel încât Kekrops putea fi forma coruptă / pervertită a lui Gargitios. 
Pausanias în Descrierea Greciei VI 22:7 a notat că fiul Garghit Ion s-a mutat apoi în Olimpia, de atunci preotesele 
Ionide slujind acolo Sanctuarul (la început au fost 4 nimfe Ionide); e de ştiut că din Olimpia 37,38 lat. N, 21,37 long. 
E s-au lansat în 776 î.C. Jocurile Olimpice. (Pe acea direcŃie spre Atena, dezvoltată sincron cu Miletul în mileniul I 
î.C., Insula Naxos din Arhipelagul Cicladelor se numea Karkesia şi în mileniul I o prezenŃă notabilă la Sinodul din 
Constantinopol în 680 a fost episcopul Gheorghius de acolo, notat Latin şi Gregorie). După încetarea foametei 
introdusă deliberat în Milet de GherghiŃi în secolul VI î.C., Hecateu din Milet prin lucrarea “Genealogii” a cercetat 
originea nobililor din regiune; el a mai avut şi o valoroasă lucrare de geografie, “Descrierea Pământului” (din păcate, 
ambele opere au dispărut). În Miletul secolului VI î.C. GherghiŃii au ajuns asupriŃi de conducători şi s-au revoltat, 
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preluând puterea, ceea ce a fost benefic tuturor: atunci a apărut vestita Şcoală din Milet, ce a mai lansat în 550 î.C. 
pe cronicarul Cadmos, primul istoric al Grecilor Hecate, poetul Timotei 446 - 357 î.C., ş.a. Deoarece Miletul s-a 
alăturat revoltei Carianilor faŃă de Perşi din 499 î.C., oraşul a suferit în 494 î.C. mari distrugeri din partea Perşilor (în 
acei ani de lupte, zeci de mii de Cariani au fost omorâŃi şi zeci de mii de Cariani au fost înrobiŃi). În secolul IV î.C., 
filozoful Heraclide i-a descris pe Ghergani ca Ńărani aflaŃi în conflicte uneori violente cu bogaŃii oraşelor, ca de 
exemplu cu cei din Milet (după proverbul “unde-i săracul, acolo-i şi stăpânul”: ei erau din acelaşi popor, vorbind 
aceeaşi limbă, o parte slujind iar altă parte domnind). 
 

Oracolul Gherga 
 
Trăsătura marcantă care-i deosebea pe profeŃi de ceilalŃi oameni era sentimentul lor remarcabil de a avea o 

misiune. Oracolul Gherga - al GherghiŃilor - a prezis inclusiv aceasta (prin Oracol se înŃelegea atât mesajul 
provenit de la autoritatea divină, cât şi persoana care transmitea acel mesaj). ProfeŃiile în lumea Antică erau de 2 
feluri: inspirate direct de divin - practicate în Canaan şi de Greci - ori interpretative, prin care revelaŃiile veneau din 
descifrarea unor semne (ca de pildă la Babiloneni ori Etrusci); profeŃia interpretativă era mai adecvată culturilor 
stabile iar cea inspirată predomina la nomazi. În Grecia Antică rolul de profet era jucat de preotesele Oracolelor, 
accentul religios al credinŃei în viaŃa eternă - existent din cele mai vechi timpuri - mutându-se treptat pe preŃuirea 
vieŃii curente. 
 

 
 

DicŃionarul AntichităŃilor Greco-Romane din 1877 al Francezului Charles Daremberg a consemnat: 
“Locurile cu pământ roşcat şi emanaŃii sulfuroase au fost cele în care erau plasate Oracolele Sibiline, ca în cazurile 
Troianei Gherghi, Ionianei Eritreia, Italienei Cume, etc. Acel mediu al stâncilor cu aspect fantastic şi sinistru, al 
apelor curgând subteran cu vuiet surd şi a activităŃilor vulcanice de tot soiul, erau în armonie cu structura profetei, 
interpretei. IniŃial, Oracolele n-aveau nevoie de vreun echipament - cum ar fi cel de cult sau de construcŃii ca temple 
- ele fiind transmise direct prin preotese, supranaturalul comunicând cu oamenii fără intermediere artificială; aşa de 
pildă a fost şi când s-a răspândit din Anatolia, de lângă Efes, în Italiana Cume, prin emigraŃia Ioniană. Punctul de 
plecare a fost femeia care în regiunea Troiei, în pădurile Masivului Ida, avea oraşul fortificat Gherghi drept centrul 
său cel mai important; acel oraş avea un Oracol interpretat de către o profetă şi un Templu închinat lui Apollo. Din 
cele mai vechi timpuri localnicii au menŃinut relaŃii cu oraşul Cume din Eolia, din care emigranŃii plecaŃi în secolul 
XI î.C. au colonizat oraşul Cume în Golful Napoli (ei transportând acolo atât Oracolul profetei, cât şi Cultul lui 
Apollo). Aşa cum Gherghi şi-a împărtăşit profeta cu Marpessos (locul ei sălbatic din vecinătatea Nordică), 
Anatoliana Cume a răspândit Oracolul spre Sudica Eritree - apropiată de Efes - locuri unde ea şi Oracolul său au 
apărut la fel. Toate tradiŃiile de pe coasta Mării Egee - din N de la Dardanele, Ilion, Alexandria Troiei, până în S la 
Colophon, Efes şi Insula Samos - erau ataşate de Oracolul Gergithe, cel primar, originar. Prioritatea profetei, 
denumită şi Herophile, a ajuns ca în timp să fie disputată de Eritreia, colonie Ioniană; în anul 76 î.C., Senatul Roman 
a analizat spiritul pur al profetei: în acel timp, Gherghi a ajuns un umil sat iar Ilionul era şi mai neglijat. S-a produs 
atunci pentru Sibila un fenomen analog celui multiplicat de pretenŃiile oraşelor din V Anatoliei de a fi onorate 
primăvara de prezenŃa ei; în toate exista cultul celebru al fratelui său Apollo, tendinŃa fiind de înlocuire a preoteselor 
care au făcut oracolul tradiŃional: acea substituire a declanşat declinul religios. Ea s-a născut înaintea Războiului 
Troian şi a profeŃit aşa cum Homer a arătat în versurile sale; în Delphi a fost înlocuită iar în Templul lui Apollo (din 
Gherghi) a apărut mormântul ei. A fost înălŃată o columnă acolo, prezentând lista serviciilor divine pe care ea le-a 
adus; lângă a fost ridicată statuia lui Hermes - zeul persuasiunii - şi imaginile nimfelor care au însoŃit-o pe profetă. 
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În regiunea Troiei şi în localităŃile riverane (atât din Anatolia cât şi din Balcani), profeta nu s-a bucurat de o favoare 
moderată, ci de o largă difuzare, explicată - pe lângă caracterul său straniu şi misterios - de relaŃia ei cu Apollo. Pe 
lângă mărturiile religioase şi literare ale contemporanilor săi, popularitatea profetei a fost demonstrată relativ mai 
recent şi monetar, susŃinere îndeosebi efectuată de către centrele ce au putut pretinde cea mai mare Antichitate. Cea 
mai veche dintre acele monede este fără dubiu a Misienei Gergithe şi nu a GherghiŃilor din Frigia; corespunzător 
mărturiilor Carianilor din Tralles / Aydîn (de lângă Sanctuarul Gherga), efigia ei a apărut pe acele monede în 
premieră mondială. Monedele din Misia au figura unei femei frapând prin expresia sa gravă, chiar iritată; pe revers 
imaginea Sfinxului e interpretată drept simbol nefast, ca pedeapsă rezultată din încălcarea cerinŃelor ei”. În legătură 
cu acestea e de ştiut că în centrul Greciei, Oracolul din Krisa / Delphi - pe Valea Phocis a faliei Kerna, deservit de 
portul Kirra 38,26 lat. N, 22,26 long. E la Golful Corint - a fost cel mai venerat loc religios Antic pentru mult timp. 
Prima sa preoteasă - care îşi primea profeŃiile de la Gaia - a fost Anatoliana Herophile, născută în Kilikia la 
Ghorgos / Corycus şi îngropată în Troia la Gherghis; investigaŃiile geologice au demonstrat că emisia gazelor din 
crăpăturile unde cobora (loc denumit “buricul pământului”) o inspirau pentru conectarea cu divinul. Mai e şi de 
observat că de altfel “cariatidele” - în arhitectură - adică statuile reprezentând câte o femeie susŃinând, ca o coloană, 
vreo intrare, cornişa unui acoperiş, etc. provin din cultul Carian al GherghiŃiei iar primele monede din lume au fost 
bătute în Lidia începând cu secolul VII î.C., în Nordul său GherghiŃii din Misiana Gergithe - ce a fost Gargara II 
de la poalele Masivului Ida - având emisiuni monetare din secolul următor. 

GherghiŃii din Sudul Lidiei, prin lucrarea “Miletul - ornamentul Ioniei”, au fost descrişi de Vanessa 
Gorman de la Universitatea Michigan în 2001: “ExistenŃa Oracolului GherghiŃilor este de mai mare importanŃă 
istorică decât predicŃiile făcute de acela, savanŃii aprecindu-i valoarea în general. Straniul nume al GherghiŃilor e 
derivat de la localitatea Gherghi şi regiunea Gergithion sau Gergithia din Troia, extinsă în Sud până la Cume. Pe 
baza prezumŃiei că GherghiŃii erau indigeni ca şi vechii Lelegi, unii istorici au insistat pe înrudirea lor; astfel, pătura 
superioară în Milet ar fi fost formată din Greci, în timp ce GherghiŃii ar fi fost băştinaşii, probabil Cariani, artizani 
ce trudeau pentru Milet. Acceptând însă că GherghiŃii se întindeau pe un spaŃiu mai larg decât Caria - din Troia / N, 
până în Cilicia / S - atunci legătura exclusivă cu Lelegii din Milet nu mai e valabilă, mai ales că locul lor consolidat 
era în răsăritul Miletului, unde GherghiŃii aveau localitatea Gherga (prezenŃa GherghiŃilor în Milet totuşi a fost 
anterioară timpului acelei aşezări); mai mult, reşedinŃa GherghiŃilor era strâns asociată cu Sibila, locul naşterii ei 
fiind tocmai în Gergis, sursa de provenienŃă a Oracolului GherghiŃilor, înfrăŃit ulterior cu Oracolul din Didyma 
(ceea ce era funest pentru Milet, aşa că prezenŃa GherghiŃilor în Milet trebuie respinsă)”. E de ştiut că sanctuarul 
pre-Grec Didyma 37,23 lat. N, 27,15 long. E - însemnând “al gemenilor” - distrus de Perşi, a fost la ordinul din 334 
î.C. al lui Alexandru cel Mare restaurat şi redeschis în 331 î.C., cu efortul GherghiŃilor din Milet - cărora împăratul 
le-a dat controlul - manevra determinând atunci ieşirea majorităŃii GherghiŃilor din oraşul Milet, ceea ce explică 
absenŃa lor din cetate după acea dată, adică după secolul IV î.C.; după cum a scris Strabon în Geografia XIV 1:5, ei 
“au construit templul cel mai mare din toate câte au fost, care însă a rămas fără acoperiş datorită mărimii sale” (avea 
suprafaŃa de 60 / 118 metri, cu o sală rotundă înconjurată de 210 coloane duble de 20 de metri înălŃime). De 
exemplu, catalogul răspunsurilor Oracolului din Didyma, realizat în 1988 de Americanul Joseph Fontenrose, 
cuprinde aserŃiuni de genul “Omorârea paşnicilor Gergithai mă preocupă”, “Domnul n-ar permite ca Gergithai, 
inclusiv copiii, să fie arşi”, etc. Pausanias în a şaptea sa carte, în al patrulea paragraf din al doilea capitol, a scris: 
“Sanctuarul lui Apollo de la Didymoi - ca şi Oracolul - datează dinaintea aşezării Ionienilor iar cultul zeiŃei Artemis 
din Efes este cu mult mai vechi decât aşezarea Ionienilor. Cât despre zeiŃă, socot că Pindar nu era informat de toate 
lucrurile legate de divinitate, căci spune că Amazoanele au ridicat Sanctuarul atunci când porniră în expediŃie 
împotriva Atenienilor şi a lui Tezeu. Adevărul este că femeile din preajma Thermodontului aduceau şi pe atunci 
jertfe zeiŃei din Efes, întrucât cunoşteau din vechime Sanctuarul şi au adus jertfe şi atunci când au fost urmărite de 
Hercule şi chiar mai înainte, când au fugit din faŃa lui Dionisie şi au venit la Sanctuar ca rugătoare. Dar Sanctuarul 
n-a fost înălŃat de Amazoane, ci de localnicul Efesos şi de la acest Efesos şi-a luat oraşul numele. Cei care locuiau 
Ńinutul erau Lelegii - făcând parte dintre Cariani - şi mai ales Lidienii. În preajma templului, spre a fi protejaŃi, mai 
locuiau şi alŃii; printre aceştia erau şi femei din neamul Amazoanelor”.  
 

Gherga în Likia 
 

Regiunea Likia / Licia a avut în timp limite variabile faŃă de vecinii săi: Caria în V, Pisidia în N şi Pamfilia 
în E (la S având Marea Mediterană). Ca şi Ghergania din NE îndepărtat al său, Licia era sub patronajul lupilor; de 
exemplu (înaintea existenŃei Imperiului Roman) principalei sfinte a regiunii - Leto, mama gemenilor Artemis şi 
Apollo - îi era asociată lupoaica / se ştie că în Roma mult ulterior sub lupoaică au fost introduşi alŃi gemeni, 
Romulus şi Remus. Egiptenii îi ştiau pe piraŃii Lukka din Likia - cu care au avut de a face - iar apoi, dintre Greci 
Homer i-a menŃionat din regiune pe războinicii Solimi / Solymoi, despre care Herodot a afirmat că erau cei mai 
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vechi locuitori, conform lui Strabon aceia iniŃial fiind vecinii Etiopienilor (unde toponimia consemnează multe 
denumiri apropiate Gherga). 
 

 
Cu roşu sunt MunŃii Likiei 

 
Svastica, respectiv crucea solară, reprezentând cele 4 vânturi corespunzătoare punctelor cardinale, în 

Anatolia a rămas mult timp răspândită, aşa cum se poate observa de exemplu în mozaicul portului Phasalis / Phaselis 
36,31 lat. N, 30,33 long. E din răsăritul Likiei / Lichiei, întemeiat - între Ghorgos / Korghos (apus) 36,27 lat. N, 
34,08 long. E şi Karakassa / Olbia (răsărit) 36,54 lat. N, 30,41 long. E - în secolul VII î.C. de piraŃii Cariani din 
Rodos (în acel port, moda localnicelor era cu coafura Egipteană a lui Isis): 
 

 
 

În 1824, Britanicul William Leake în “Jurnalul unui turneu prin Asia Mică” scria că Olbia înfiinŃată de 
Troianii Gherghini din Cipru - conduşi de Teucer - denumită Karakassa de către ultimii HitiŃi, a fost Adalia / azi 
oraşul Antalya, capitala provinciei din Turcia cu acelaşi nume. 
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Gherga în Antalya 

 
Dinastiei Gherga ce a consolidat Likia - prin mai multe generaŃii de conducători Kuprlli / Kheriga între 

545 î.C. şi 385 î.C. - îi aparŃineau atât Magii Gobryas (care au fost iniŃiaŃi în cunoştinŃele TăbliŃelor de aramă ale 
Hiperboreilor din Insula Delos), descendenŃi ai conducătorilor Gherganiei, cât şi zoroaştrii Guebre, fiind înrudită şi 
cu Khidr / Ghiabr, ş.a. În 2002, istoricul Britanic David Lewis a scris: “Gherghi / Gergis - responsabil de logistica 
armatei Perşilor - a fost singurul general care nu făcea parte din familia împăratului Darius. PoziŃia lui aşa de înaltă 
în imperiu se datora bineînŃeles talentului său militar şi faptului că era fiul lui Karkiş, guvernatorul Carmaniei în 
501 - 494 î.C. (actuala provincie Kerman din Iran, la apus de Gedrosia / Balochi-stan); Herodot 7:82 a consemnat că 
la invadarea spaŃiului Grec din 480 î.C. de către Perşi, unul dintre generali era Gergis, fiul lui Ariazes / Harriyazza 
(după cum mai era notat acela pe TăbliŃele din Persepolis)”. Totuşi, Karkiş probabil era înrudit cu familia 
generalului Gobryas - socrul împăratului Darius - care după ce l-a învins pe rebelul rege al Elamului, conducea 
acolo din 520 î.C. (el şi-a sfătuit în 513 î.C. ginerele să renunŃe la expediŃia contra SciŃilor din N Mării Negre şi să se 
retragă; e de observat că Lykses Karka - tatăl istoricului Herodot - din 515 î.C. servea în garnizoana Borsippa din S 
Bagdadului, ca militar Carian).  
 

 

InscripŃie din capitala Likiei 
 



458 

 

În Licia la începutul secolului V î.C. este posibil ca ambii generali înrudiŃi - Gobryas şi Gherghis - 
descendenŃi ai Hyrcanului / Gherganului guvernator al apusului Mediei / Gutium de la mijlocul secolului VI î.C. 
(nepot al împăratului Nabucodonosor) să fi preluat împreună puterea, organizând zona de confluenŃă Persano-
Greacă cu 2 centre de putere: capitala Xanthos şi cel mai mare oraş Telmessos 36,37 lat. N, 29,07 long. E. Portretul 
întemeietorului Dinastiei Gherga din Likia apare pe Mormântul Kuprlli / Cybernis, după cum a indicat istoricul 
American William Shepherd în 2010: 
 

 
 

Când Perşii au ocupat Likia / Lycia - regiunea vecină Cariei - generalul Ghergis a condus-o, băiatul său 
ridicând un Templu lui Apollo Gergithios în Letoon 36,19 lat. N, 29,17 long. E din regiunea Mugla de azi din 
Turcia, unul dintre cele mai importante centre religioase ale timpului, din marmură albă (deoarece conform ritului 
Antic - descris de Pausanias - toate templele lui Apollo erau albe); aşezarea sacră, la 4 km dezvoltându-se Xanthos 
(întregul complex aflându-se acum în patrimoniul UNESCO, acolo mai fiind şi Templul GherghiŃiei Artemis), şi-a 
luat numele de la Leto, cântată în acel secol V î.C. de poetul Pindar în Nemeana 6:2 ca “zeiŃa cu fusul de aur”, mama 
gemenilor GherghiŃi Artemis şi Apollo - care l-a întemeiat pentru iernatul Hiperboreilor în Anatolia - locul 
devenind capitala Likiei / desigur că Hiperboreii veniŃi din N cu atât mai mult practicând acolo cultul lor solar. E de 
observat că Romanii o numeau pe Leto ca Latona - în rezonanŃă cu LaŃiu şi Latinii, în secolul II învăŃaŃii Antoninus 
Liberalis, Claudius Aelianus şi alŃii ştiind-o ca Nordică şi asociind-o cu lupoaica - iar la Marea Baltică până acum s-
a păstrat onomastica ei în Letonia şi Lituania (între Finlanda şi Ungaria, cu mulŃi locuitori Fino-Ugrici), în 1875 
Germanul Wilhelm Mannhardt remarcând că ea a fost adorată şi în Boemia, ca patroana verii, reprezentată întâi ca o 
păpuşă de paie cu coasa în mână iar istoric mai târziu cu mătura; din perspectiva anotimpurilor, fiul ei - zeul Apollo 

Gergithius - mai ales în Likia era asociat cu lupul alb, de iarnă (un simbol identic cu cel al “Ńinutului lupilor” 
Ghergania de la Marea Caspică şi al Ghergarilor din Caucaz, aflate la NE de Likia).  
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Arheologul Francez Jean Bousquet în 1974 a studiat conducătorii Liciei, ca urmaşii comandantului Ghergi 

al unui corp de armată Persan din timpul împăratului Xerxes, care a fost menŃionat de Herodot în a şaptea sa carte de 
istorie drept fiul lui Arinus / Ariagu, respectiv Ariazos / Ariazes (e de ştiut că Xanthos, capitala Likiei, azi Kînîk, 
înfiinŃată lângă Templul lui Leto, se numea iniŃial - în Luviană - Arinna / de altfel, în Likia din mileniul I î.C. se mai 
vorbea Greaca şi Aramaica; faptul că părintele Dinastiei Ghergane din Likia a fost Arinus l-a identificat drept 
cetăŃean al acelei cetăŃi la sfârşitul secolului VI î.C., plasarea lui de către Herodot în acelaşi paragraf 82 cu fraŃii 
împăratului Darius fiind nu neapărat ca Persan, ci ca liderul capitalei Liciei, unii considerându-l drept urmaşul 
generalului Median / Ghergan Harpagos, “mâna dreaptă” a împăratului Cyrus, care anterior a fost “mâna dreaptă” a 
ultimului rege al Mediei, cumnat cu împăratul Nabucodonosor din Babilon şi regele Cresus din Lidia): “Dinastia din 
Xanthos nu se numea decât Gherghis în Greacă, respectiv Kheriga în Liciană, aşa după cum apare în textele din 
Letoon. Urmaşii Gherghi s-au arătat superiori Licienilor prin vigoarea lor de luptători; au cucerit multe acropole pe 
care le-au inclus în domeniul lor. De aceea, nemurirea le-a fost acordată ca recompensă şi prin poeme: unul dintre ei, 
bun lăncier, a eliminat într-o zi 7 hopliŃi arcadieni (mercenari Eleni) şi a adus numeroase trofee ca ofrande lui Zeus, 
încoronându-se ca stăpânul Karika. Astfel, la sfârşitul secolului V î.C., Gherghi a fost prezentat ca un prinŃ sportiv, 
războinic cuceritor, pios afirmat nu numai faŃă de Zeus, ci şi faŃă de înaintaşi: gloria sa n-a închinat-o ca Grecii 
tatălui ori patriei, ci neamului Karika. Cine erau aceşti Karika? Nu e dificil de aflat: redactorii Greci au uşurat 
răspunsul prin repetarea numelor proprii. Karika nu avea legătură cu Caria. Kheriga - din cea mai veche inscripŃie - 
a făcut tranziŃia spre Gherghi, forma Grecizată consolidată. Obscuritatea intervine doar din realităŃile că Gherghi 

era atât numele propriu cât şi toponimele aceluiaşi neam răspândit în Anatolia / ca în cetatea Troiei, aşezarea 
Cariană Gherga, etc. În fine, e de remarcat că Gherghi şi-a distribuit Regatul Liciei rudelor (anvergura dinastiei s-a 
păstrat pe monedele emise, utilizate pe larg, fiind şi apanajul urmaşilor dinastici)”. În 1994, Britanicul Nicholas 
Fields a studiat Xanthos pentru Universitatea Newcastle, afirmând că “Gherg / Gerg a fost fiul lui Harpagos” 
(generalul Ghergan din Media, care a ocupat cetatea Xanthos în 545 î.C.; atunci locuitorii Xanthos au preferat să se 
sinucidă decât să se predea, cu toate că generalul Ghergan Harpagos era renumit pentru clemenŃa sa). 
 

 
Arbina Gherga primind emisari 

 
Istoricul Francez Jean Bousquet a mai consemnat: “În 1962, la Letoon a fost găsit soclul din calcar, 

inscripŃionat în Liciană şi Greacă (din păcate lipsindu-i o parte), al unei statui de bronz, din care s-a putut descifra: 
’Fiu al lui Kheriga, descendent din Kheriga, am dedicat această ofrandă vânătoarei Artemis’. Pe un pilon / stâlp de 
piatră - tot acolo - Gherghi era lăudat pentru ceea ce a realizat încă de la început, prin exploatarea calităŃilor sale 
morale şi fizice: întâiul Gherga s-a îngrijit ca fiul lui să aibă un tutore la activităŃile sportive, pentru a fi educat ca un 
Grec (probabil aşa cum el n-a fost). În 1973, a fost descoperit un alt text Grec, sculptat cu litere superbe pe o coloană 
Ionică la începutul secolului IV î.C.: ’Fiul lui Gherghi, virtuos urmaş al strămoşilor, cu acest monument a declarat 
puterea asupra Liciei, prin inteligenŃă şi superioritate. De tânăr cuceritor a 3 fortăreŃe numai într-o lună - Xanthos, 
Pinara şi Telmessos - şi stăpân temut de către Licieni, prin această comemorare, la voinŃa lui Apollo, i se dedică 
propria statuie, în postura cea mai strălucită. Întru gloria părintelui Gherghi au fost cucerite multe locuri. Arbina 
Gherghi a traversat întreaga Asie pentru magnificul succes al lui şi al înaintaşilor săi, distingându-se înainte de toate 
prin ştiinŃă, inteligenŃă, curaj şi tras cu arcul. De la început şi până la sfârşit, Arbina a avut mari împliniri, mulŃumită 
nemuritorilor zei. Prezentul elogiu a fost realizat de Symmachos din Pellana, ca mărturie artistică’. În textul 
respectiv au apărut 2 litere Cariane: E şi R; aceasta duce la supoziŃia că Gherghi a fost şi stăpânul unei părŃi din 
Caria (e de observat că impactul Gherghi în Asia era în numele strămoşilor neamului iar exprimarea ca post-mortem 
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era a defunctului Arbina, însă omagiul totuşi a fost în timpul dinastic, desigur a urmaşului care era deja Grecizat). 
Gherghi / Kheriga a fost un nume de nobil Iranian, înrudit cu Kuprlli (notat Kuberni / Cybernis de Herodot): o 
denumire des aflată pe monedele timpului. Clarificările inscripŃiilor de pe stâlp şi textele în Greacă (cu transcrierile 
din Kheriga ca Gherghi / Gergis şi Karika) sunt despre ceea ce s-a întâmplat în Likia, acolo Dinastia Gherghi 
emiŃând monedele ’Kherei’ cu figura Ghergarului Hercule; evidenŃele sunt că ele toate erau ale aceluiaşi neam”. E 
de remarcat că tradiŃional centrul de putere al Likiei a fost lângă Caria GherghiŃilor şi că extraordinarul mormânt 
din Xanthos al lui Arbina Gherga era denumit “Monumentul Nereid” datorită nimfelor - femeile frumoase şi 
prietenoase ale marinarilor - cu ale căror statui a fost decorat. 
 

 
 

Pentru creştini, Likia a rămas vestită prin faptul că de acolo era Moş Nicolae, printre altele şi patronul 
marinarilor: născut în Patara şi episcop în Myra. Între Likia şi Kilikia era regiunea Pamphylia / Pamfilia - însemnând 
a tuturor neamurilor - cu capitala Perga 36,57 lat. N, 30,51 long. E, întemeiată la sfârşitul mileniului II î.C. 
(faimoasă pentru Templul său închinat GherghiŃiei Artemis). 

V Anatolianul Hecateu a scris în secolul IV î.C. (citat de istoricul Roman Diodor Sicul în secolul I î.C., de 
profesorul Roman Claudius Aelianus în secolul III, ş.a.) despre Sanctuarul Gargarus / Stonehenge şi despre Leto / 
mama gemenilor GherghiŃi Artemis şi Apollo: “În faŃa łinutului CelŃilor, în părŃile Oceanului, se află o insulă care 
nu e mai mică decât Sicilia, situată în partea Nordică şi locuită de Hiperborei, numiŃi astfel fiindcă sunt mai depărtaŃi 
de vântul Borea. Aici pământul este foarte bun şi roditor iar clima e excelentă, temperată. Leto, mama lui Apollo, a 
fost născută aici şi din această cauză Apollo este venerat aici mai mult decât alŃi zei; şi fiindcă Hiperboreii din 
această insulă celebrează pe acest zeu în fiecare zi, cântându-i încontinuu laude şi făcându-i cele mai mari onoruri, 
se zice că oamenii aceştia sunt ca un fel de preoŃi ai lui Apollo. Se mai află în părŃile acestei insule o pădure sfântă 
magnifică a lui Apollo, de o întindere considerabilă şi un templu renumit, a cărui figură exterioară este în formă 
sferică şi care templu e decorat cu multe daruri. Zeul Apollo mai are şi un oraş sacru al său iar cei ce locuiesc în 
acest oraş sunt în mare parte cobzari / ghitarişti; aceştia în timpul serviciului divin bat cobzele în cor şi cântă imne în 
onoarea zeului, lăudând faptele sale. Hiperboreii au un mod al lor propriu de vorbit şi sunt de o prietenie foarte 
familiară faŃă de Greci, cu deosebire faŃă de Atenieni şi de Delieni, această bunăvoinŃă a lor fiind stabilită şi 
confirmată încă din timpurile cele mai vechi. Se spune chiar că unii Greci au trecut la Hiperborei şi au lăsat la ei 
daruri foarte preŃioase; tot astfel şi Hiperboreul Abaris a plecat de aici în Grecia şi a reînoit prietenia şi înrudirea cea 
veche cu Delienii. Se mai spune de asemenea că din această insulă se vede Selena întreagă, fiind puŃin depărtată de 
Pământ şi se văd în ea oarecari înălŃimi de pământ. Zeul Apollo vine în această insulă tot la 19 ani, în care timp 
constelaŃiile de pe cer îşi îndeplinesc circuitul lor periodic. În tot timpul acestei apariŃii a zeului în insulă, ei cântă 
noaptea cu cobzele şi fac într-una hore, începând de la echinocŃiul de primăvară şi până la răsărirea Pleiadelor / 
Găinuşei, în prima jumătate a lunii mai, bucurându-se oamenii de aceste zile frumoase. Domnia asupra oraşului şi 
administrarea supremă a templului o au aşa-numiŃii Boreazi - care sunt descendenŃii lui Boreas - şi ei succed la 
domnie după neam. Primii preoŃi ai lui Apollo au fost fiii lui Boreas şi ai Chionei, 3 fraŃi la număr, oameni înalŃi de 
6 coŃi. Când aceştia la timpul îndatinat fac serviciul divin solemn - sau ruga - atunci zboară acolo cârduri 

nenumărate de lebede, care după ce înconjoară mai întâi templul cu zborul lor ca şi când ar voi să-l purifice, se lasă 
apoi jos în curtea templului, al cărui spaŃiu e foarte larg şi de cea mai mare frumuseŃe. În timpul serviciului divin, pe 
când cântăreŃii templului intonează laude zeului Apollo cu un fel de melodii proprii lor şi pe când cobzarii 
acompaniază cu cobzele lor în cor melodia foarte armonioasă a cântăreŃilor, tot atunci şi lebedele din curte se 
asociază şi ele la cântările lor guguind împreună; şi este de notat că aceste lebede nu fac nici o greşeală, ca să cânte 
cu sunete disonante ori neplăcute, ci întocmai ca şi cum ele ar urma tonul şi începutul dat de dirijorul corului, astfel 
cântă şi ele împreună cu cântăreŃii cei mai deprinşi în melodiile sfinte. Terminându-se apoi imnul, acest cor al 
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păsărilor se retrage, ca şi cum ele şi-ar fi îndeplinit datoria lor obişnuită pentru sărbătoarea zeului, ar fi ascultat şi ele 
toată ziua onorurile ce s-au făcut, au cântat împreună şi au desfătat şi pe alŃii”. E de remarcat că deja în Antichitate 
legăturile dintre Arhipelagul Britanic şi spaŃiul Grec au fost consemnate că erau din mare vechime: de altfel, 
Pelasgul Gargettos / Gargettus a înfiinŃat Atena, cu cetăŃenii căreia cei din Stonehenge / Anglia au păstrat 
contactele la începuturi (probabil până la ocuparea zonei de către Aheii sosiŃi din Egipt la sfârşitul secolului XVI 
î.C.) pentru că ulterior Hecateu n-a mai menŃionat decât reînoirea vechii înrudiri cu Delienii, a căror Insulă a fost 
locul unde Leto a născut gemenii Ghergari / GherghiŃi Artemis şi Apollo; despre preotul Hiperboreu Abaris - 
exemplificat de istoricul Grec Hecateu - e de ştiut că a fost un profet care a călătorit în jurul lumii şi în secolul VI 
î.C. Pitagora i-a fost ucenic. Fenomenul astronomic menŃionat ca având loc la fiecare 19 ani era periodicitatea 
orbitală a Selenei / Lunii, satelitul natural al Pământului; Chiona, fiica lui Arctur şi mama primilor preoŃi de la 
Stonehenge / Gargarus, a avut fii uriaşi cu Boreas - zeul înaripat al vântului Nordic, patronul iernii - a căror 
înălŃime însemna 2,70 metri, căci un cot avea 45 cm iar cântecul lebedelor se atribuie acelor păsări numai în 
momentul morŃii (în tradiŃia Română, rolul mitic al lebedelor îl aveau gruiele / cocorii).  
 

Gherga în Kilikia 

 
Kilikia / Cilicia este regiunea dintre Marea Mediterană şi MunŃii Taurus (Defileul Gulek Bogazi prin aceia 

- pe Valea Gokoluk - prin care se trecea din Capadochia în Cilicia, constituind “PorŃile Ciliciei”). Capitala Ciliciei 
era la Tarsa / Tars. În 1934, Jussu Munro - rectorul Colegiului Lincoln al UniversităŃii Britanice Oxford - scria că 
GherghiŃii din V Anatoliei nu pot fi disociaŃi de Gherghinoi / Gerginoi din Cilicia şi Cipru (de exemplu, primul 
conducător al Kilikiei - Cadmonit din Canaanul Ghergeseilor - a avut proprietăŃi şi în Caria / regiunea GherghiŃilor 
iar ca soră a avut-o pe Europa). łăranii GherghiŃi din jurul Miletului, care aveau sanctuare şi la Assesos 37,30 lat. 
N, 27,17 long. E / azi Mengerev Tepe, au fost identificaŃi de istoricul Rus Andrei Lebedev prin cercetarea din 1996 
până şi în colonia Olbia 46,41 lat. N, 31,54 long. E de la gura Râului Bug - denumire însemnând văcar sau crescător 
de taurine - în secolul VI î.C. / zonă inclusă în anul 55 î.C. de Burebista în Imperiul GheŃilor; cu acelaşi nume Olbia 
/ azi Uzuncaburc 36,35 lat. N, 33,55 long. E a fost întemeiată în Kilikia în secolul XII î.C. aşezarea lui Ajax, unul 
dintre fiii lui Teucer - cel ce după Războiul Troian în Cipru a lucrat împreună cu nobilii GherghiŃi, pe care sub 
conducerea lui i-a dislocat acolo - în Antichitate existând şi Olbia pe Coasta de Azur, Olbia 40,55 lat. N, 9,30 long. 
E în Sardinia lângă mormintele megalitice ale uriaşilor “Nuraghi”, Olbia pe malul Anatolian al Marmarei (azi Izmit 
40,46 lat. N, 29,55 long. E) sau Olbia în Africa de N: Libia 32,29 lat. N, 20,50 long. E şi Egipt 26,06 lat. N, 34,16 
long. E. Chilichia / Kilikia a avut pe coastă în regiunea cetăŃii Karakassa / Olbia (acum Antalya), la vărsarea Râului 
Goksu, fosta Cetate Ghorgos / Corycus azi Kizkalesi, la poalele muntelui unde conform lui Strabon creştea cel mai 
bine şofranul - cel mai scump condiment din lume dintotdeauna, un kilogram fiind obŃinut dintr-o sută de mii de 
flori - loc unde s-a născut GherghiŃia Herophile, prima profetă din Delphi, îngropată la Gherghis, în Troia. În 
Kilikia era şi Side 36,46 lat. N, 31,23 long. E, o colonie Cumeană, pe Ńărmul din apropiere de aşezarea Kargha-Su, 
lângă având Muntele Kercaphos, cu grota unde s-au refugiat Kilikienii izgoniŃi din Troia datorită Războiului (după 
cum au relatat poetul Callinos în secolul VII î.C., istoricul Herodot în secolul V î.C., Calistene - primul cronicar al 
lui Alexandru cel Mare - în secolul IV î.C. şi alŃii). După un aflux de zeci de mii de imigranŃi în secolele VIII - X 
pentru flota bizantină (număr mare de oameni pentru acele timpuri, sosiŃi îndeosebi din răsărit), între 1080 şi 1375 
Cilicia a fost un Regat Armean, ca zona tampon a creştinilor faŃă de musulmani: 
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Monedele Gherga 
 

În V Anatoliei, în secolul VII î.C. GherghiŃii au fost printre cei care au bătut primele emisiuni monetare 
din lume iar în secolul următor, ca urmare a dominaŃiei Perşilor, tributul V Anatolienilor către ei a fost acceptat nu 
în natură - ca în restul Imperiului - ci în monede, ceea ce a dus pentru câteva secole la emisiuni monetare numeroase, 
printre acelea fiind şi unele personale ale GherghiŃilor. Începând cu secolul VI î.C., pentru aproape 3 secole, 2 din 
centrele lor - noua Gargara de la poalele Masivului Ida şi vechea Gherghis din Troia - au emis mai multe serii de 
monede, majoritatea fiind marcate cu numele lor, ca de exemplu: 

Gargara menŃinea strânse legături mai ales cu Miletul. Era faimoasă în Antichitate pentru solul său fertil. 
De la sfârşitul secolului VI î.C. până la mijlocul secolului IV î.C., Gargara a ajuns să emită monede, începând cu 
cele având inscripŃia Gar:  
 

 
În prima jumătate a secolului V î.C., Gargara emitea monede pe acelaşi tipar, pe o parte cu femeia 

purtându-şi părul în coc şi pătratul închipuind cele 4 câmpuri tipice Svasticei pe cealalaltă parte: 
 

 
 

În a doua jumătate a secolului V î.C., pe monedele emise de Gargara au apărut pe o parte chipul lui Apollo 
Gherghitios şi inscripŃia mutată în pătratul de pe cealalaltă parte:  

 

 
 

Drahmele din prima jumătate a secolului IV î.C. emise de Gargara aveau pe o parte chipul lui Apollo 
Gergithios încununat cu lauri şi pe cealalaltă parte un taur păscând, cu inscripŃia Garg: 
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În a doua parte a secolului IV î.C., monedele Gargare au revenit la inscripŃia Gar - însă cu un cal în galop 
şi o torŃă - pe o parte şi faŃa lui Apollo Gergithios pe celalaltă parte:  

 

 
 

În 480 î.C., Gherghis era în alianŃă monetară cu învecinatele Abydos şi Kebren / devenită mai târziu 
Alexandria Troiei, mai ales în acele 3 târguri Troiane circulând monedele emise de Gherghis, cu Sfinxul / Grifonul 
pe o parte şi Gorgona pe cealalaltă parte, având valoarea unei jumătăŃi de drahmă:  
 

 
 

De la mijlocul secolului V - adică din 450 î.C. - cu valoarea de o drahmă erau monedele emise din 
Gherghis având-o pe Sibila pe o parte şi Sfinxul / Grifonul (cu inscripŃia Gherghisio) pe cealalaltă parte: 
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Până în secolul III î.C., Gherghis a tot emis monede, ediŃiile încetându-şi apariŃiile datorită lui Attalus din 
Pergam, care a distrus vechea şi prospera localitate Ghergană: 

 

 
Monedă Gherghiră din prima jumătate a secolului IV î.C. 

 

 
Monedă Gherghiră din a doua jumătate a secolului IV î.C. 

 

 
Monedă Gherghiră din prima jumătate a secolului III î.C. 

 

 
Monedă Gherghiră din a doua jumătate a secolului III î.C. 

 
Pe lângă monedele Troiane - Gargare şi Gherghire - în Anatolia mileniului I î.C. Gherganii au mai emis 

de pildă monede în Likia, din 485 î.C., de când acolo conducea, ca aliat al Perşilor, Kuprilli din Dinastia Kheriga / 
Gherga; el a început cu un leu pe o parte şi Trinacria (model la modă în secolul precedent, din V Anatoliei până în 
Sicilia) pe cealalaltă parte - îmbinând numismatic astfel zoomorfismul răsăritean cu simbolismul apusean - şi a 
continuat cu portretul său împreună cu Trinacria: 
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Din a doua jumătate a secolului V î.C. au fost bătute monedele Kherei, începând cu înfăŃişarea Atenei pe o 
parte şi pe cealalaltă parte a lui Kherei - fratele lui Kheriga - îmbrăcat Persan (Kherei emitea banii din Telmessos, 
cel mai mare oraş din Likia, sediul fratelui său Kheriga fiind în Xanthos, capitala Likiei; ei erau nepoŃii lui 
Kuprilli). 
 

 
Kherei din 440 î.C. 

 

 
Kherei din 420 î.C. 
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Kherei din 400 î.C. 

 
La mijlocul secolului IV î.C., diversele emisiuni monetare ale GherghiŃilor în Likia însă n-au mai circulat, 

căci prin decesul din 385 î.C. al lui Arbina Gherghi, fiul lui Kheriga, îngropat cu mare fast în Monumentul Nereid 
din capitala Xanthos (azi în Muzeul Britanic) şi datorită extinderii controlului apusean asupra zonei, Dinastia 
Gherga şi-a încetat exercitarea puterii la vârf ce a avut-o în Likia; Carianul Mausol - care conducea din 377 î.C. - a 
fost extrem de impresionat de mormântul lui Arbina / Erbinna, astfel încât cu inspiraŃia Gherga din 353 î.C. în 
Halicarnas / azi Bodrum, realizându-se, într-un efort de 2 ani, Mausoleul său: una dintre minunile lumii Antice 
(servind ulterior ca şablon şi pentru mormântul împăratului Alexandru cel Mare din Alexandria / Egipt, etc). 
 

 
Mormântul lui Arbina Gherga 

 
Minunile lumii 

 
3 din cele 7 minuni ale lumii Antice erau în apropiere de Sanctuarul Gherga: Templul Artemisei din Efes 

în interior, Mausoleul din Halicarnas pe Ńărm şi Colosul din Rodos în larg (celelalte minuni au fost Marea Piramidă, 
Statuia lui Zeus din Olimp, Grădinile suspendate ale Semiramidei şi Farul din Alexandria - toate legate de Gherga, 
atât în contemporaneitatea lor, cât şi în spaŃiile lor). E de remarcat că numărul magic 7 provenea din Bazinul 
Ghaggar / India - răspândit ca simbolic de acolo în toată lumea - minunile lumii fiind doar limitate astfel la acel 
număr, căci la timpul lor ele erau mai multe. 
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Templul Artemisei din Efes 

 
Ca stăpână a animalelor, zeiŃa vânătorii Artemis - GherghiŃia - era şi patroana călăreŃilor fără barbă (numiŃi 

“ephebes” / efebi, numeroşi în Efes, principalul lor oraş, unde tinerii călăreŃi la celebrarea majoratului - după ce au 
exersat în şcoala denumită “gymnasion” - îşi manifestau adoraŃia faŃă de ea prin tatuaje speciale ori jertfe din 
sângele lor pe altarul său, ca demonstraŃie iniŃiatică de reciprocitate că sunt şi paznicii ei ca adulŃi): lângă PiaŃa de 
metale Kerkopon din Efes, folosită şi ca agoră (comerŃul cu metale era practicat de Gherga din Efes până în 
Termopile şi Atena, pieŃele respective preluând în prefix numele Kerko), la poalele stâncii cu chipul sculptat al lui 
Osiris - partenerul versiunii Egiptene Isis a Artemisei - în 550 î.C. a fost ridicat peste locul anterior de venerare al 
Artemidei / cel iniŃial făcut de Amazoanele ce au înfiinŃat localitatea, noul său Templu, finanŃat de regele Cresus, 
lung de 126 metri şi lat de 51 metri, având 127 de coloane din marmură de 18 metri înălŃime care susŃineau 
acoperişul. În centrul Templului Artemisei se afla un altar în aer liber unde se făceau sacrificiile. În interior era 
statuia ZeiŃei, placată cu aur şi argint, de 2 metri (împodobită cu un ciorchine de testicule de taur - simbolizând 
fertilitatea - arătând ca şi cu mulŃi sâni). Pausanias IV 31:6 a scris că “nu există cetate în care Artemis din Efes să nu 
se bucure de un cult şi în care oamenii să n-o cinstească pe ea dintre toŃi zeii în chip special: cauza îmi pare să fie 
renumele Amazoanelor, căci ele au faima că ar fi înălŃat statuia iar Templul ridicat ZeiŃei se spune că este din 
vremuri străvechi. Mai sunt alte 3 lucruri care au contribuit la faima ZeiŃei: proporŃiile grandioase ale Templului - ce 
depăşeşte toate edificiile ridicate pretutindeni - starea înfloritoare a oraşului Efes, precum şi manifestarea zeiŃei 
acolo”. Templul a ars în 21 VII 356 î.C. într-un incendiu alimentat de masa de oase provenită din sacrificii, fiind 
distrus de GoŃi în 262 şi demolat în 401 de patriarhul din Constantinopol, unele dintre coloanele sale regăsindu-se în 
Catedrala Sfintei Sofia din ceea ce azi e Istanbul (construită între 532 şi 537 peste vechea biserică de acolo, conform 
planurilor arhitecŃilor originari din Bazinul Meandrului - Anthemius din Aydîn / Tralles şi Isidor din Milet - într-un 
stil de artă religioasă care a fost adoptat ca model de întreaga lume bizantină). 
 

 
Sfânta Sofia 
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Mausoleul din Halicarnas (351 î.C. - 1150) a fost monumentul dedicat lui Mausol, conducătorul Cariei / 
łării GherghiŃilor în timpul Imperiului Persan, a cărui construcŃie a fost încheiată de către văduva sa Artemisa / ce 
îi era şi soră (care pentru a-şi comemora soŃul i-a amestecat cenuşa cu vin şi mirodenii şi a băut-o).  
 

 
Mausoleul din Halicarnas 

 
Pe un soclu având 5 trepte, cu dimensiunile de 39 de metri lungime şi 33 lăŃime, se găsea un suport lung de 

33 de metri, lat de 27 şi înalt de 22 de metri. Pe acela se înălŃa templul funerar propriu-zis, susŃinut de 39 de coloane, 
având 39 de metri fiecare; colonada era împodobită cu uriaşe statui de conducători şi războinici loiali. Imediat 
deasupra acoperişului se mai înălŃa o piramidă cu 24 de trepte, pe al cărei vârf trunchiat era aşezată cvadriga (carul 
de luptă cu 4 cai). ÎnălŃimea totală a Mausoleului a fost de 49 metri. Mâna omului nu a distrus cel mai celebru 
monument funerar al AntichităŃii, al cărui nume a devenit generic pentru toate marile morminte construite mai 
târziu. Marii cuceritori - cum ar fi Alexandru cel Mare, care a cucerit oraşul Halicarnas în 334 î.C. - au cruŃat 
monumentul şi l-au tratat cu respect (e de ştiut despre împăratul Alexandru cel Mare că vizitând Troia - în drumul 
spre stăpânirea lumii - a adus ofrande celor care au luptat acolo şi purta cu el peste tot textele Homeride; de altfel, 
numele său era după cel al prinŃului Troian Alexandru Paris, din familia căruia se trăgea împăratul Makedon). În 
secolul II, Pausanias VIII 16:2 a observat: “Cunosc multe morminte demne de admirat, voi aminti doar 2: unul, la 
Halicarnas iar al doilea în łara Evreilor: mormântul de la Halicarnas a fost ridicat de regele Mausolus şi este atât de 
impunător prin dimensiunile şi prin construcŃia lui, încât Romanii - în marea lor admiraŃie pentru acest monument - 
numesc cu numele de Mausoleu toate mormintele impunătoare; lângă oraşul Ierusalim din łara Evreilor - oraş 
distrus de împăratul Hadrian din temelie - se găseşte mormântul unei băştinaşe, numită Elena. Mormântul în 
întregime, ca şi uşa lui ce se deschide în fiecare an la aceeaşi zi şi oră, sunt din marmură. Uşa se deschide numai cu 
ajutorul unui mecanism. Nu rămâne prea multă vreme deschisă, ci se închide din nou. Dacă încerci să deschizi 
această uşă într-un alt interval de timp, truda îŃi va fi zadarnică, căci nu vei izbuti altfel decât forŃând-o” (mormântul 
acela era în formă de piramidă, a cărei uşă se deschidea automat printr-un mecanism complicat, probabil asemănător 
mecanismului unui ceasornic; tot aşa avea intrarea şi o piramidă utilizată de Cleopatra). De-abia în secolul XII, un 
puternic cutremur a distrus monumentul, rezervându-i o soartă tristă - cea de carieră pentru construirea cetăŃilor 
fortificate ale cruciaŃilor. 
 

 
 

Colosul din Rodos (292 - 225 î.C.), dedicat soarelui, a fost o statuie de 34 metri înălŃime, pe un soclu de 15 
metri din marmură, străjuind intrarea în portul Insulei Rodos, ce întâmpina călătorii pe mare cu torŃa ridicată. Statuia 
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a fost construită drept recunoştinŃă pentru înfrângerea Macedonenilor la 305 î.C., de sculptorul Chares (care a 
terminat-o în 282 î.C.), cu bani proveniŃi din vânzarea armelor capturate după bătălie. Statuia era construită din 
bronz şi întărită ulterior cu fier şi piatră. Când soarele răsărea, se reflecta în suprafaŃa de bronz şi făcea ca figura 
statuii să strălucească. În 225 î.C., în urma unui cutremur, i s-a rupt un picior. După prăbuşirea statuii, locuitorii din 
Rodos au vrut s-o reconstruiască, însă un oracol le-a interzis. După ce Arabii au cucerit insula în anul 653, statuia a 
fost vândută de către aceia unui Evreu din Siria, căruia i-a trebuit materialul. 
 

 
Colosul din Rodos 

 
Nodul Gordian 

 

 
Frigia 

 
Înaintea Războiului Troian, primul conducător Frigian din regiunea apropiată celei consacrate a 

GherghiŃilor V Anatolieni a fost Midas, însurat cu GherghiŃia / Sibila (ulterior autorul Roman Gaius Hyginus 64 
î.C. - 17 a afirmat că Midas era fiul ei adoptat); în timp, legenda a reŃinut că Midas din Pessinous (prima capitală a 
Frigiei) avea abilitatea de a transforma în aur orice la atingere. După Războiul Troian, un urmaş al său a avut cu 
soŃia sa Demodike / Hermodike, din aşezarea Balcanică Cume a GherghiŃilor Anatolieni, ca fiică pe Aurelia iar ca 
fiu pe Gordias; de atunci, alternativ în Frigia conducătorii i-au avut printre ei pe cei denumiŃi Midas şi Gordias (de 
pildă, în secolul VIII î.C., conducătorul Frigian Midas a fost acelaşi cu Mita al Moschienilor; în secolul II, istoricul 
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Pausanias I 1:5 a scris că şi “Ankara a fost întemeiată de Midas, fiul lui Gordios” / renumit pentru bogăŃia sa şi 
pentru răspândirea cultului lui Dionisie). În secolul IV î.C., înŃeleptul V Anatolian Alcidamas, din Elea 38,58 lat. N, 
27,04 long. E / Eolia (discipol şi urmaş al filozofului orator Gorgias), a scris că la moartea regelui Midas, poetul 
Homer - care tocmai a publicat Iliada - a fost invitat de urmaşul Gorgus să realizeze un epitaf / adică o inscripŃie 
funerară, pentru care a primit ca răsplată un vas de argint: “Sunt fresca de bronz de pe mormântul lui Midas. În timp 
ce înalŃii arbori înfrunzesc, apa curge, râurile se umflă şi marea rupe Ńărmul, în timp ce soarele şi luna răsar şi 
strălucesc, a rămas să anunŃ trecătorul că în acest trist mormânt e îngropat Midas”. La sfârşitul secolului III î.C., 
Vaticanul a fost instituit ca loc religios cu statuia din meteorit negru a GherghiŃiei - transportată de Romani pe 
colina capitalei lor - din Templul de acolo, din prima capitală Frigiană. 
 

  
Gorgan în Gordion 

 
Odată lui Gordias - din neamul conducătorilor Frigiei - i s-a aşezat un vultur pe plug, ceea ce a fost 

interpretat că va deveni rege; confirmarea a fost când localnicii rămaşi fără conducător au consultat Oracolul 
Gherga şi au aflat că primul care se va apropia cu carul de Templul în care o venerau pe Sibila / GherghiŃia va fi 
acela şi s-a întâmplat că Gordias a făcut-o. La răsărit de Pessinus el a fondat Gordion / Gordium - noua capitală 
Frigiană 39,39 lat. N, 31,59 long. E - iar nodul uriaş şi complicat cu care era legat de boi carul său a fost depozitat în 
Templu, rămas în legendă ca Nodul Gordian: cine reuşea să-l desfacă urma să stăpânească Asia. În 333 î.C., 
Alexandru cel Mare - care ierna acolo - n-a avut răbdare cu el şi când i-a fost prezentat de conducătorul local, urmaş 
al lui Gordias, l-a tăiat, profeŃia apoi împlinindu-se: a stăpânit în Asia cu Imperiul Macedonean până în India (în 
secolul II î.C., istoricul Grec Polibiu spunea că inteligenŃa lui Alexandru cel Mare depăşea inteligenŃa normală). 
Galii veniŃi din Tracia / Trakia au desfiinŃat Gordium în secolul II î.C. şi au inclus regiunea în Galatia, teritoriul 
Anatolian pe care îl stăpâneau. 
 

 
Alexandru cel Mare la Gordion  

 
Propagandistul Imperiului Makedon 

 
În secolul IV î.C., Makedonii - care nu erau Eleni - s-au luptat cu acei vecini ai lor Sudici din Peninsula 

Balcanică şi au câştigat, după care au trecut sub conducerea lui Alexandru în Asia, într-un deceniu constituind cel 
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mai mare Imperiu din istoria lumii de până atunci; realizarea lor s-a bazat pe o armată excepŃională pentru acele 
timpuri, în conducerea căreia un rol inedit a avut şi propaganda - destinată să influenŃeze atitudinea inamicului, în 
scop strategic bine definit - coordonarea fiind realizată de camaradul Gherghit al împăratului (de fapt rude 
îndepărtate, ei având aceeaşi ascendenŃă Troiană). Tracul Alexandru cel Mare (20 VII 356 - 10 VI 323 î.C.) afirma 
că după mama sa Olimpia din neamul Moloşilor era descendent al Gargarului Hercule / profilul său fiind 
recunoscut drept tipic Nordic. Profesorul universitar Ioan Cardula afirma în 2005 că limba maternă a aceluia - ca de 
altfel şi a anturajului său - nu era Greaca, ci Makedona / respectiv Aromâna, căci limba vorbită în Macedonia 
mileniului I î.C. era alta decât Greaca însuşită de Elenii din Sud iar actuala limbă Slavă a Macedoniei e derivată din 
Bulgara mileniului I; Aromâna încă e vorbită de unii locuitori, mai ales din N Greciei, Macedonia şi Albania (de 
altfel, autorii Romani Titus Plautus 254 - 184 î.C. şi Fabius Quintilian 35 - 100 au indicat că Pelasgii vorbeau un 
dialect Arameic, descifrările epigrafice Machedone confirmând că Aromâna era foarte apropiată de acela). Imperiul 
ce l-a condus Alexandru cel Mare la timpul său de maximă amploare, a fost exact pe aria Gherga (în V n-a fost 
datorită Romanilor / care în acel timp reprezentau doar o extensie politică). 
 

 
Imperiul Macedonean 

 
Succesul trupelor Macedone (drumul lui Alexandru cel Mare a plecat din Capitolias / Dion, de la poalele Muntelui 
Olimp, atras de mult mai bogatul Orient) s-a datorat organizării militare excepŃionale introduse atunci, cum ar fi 
raderea bărbilor - pentru ca soldaŃii să nu poată fi apucaŃi de ele în lupte; armata Macedoneană avea un corp valoros 
de conducători: de exemplu, printre ofiŃerii superiori a fost metalurgistul Gorgus, ale cărui servicii au dus inclusiv la 
minerit preŃios în itinerariul Asiatic parcurs odată cu ridicarea Imperiului. Strabon a scris în Geografia XV 1:30 că 
împăratul Alexandru cel Mare când a ajuns în Gandaris / Kandahar, a aflat că în vecinătate era “un munte cu sare în 
măsură să îndestuleze India întreagă; se vorbeşte, de asemenea, despre nişte mine de aur şi de argint, situate nu mult 
mai departe de cele de sare, undeva în munŃi, foarte frumoase, după câte desluşiri a dat minerul Gorgos”. De altfel, 
pe ruta Asiatică, la gura Râului Meandru, în Priene (localitate fondată la începutul Epocii Bronzului, conform lui 
Herodot, de către Cariani / Ghergani împreună cu Amazoane, la fel ca şi Efes ce era numit de HitiŃi ca Apasas), 
Alexandru cel Mare şi anturajul său în 334 î.C. a fost găzduit de oligarhii Ghergani Pediei “oamenii câmpiilor”, 
plătind ridicarea unui templu, căci îi plăcea foarte mult ambianŃa; trebuie ştiut că Alexandru cel Mare a fost refuzat 
politicos de locuitorii Efesului când s-a oferit să renoveze minunea lumii Antice, Templul Artemisei (ce a ars chiar 
în ziua naşterii sale) şi atunci s-a adresat localităŃii înfrăŃite cu Efes - Priene, care nu era aşa de arogantă. În Priene, 
Alexandru cel Mare şi-a ridicat o casă lângă Templul Marii Mame Cybele; pe atunci, aşezarea avea 4000 de 
locuitori (în secolul I a fost statuat acolo pentru prima oară cuvântul “evanghelie”, însemnând “bună vestire”). Timp 
de peste un deceniu, şeful propagandei oficiale a lui Alexandru cel Mare a fost apropiatul lui prieten Gherga (în 343 
- 340 î.C. au fost şi colegi la Şcoala unde le-a predat Aristotel, în Mieza 40,38 lat. N, 22,04 long. E / acum oraşul 
Aromân Naousa din N Greciei), menŃionat special ca Gergithius în lucrarea având denumirea “Gergithios” de către 
cronicarul contemporan lor Clearchus din Soli / Cipru - care cunoştea neamurile Gherga de spiŃă regală, urmaşi ai 
Troianilor, din acea Insulă - ce în 320 î.C., după moartea împăratului, a descris viaŃa la Curtea celui mai mare 
Imperiu din istoria de până atunci a omenirii; e de ştiut că profesorul Aristotel a scris pentru Alexandru “Arta de a fi 
rege” (lucrare ce din nefericire n-a supravieŃuit timpului), o vorbă a sa fiind: “fiecare geniu are o doză de nebunie”. 
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Alexandru cel Mare obişnuia să ia deciziile importante împreună cu generalii lui iar în acea suită prezenŃa Gherga a 
fost constantă, eficacele rezultate fiind evidente (printre reuşite fiind şi impunerea unor ritualuri neobişnuite - 
obligatorii inclusiv apropiaŃilor împăratului - ceea ce a şocat, ca îngenuncherea în faŃa “regelui regilor” Alexandru 
cel Mare şi sărutarea mâinii aceluia). Ulterior, Grecul Athenaues 170 - 224 din colonia Naucratis (întemeiată în 
Delta Nilului de foştii mercenari Cariani), prin “Cina învăŃaŃilor” a explicat că în 354 î.C. - pe când domnea Filip, 
tatăl lui Alexandru cel Mare - mama lui Gergithius a fost invitată din Cipru în Macedonia, în anturajul prinŃesei 
Persane Barsine, refugiată acolo cu familia ei, consemnând că în carul frumoasei prinŃese obişnuit erau doar ele 2, ea 
fiind curteana cea mai apropiată: ajuta prinŃesa la car să urce şi să coboare, servindu-i ca “scară”; Barsine 363 - 309 
î.C. a fost amanta lui Alexandru cel Mare, născându-i în 327 î.C. primul fiu, pe Heracles (stabiliŃi în Pergam / 
Anatolia, Barsine şi Heracles au fost executaŃi în 309 î.C. de pretendenŃii la împărŃirea Imperiului). În 2007 - prin 
“Panorama lumii clasice” - Britanicii Nigel Spivey şi Michael Squire au scris: “Unele relatări despre Alexandru 
menŃionează că acest puternic conducător era în realitate mai degrabă scund şi deloc impunător. Pentru un autocrat 
de succes însă, promovarea unei imagini favorabile a fost întotdeauna mai importantă decât aspectul său real. 
Plutarh susŃinea că Alexandru era profund implicat în acest proces. Suprapunerea aspectului său real cu portretul 
care i se făcea demonstrează cât de eficientă a fost promovarea artistică de care a avut parte. Imaginea proiectată a 
lui Alexandru cel Mare a fost pentru acel timp o noutate”. ContribuŃia propagandistului Ghergan la aceasta a fost 
hotărâtoare; rolul său n-a fost doar către mediul extern pentru reclama imperială, ci şi în mediul intern, de încurajare 
pentru unele acŃiuni imperiale. Mort în 323 î.C. la Babilon, Alexandru cel Mare a fost îngropat după cum a cerut, în 
Egipt, într-un sicriu de aur. În atâŃia ani de neîntrerupte campanii militare au fost parcurşi mii de km, în regiuni şi 
condiŃii extrem de grele, fără să fi pierdut vreo bătălie. Marele vis a fost întemeierea unui stat mondial, unitar politic; 
unele din zecile de oraşe înfiinŃate atunci s-au menŃinut până azi ca importante centre sociale şi economice. În 1896, 
Britanicul William Crooke în lucrarea “Folclorul din India Nordică” a indicat un ecou despre propagandistul 
imperial Gergithius, la peste 2 milenii după prezenŃa aceluia în N Indiei: “Musulmanii fac legătura dintre Ilie şi 
protectorul apelor Khizr. O legendă îl prezintă pe Khizr ca din familia lui Noe iar alŃii îl corelează cu Sfântul 
George, adică Gherghis / Ghergis din Siria, care - conform tradiŃiei musulmane - a fost trimis în timpul Profetului 
să-l convertească pe conducătorul Mosulului; însă culegătorul Husain mi-a spus că a fost general în armata lui 
Alexandru cel Mare”.  
 

Cultul Ghergan 
 

Cultul Ghergan - agricol, “Georgic” - s-a manifestat îndeosebi în religiile monoteiste mozaică prin Ilie (de 
pe Valea Gherka din łinutul Galilean al Gherghe-seilor), creştină prin Sfântul Gheorghe şi musulmană prin 
profetul Khidr / Khizr, ce distribuia ritualic portul Khirqah. Cultul Ghergan simboliza o atitudine religioasă şi nu 
era limitat la Ńărani sau la mediul rural, ci îi cuprindea pe cei trăind în contact direct cu “Mama Natură” Gherga, 
fiind ca o continuare - cu variaŃii - a credinŃei manifestată Antic de pildă şi prin venerarea Baal / Bel (care a preluat 
un set de însuşiri de la Gherga). Istoricul Sirian Hassan Haddad în 1969 a explorat respectivele dimensiuni, 
reflectate îndeosebi prin cei 3 sfinŃi / fiecare religie mare monoteistă având câte un exponent: 

Prorocul / profetul Ilie (cu prenumele având semnificaŃia “Al cărui Dumnezeu e JHWH” / Tetrada 
însemnând Iahve / Iehova), înălŃat la cer cu o căruŃă de foc, este atipic în Biblie - faŃă de toŃi ceilalŃi - fiind printre 
creştini cel mai popular personaj din Vechiul Testament; încurajat de soŃie, la început el se închina lui Baal / Bel, 
fertilul stăpân al fulgerelor, însă prin râvnă a ajuns un virtuos slujitor al Domnului (e de ştiut că şamanismul de la 
începuturi găsea divinitatea supremă ca patronând furtunile, în vechime spiritele invocate fiind considerate ca uneori 
coborând - inclusiv asupra oamenilor - sub forma trăznetului / cei morŃi aşa fiind îngropaŃi cu onoruri ca şamanii, 
căci cumva au fost “aleşii” cerului). 

Sfântul Gheorghe era foarte respectat de populaŃiile ocupate cu agricultura (Gheorgoi în Greacă sau Felahi 
în Arabă), numele său prinzând celebritate mai ales ca o divinitate a Ńărănimii; de pildă în Antiochia 36,12 lat. N, 
36,09 long. E / azi Antakya din Turcia, existau vechile altare închinate lui Zeus numit Georgos - fermierii 
practicând sacrificiile pentru fertilitate în 6 XII - iar anterior altarele lor erau închinate lui Belus Georgeus, 
menŃionat de textele Ugarite din secolul XIV î.C. (ştiut de mult şi în Babilon, unde împăratul Nimrod, văr primar cu 
Gherghe-seu / Gherga, a încercat ridicarea Turnului Babel). 

Coranul l-a plasat pe Khidr / Khudr, fratele lui Ilie, ca domnitor veghetor peste Ńinutul soarelui de la 
miezul nopŃii - unde se întâlneau cerul cu pământul şi nu era în vigoare obligaŃia rugăciunii rituale de seară - în 
cosmologia lui Avicena respectiva dimensiune fiind explicit polară, Hiperboree. Al Khidr sau Khidar / Khadir - 
poreclit “omul verde”, azi pentru musulmani culoarea respectivă fiind semnificativă - încarna pronia cerească, ca 
mediatorul ce împăca extremele şi rezolva antagonismele fundamentale pentru a asigura dezvoltarea omului (în N 
Indiei era respectat ca zeitatea fluviilor, domnind şi asupra vegetaŃiei, inclusiv asupra cânepei Indiene); de pildă, la 
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N de Nazaret, şiiŃii Nazerini din Siria - care au adaptat în mileniul I Cultul Ghergan din mileniile anterioare - îl 
venerează îndeosebi şi acum, prin excelenŃă, considerând că toŃi profeŃii trebuie să fie într-o oarecare relaŃie cu el 
(identificat ca Ilie de Evrei şi ca George de creştini).  
 

 
Khizr şi Ilie la Fântâna VieŃii 

 
Cei 3 prestigioşi reprezentanŃi ai Cultului Ghergan - Ilie din Valea Gherka, eroul Gheorghe şi fratele 

Khadir al lui Ilie din łinutul Gherghe-seilor, cei mai recenŃi pe scara istorică în domeniul religios - au urmat 
aceleaşi atribute legate de fertilitate, putere, viaŃă şi moarte, ca de exemplu:  

Tema centrală este a celui care veghează puterile fertilizante ale naturii, putând aduce vigoare unde e sterp. 
SemnificaŃia caracterului rustic s-a potrivit calendarului activităŃilor agricole şi aducerii ploilor (practică specifică 
şamanilor), cum de pildă a procedat fiul lui Antioch, Seleucos 358 - 281 î.C. - unul dintre foştii generali ai lui 
Alexandru cel Mare - care a întemeiat Imperiul Seleucid: a instaurat în anul 300 î.C. pe Muntele Aqra 35,57 lat. N, 
35,58 long. E (Kasios / Casius din N Ugaritului, azi graniŃa Siriano-Turcă), ce era muntele sacru al lui Baal / Bel 
încă pe timpul Hurianilor / HuriŃilor, sărbătoarea din 23 IV, rămasă până acum ca data de aniversare a Sfântului 
Gheorghe; el şi-a şi instalat capitala Imperiului la poalele acelui Munte, în aşezarea Antiochia de pe Râul Orontes 
36,12 lat. N, 36,09 long. E, unde patrona Georgos. (Grâul ca aliment de bază la mulŃi e simbolul hranei esenŃiale şi 
al nemuririi, spicul de grâu figurând drept simbol al învierii - folosirea grâului fiert sub formă de colivă arătând că 
şi în ritualurile de înmormântare grâul are semnificaŃia de sămânŃă regeneratoare, simbolizând renaşterea - grâului 
dintotdeauna atribuindu-i-se o origine divină, sacralitatea sa fiind prin transcendenŃa ce coboară pe pământ; 
ortodocşii sfinŃesc grâul cu litie - adică procesiune religioasă pe câmp - la 23 IV, denumirea Română pentru grâul 
tare fiind: “ghircă”). Pe de altă parte, prorocul Ilie - celebrat în 20 VII - avea un control absolut asupra fulgerelor şi 
precipitaŃiilor iar fratele său, profetul Khidr / Kadir, provoca furtunile prin călărit straşnic. 

 Militantismul şi forŃa lor de sacrificiu sunt înfăŃişate prin armele ce mereu le-au avut (Ilie manevrând 
focul, Gheorghe o sabie, Khidr o lance), ei fiind cei mai războinici dintre toŃi, un alt simbol specific Cultului 
Ghergan fiind asocierea exponenŃilor săi cu formele naturale, fraŃii împărŃindu-le - înălŃimile-Ilie şi apele-Kadir - 
fiind preluat numele lui George-Gheorghe la botezarea unora din acelea; e interesant că în iconografia ortodoxă, 
Sfântul Gheorghe este preponderent reprezentat cu lancea / sabia lui fiind mai evidentă doar în apus. 

Combinarea celor 2 poli (cer - pământ, respectiv agresivitate - pasivitate) nu este obişnuită în istoria 
religiilor, fiind originală, vag regăsită doar în vechea mentalitate Egipteană a păstrării echilibrului dintre contrarii: 
aparŃine Cultului Ghergan; de altfel, conceptul a fost prezent de la momentul iniŃial al formării numelui, clar redat 
de cele 2 silabe ale numelui Gherga: Gher-Ga. Ca şi alternanŃa dintre zi şi noapte sau a anotimpurilor, ciclul vieŃii 
şi al reînvierii a fost demonstrat atât de parcursul activităŃilor celor 3 faimoşi sfinŃi, cât şi de destinul lor: ei sunt 
eterni, o dovadă a divinităŃii lor.  

“Obiceiul pământului” s-a concretizat în scris prin “Nomos Georgikos” - legea rurală emisă de către 
împăratul bizantin Heraclius, care a domnit între 610 şi 641, rămas în memoria populară a Vlahilor ca “împăratul cel 
bun” - după cum a observat Dr. Titus Filipaş, de la el titulatura conducătorilor Romaniei schimbându-se din 
Augustus în Basileu (împăratul a schimbat limba oficială a Imperiului din Latină în Greacă). Heraclius era dintr-o 
familie Armeană din Capadochia - înrudită cu Gregorie pe linia mamei - şi a întemeiat dinastia ce i-a purtat numele, 
în exercitarea puterii fiind înconjurat de Gheorgani, ca de exemplu Gheorghe, comandantul districtului militar 
Armeniacum, care a luptat în 627 lângă Ninive cu succes pentru Imperiu împotriva armatei Perşilor deoarece aceea, 
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împreună cu Avarii, a atacat Constantinopolul în anul precedent sau Gheorgu / George, prolificul poet cunoscut 
drept “Pisidianul”, prietenul împăratului şi al lui Sergiu, patriarhul Constantinopolului 610 - 638 (promotorul 
monotelismului, ce afirma că Isus a avut 2 firi - divină şi umană - dar o singură energie), care a fost arhivarul 
catedralei Sfânta Sofia din capitala Imperiului şi autorul primului acatist din lume, dedicat Fecioarei Maria; printre 
cărŃile sale au fost Campania lui Heraclius împotriva Perşilor din 622, Avarica din 626, Heraclias din 627, 
Cosmologia, etc. Gheorghius / Grigore - fiul vărului lui Heraclius - care guverna Nordul Africii din Cartagina 
pentru Imperiul Bizantin (cu care Maxim Mărturisitorul era bun prieten) s-a revoltat în 646 - 647 împotriva tânărului 
împărat Constantin Bărbosul / rudă a sa, care conducea din 641 în Constantinopol şi a uzurpat tronul declarându-se 
împărat, însă a murit într-o confruntare cu Arabii în N Africii, de atunci acea parte a lumii fiind preluată de 
musulmani. 
 

 
Catedrala Sfânta Sofia 

 
La momentul emiterii “Nomos Georgikos”, deoarece pluguşorul - ce numai zgâria pământul - a fost 

înlocuit cu plugul mare ce făcea brazde, în Imperiu (în locul vechilor proprietăŃi Antice) a fost introdus sistemul de 
ferme al Ńăranilor liberi care îşi plăteau impozitele către stat şi permiteau ca armata prin recrutări locale să fie 
operaŃională peste tot, ceea ce a adus schimbările sociale necesare intrării în Evul Mediu; codul respectiv agrar trata 
85 de situaŃii legate de cultura pământului şi a inventariat toate populaŃiile la care se aplica atunci, fiind apoi de 
referinŃă timp îndelungat (şi după dispariŃia Imperiului Bizantin), inclusiv în łările Române de la N Dunării: aşa 
cum primul cod de legi din lume - cel al lui Manu, din Bazinul Ghaggar - prevedea pedepse aspre celor care îi 
încălcau prevederile, “Nomos Georgikos” stipula norme bizantine clare de reglementări, respectate Medieval de 
creştini. 
 

Creştinismul 
 
Legătura biblică Gherga este prezentă în scripturi de la prima carte (Facerea / Geneza) până la ultima carte 

(Apocalipsa); după exorcizarea efectuată la Ghergasa de către Isus, Gherga s-a distins printre primii misionari 
creştini. Primele grupări creştine n-au fost în actualul Israel, ci printre Grecii din Imperiul Roman. Cartea CărŃilor / 
Biblia menŃionează la sfârşit prin Sfântul Ioan Teologul, adică apostolul Ioan (care scria din exilul de pe Insula 
Patmos 37,19 lat. N, 26,30 long. E din largul Cariei) cele 7 biserici ale revelaŃiei existente în jurul regiunii 
Anatoliene Caria, populată de Gherga - alfabetic la Efes, Filadelfia / azi Alaşehir 38,21 lat. N, 28,31 long. E, 
Laodicea 37,50 lat. N, 29,06 long. E, Pergam, Sardis, Smirna / Izmir, Tiatira - toate conducând câte un episcopat 
respectiv lor; e de remarcat că în cele 7 locaŃii erau grupări / comunităŃi creştine, nu construcŃii de catedrale, plasate 
în Misia, Lidia şi Pisidia, adică în jurul nucleului dur al GherghiŃilor rămas atunci în Caria. 
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Cele 7 biserici 

 
Fecioara Maria (ridicată la cer când avea aproape 69 de ani) şi-a trăit bătrâneŃea ca văduvă lângă Efes, într-

un sălaş de pe Muntele Koressos 37,54 lat. N, 27,20 long. E, ce e loc de pelerinaj azi - fiind sprijinită acolo de 
apostolul Ioan, supravieŃuitorul după Cina cea de Taină, toŃi ceilalŃi 11 apostoli murind violent - după care s-a întors 
pentru ultimele Sale clipe în Israel; brâul Ei se află acum păstrat la Mănăstirea Ortodoxă Sf. Gheorghe 34,46 lat. N, 
36,16 long. E din Siria şi e singura femeie numită direct în Coran. (Brâul şi piesele vestimentare din grupa sa - ca 
brăcinarul, cingătoarea, etc. - îşi trage simbolismul din asemănarea cu cercul, semnificând ataşamentul, fidelitatea, 
puterea, curajul, prestigiul, pregătirea pentru îndeplinirea unei înalte misiuni sau fapte eroice: e un semn al 
protecŃiei, ocrotirii şi apărării; funcŃiile magice ale brâului ocrotitor se manifesta prin prezenŃa sa în diferite acte, de 
la înfăşatul copilului la naştere şi brâul nupŃial, până la punerea sa în timpul descântatului ori ghicitului, prin culorile 
lui vărgate având legături cu curcubeul). Tot cu cei 2 în Efes pentru scurte perioade au fost şi alŃi apostoli în tranzit, 
acolo retrăgându-se - după ce şi-a încheiat deplasarea din Galia, la S de Ghergoa / Ghergovia - şi “apostolul 
apostolilor”, Maria Magdalena (despre care în evanghelia apostolului Filip descoperită în Manuscrisele de la Nag 
Hammadi / Chenoboskion de pe Valea Nilului 26,03 lat. N, 32,15 long. E, lângă aşezarea Gherga, care l-a însoŃit pe 
apostolul Andrei în Dobrogea - ei şi Petru, primul papă, fiind din fosta capitală a Regatului Gheşurit, al 
Gherganilor din Galileea - scria că se săruta des pe gură cu Isus în public); Maria Magdalena şi apostolul Ioan au 
fost îngropaŃi pe Dealul Ayasuluk din Efes, ce pentru creştinismul timpuriu a devenit centrul de putere răsăritean, 
aşa cum Vaticanul a ajuns centrul de putere apusean. Impunerea creştinilor în zonă n-a fost simplă: prezenŃa în Efes 
a apropiaŃilor lui Isus - Mama Lui / Fecioara Maria, femeia lui / Maria Magdalena, prietenul Lui / apostolul Ioan, 
împreună cu însoŃitorii lor - a determinat apariŃia celor 7 biserici / episcopate ce înconjurau Caria (cea mai religioasă 
şi cea mai bogată regiune Anatoliană); pe de altă parte, lucrarea lui Celsus “Doctrina adevărată” - probabil începută 
de Celsus 45 - 117 / primul guvernator localnic al provinciei Romane Asia şi al cărei manuscris făcea parte din 
Biblioteca Celsus ridicată de fiul său în Efes (a treia ca mărime din lumea acelor timpuri, după cele din Alexandria şi 
Pergam) - combătută de Sfântul Irineu care în 178 s-a mutat din vecina Smirna în Galia, la Lyon 45,45 lat. N, 4,50 
long. E, apoi de alŃii / ca teologul Origen, care a scris despre Celsus că trăia din vremea împăratului Roman Nero 37 
- 68, afirma că Evreii au fost sclavi fugiŃi din Egipt, a ridiculizat ritualul circumciziei lor şi faptul că nu consumă 
porc, etc. (Enciclopedia Evreiască apreciază concordanŃa afirmaŃiilor lui Celsus cu ale Talmudului despre Isus, că s-
a născut din adulterul tinerei Ńesătoare Evreice Miriam / Maria cu soldatul zis Pantera din Sidon / Liban - care a 
luptat pentru Romani şi a murit în Germania - de aceea împreună cu pruncul fiind izgonită de soŃul ei tâmplar în 
Egipt, unde Isus a învăŃat vrăjitoria, prezentându-se la întoarcerea în Galileea ca un zeu: Celsus nu credea în 
divinitatea lui Isus, considerându-i acŃiunile ca inspirate din mitologia Greacă, dând dreptate Evreilor că au refuzat 
acceptarea lui Isus; de altfel - datorită legiunilor Romane - şi în spaŃiul Dac au ajuns ca militari, colonişti sau 
comercianŃi mulŃi din zona N Canaanită populată de Gherghe-sei, stabiliŃi inclusiv în Banat şi Oltenia, ceea ce au 
fost legături istorice directe între ceea ce azi sunt Israel şi România). Celsus a scris că Isus a avut un anturaj nedemn 
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pentru un zeu, format doar din puŃini adepŃi - câŃiva pescari şi colectori de taxe - de condiŃie modestă, din mediul 
rural, pe care i-a învăŃat un fapt reprobabil, anume să cerşească iar Învierea a fost relatată de o isterică (cu scopul 
impresionării altora) pentru a creşte şansele de cerşit ale grupului, ai cărui membri se înfăŃişau săraci; el a acuzat 
Evreii şi creştinii de “separatism” - inclusiv prin aroganŃa înŃelepciunii lor “superioare”, inspirată de fapt de la 
înŃelepŃii Antici - argumentele sale fiind istorice, filozofice şi logice, ca de pildă că minunile înfăptuite de Isus erau 
poveşti (observând acea practică în Noul Testament, de exemplu în epistola lui Pavel către Tit 1:14 “să nu dea 
ascultare basmelor iudaiceşti”), că înaintea lui Isus învieri au mai avut Pitagora, Zamolxis, ş.a., că propaganda nu era 
spre elita socială formată din oameni “deştepŃi” şi “buni”, ci doar printre “ignoranŃi” şi “păcătoşi”, că Isus înviat s-a 
înfăŃişat doar adepŃilor, nu şi persecutorilor, etc., Celsus făcând apel către creştini să-şi abandoneze izolarea şi să 
contribuie la bunăstarea socială prin servicii active. Creştinismul s-a dezvoltat pe traseul avut anterior de Gherga; 
harta primelor aşezăminte arată aceasta (creştinii au transformat în biserici Templele GherghiŃiei / denumite 
“Metroon” în lumea Greco-Romană); de pildă, nepotul lui Constantin cel Mare 272 - 337, împăratul Iulian Apostatul 
331 - 363 - care în 351 a abandonat creştinismul - în 362 a pedepsit cu moartea 2 creştini care au profanat un 
Metroon / Templu al Marii Mame). 
 

 
 

Răspândirea creştinismului cu ajutorul Gherga - prin regiunile unde trăiau în timpurile acelea - a avut ca 
antecedent (conform Lexiconului Sanscrit) vechea credinŃă Hiperboree din timpul Potopului, ştiută drept Kriştaia, în 
Dumnezeul Kristihan, simbolizat prin vulturul bicefal numit Krişta şi crucea denumită Kristi; printre alŃii, şi 
cercetătorul American Gene Matlock a studiat cu pasiune în 2006 străvechea difuzie Hiperboree din Altai, ca fiind 
creatoarea aspectelor religioase aşa cum au ajuns până în prezent în lume, printr-o zonă centrată pe Tuva, unde de 
pildă şi acum se cântă adânc din gât în stilul Kar-gy-ra / Kargyra, în mileniul IV î.C. preotul Garga ajungând în N 
Indiei de pildă să aleagă pentru avatarul lui Vişnu numele de botez Krişna, acela la început fiind des prezentat în 
asociere cu crucea preluată apoi de CelŃi (ca observaŃie: în răsăritul Panonic, interesantă este asemuirea onomastică 
a Crişanei / Krişanei, regiunea învecinată Nordic Banatului, cuprinzând Bihorul). 
 

 
Prima difuzie culturală 
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În secolul III, un sfert din populaŃia Imperiului Roman a fost decimată de epidemii; creştinii au făcut mai 
bine faŃă, considerând îngrijirea bolnavilor o datorie religioasă, spre deosebire de păgâni, care îi abandonau pe cei 
bolnavi, deşi unii ar fi putut supravieŃui. InflaŃia monetară ce a urmat a dus la dezordini sociale, pe acel fond în 
secolul IV împăratul Constantin întărind Imperiul prin legiferarea creştinismului şi mutând capitala pe locul unde e 
actualul Istanbul. Conceptul politeist păgân s-a perpetuat în creştinism prin canonizări (adică glorificări), sfinŃii - cei 
respectaŃi / cinstiŃi ca exemplari - fiind tot mai numeroşi în sinaxar, ca o victorie parŃială a monoteismului asupra 
politeismului. În prezent, cei mai mulŃi Ghergani sunt creştini. 
 

Sfântul Gheorghe 
 
Gherga a continuat, din Antichitate şi Evul Mediu până în cele mai recente vremuri, să se manifeste harnic 

şi religios. Un exemplu este al războinicului Anatolian popular cunoscut drept Gheorghe, născut în 275 - devenit 
sfânt creştin - rămas orfan după tatăl său nobil din Capadochia, ofiŃerul Gerontius, având mama numită Polychronia 
provenind din bogata familie Galileeană Anici, decapitat la 23 IV 303 în Nicomedia / azi Izmit, de către Balcanicul 
împărat DiocleŃian (născut la Split 43,30 lat. N, 16,26 long. E / CroaŃia, care conducea Romanii după model Persan), 
pentru că între convertiŃii la creştinism a determinat-o şi pe împărăteasa Alexandra s-o facă, prin intermediul 
discipolilor slujitori creştinaŃi ai ei. Moaştele sale au fost risipite mai târziu, între care o bucată a craniului se află azi 
în Mănăstirea BănăŃeană Sângeorge din Birda 45,25 lat. N, 21,20 long. E, judeŃul Timiş / construită în 1485 de 
Iovan, ultimul despot Sârb din dinastia Brancovici, imediat după moartea vărului său primar Vuk Grgurevic / 
“Lupul Grgur” (transfer făcut pentru ascundere de musulmani), uneltele cu care a fost torturat Gheorghe fiind 
Ńinute de CopŃi în Egipt. Alăturându-se armatei imperiale Romane şi parcurgând rapid ierarhia militară până a ajuns 
general, cel care a devenit Sfântul Gheorghe s-a făcut remarcat prin faptele de arme. În ciuda decretului împotriva 
creştinilor (emis de împărat după ce în 302 a consultat Oracolul din Milet), Gheorghe a ales să-şi mărturisească 
public credinŃa creştină. Din porunca împăratului, cel care a ajuns Sfânt a fost întemniŃat şi supus torturii (în cele 
mai cumplite forme, spre a fi exemplu tuturor) pentru a-şi renega credinŃa; lovirile cu suliŃa, lespezile de piatră 
aşezate pe piept, trasul pe roată, groapa cu var, încălŃămintea cu cuie, băutura otrăvită, bătaia cu vene de bou şi toate 
celelalte torturi n-au reuşit să-l facă să renunŃe la credinŃa sa. Martorii suferinŃelor lui Gheorghe, uimiŃi de puterea 
sa de a îndura durerea, au părăsit vechea credinŃă, îmbrăŃişând creştinismul. Respingând oferta împăratului - de a 
renunŃa la creştinism pentru a deveni garda lui personală - s-a ajuns la decapitarea lui Gheorghe. O verişoară după 
tată a Sfântului Gheorghe, cunoscută drept Sfânta Nina, a creştinat începând din 319 Iberia Caucaziană - de atunci 
“łara Lupilor” consolidându-şi numele de Georgia / Gurji-stan. În conştiinŃa populară Românească, Gheorghe este 
unul dintre cei mai prezenŃi sfinŃi, numeroase biserici având hramul său. Sfântul Gheorghe este ocrotitorul Armatei 
Române, patronul Banatului dar şi al Etiopiei, Maltei, Palestinei, Portugaliei, Greciei, Muntenegrului, Serbiei, 
Lituaniei, etc.; ca simbol puternic, crucea sa constituie steagul Georgiei, Angliei, etc. iar imaginea Sfântului 
Gheorghe este prezentă de pildă pe steagul Moldovei trimis de voivodul Ştefan cel Mare 1433 - 1504 la Mănăstirea 
Zograful de la Muntele Athos (fiind şi patronul Moldovei). Numele are legătură cu denumirea Antică a 
cultivatorului: în Greaca veche Gheorghe însemna agricultor doar din timpul lui Platon iar Gherga e mult mai 
vechi, Gheorghe derivând din Gherga. 
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Monumentul Sf. Gheorghe în Timişoara 

 
Spre deosebire de versiunea ortodoxă, inspirat de studiul din 1788 despre declinul Imperiului Roman al 

istoricului Britanic Edward Gibbon şi contrariat că Vaticanul - prin papa Gelasius / Berber Algerian, în baza unui 
decret din 382 - l-a canonizat pe Gheorghe, lexigograful Britanic William Smith în “DicŃionarul mitologic şi 
bibliografic greco-roman” din 1844 a notat: “Gheorghe / George din Capadochia a avut un caracter urât, era 
persecutor şi eretic, insinuându-se pe lângă patriarhul Atanasie al Africii în Alexandria / Egipt, apoi fiind izgonit. Se 
poate admite că parŃial imoralitatea lui a fost agravată de spiritul partizan al unor istorici ecleziali datorită 
arianismului său (care susŃinea că Isus şi Dumnezeu sunt fiinŃe diferite) dar e greu de crezut că invectivele acelora au 
fost fără fundament consistent. Conform istoricului păgân Ammianus - contemporan cu el - s-a născut în Epiphania / 
fostul Oiniandos din Cilicia, azi Gozeneler 36,58 lat. N, 36,07 long. E, considerat însă din Capadochia (după tatăl 
său, care a fost cioban). Sfântul Grigorie Teologul din Nazianz / Capadochia 38,23 lat. N, 34,22 long. E afirma că 
era dintr-o familie rea; cel mai discreditat a fost pentru ocupaŃia înjositoare: era un parazit, lipit de cei cu stare, ’unul 
care s-ar vinde pe sine pentru nimic’. A obŃinut funcŃia de tribun militar pentru aprovizionarea cu carne de porc a 
armatei dar prins cu înşelăciunea a fost despuiat de câştig şi a fost mulŃumit să scape fără pedeapsă fizică; apoi a 
rătăcit prin diverse locuri - conform lui Grigorie - până a ajuns în Alexandria / Egipt, unde s-a oprit şi a început să 
facă ticăloşii. A mituit nişte eunuci cu influenŃă în Constantinopol la curtea viitorului împărat ConstanŃiu - fiul lui 
Constantin cel Mare - pentru a fi încasatorul veniturilor creştinilor, Atanasie numindu-l speculant. Până în acel 
moment n-a apărut a fi creştin ori cu vreo altă înclinare religioasă, patriarhul notând că mai degrabă era idolatru, 
fiind interesat doar material de creştinism. Un semi-arianism era patronat de împărat (care avea respect pentru cei ce 
venerau Zeitatea Pământului) şi George a devenit un susŃinător zelos al arianilor, ca de exemplu participând la 
întâlnirile din Seleucia şi Constantinopol. Conform lui Socrates Scolasticul - autorul lucrării ’Istoria bisericească’ - 
şi istoricului creştinismului Sozomenos din Gaza, arianii întâi i-au oferit lui Grigore din Capadochia funcŃia de 
patriarh al Africii (loc devenit vacant datorită expulzării lui Atanasie), însă acela de-a lungul anilor 339 - 346 cât a 
servit nefiind popular şi nu prea harnic în sprijinirea arianismului, Consiliul din Antiochia a decis în 354 ca mult-
supusul George, gata oricând pentru orice impuneri fiscale, în general fără scrupule, să preia funcŃia; Atanasie a 
remarcat acceptul lui George ca sperând câştig, exprimându-se în sensul că acela a fost ’angajat’ să fie patriarh. 
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Comandantul African Heraclian a fost trimis de ConstanŃiu pentru a dobândi sprijinul păgânilor din Alexandria la 
alegerea lui George şi acela a reuşit, promiŃând localnicilor toleranŃă religioasă, însă o persecutare a partizanilor 
trinităŃii (care susŃineau monoteismul Sfintei Treimi) a început în Postul Mare din 355, când unii credincioşi au fost 
deposedaŃi de bisericile lor: Sebastian, comandantul trupelor din Egipt, a expus public câteva călugăriŃe goale în faŃa 
unui mare foc, pentru a renunŃa la credinŃa lor; după sosirea lui George în Alexandria prigoana a fost mai cruntă, 
prin jefuirea văduvelor şi orfanilor, mai mulŃi bărbaŃi fiind aşa de dur bătuŃi cu ramuri proaspete de palmier pline de 
ghimpi încât le-a trebuit mult pentru recuperări iar unii nu şi-au mai revenit, multe virgine şi 30 de episcopi 
ajungând a fi exilaŃi în Marea Oază, câŃiva chiar murind pe drum. Atanasie a scăpat şi a rămas ascuns până la 
decesul lui George (acela împreună cu camarazii săi la început au refuzat să-i lase pe creştinii cu care erau în 
dispută ca să-şi îngroape morŃii, ’stând ca demonii pe morminte’, după cum a afirmat teologul Sirian Theodoret); 
faptele au dus la o revoltă, partizanii trinităŃii voind să-l ucidă, el scăpând prin fuga la împărat iar credincioşii 
recuperându-şi bisericile pentru scurt timp, căci un trimis al Constantinopolului a pedepsit vinovaŃii şi George s-a 
întors, conducând mai tiranic pe cei ce îndrăzneau în zadar să i se opună: a amărât acel numeros grup conservator iar 
rapacitatea şi servilismul faŃă de curte i-a ofensat pe toŃi. George a sugerat împăratului ConstanŃiu să pretindă chirii 
pe clădirile publice şi să fie administrate nemilos, acuzând mulŃi localnici de nesupunere la ordine; grijuliu faŃă de 
propriul venit, a căutat să obŃină monopolurile salpetrului (folosit ca îngrăşământ), mlaştinilor de unde se obŃinea 
papirusul, salinelor şi pompelor funebre din Alexandria. Luxul şi aroganŃa lui au mărit ura împotriva sa; a iritat când 
a exclamat în faŃa unui splendid templu: cât va mai rezista acest cavou? Dar provocarea maximă a fost la un templu 
solar părăsit (încă apreciat de băştinaşi) când a decis să ridice acolo o biserică: creştinii care curăŃau locul au găsit 
într-un cotlon ustensile sacre, statui, cranii umane, etc. şi le-au expus, ceea ce a enervat comunitatea, mai ales că 
atunci s-a întâmplat moartea împăratului ConstanŃiu - decedat în 3 XI 361 - veştile fiind că urma Iulian Apostatul la 
domnie (a fost ultimul împărat Roman necreştin), ceea ce i-a determinat pe autohtonii păgâni la insurecŃie. George - 
ale cărui represalii au fost sistematic direcŃionate împotriva tuturor aflaŃi împotriva lui - atunci prezida un sinod ce 
tocmai a silit dizidenŃii să-şi condamne opiniile; răsculaŃii au pătruns în biserică, l-au târât afară şi l-ar fi omorât 
dacă autorităŃile nu l-ar fi salvat, el - aparent ca să-şi satisfacă inamicii - intrând la închisoare, însă câteva zile mai 
târziu, în 24 XII 361, aceia au năvălit acolo: l-au legat pe o cămilă, au făcut o paradă cu el prin oraş, apoi l-au tranşat 
şi i-au ars rămăşiŃele. Deşi fostul patriarh Atanasie - care în 367 s-a remarcat prin cererea de distrugere a 
documentelor vechi, ce deranjau - l-a descris ca grosolan şi ignorant, cel puŃin în teologie, George a lăsat o 
splendidă bibliotecă, ce împăratul Iulian a poruncit să-i fie adusă pentru uzul său personal (în trecut - pe când era în 
Capadochia - a împrumutat unele cărŃi de la George şi ştia ce valori a avut). Ura generalizată împotriva lui George 
s-a evidenŃiat prin lipsa oricărei încercări de salvare a sa (asasinii aparŃinând lui Atanasie au fost totuşi ulterior 
instigaŃi de ariani); Sozomenos a crezut că acel linşaj a fost un act spontan. E dificilă justificarea introducerii 
odiosului George printre sfinŃii creştini; identificarea Sfântului Gheorghe cu patriarhul Africii a fost viguros 
contestată de unii, mai ales că ’gesturile’ sale au fost respinse ca apocrife - scrise de eretici - iar cu trecerea timpului 
au fost produse ’acte’ absurde, considerate de neîncredere: Sfântul Gheorghe, apărut ca profan din Capadochia, a 
fost făcut militar al lui DiocleŃian, sub care a suferit martiriul, suferinŃele sale fiind probabil inspirate din 
multitudinea celor avute cu ocazia episodului închisorii (Atanasie a fost adversarul său şi oraşul Alexandria a 
devenit împărăteasa Alexandra - soŃia lui DiocleŃian - convertită şi martiră). Povestirea omorârii dragonului a apărut 
mai târziu, monstrul fiind personificarea fugarului Atanasie în vecina Libie. Sfântul Gheorghe a fost ştiut printre 
Greci ca Victoriosul, despre care se spunea că a susŃinut de fapt primii cruciaŃi, fiind adorat apoi în lumea creştină”. 
Pe lângă realitatea că atunci crocodilii erau foarte numeroşi în Delta Nilului din marginea Alexandriei / capitala 
Egiptului în acea vreme (ceea ce concret ar explica apariŃia reptiliană, însă alegoric reprezentând lupta religioasă), 
au fost observaŃii şi ca ale cercetătorului David Woods în 2002, care a considerat că serviciul la armată a facilitat 
asimilarea ierarhului religios George / Gheorghe ca militar iar îngroparea moaştelor sale în Diospolis / azi Lod în 
Israel 31,56 lat. N, 34,53 long. E - unde, după cum a menŃionat în anul 515 călugărul Galilean Chiril din Beisan / 
fosta capitală Decapolis, exista Biserica bizantină Sf. Gheorghe - s-ar fi putut datora unor fideli ariani din zonă care 
le-au recuperat după masacrarea lui (e de remarcat că în Bazinul Meandrului populat de Gargari / GherghiŃi de 
milenii, lângă travertinul Pamukkale de pe o terasă a Văii Kelkit, una dintre cele 7 biserici ale revelaŃiei era 
Laodicea / fostă Diospolis, unii confundându-l pe George din Capadochia cu George din Laodicea / Israel, episcop 
arian acolo în 335 - 347, născut în anul 301 la Alexandria, de asemenea duşmănit de Athanasius / Atanasie 296 - 
373).  
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Laodicea la poalele Pamukkale 

 
Istoricii n-au ştiut că pe Prisca, nevasta împăratului DiocleŃian 244 - 311, o mai chema Alexandra iar pe de 

altă parte, Sfântul Gheorghe a fost mereu sărbătorit primăvara (niciodată iarna, aşa cum tradiŃional ar fi fost după 
martirajul African din Ajunul Crăciunului). Biserica a respins ferm alte cercetări decât cele considerate de ea 
despre Gheorghe, inclusiv pentru evitarea confuziilor, mai ales că episcopul Eusebiu al Cezareii (mort în 339), a 
afirmat că bazilica consacrată “omului de cea mai mare distincŃie” în Diospolis / Israel - aflată în jurisdicŃia sa - deja 
exista ridicată de familie, adăpostind resturile Sfântului Gheorghe iar probe ştiinŃifice ale persecuŃiei din timpul lui 
DiocleŃian au fost multe, ca de pildă: fiindcă o parte a palatului imperial din Nicomedia / Bitinia a ars în 24 II 303 - 
după ce în ziua precedentă a demolat o biserică, bănuind un complot creştin - împăratul a chinuit şi omorât mai 
mulŃi, între care l-a spânzurat pe şeful pazei, eunucul Gorgonius, celebrat de atunci ca sfânt de creştini în 12 III 
(creştinii au primit permisiunea specială a împăratului să-i ia imediat după execuŃie trupul, transportându-l la Roma, 
din 747 fiind obŃinut de Biserica Gorze 49,03 lat. N, 5,59 long. E, ce l-a mutat în FranŃa; acum în Roma, îngropat în 
Cimitirul “Între 2 dafini” din Via Labicana, Gorgonius e ştiut ca alt sfânt, la 9 IX). Pe de altă parte, lipsa existenŃei 
mormântului celui care a fost George, patriarhul Africii, ale cărui oseminte intenŃionat când au fost arse de călăi 
lângă Alexandria pe malul Mediteranei în momentul supliciului au fost amestecate cu unele bucăŃi de animale, 
păgânii în acel fel dorind a evita martirajul - ştiind de valoarea politică rezultată din obiceiul creştinilor de a colecta 
orice bucăŃică pentru slavă - denotă faptul că şi dacă au fost cumva infiltraŃi în mulŃimea de la execuŃie arianii n-au 
reuşit să salveze ceva, apa mării cărând totul.  

Primul mucenic a fost Vlahul Vlăsie, martirizat odată cu cei 40 de mucenici; de la el derivă numele care la 
început era sinonim cu cel de creştin: chiar şi azi Albanezii îi numesc pe Vlahi / Aromâni “oameni buni”; de altfel, 
Aromânii în istorie sunt menŃionaŃi documentar anterior Albanezilor, care îi denumesc pe Armâni / Aromâni ca 
“Remeri”, oamenii ce se întindeau din DalmaŃia până în Dardania (în prezent Kosova, din care a provenit gladiatorul 
Trac Spartacus 120 - 70 î.C., care a înspăimântat Imperiul Roman la fel de tare ca şi Hanibal din Cartagina, fiind 
cucerită de Romani în anul 6 şi din 284 împăratul DiocleŃian a constituit-o ca provincie separată de altele, cu 
capitala la Niş 43,19 lat. N, 21,54 long. E, în mijlocul marii păduri ce era acolo pe atunci). În catedrala 
Dubrovnikului / Raguza 42,38 lat. N, 18,06 long. E (acum oraş Croat pe coasta Dalmată, lângă Muntenegru, în a 
cărui cronică e scris că în 743 a fost puternic populat de bogaŃii Morlaci din pădurile Văii Naro), fostă localitate 
semnificativă Aromână întemeiată în 639 de refugiaŃii Vlahi din Epidaurus / Cavtat 37,38 lat. N, 23,08 long. E 
datorită năvălirii Slavilor, sunt păstrate rămăşiŃe ale patronului aşezării - o parte dintr-o mână şi din capul sfântului 
mort în 9 III 316 la Sebastia / azi Sivas, în Turcia: întâi creştinii din armată au fost băgaŃi în lacul aproape îngheŃat 
de lângă cetate, apoi li s-au sfărâmat gleznele şi în fine, au fost arşi pe ruguri. Conform tradiŃiei, dacă de la 
MărŃişorul din 1 III până în 8 III e Săptămâna Femeii, atunci în 9 III bărbaŃii consumă colăceii “SfinŃişori” şi beau 
vin în cinstea mucenicilor, care erau o ceată ostăşească strânsă din Anatolia, unul dintre cei 40 numindu-se Gorgo-
nie / Gorgonius (martiri creştini Gorgonius au fost mai mulŃi, comemoraŃi în 10 şi 11 III). La începutul secolului 
IV, Sfântul Gheorghe, Vlahul Vlăsie, mucenicul Gorgo-nie, etc. sunt printre numeroasele exemple ce leagă creştin 
Anatolia de Balcani iar Balcanii sunt legaŃi de Banat prin foarte multe, ca de pildă şi religios Medieval: Aromânul 
Iacob născut la 1568 în Raguza / Dubrovnik, şcolit la Ohrida şi Muntele Atonului / Athos, a condus creştinii 
BănăŃeni aflaŃi sub ocupaŃia otomană cu numele de ierarh Iosif pentru 3 ani din reşedinŃa unde azi e PiaŃa Sf. 
Gheorghe din Timişoara, canonizat drept sfânt de către Biserica Ortodoxă Română după 3 secole de la moartea sa în 
Partoş 45,20 lat. N, 21,07 long. E / judeŃul Timiş.  
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În rezumat, evidenŃele despre Sfântul Gheorghe, conform textelor Copte (din secolul următor martiriului 
său) de la Mănăstirea Baramus 30,25 lat. N, 30,20 long. E - cea mai veche din Valea Natron / Egipt - traduse în 1888 
de Wallis Budge de la Muzeul Britanic, sunt: “Strămoşii Sfântului Gheorghe au fost creştini din timpul lui Isus: 
’nici unul măcar să fi fost idolatru’ (adică închinându-se păgân la idoli). George a fost numit aşa după străbunicul 
lui din Capadochia. Bunicul său Ioan a fost guvernatorul Capadochiei iar tatăl său Anastasius a fost guvernatorul 
regiunii vecine Nordice, Melitene / MalaŃia; mama sa a fost Theognosta, fiica lui Dionisie, conducătorul cetăŃii 
Diospolis / Lydda, acum Lod în Israel. George s-a născut în anul 283 în capitala regiunii Melitene (azi Malatya / 
Turcia 38,04 lat. N, 38,01 long. E; în 1606 un manuscris Siriac încă menŃiona Districtul Gargaria de acolo, Dioceza 
Gargară fiind încă activă atunci). Tatăl său - născut în anul 257 - a murit când avea 36 de ani, lăsând o văduvă şi 3 
copii: George de 10 ani şi surorile lui, Kasia de 6 ani, respectiv Mathrona de 2 ani; erau extrem de bogaŃi în vite şi 
posesiuni, foarte respectaŃi în regiunea lor. Creştinul Justus, guvernatorul Palestinei, a cerut văduvei permisiunea să-
l facă pe fecior militar şi curând George a devenit comandantul unei oştiri de 5000 de oameni. Când a împlinit 20 de 
ani - adică în anul 303 - Justus a vrut să-l însoare pe chipeşul George cu fiica sa (deja îl avea asociat la guvernarea 
Palestinei), însă a murit în ajunul nunŃii. Cununia a fost amânată şi George s-a pregătit să plece la Tir (azi în Liban) 
ca să-l întâlnească pe împăratul DiocleŃian, intenŃionând să obŃină numirea ca guvernator al Palestinei; bogăŃia sa în 
acel moment era considerabilă, deoarece când Dadanius, guvernatorul cetăŃii Tir, i-a oferit în numele împăratului 50 
kg de aur ca să renunŃe (neconvenindu-i că era creştin), el i-a răspuns că are 10 tone de aur şi 20 tone de argint, pe 
lângă vite, cai şi moşii / inclusiv podgorii. Încărcat cu daruri pentru împărat şi suită, când a ajuns în Tir a fost 
dezgustat să observe închinarea păgână a curŃii Romane şi a împărŃit localnicilor ce a adus, ca să treacă la 
creştinism; întors în cetate, a relatat oamenilor săi ce a făcut, aceia rugându-l să-i lase să plece imediat, din teamă de 
represalii. George le-a plătit serviciile şi i-a eliberat, cerându-le doar să nu-i anunŃe familia (mama şi surorile lui) 
despre ce s-a întâmplat; 3 dintre ei nu l-au părăsit şi au fost martorii conflictului ce a urmat în Tir: despuiat în faŃa lui 
Dadanius, George a spus răspicat că era creştin, acela dorind să-i ştie neamul şi poziŃia în lume, conjurându-l să-i 
spună întreaga sa istorie. Când Dadanius a aflat că George era de viŃă nobilă şi a slujit armata imperială cu deosebită 
distincŃie, i-a admirat frumuseŃea şi s-a străduit să-l ademenească în serviciul său, promiŃându-i mari recompense; 
George a respins cu dispreŃ oferta şi a început să ocărască zeii păgâni, arătând cât de abominabili erau faŃă de sfinŃii 
creştini. Răbdarea lui Dadanius s-a sfârşit la rezistenŃa lui George, pe care l-a torturat fantastic, vreme de 7 ani, timp 
în care logodnica, mama şi surorile lui s-au stins. De îngroparea lui George s-a îngrijit unchiul Andrei, fratele 
mamei sale, care a demolat casa unde i-a trăit nepotul şi cu materialul existent, plus banii îngropaŃi la temelie ce i-a 
găsit, a ridicat o bazilică sfinŃită de episcopul Theodosius. Imediat clădirea a fost distrusă de generalul Euchios al lui 
DiocleŃian dar împăratul Constantin cel Mare (conform Acta Sanctorum / ’Actele sfinŃilor’) a refăcut-o în 312. 
Ulterior, împăratul bizantin Teodosie cel Tânăr - care a domnit între 408 şi 450 - a ridicat acolo o biserică închinată 
martirului, sfinŃită de episcopul Theodotus al Ankarei (care a răposat în 446). George deja la mijlocul secolului V 
era celebru în lumea creştină, recunoaşterea oficială a sfinŃeniei în 494 ’pentru fapte ştiute doar de Dumnezeu’ fiind 
doar o formalitate”. Indiferent de anul şi locul execuŃiei (303 în Nicomedia, la instigarea Dacului Galeriu asociat 
împăratului DiocleŃian la domnie sau 310 datorită Persanului Dadanius, conducătorul cetăŃii Tir), creştinii îl 
omagiază pe mega-martirul Sfânt Gheorghe în aceeaşi zi: 23 IV. 
 

 
Mormântul lui Gheorghe 
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Mărturiile din primele secole ale creştinismului despre Gheorghe, George, Gheorgos, ş.a. în Galileea, 

Cilicia, Capadochia, etc. au fost în majoritate desigur despre urmaşii Gherghe-seilor, Gherga-nilor, Gherghi-Ńilor, 
care încă înainte de Antichitate au trăit acolo (fie Sfântul Gheorghe descris de CopŃi 283 - 310 născut în Gargaria / 
Turcia şi îngropat în Lod / Israel sau patriarhul Africii George 325 - 361, născut în Gozeneler / Turcia şi ars în 
Alexandria / Egipt ori alŃii). 
 

 
Biserică în Georgia 

 
Ca şi despre Sfântul Gheorghe, despre Sfânta Nina există 2 versiuni ale vieŃii, cea religioasă şi cea istorică: 

ca fiică a generalului Zebulun - unchi al Sfântului Gheorghe - şi a Sosanei, sora patriarhului Ierusalimului, născută 
în 296 la Colastri / Kolastra în Capadochia, s-a stabilit în Georgia, unde a reuşit convertirea Ńării la creştinism în 337 
şi a fost canonizată (a răposat în 338); conform istoricului Rufinus care a relatat în anul 395, ea a fost roaba creştină 
Cristiana născută în 325, adusă dintre Greci la curtea Georgiană deoarece era bună cunoscătoare de ierburi - trebuie 
ştiut că pe glob Georgia reprezintă limita Nordică de cultivare a ceaiului / provenit din N Indiei - şi vindecătoare de 
boli, ce a sfătuit regele, care era mulŃumit de serviciile ei şi o apela cu diminutivul Georgian Nino, să instituie 
creştinismul ca religie de stat, crucea originală a sa încropită din tulpini de viŃă-de-vie şi păr fiind încă păstrată în 
catedrala din capitala Georgiei (a murit în 361). 

O altă sfântă a fost Nona, cu rude în Cezareea / Israel, fiica înŃeleptei Gorgonia, ce s-a măritat cu bogatul 
Grigorie, proprietarul Moşiei Arianz 38,22 lat. N, 34,01 long. E (lângă Nazianz, în Capadochia), pe care l-a convertit 
la creştinism, acela participând în 325 la primul Sinod Ecumenic din Niceea / azi Iznik în Anatolia şi a devenit 
episcopul zonei lor; au avut 3 copii, toŃi canonizaŃi: Gorgonia 23 II, Grigorie 25 I şi Cezar 10 II (ea, patroană a 
catehismului, a răposat în 5 VIII 374). Fiul ei, teologul Grigorie, patriarhul Constantinopolului în 379 - 381 
(instituŃie creată de apostolul Andrei înaintea Vaticanului unde a activat fratele său, apostolul Petru), l-a susŃinut pe 
fostul patriarh African Atanasie în detrimentul celui care a fost patriarhul Africii George, fiind mare prieten cu 
Vasilie cel Mare 330 - 379 şi Ioan Gură de Aur 347 - 407, SfinŃii Trei Ierarhi având praznicul la 30 I; Sfânta 
Gorgonia, fiica ei - numită la fel ca bunica - a avut mulŃi copii şi a rămas cinstită drept patroana bolnavilor (mezinul 
Cezar, ajuns medicul împăratului bizantin, a murit primul dintre ei, ca sfânt fiind patronul burlacilor). 
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Valea Trandafirilor / Capadochia 

 
Gherganii începând cu secolul IV în general au început să migreze spre apus, mai ales în Balcani, de pildă 

din regiunea Anatoliană Mugla - via regiunea Meglen, de la graniŃa de azi dintre Grecia cu Macedonia - pe teritoriul 
Albaniei din prezent (corespunzând limba - în ceea ce a devenit cunoscut ca Romania / BizanŃ, cultura dominantă 
era Greacă - corespunzând mediul geografic cu munŃi nu prea îndepărtaŃi de mare şi având climă asemănătoare celei 
Anatoliene, regimul acolo fiind însă mai favorabil traiului); de altfel, etimologia Albaniei e în legătură cu cea a 
Alpilor, Albionului, etc., cu derivare din albul de pe înălŃimi şi de la albul caracteristic al hainelor preferate de cei ce 
populau înălŃimile. La mijlocul secolului VI, Imperiul Bizantin se extindea conform hărŃii următoare (cu mov fiind 
componenŃa din timpul împăratului Iustinian): 

 

 
Romania în 550 

 
La începutul Imperiului Bizantin (330 - 1453), armata era compusă din Ńărani liberi, trupe mobile de 

voluntari şi de frontieră recrutate din rândurile populaŃiei locale, forŃa armatei bizantine constând nu în efective, ci în 
excelenta sa organizare. Termenul de BizanŃ (denumind fie imperiul, fie capitala) cât şi adjectivul derivat bizantin 
sau numele de bizantini dat locuitorilor Imperiului datând posterior, din 1557; în realitate “Romania” era denumirea 
iar supuşii săi / deşi de limbă Greacă / erau numiŃi “Romani” şi nu Eleni (căci Imperiul nu era altceva decât 
continuatorul celui Roman): bizantinismul s-a născut din sinteza elementelor orientale, Greceşti şi Romane. Arhivele 
bizantine au notat mulŃi Georgius, în diverse ipostaze, perioade, locaŃii şi funcŃii, ca de exemplu unii remarcabili 
fiind: 

• întemeietorul Mănăstirii Pas-pas / Paspasus 37,40 lat. N, 32,35 long. E din Capadochia, care n-a citit 
jurământul de credinŃă cu voce tare; a fost judecat de Grigorie Teologul 330 - 390 (la cererea 
episcopului regiunii unde locuiau cu toŃii) şi iertat 

• favorizatul de o puternică doamnă din Capadochia pentru a prelua episcopia din Doara 37,50 lat. N, 
34,36 long. E în anul 375, ceea ce l-a enervat pe Vasilie cel Mare 
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• turbulentul călugăr din Capadochia care l-a determinat pe papa Leon cel Mare să scrie în 453 că n-ar 
trebui să predice 

• autorul în 520 al unui imn monofizit (însemnând că Isus n-a avut decât fire divină, erezie deja 
condamnată de Sinodul din 451) dedicat mentorului său, episcopul Iacob în Suruc 36,59 lat. N, 38,25 
long. E / azi Turcia 

• arhimandritul Mănăstirii Khoros 36,44 lat. N, 36,57 long. E / acum în Turcia, notat Latin şi Gregorius, 
participant în 536 la Sinodul din Constantinopol  

• călugărul monotelit al patriarhului Mina din Constantinopol 536 - 552 
• episcopul din Kîrşehir 39,09 lat. N, 34,10 long. E / Capadochia, notat şi Grigore, participant în 553 la 

Sinodul din Constantinopol (tot atunci, episcopul Galileii era George) 
• ofiŃerul având în grijă domeniul Marina al împăratului Flaviu Iustinian în 561; a fost acuzat de 

prefectul Eugenius - susŃinut de prefecŃii Antiochiei şi Constantinopolului - de o conspiraŃie (însă fără 
dovezi, prefectul fiind pedepsit) 

• călugărul Siriac, notat şi Giwargis, activ din 596 în Tur Abdin 37,24 lat. N, 41,29 long. E / Turcia, a 
tradus Crezul în Persană; a fost crucificat în 14 I 612, după 7 luni de tortură 

• episcopul din Pessinus / Anatolia (fosta capitală Frigiană), a condus în anul 600 o mare procesiune din 
Constantinopol în regiunea sa pentru curmarea secetei 

• colectorul dărilor din răsăritul Imperiului Bizantin a fost trimis în 602 de către împăratul Mauriciu ca 
ambasador în Imperiul Sasanid 

• trimisul în 606 ca prefectul Ierusalimului, de către împăratul bizantin Focas Tiranul 
• în 640 - 656, primul patriarh al Antiochiei după cucerirea de către Arabi, persecutat de aceia datorită 

marii lor dorinŃe de aur (a fost monotelit / maronit şi a murit în Constantinopol) 
• guvernatorul Africii, notat şi Grigore, unchiul împăratului bizantin Constantin Bărbosul, care în 645 

şi-a găzduit în Tunisia prietenul Maxim Mărturisitorul, aflat în dispută cu monoteliştii; în 646 a intrat 
în conflict cu împăratul bizantin - căruia i-a uzurpat funcŃia - însă a fost ucis de Arabi în 647 

• episcopul din Nisibis 37,04 lat. N, 41,12 long. E / Turcia, oponent al patriarhului său Gewargis I, a 
realizat imnul maronit “Rugă către Mesia, Fiul Domnului” 

• istoricul Siriac monotelist din Erzurum 39,54 lat. N, 41,16 long. E / Turcia, autorul unei biografii 
duşmănoase despre misticul monah bizantin Maxim Mărturisitorul (580 - 662); a murit în 680  

• episcopul Gheorghe / Georgios al Pisidiei - sediul său era în Barla / acum Bedre (Parallos ori Parlais) 
38,01 lat. N, 30,46 long. E - care a luat parte în Constantinopol atât la Sinodul din 680, cât şi la cel din 
692 

• episcopul monofizit al Arabilor creştini din 686, notat şi Giwargis; a învăŃat în Urfa / Edessa din 
Turcia şi a creat numeroase texte religioase 

• episcopul din 711 în Silvan 38,08 lat. N, 41 long. E / Turcia (mutat acolo din Apameea / Siria, în urma 
deciziei împăratului bizantin Filip) 

• episcopul Siriac, din Sarug / Suruc în Turcia, al Arabilor în 714 - 718, notat şi Giwargis; a fost un poet 
prolific şi realizatorul unui calendar sacru (a murit în 724 la Kufa 32,02 lat. N, 44,24 long. E / Irak) 

• episcopul de pe Insula Greacă Lesbos, cu părinŃi pioşi şi foarte bogaŃi, a fost un mare oponent al 
iconoclaştilor în timpul domniei împăratului bizantin Leon Isauricul 717 - 741, un urmaş al său fiind 
activ acolo (în Mytilene) şi în timpul lui Leon Armeanul 813 - 820 

• martirul ucis de musulmani în 21 X 723 la Ierusalim împreună cu alŃi 60 de credincioşi creştini, 
îngropat la Biserica Sfântului Ştefan din oraş 

• prefectul Constantinopolului, nobil însurat cu Eukratia, activ la mijlocul secolului VIII 
• patriarhul Siriac al Antiochiei în 758 - 790, care a luat parte la cel de-al doilea Sinod de la Niceea - din 

787 - opunându-se iconoclaştilor; a murit în 18 IV 814, afurisit de iconoclastul împărat bizantin Leon 
Armeanul 

• secretarul Galilean - din Beisan / Israel - al patriarhului Constantinopolului între 784 şi 806; în 810, a 
realizat “Extrasul cronologic” (o listă cu evenimente istorice de la creaŃie până la moartea lui 
DiocleŃian, considerată cea mai bună lucrare bizantină de acel tip) 

• stareŃul - notat Latin şi Gregorius - al Mănăstirii Pega din Constantinopol, a participat la Sinodul de la 
Niceea în 787 

• episcopul - notat şi Gregorius - din Cibyra / Kibyra 37,16 lat. N, 29,49 long. E în Caria, a luat parte la 
Sinodul de la Niceea în 787 
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• reprezentantul episcopului Insulei Cefalonia 38,15 lat. N, 20,30 long. E, notat şi Gregorius, la Sinodul 
de la Niceea în 787 (e de ştiut că prefectul Cefaloniei în 2010 era Dionisie Gherga) 

• patriahul Armeniei în 792 - 795; notat şi Gueorg, era din Oşakan 41,18 lat. N, 44,18 long. E (NV 
Erevanului) 

• patriarhul Ierusalimului din 19 III 797 pentru un deceniu, notat şi Grigorius (a fost activ în biserică din 
773); a întreŃinut relaŃii apropiate cu împăratul Carol cel Mare şi a murit în 7 IV 809 

• captivul păgânilor Bulgari după ce aceia au atacat Adrianopolul 40,41 lat. N, 26,33 long. E, executat de 
ei în 22 I 814 deoarece n-a vrut să renunŃe la creştinism 

• patriarhul Orientului în 825 - 832, notat şi Gewargis II sau Giorgis / Jiryis 
• prefect în timpul domniei lui Teofil (829 - 842), ultimul împărat bizantin favorabil iconoclasmului / 

adică a lipsei imaginilor religioase 
• monahul cronicar al lui Mihai BeŃivul (842 - 867), ultimul împărat bizantin din dinastia Frigiană, ce a 

sprijinit apariŃia alfabetului chirilic, el introducând şi clopotele în biserici, deoarece până în 852 
credincioşii erau chemaŃi la rugăciune cu toaca / în prezent, doar de Paştile ortodox nu se trag 
clopotele, ci se bate toaca; călugărul era poreclit Păcătosul / Hamartoli - epitet obişnuit, avut şi de 
patriarhul Africii în 616 - 630 - şi a publicat în Greacă la Constantinopol 4 cărŃi (istoria de la Adam la 
Alexandru cel Mare, istoria Vechiului Testament, istoria Romană de la Iuliu Cezar la Constantin cel 
Mare şi istoria până la timpul său), traduse curând după moartea sa în Georgiană, Slavonă, etc. 

• episcopul Nicomediei - a trăit între 809 şi 881 - prieten foarte bun cu Fotie, patriarhul 
Constantinopolului (cel mai influent doctrinar după Ioan Gură de Aur, din a cărui încredinŃare a fost 
introdus alfabetul chirilic printre Slavii creştinaŃi), lângă care s-a lansat în capitala Imperiului, întâi ca 
arhivarul catedralei Sfânta Sofia, fiind apreciat mai ales de aristocraŃia imperială, către care şi-a 
orientat retorica  

• patriarhul Armeniei în 877 - 897, cunoscut ca George / Gueorg II din Garni 40,07 lat. N, 44,43 long. 
E, foarte stimat (iniŃial a fost preotul familiei regale); capitala Ńării a fost distrusă de un cutremur în 893 
şi el s-a stins după 4 ani, pe malul Lacului Van (azi în răsăritul Turciei), fiind îngropat în Tosp / Silvan 

• patriarhul Antiochiei în 902 - 917, cunoscut ca George III 
• piosul care în preajma Schismei - 1054 - a descoperit pe Ńărmul European al Mării Marmara, în 

Rumelia, locul unde era înmormântată, numele şi obârşia Sfintei Cuvioase Parascheva (prăznuită în 14 
X, ale cărei moaşte sunt în Iaşi 47,09 lat. N, 27,35 long. E) 

• călugărul, notat şi Giwargis, în 1064 devenit episcopul Basrei 30,30 lat. N, 47,49 long. E / Irak pentru 
un deceniu; a fost îngropat în Bagdad 33,19 lat. N, 44,25 long. E 

• arhiepiscopul Corfu timp de peste 4 decenii, însărcinat de împăratul bizantin Manuel Comnenul să 
fortifice capitala Insulei (luată în 1147 de la Normanzi, descendenŃii Vikingilor); împăratul German 
Frederic Barbă Roşie l-a momit în zadar să trădeze (în 1178 a şi fost grav bolnav, neputând să se 
prezinte în Roma la o întâlnire cu acela) 

• cu titlul imperial Sebastus - înfiinŃat de fondatorul Dinastiei Comnene - a fost cumnatul împăratului 
bizantin Andronic care a domnit în 1183 - 1185, nepoŃii săi înfiinŃând Imperiul Trapezuntului în 1204 
(ce a rezistat otomanilor până în 15 VIII 1461); e de ştiut că Gherganii şi Comnenii au fost înrudiŃi 

• etc. 
Este de remarcat despre clopot că e mijloc al comunicării dintre Pământ şi Cer; prin forma sa, clopotul 

reprezintă o unificare a principiului masculin (limba sa) cu cel feminin (cămaşa în formă de pară). Pe lângă cei 
asimilaŃi cu nume ca Gheorghe şi Grigore, preotul Mihai Aldea în 2002 prin lucrarea “Începuturile neamului 
românesc” a consemnat - conform sinaxarelor - că au mai rămas în memorie dregătorul împărătesc Gorgonie din 
Nicomedia (răposat în 28 XII 287), din Cezareea Palestinei mucenicul Ghermano (decedat în 12 XI 304) şi ofiŃerul 
Gordie (mort în 3 I 314), mucenicii Gordian amintiŃi în 9 V, 13 IX, 31 X, ş.a.; printre Românii din N Dunării, 
caracterul războinic al Sfântului Gheorghe s-a accentuat doar după prima Cruciadă. În vechime, lucratul 
pământului era o activitate onorabilă şi multe culturi l-au adoptat pe Gheorghe / George, în ipostaze mai mult sau 
mai puŃin apropiate: Slavii / îndeosebi Ruşii l-au reprezentat împodobit cu cununi de frunze şi flori, ca un spirit al 
pomului verde; în Ardeal şi Carintia, pomii săi preferaŃi erau mesteacănul şi salcia, păpuşa lui în seara sărbătoririi - 
23 IV - fiind pusă la plutit pe o apă curgătoare.  
 



486 
 

 

Cetatea Gherghina 
 

 
Aşezarea Gherghina 

 
Privind aşezarea Antică Gherghina / Gherghena 45,24 lat. N, 27,59 long. E - azi dispărută - lângă care 

a apărut oraşul GalaŃi, într-un studiu asupra toponimiei din 2002, Şerban Marin şi Stelian Brezeanu de la 
Universitatea Bucureşti au sugerat legarea numelui Gherghina de un nume Grec; patronimul Gherghina - a lui 
Gherga - e neutru ca nume de familie iar ca prenume e feminin, existent şi în forma Gheorghina. Cronicarul 
Miron Costin la 1691 a scris în “ViaŃa lumii” despre ruinele Gherghinei iar în 1716 Dimitrie Cantemir în 
“Descrierea Moldovei” a indicat la vărsarea Siretului în Dunăre existenŃa Antică a aşezării Gherghina, pe dealul 
numit acum Barboşi, în S oraşului GalaŃi / cu bună vedere la Valea Dunării şi MunŃii Dobrogei - ce a avut în 
mileniul I î.C. intense legături Balcanice în vecinătatea Dobrogeană. E de observat că vechiul golf al 
Teucrianilor / Tekker pe coasta Dobrogeană - prin care cei din Gherghina aveau legătura pe Marea Neagră cu 
restul lumii, via Troia GherghiŃilor, încă dinaintea Războiului Troian - şi-a păstrat numele până acum (în 
perioada otomană fiind lac, era denumit “ghiolul” lui Tekir: azi, Techirghiol 44,02 lat. N, 28,37 long. E). 
Gherghina (până la dezvoltarea Medievală a GalaŃiului din vecinătate), interesează Gherga de mai multe ori - în 
afara numelui - în Epoca Bronzului prin deplasarea după bogăŃii a unora dintre locuitorii săi până în V Balcanilor 
şi în Antichitate prin primirea de bogăŃii / inclusiv aur Anatolian.  

 

 
Gherghina 

 
Echipa profesorului Gheorghe Seulescu în 1837, urmată de multe altele, prin cercetarea sistematică a 

aşezării, întinsă pe mai multe hectare - ştiută de localnici de-a lungul vremurilor şi drept “Cetatea Uriaşilor”, 
“Capul Boului”, Ghertina sau Tirighina - au descoperit nenumărate artefacte mai ales în catacombele fortăreŃei 
din sectorul A şi în partea veche din sectorul B, unde era Templul Cybelei / GherghiŃiei (dominant aflate în 
dreptul insulei), sectoarele C şi D fiind extensiile aşezării în timp, de-a lungul apei. Acum splendoarea şi 
monumentele Gherghinei au dispărut; în secolul III î.C. poetul Apolloniu din Rodos 4:322 a scris că în zona 
aceea - “înaintea bifurcării Dunării în Deltă” - trăia populaŃia Sindi în Epoca Bronzului iar în secolul I, poetul 
Roman Ovidiu a scris că Gherghina a fost reşedinŃă regală, capitala unui puternic stat ce a dominat apusul Mării 
Negre înaintea Războiului Troian, de la MunŃii Hemului din S până în ceea ce azi e Moldova. În “Dacia 
preistorică” terminată în 1910, Nicolae Densuşianu (fiul preotului din Densuş, localitate cu biserică având 
pictura restaurată Medieval de Ştefan Gherga) a afirmat că Gherghina a fost întemeiată de către aceiaşi uriaşi / 
Munteni ai Epocii Pietrei care au făcut cetatea rituală Pietroasa; de altfel, în SărăŃeanca - pe Dealul IstriŃa, unde 
începe spre apus Câmpia GherghiŃei - poetul Ion Gheorghe are acum în grădină o colecŃie de peste o mie de 
artefacte din Epoca Pietrei, majoritatea înfăŃişând-o pe Marea ZeiŃă numită Anatolian GherghiŃia.  
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Artefactele Gorgone de la Pietroasa 

 
În judeŃul Buzău, la poalele MunŃilor Buzăului, în 1985 au fost găsite numeroase schelete Antice de 

uriaşi - având peste 2 metri - ştiute ca ale Moşnenilor (ca de exemplu în Necropola Scăieni 45,24 lat. N, 26,27 
long. E), dintre descendenŃii cărora s-au ridicat cei mai buni căpitani ai lui Negru Vodă, întemeietorul formal al 
łării Româneşti la 1290; Moşnenii din Muntenia mileniului I î.C. au fost menŃionaŃi la timpul lor şi de Pitagora 
(acei Ńărani liberi - de la care au provenit proprietăŃile denumite moşii şi diverse moşteniri - se numeau Moşteni 
din Bănie / Oltenia spre apus până la Istrieni). În legătură cu aceasta, arheologul Român Cezar Bolliac în 1863 
nota că Dorianii prin uriaşi înŃelegeau Munteni (caracteristice lor fiind construcŃiile de “cule”: case foarte înalte, 
cu arhitectura specifică în formă de turnuri). În 2008, Adriana Nica şi LaurenŃiu Nistorescu prin lucrarea “Între 
Dochia şi Dacia - femeia în societatea dacă” au localizat între cotul Dunării şi curbura CarpaŃilor, pe baza şi a 
hagiografiei Musaios, de la care provine numele râului Buzău, preotesele / inclusiv Paparudele - adică zânele 
tipice Bazinului Dunării inferioare - care practicau primăvara, când răsărea constelaŃia Pleiadelor, ritualul 
GherghiŃei al vâscului / Creanga de Aur (motiv de pace, dragoste şi armonie regăsit până în literatura Română 
modernă, Raluca Mateş analizând aceasta într-o lucrare publicată de către Academia Moldovei); pe de altă parte, 
Pleiadele erau însoŃitoarele zeiŃei Artemis Gergithia, care era numită popular de Români “cloşca cu pui” (una 
din cele 7 minuni ale lumii Antice fiind Templul din Efes / Anatolia ridicat în cinstea ei). Masiv, în mileniul II 
î.C. - înaintea Războiului Troian - o parte din populaŃia Gherghinei, la îndemnul conducătorului ei, a urmat 
Lâna de Aur ajungând până în Istria (căci argonauŃii au apucat cu ea în susul Dunării), un număr mare de 
locuitori urmărind cu înverşunare argonauŃii până la Adriatica, rămânând acolo - ca Ginta Istrienilor. De 
exemplu, istoricul Roman Trog/us Pompei/us - pentru care mai ales populaŃia dintre Nistru şi Istru (la margine 
fiind Cetatea Gherghina), era Istriană - a scris în secolul I î.C. că de la Istru / Dunăre au fost luate urmele 
argonauŃilor pe Râul Sava şi apoi bărboşii urmăritori din Gherghina au trecut peste culmile munŃilor, ajungând 
la coasta Adriatică dar nu s-au mai întors (călătoria fiind lungă şi dificilă), rămânând în V Balcanilor, fiind 
numiŃi Istri după numele fluviului de la care au sosit. Hecateu din Milet în secolul VI î.C. a fost primul Antic 
care a scris despre Istrieni, aceia întâi stabilindu-se lângă Laguna VeneŃiei, apoi cucerind şi unele insule 
Adriatice / derivate Gherga apărând în toată acea zonă, până la strada Gerga din actuala VeneŃie, de altfel 
creştin aflată sub patronajul Sfântului Gheorghe (e de remarcat că preşedintele din prezent al provinciei Italiene 
Gorizia - de la graniŃa cu Slovenia - se numeşte Enrico Gherghetta). 

 

 
Bazinul Savei 
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Râul Sava e navigabil 600 km de la vărsarea sa în Dunăre - la Belgrad 44,49 lat. N, 20,27 long. E - până 

în prezenta CroaŃie, izvorul fiindu-i lângă actuala graniŃă Italo-Slovenă. Gherga-nii din Gherghina, care întâi s-
au stabilit după izvorul Savei, în regiunea VeneŃiei (înŃelesul de “veniŃi” este evident) au început comerŃul cu aur, 
fiind întăriŃi ulterior de sosirea unor refugiaŃi Troiani conduşi de Atenor, fost consilier al lui Priam, camarad cu 
Enea (conform istoricului Roman Tit Liviu, provenit din aceeaşi zonă). Pasiunea pentru aur s-a perpetuat de-a 
lungul timpului, VeneŃia ajungând mare putere Medievală; e de ştiut că VeneŃia, al cărei simbol e leul, îşi are 
autorizat creştin din anul 1094 carnavalul cu măşti, ce se Ńine anual între 26 II şi 8 III. Cei ajunşi din Gherghina 
/ Tirighina - de la Istru / Dunăre - şi au dus la denumirea Istriei au avut ca oraş important acolo Tergheste, cu 
înŃelesul de “târg” / azi Trieste, Romanii numind locuitorii dintre Trieste şi Verona drept Carni, printre care 
Antic s-au amestecat CelŃi veniŃi din N, de la ei derivând numele regiunilor Nordice vecine Carnia în Italia, 
Carniola în Slovenia şi Carintia în Austria (străbătută de Râul Krka). 

 
Gherga în Balcani 

 
Cei mai mulŃi Gherga sunt acum în România, Ńara mărginind Balcanii la N (în Balcani, nici o Ńară nu 

este aşa de mare ca România, nici ca suprafaŃă, nici ca populaŃie). Toponomia Gherga, care a lăsat lângă Istru / 
Dunăre denumiri relevante ca ale CetăŃii Gherghina şi aşezării Ghergheasa 45,16 lat. N, 27,12 long. E (de pe 
Râul Ghergheasa), se regăseşte în şi lângă Peninsula Istria, după cum sunt echivalenŃele până în prezent pentru 
unele denumiri de acolo, ca de exemplu Gherghesi = Grgezi, Gargani = Grgani, Ghergosani / azi Skabici, etc. 
unde încă se vorbeşte în grai Istro-Român; zona ce în timpul Romanilor a fost păstrată ca o aceeaşi regiune, 
ecleziastic Medieval fiind aceeaşi provincie - acum împărŃită de Slovenia şi Italia - la momentul stabilirii 
bărboşilor Gherga-ni de la Dunăre plecaŃi în urmărirea hoŃilor Lânii de Aur a fost puternic colonizată, pe 
continent ei stabilindu-se mai ales în Valea Râului Natiso / Italia şi Delta Râului Naro / acum Neretva în CroaŃia, 
fiind întemeiate (după Trog Pompei, Apolloniu din Rodos 295 - 215 î.C. şi alŃii) localităŃi relevante mai ales pe 
coasta Adriatică - între Verona 45,26 lat. N, 10,59 long. E / Italia până în Orikos 40,19 lat. N, 19,25 long. E / 
Albania - ca Tergeste / azi Trieste 45,38 lat. N, 13,48 long. E în Italia, Capodistria / Koper 45,33 lat. N, 13,44 
long. E în Slovenia, Salona devenită capitala Romană a DalmaŃiei / lângă care a apărut Split, acum cel mai mare 
oraş Croat după capitală, în Muntenegru Dulcigno azi Ulcinj / iniŃial Colchinium 41,55 lat. N, 19,12 long. E 
după Colchis din Caucaz, locul de provenienŃă al coloniştilor săi, etc. printre altele, conform şi scriitorului 
Roman Gaius Hyginus 64 î.C. - 17, populând şi Insulele Adriatice Arba, Chersos, Kerkyra, Krk, etc. 
Geograful Maur Al Idrisi a publicat în 1154 la Palermo 38,07 lat. N, 13,22 long. E harta lumii, unde coasta 
respectivă, pe care a vizitat-o, a notat-o ca fiind a łinutului Garuasia (compus lingvistic al construcŃiei pentru 
tărâmul Garu-Asia). În CroaŃia, numele Grga e ştiut ca gutural, considerat distinct cultural prin a face o 
puternică impresie asupra oamenilor (de pildă cu acel nume, în Alpii Dinarici, la poalele Muntelui Velebit 44,32 
lat. N, 15,14 long. E, există Dealul Grga). 
 

 
Muzeul din Colchinium / Ulcinj 

 
În prezent - însă în proporŃii mai reduse decât în trecut - de la Marea Neagră până la Marea Adriatică 

sunt Români / răspândiŃi pe mari distanŃe, căci geografia muntoasă duce la altă suprafaŃă reală decât cea a hărŃii: 
din apusul Mării Negre (între Peninsula Crimeea şi Strâmtoarea Bosfor), până în răsăritul Mării Adriatice (între 
Laguna VeneŃiei şi Insula Chefalonia din Arhipelagul Ionic). Krka / Korka, cel mai lung râu Sloven, considerat 
limita Vestică a Balcanilor, bogat în peşte, cu o floră unică de alge datorită travertinelor pe care le străbate (ce-i 
colorează apa în verde) izvorăşte din valea triunghiulară a satului Krka. Zona pe care o străbate este superbă - 
organizată într-o porŃiune în Parc NaŃional - şi istoria sa se confundă cu cea a Ńării, malurile Râului fiind locuite 
în Evul Mediu de castelani şi călugări, cu impact până în prezent în tradiŃiile locale (cele mai vechi scrieri dar şi 
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cele mai impunătoare construcŃii Medievale din Slovenia sunt pe valea sa). În Germană e ştiut cu denumirea 
Gurk un afluent al Dravei: Râul Krka / fost Korkoras (în Austria existând în bazinul său o mănăstire cu 
respectivul nume Gurk 46,53 lat. N, 14,17 long. E, dedicată Fecioarei Maria, renovată de către un preot Gherga 
înaintea Schismei, în 1043, cu finanŃare din partea văduvei contese Ema de acolo, fiind un loc pios - religios cel 
mai important din regiunea Carintia - ce din 1920 e cea mai Sudică parte a Austriei). Academicianul Nicolae 
Drăganu (1884 - 1939) în lucrarea “Românii în veacurile IX - XIV pe baza toponimiei şi onomasticii” a scris: 
“Kerka - identificat cu Slovenul Krka şi Germanul Gurk - nu era de origine Slavă. Maghiarii sunt de părere că 
numele Kerka ar fi fost dat după cursul cotit al apei. Totuşi, ’cursul cotit’ nu e în legătură cu Maghiara, ci cu 
Albanezele kerk / kark (în Latină circus, Română cerc, etc.) din care s-a păstrat jocul popular cherc la anumite 
sărbători ale Românilor”. 

 

 
Râul Krka 

 
CroaŃii - unii de sorginte Iraniană - au ajuns din apusul GaliŃiei (din regiunea Krakoviei) în ceea ce le e 

Ńara acum la invitaŃia din 626 a împăratului bizantin Heraclius 574 - 641. Catedrala Insulei Krk 45,04 lat. N, 
14,36 long. E a fost ridicată în secolul VI; când CroaŃii au ajuns pe insulă - cea mai mare de pe coasta Adriatică 
Croată - au găsit episcopatul, ce a supravieŃuit invaziei Avarilor stabiliŃi în Panonia / care făceau dese incursiuni 
în Balcani şi l-au denumit în limba lor Krk la fel ca şi aşezarea unde era, ce purta numele Insulei; de acolo 
provin cele mai preŃioase documente glagolite Croate (în 640, Porga - stabilit în Split - a fost primul conducător 
creştinat al CroaŃilor, apoi sediul prinŃilor DalmaŃiei mutându-se în N, spre Krk, la Nin 44,14 lat. N, 15,11 long. 
E, lângă Ghiara / acum Zadar 44,06 lat. N, 15,13 long. E; pentru mărirea influenŃei creştine, în 925 episcopul 
Grgur din Nin s-a înŃeles cu ducele Dalmat Tomislav, care a devenit primul rege al Regatului Croat domnind în 
perioada 925 - 928, ca serviciul religios să nu mai fie în Latină, ci în Croată, ceea ce a atras mânia papei - în 
jurisdicŃia căruia era DalmaŃia, ce a rămas astfel şi după schisma dintre catolici şi ortodocşi din 1054 - în 928 
acela mutând sediul episcopiei înapoi la Split, Grgur rămânând foarte respectat pentru intenŃie în memoria 
colectivă Croată, inclusiv azi). E de remarcat că Gheorgos, episcopul din Krk, a fost la Sinodul de la Niceea în 
787 (era din localitatea Cariană Bargylia, acum Bogazici, de lângă Lacul Tuzla / Turcia, în marginea actualului 
Bodrum, fost Halicarnos). Poetul Roman Lucan 39 - 65 a scris 4:406 că Insula Curetum era iniŃial populată de 
puternicii CurecŃi / CureŃi (probabil numele Insulei Curicta / Krk şi a capitalei Curicum / Krk provenind de la 
CureŃi, care l-au avut ca prim rege pe Gargoris, înrudiŃi cu Karkinoi, adică Dactilii Idei / metalurgii de pe 
Masivul Anatolian Garganos). La mijlocul secolului XV Krk - sau Vekla / Veglia - era ştiută ca populată de 
Morlaci şi de la sfârşitul acelui secol a devenit bijuteria puterii VeneŃiene, dialectul Latin, Aromân Istrian, fiind 
vorbit pe Insulă până la sfârşitul secolului XX; în prezent, ea este legată de Ńărm printr-un pod (fiind cea mai 
apropiată insulă de continent) şi are acum ca una dintre atracŃiile turistice importante Hanul Gherga. 

 

 
Insula Krk 
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Insula Krkar / Corchira 42,57 lat. N, 17,07 long. E (vechiul nume al actualei Korcula, de unde a 
provenit Marco Polo, exploratorul în răsăritul Asiatic de la sfârşitul secolului XIII, care a urmat Antica tradiŃie 
Est Mediterană a exploratorilor spre destinaŃii îndepărtate - cum au fost cele dintâi din lume, efectuate de cei din 
zonele Gherga-ne ale Feniciei şi Cariei) a fost locul de unde corsarii Slavi au atacat Gargano, de pe malul 
Italian opus, peste Marea Adriatică, în 642; despre Slavi, filologul Vasile Bogrea 1881 - 1926 (membru 
corespondent al Academiei Române) a afirmat în Anuarul Institutului de Istorie NaŃională din 1922: “e ştiut că 
latinul ’sclavus’ a devenit apelativul ’slavus’, prin faptul aservirii lor, captivi ai creştinilor; cea mai veche 
atestare pe care o cunosc e în ’Vita Johannis Georginesis’ din secolul X”. În Antichitate, Insulei i se mai spunea 
şi Corfu Negru: Kerkyra / Corcyra Nigra. În Corcula a început să se utilizeze Croata abia din perioada 
interbelică / secolul XX, Istrienii Nicolae Polo şi fiul său Marcu / Marco la timpul lor lansându-se prin afaceri de 
la Pula / Pola 44,52 lat. N, 13,51 long. E - unde şi acum printre localnici există Gherga - până la Marea Neagră, 
în zonele unde se vorbea aceeaşi limbă (comerŃul la distanŃă pe uscat era dintotdeauna mai costisitor din cauza 
taxelor impuse tranzitării diverselor teritorii şi în plus călătorii riscau să fie atacaŃi de tâlhari, de unde transportul 
pe apă ce a îmbogăŃit şi VeneŃia); în călătoria sa către Orient, pornit pe căile Hiperboree, Marco Polo nu a 
întâlnit aşezări ori oameni în număr aşa mare cât cel de Gorgane (morminte) ce se ridicau la orizontul stepei 
infinite.  

Pe malul Râului Croat Kerka - numit astfel numai ulterior stăpânirii Romane, cunoscut drept Cherca 
de către Italieni - cu frumoase cascade, ce izvorăşte din Alpii DalmaŃieni şi se varsă în Marea Adriatică, în 
preajma căruia e organizat Parcul NaŃional Kerka, este şi Mănăstirea Kerka 43,57 lat. N, 15,59 long. E / azi 
Sârbească, ridicată în 1345 pe locul catacombelor Romane unde s-a oprit în Antichitate al 13-lea apostol, Pavel 
(al cărui propagandist era medicul Luca din łinutul Canaanit al Gherga-nilor).  
 

 
Mănăstirea Kerka 

 
De pe Valea Kerka, care în Iliria reprezenta limita Nordică a DalmaŃiei, s-au ridicat Morlacii, îmbrăcaŃi 

în negru - ce în vechime era culoarea bucuriei - legaŃi de Muntenegru, Moscopolia şi de Moloşii din Epir dar şi 
de Moscalii / Muscalii din N CarpaŃilor ce în Bazinul superior al Volgăi au întemeiat Moscova la începutul 
mileniului II (se ştie că o evidentă parte a Românismului s-a dezvoltat prin Moşneni / Moşteni - Momârlani - 
Morlaci - Mocani - MoŃi). Episcopul Martin Cromer 1512 - 1589 din Polonia - citat de stolnicul Constantin 
Cantacuzino 1655 - 1716 în “Istoria łării Româneşti” - afirma că în primul mileniu “a fost multă amestecătură a 
Moscalilor şi Românilor” (din actuala Ucraină până la Marea Adriatică), toŃi ajungând în biserică să utilizeze 
Slavona / vechea Bulgară, limba celor de pe Volga; de altfel, Neculai / Niculae Iorga (1871 - 1940) în “Istoria 
poporului românesc” menŃiona că Aromânii practicând transhumanŃa aveau “o patrie de vară şi alta de iarnă”, 
fiind nu numai cei mai ridicaŃi păstori dintre Adriatica şi CarpaŃi, ci şi foarte mari negustori în SE Europei (de 
exemplu, în vechime prima denumire a naiului - instrument muzical tipic Românilor - a fost “moscal” / 
“muscal”). La sfârşitul Epocii Bronzului frumoasa Troiană Andromaca - soŃia prinŃului Hector, primul născut al 
lui Priam, regele Troiei - a devenit sclava lui Pirus, fiul lui Ahile (care a fost în Calul Troian) şi aşa l-a născut pe 
Molos / de unde la începutul Epocii Fierului în Epir s-au răspândit Moloşii, cei care au crescut câinii ciobăneşti 
şi de vânătoare deveniŃi strămoşii actualilor buldogi; ea l-a mai născut şi pe Pergam - care a plecat în Anatolia, 
unde cetatea sa i-a luat numele, inscripŃiile secolului XII î.C. pomenind prezenŃa forŃei Moschi / Musku a 
neamului din Frigia până la Eufrat (Moschienii în Capadochia au devenit mai numeroşi decât Ghergarii, foştii 
parteneri ai Amazoanelor, cu care de altfel au fost aliaŃi) - după care, ca văduvă, a rămas regina Epirului.  
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Macedoneanul Alexandru cel Mare a fost din neamul Moloşilor, în Evul Mediu cu urmaşii dezvoltându-
se în N localitatea Moscopolia, ca oraşul cel mai mare din Balcani (mormintele înaintaşilor lui Alexandru 
Macedon sunt în oraşul Aromân Veria 40,31 lat. N, 22,12 long. E / azi în N republicii Elene). Este de remarcat 
că Medieval oraşul Moscopole - “ridicat de păstorii neadormiŃi Valahi în secolul XI pe ruinele vechiul oraş al 
Moscilor” / după cum a consemnat în 1820 istoricul Francez Francois Pouqueville 1770 - 1838 - ajungând 
“metropola comercială a Epirului”, a prosperat şi cu aportul marilor comercianŃi Aromâni Gherga (aşa stând 
mărturie de exemplu documentele secolului XVI din Arhivele VeneŃiene studiate de profesorul Niculae Iorga în 
1915 şi de studentul său Valer Papahagi în 1935). E de ştiut că în Evul Mediu Aromânii Gherga au fost prezenŃi 
prin toate teritoriile Balcanilor, îndeosebi în N Greciei, Albania (inclusiv în populaŃia Ghegă), MunteNegru, 
Bosnia, Macedonia, Kosova (de unde Gherga a trecut organizat Dunărea cel mai timpuriu Medieval), Serbia, 
Bulgaria, ş.a. În CroaŃia există şi Pădurea Gherga 45, 21 lat. N, 18,56 long. E iar în SV Ungariei există Valea 
Kerka 46,28 lat. N, 16,36 long. E (locuită în secolul IX când au sosit Maghiarii), ce e afluentă Râului Mur dar şi 
Izvorul Kerka 46,47 lat. N, 16,24 long. E, Dealul Kerka / acum Hetes 46,47 lat. N, 16,30 long. E, aşezarea 
Kerka / azi Tornyiszentmiklos 46,30 lat. N, 16,33 long. E, etc. Din acea zonă a Ungariei - până la Gerjen 46,29 
lat. N, 18,54 long. E de pe Dunăre - au fost nobilii Geregye împroprietăriŃi în secolul XIII cu danii regale la 
răsărit de Tisa; după cum a studiat istoricul Rudolf Schmidt, la sfârşitul secolului X pe malul Tisei s-a stabilit 
clanul Francez Beche - ce a dat numele localităŃii Becej 45,37 lat. N, 20,02 long. E, azi în Voivodina, Serbia - 
atunci amestecându-se acolo cu clanul Gergely / Gregor (printre altele, ambele clanuri au fost fondatoarele în 
Banat ale Marelui Becicherec / actualul Zrenjanin 45,22 lat. N, 20,23 long. E, Becicherecului Mic 45,49 lat. N, 
21,02 long. E lângă Timişoara, etc). Structura toponimică asemănătoare cu Gherga - G fiind înlocuit de K - 
apare în V Balcanilor, unde au fost Istro-Românii (adică aceia de la Istru / Dunăre, Medieval autointitulaŃi 
“Rumeri”), găsindu-se de pildă şi în vechiul nume al Insulei Corfu, cea mai mare din Arhipelagul Ionic, în largul 
coastei Albaneze: în Epoca Bronzului şi a Fierului, pe când era puternic împădurită - şi azi Corfu este cea mai 
verde insulă Greacă - se ştia că era a frumoasei nimfe Dardane Gherghi = Kerkyra / Korkyra (sufixul “ra” - de 
sorginte Hurită / Canaanită - s-a răspândit Balcanic prin Greci: Gherghi-ra). Localnicii presupun că numele 
Insulei Corfu - capitala Arhipelagului Ionic - a fost dat de Gorgo / Gorgyra sau de Korkyra / Kerkyra, iubita 
lui Poseidon. 
 

 
Gherghira 
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Argonautul Iason şi Medeea - hoŃii Lânii de Aur - s-au cununat în Corfu (au fost găzduiŃi de 
conducătorii locali iar ca să evite furia păgubiŃilor au rămas pe Insulă). Acolo, potrivit Odiseii lui Homer, Ulise - 
cel cu ideea Calului Troian - a făcut ultima oprire din periplul său de 2 decenii înaintea întoarcerii acasă (în V 
Europei, Ulise a ajuns să fondeze Lisabona 38,42 lat. N, 9,11 long. V, unde primul rege al Portu-galiei a ridicat 
apoi Castelul Sf. Gheorghe pentru protecŃia capitalei). Enea, în trecerea sa din Troia spre Italia, a jefuit coastele 
Insulei Corfu. Apoi, refugiaŃii Troiani, conduşi de profetul Helenus prin Iliria şi Epir, au fondat oraşul Butrint 
39,45 lat. N, 20,01 long. E pe coasta Albaneză şi au ajuns în N Corfu, unde s-au unit cu vechii locuitori, 
începând propriu-zisa etapă Gherga pe Insulă, Fenicienii ajungând ulterior acolo prin Sicilia (aveau civilizaŃie 
superioară, fiind marinari excelenŃi, muncitori şi iubitori de pace, monogami, cu puterea legislativă în mâinile 
unui parlament ales de către popor). Cele mai vechi temple de pe Insula Kerkira / Gherghira sunt ale lui Hera 
(de la sfârşitul secolului VII î.C.) şi Artemis Gergithia de la începutul secolului VI î.C. - ce avea un uriaş 
frontispiciu reprezentând-o pe Gorgona / în calitate de mare divinitate.  
 

 
Gorgona pe Templul lui Artemis din Gherghi-ra 

 
Pe Insulă şi-a găsit refugiu Aristotel (când a căzut în dizgraŃia Atenei) şi mulŃi ani a trăit acolo 

Alexandru cel Mare - înainte de preluarea puterii, în fruntea Macedonilor; Insula era sub protecŃia lui personală. 
Corfu a plătit scump oferind azil lui Brutus 85 - 42 î.C. şi Cassius 85 - 42 î.C., senatori Romani care în Roma au 
contribuit, de sărbătoarea din 15 III 44 î.C. - “Idele lui martie”, când se celebra cultul Mamei de pe Masivul 
Anatolian Ida - la eliminarea generalului Iuliu Cezar, conducător autoimpus (care l-a capturat pe liderul Galilor 
după asediul capitalei Ghergovia şi a cărui intervenŃie în Egipt în 48 î.C. a cauzat incendierea Bibliotecii 
Alexandriei, numită “Museion” - pierdere ireparabilă pentru omenire - revigorată apoi parŃial prin transferul de 
către adversarii lui Cezar a multor pergamente din Pergam / Anatolia, distruse însă şi acelea în 646 de Arabi): 
Romanii au măcelărit cu o sălbăticie nemaipomenită toŃi copiii şi tinerii insulei, etapa Gherga în Corfu 
sfârşindu-se atunci.  
 

 
 

În regiunea Meglen din actualul S Macedonean - leagănul Megleno-Românilor - pe Râul Vardar 
(utilizat corespunzător lui Strabon pentru coborârea spre piraterie în Marea Mediterană de Peonii de sorginte 
Pelasgă, dintre Dardani şi Moloşi, după Războiul Troian în care ei, locuind Valea Axios - numele Grec al Râului 
Vardar - conform lui Homer, au luptat de partea GherghiŃilor asediaŃi), există oraşul Ghevghel, acum 

Ghevghelia / Gevgelia 41,08 lat. N, 22,30 long. E, lângă fosta aşezare Antică Gortys sau Gordinia / Gortinia, 
protejată de masive ziduri din piatră în secolul V î.C., ce era o importantă sursă producătoare de arme din fier a 
Balcanilor; locul de altfel a fost acela ce s-a individualizat drept embrionul formaŃiunii statale din care au apărut 
Machedonii şi apoi s-a dezvoltat Imperiul Macedonean (toponimia sa rezonând cu capitala Cretei Gortina şi cu 
Frigianul rege Gordias). Vardar / Axios - râul cel mare al Macedoniei - e în aceeaşi grupă onomastică şi cu 
Axon / râu în Caria, Oxos / fluviu important al Asiei Centrale, etc.  
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Gortinia în Ghevghelia 

 
Peonii - locuitorii dintre Kosova şi izvorul Strumei / Strymon, pe malurile Lacului Cercinitis, Muntele 

Orbelus / Osogovo 42,09 lat. N, 22,31 long. E separându-i de Dardani - au spus în 514 î.C. lui Darius, împăratul 
Perşilor, aflat în expediŃie în Balcani, că-s descendenŃii Troianilor Teucri (conform învăŃatului Athenaeus din 
Naucratis vorbeau la fel cu cei din Misia / Anatolia; o parte din ei - mai ales cei înalŃi, renumiŃi pentru hărnicia 
lor - au şi fost deportaŃi atunci, la sfârşitul secolului VI î.C., de către generalul Persan Megabazus în Sardis, 
capitala Lidiei). E de ştiut că mult anterior, Asteropaios / liderul ambidextru al Peonilor în Războiul Troian - 
mânuind sincron câte o sabie de argint cu fiecare mână - a fost singurul combatant care a reuşit să-l rănească în 
luptă pe Ahile (cel mai grozav războinic Aheu, doborât apoi de prinŃul Troian Alexandru Paris cu o săgeată 
otrăvită). În 1832, Britanicul John Cramer în “Descrierea Asiei Mici” a notat: “PopulaŃia Peonă apare ca una din 
cele mai vechi şi mai larg răspândite dintre cele care s-au putut găsi între aşa-numita Grecie, Dunăre, Marea 
Neagră şi Adriatică; este greu de crezut că acei oameni - purtând toate însemnele măreŃei lor vechimi - aflaŃi în 
strânse legături cu naŃiunile vecine Tracă şi Iliră, să-şi fi revendicat sorgintea din vreun neam obscur al unei mici 
regiuni Anatoliene. Homer a precizat că Peonii erau aliaŃii Troianilor şi că ei au trimis o forŃă armată în ajutorul 
regelui Priam; şi niciunde nu s-a consemnat că ar fi fost supuşii aceluia. Aceasta arată că exista o puternică 
afinitate între cei din Macedonia şi cei din Asia, ce se datora originii lor comune. În timpul când Herodot scria 
(Istoria 5:13), Gergis - sau Gergithae - era singurul oraş Troian care mai păstra unele vestigii ale vechilor 
Teucri / Teucriani. Apelarea era cea iniŃială a Troianilor, aşa după cum vechiul nume de Grai - sau Greci - a 
înlocuit apelativele de Ahei sau Eleni”. Pausanias X 13 a scris: “1) Un cap de bronz, simulacru al unui bizon - 
adică a unui taur Paionic / Peionic - l-a trimis la Delfi Dropion, fiul lui Deon, regele Paionilor / Peonilor. 2) 
Bizonii aceştia sunt dintre fiarele pe care le prinzi cu foarte mare greutate vii iar lanŃuri atât de tari ce să poată 
rezista furiei lor nu se pot confecŃiona. Vânătoarea acestora se face în felul următor: dacă cei care vânează găsesc 
un loc în pantă, ce se termină cu un şes, mai întâi acest loc îl împrejmuiesc cu o puternică palisadă şi în al doilea 
rând acoperă coborâşul, ca şi locul neted de jos, unde sfâşeşte panta, cu piei de curând jupuite; dacă din 
întâmplare le lipsesc pieile, atunci ei transformă cu ajutorul untdelemnului şi pieile uscate în piei lunecoase. 
Apoi, cei mai buni călăreŃi adună bizonii pe locul pomenit. Bizonii, îndată ce au călcat pe primele piei, alunecă şi 
se rostogolesc pe pantă, până la locul neted de jos. La început, sunt lăsaŃi acolo - aşa cum au căzut - iar în ziua a 
patra sau a cincea, foamea şi suferinŃa le domoleşte în mare parte furia iar aceia care cunosc meşteşugul 
îmblânzirii le dau bizonilor ce se află culcaŃi fructe cele mai mici de pin, curăŃate de coji, căci la început fiarele 
nu se ating de altă hrană. În cele din urmă, îi transportă legaŃi. Bizonii sunt aşadar capturaŃi în modul amintit”. E 
de ştiut că până în Antichitate Peonii au ajuns să populeze pusta având în răsărit CarpaŃii, denumită Latin după ei 
ca Panonia, ce are în colŃul Sud Estic - în partea cea mai apropiată de Peonia - Banatul, locul cu cea mai mare 
populaŃie Ghergană acum.  
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Ambele vechi populaŃii vecine - Peonii din actuala Macedonie şi Dardanii din actuala Kosova - au 
provenit din aceiaşi Ghergani Troiani, de la Dardanele. Romanii au ocupat Macedonia învingându-l pe 
Andriscus - conducătorul Adramyttenos de la poalele Masivului Ida, care pretindea că era fiul lui Filip, ultimul 
rege al Macedoniei - în 148 î.C., Dr. Fanula Papazoglu din Macedonia în 1978 afirmând că “Dardanii şi-au 
păstrat individualitatea ca unitate etnică şi la sfârşitul AntichităŃii au jucat cel mai mare rol în geneza neamurilor 
care le-au înlocuit pe cele vechi din regiune”; ei au fost printre creştinii de la început din Balcani: la primul 
consiliu ecumenic - din Niceea / Bitinia, în 325 - a participat şi episcopul “Dacus Dardania” (atunci din Anatolia 
au fost episcopii Georgius şi Gorgonius din Bitinia, respectiv Gorgonius din Galatia şi Capadochia). În primul 
război mondial, Elenii - fiindcă Aromânii s-au arătat ostili cauzei lor - au intrat în localităŃile MegleniŃilor şi au 
executat, la vederea tuturor, pe unii bravi localnici, între care a fost şi Nicu Gheorghi din LiumniŃa / azi Skra 
41,05 lat. N, 22,22 long. E (la actuala graniŃă Grecia - Macedonia). 
 

 
MigraŃia Sârbă 

 
În 630, Sârbii au apărut în zona Raşca / Rascia din Valahia Veche (S Serbiei de azi); venirea lor a fost 

permisă din N Slovaciei de către împăratul bizantin, ca să ajute lupta contra Avarilor, conform înŃelesului lor 
Asiatic de “nebiruiŃi” (tezaurul de aur al Avarilor, de 10 kg, cel mai mare din România după Tezaurul de la 
Pietroasa, a fost găsit în Banat în 1799, la apus de capitala lor Corneşti / judeŃul Timiş - la Sânnicolau Mare 
46,04 lat. N, 20,37 long. E / judeŃul Timiş - şi e într-un muzeu vienez). În 681 deja era format primul stat Slav în 
S Dunării, al Bulgarilor, cu capitala la Plişca 43,23 lat. N, 27,07 long. E. În 803, Bulgarii conduşi de Krum - e de 
remarcat că primii conducători Bulgari beau vin din craniile duşmanilor, obicei Scit din mileniul anterior - au 
ocupat Banatul şi Crişana, stăpânind Valea Tisei până la sosirea Maghiarilor, în 896; influenŃa Bulgară a fost în 
Panonia secolului IX prin Regatul Morav de la Râul Morava din actuala Serbie până la Râul Morava din actuala 
Slovacie ce se varsă în Dunăre la Bratislava 48,08 lat. N, 17,07 long. E, Peşt / Pesta pe malul răsăritean al 
Dunării - acum Budapesta 47,28 lat. N, 19,03 long. E - fiind de obârşie Bulgară, prezenŃa Bulgarilor ajungând şi 
în łinutul Bârsei cu capitala sa Braşov 45,39 lat. N, 25,36 long. E, în centrul actualei Românii (pentru anul 839, 
prima cronică a Turcilor - denumită Oguznam / Ogusmame - preciza existenŃa unei łări Româneşti de la Dunăre 
până spre Nipru). De altfel, azi în Bulgaria - între Gabrovo 42,52 lat. N, 25,20 long. E şi Troyan 42,53 lat. N, 
24,43 long. E - există localitatea Gergini / Gherghini 42,53 lat. N, 25,15 long. E.  

Grgur / Gregory - adică forma Iliră pentru Gerga / Gherga conform filologilor specializaŃi în 
onomastică şi etimologie - arhiepiscopul din Bar 42,06 lat. N, 19,06 long. E / Muntenegru începând din 1172, 
având primatul catolic asupra Sârbilor, supărat că arhidioceza sa înfiinŃată în 1089 nu mai activa de 3 decenii 
(atribuŃiile fiind acoperite de Biserica Croată a Splitului) şi pentru a sublinia întâietatea localnicilor, printre care 
a evidenŃiat Morlacii, a tradus până în 1196 când s-a stins, din Slavonă în Latină, un pachet de 6 cronici, dintre 
care cea mai veche era din anul 753; s-a născut în Ghiara / acum Zadar din CroaŃia iar după moartea lui (a fost 
poreclit Auritul = Grizogono) arhidioceza s-a reactivat, funcŃionând şi în prezent. În 1185, când Bar a fost 
asediat de către conducătorul Ştefan Nemania al Sârbilor 1113 - 1199 (în acelaşi an, Aromânii din Bulgaria, 
conduşi de fraŃii Asan, s-au răsculat împotriva BizanŃului iar în VeneŃia de Jos / łinutul Făgăraşului a fost atestat 
trezorierul Grigore VeneŃianul al familiei lui Negru Vodă, care a constituit Valahia / łara Românească în N 
Dunării), Grgur / Gheorghe a condus apărarea localităŃii ca mare patriot - regiunea pe atunci era puternic 
populată de Aromâni / Vlahi - reuşind să scape de represalii însă pierzându-şi proprietatea, Ştefan Nemania, tatăl 
Sfântului Sava care a ajuns primul arhiepiscop ortodox al Sârbilor, printr-un edict dăruind cnezatul / “judecia” 
Vlahului Gheorugheco / Gheorghe, împreună cu 170 de Vlahi, în 1198 Mănăstirii Hilandar de pe Muntele 
Athos.  
 

 
DonaŃia prin edictul păstrat acum în Arhivele Dubrovnik 
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Lucrarea arhiepiscopului Grgur / Gheorugheco (care era un apropiat al familiei domnitoare din 

Muntenegru / formaŃiunea statală de acolo atunci încă purtând numele Roman Dioclea, Slavizat Duklja) a fost o 
valoroasă compilaŃie de surse scrise şi tradiŃii în 47 de capitole despre GoŃi, viaŃa lui Constantin cel Mare, istoria 
şi creştinarea Muntenegrului, cronica Travuniei - adică a zonei dintre Cotor şi Raguza - hagiografia Sfântului 
Vladimir, etc.; a menŃionat invazia GoŃilor din secolul V, apoi a Avarilor şi că descendenŃi GoŃi stăpâneau apusul 
Balcanic, inclusiv Regatul Morav în secolul IX când au sosit Maghiarii în Panonia (letopiseŃul său făcea 
distincŃia între Slavi ca Bosniaci / adică aceia din regiunea Rama, CroaŃi, Sârbi, ş.a. oferind informaŃii unice 
despre genealogii, teritorii şi situaŃii - ajungând de exemplu să fie ca inspiraŃie şi scriitorului Medieval Britanic 
William Shakespeare 1564 - 1616 pentru comedia “Furtuna”). De altfel, e de ştiut că azi în Bosnia şi 
HerŃegovina există Masivul Gargaş 43,37 lat. N, 17,36 long. E. În 1253, conducătorul Raguzei / Dubrovnikului 
- oraş populat de Vlahi / Aromâni - era, conform lucrării “Documente privitoare la istoria Românilor” a 
istoricului Eudoxiu Hurmuzaki 1812 - 1874, principele Marsiliu Gheorghiu (în Latină Marsilius Georgius / 
Marsilii Georgii):  
 

 
Marsiliu Gheorghiu 

 
Conform studiului Britanicului Thomas Graham din 1887, acelaşi Marsiliu Gheorgu în 1265 deja 

conducea Insula Korcula (atunci, Marco Polo a copilărit acolo - fără tată, căci acela era plecat cu afaceri 
VeneŃiene - desigur sub influenŃa conducătorului Gheorgu / Gheorghiu şi a plecat în Asia abia după ce l-a 
cunoscut pe tată, în 1271). Arhiepiscopul Grgur a observat că năvălirea Slavilor în urmă cu secole a determinat, 
pentru evitarea persecuŃiilor, mutarea autohtonilor pe înălŃimi, care şi-au ridicat acolo întărituri pentru a fi liberi, 
ceea ce a dus la apariŃia comunităŃilor izolate de Aromâni / Vlahi (dintre care şi acum sunt câteva), o preocupare 
majoră a lor fiind păstoritul în Balcani - uneori cu transhumanŃă pe distanŃe mari - ciobanii Aromâni / Vlahi 
având pentru recunoaştere sculptat în capătul toiagelor stindardul Get; e de ştiut caracteristicul dans Armân / 
Aromân în hora cu cerc dublu: femeile în interior şi bărbaŃii în exterior (acum predomină cercul simplu, 
deschis), primul stil fiind foarte vechi, existent cultural printre Ghergani. De altfel, cercetătorul Ioan Mugioiu 
din ElveŃia, care în 1985 a studiat revoluŃionarul cuvânt “gard” din limba Română - dar şi alŃii - au subliniat 
sinonimia dintre GeŃi şi GoŃi, ca predecesori ai Românilor. Evreul călător Benjamin 1130 - 1173 din Tudela 
42,03 lat. N, 1,36 long. V / Spania a notat în 1170 despre Arumânii / Aromânii din Pind: “Aici este începutul 
Vlahiei, ai cărei locuitori ocupă munŃii iar ei înşişi poartă numele de Vlahi. Asemenea căprioarelor de iuŃi la 
fugă, ei se coboară în Ńara Elenilor ca să despoaie şi să prade. Nimeni nu-i poate ataca prin război, nici un 
împărat nu-i poate supune. Datinele creştineşti le Ńin şi se cheamă cu nume Evreieşti, din care cauză unii spun că 
ar fi neam de Evrei iar pe Evrei îi numesc fraŃii lor. Pe aceştia numai îi atacă dar nu-i ucid, aşa cum ucid pe 
Eleni; în sfârşit, ei trăiesc fără legi” (el comparându-i pe Vlahi cu Druzii din Sidon / Liban). Dr. Theodor 
Capidan a scris în 1925: “LocuinŃele primitive ale Aromânilor au fost în Tesalia şi Pind, nu în Macedonia. 
Numai în aceste părŃi s-au păstrat până azi unele nume de localităŃi de origine română şi tot numai în aceste părŃi 
aromânismul mai continuă să existe încă până astăzi, în centre cu o populaŃiune compactă. De aci, din Tesalia şi 
munŃii Pind, s-au întins Aromânii între secolele XII - XIII în MunŃii Gramoste şi în Albania şi numai mai târziu 
o parte dintre cei din Albania îi vedem grupaŃi împrejurul Moscopolei, cel mai însemnat centru cultural al lor din 
secolul XVIII”. Etnograful Aromân Tache Papahagi 1892 - 1977 a indicat ca una din ramurile principale 
Aromâne pe aceea formată din “Grămoşteni, care locuiesc la frontiera dintre Grecia şi Albania, în regiunea 
Bitoliei, precum şi în MunŃii Traciei (Serbia şi Bulgaria Sudică)”.  
 

Gherga şi GoŃii 
 
GoŃii au năvălit dinspre N spre Nistru plecând din Gotlandia (S Scandinaviei) prin Pomerania (regiunea 

dintre Germania şi Polonia, la apus de Vistula, Râu ce izvorăşte din CarpaŃi, pe malurile căruia Polonezii şi-au 
ridicat principalele aşezări, de la fosta capitală Krko’via / Cracovia 50,03 lat. N, 19,56 long. E - denumire 
derivată din proto-Slavul Krak pentru Adunarea Gherga = sfatul judecătorilor / rezonând cu Ghergo’via, 
capitala Galilor - până la actuala capitală Varşovia 52,13 lat. N, 21 long. E) iar cu intrarea GoŃilor din 212 în 
actualul spaŃiu Românesc au determinat retragerea Imperiului Roman din Dacia la S de Dunăre, în 275; începutul 
Imperiului Bizantin prin primul împărat creştin, Constantin cel Mare, i-a împins pe GoŃi la N de Brazda lui 
Novac - val de pământ ce începea la BistriŃa 45,15 lat. N, 19,51 long. E / acum oraşul Novi Sad, consolidat 
atunci pentru apărare îndeosebi între PorŃile de Fier şi Cetatea Pietroasa din actualul judeŃ Buzău (ce era cetatea 
înfrăŃită cu Gherghina de la vărsarea Siretului în Dunăre, având aceiaşi întemeietori uriaşi) - însă datorită şi 
presiunii Hunilor de la răsărit, la sfârşitul secolului IV linia defensivă Gherghina - Ghergheasa - Pietroasa - 
Gherdap a fost părăsită de către Imperiul Bizantin iar GoŃii au străbătut S Europei ajungând până în Spania. 
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Brazda lui Iorgu / Novac a fost fortificată de către Constantin cel Mare pe sute de km, din V, de la PorŃile de 
Fier / Gherdap, pe linia Craiova - Piatra Olt - Costeşti Argeş - Găeşti - Ploieşti - Mizil - Brăila, până în E, tot la 
Dunăre / Gherghina; ea de fapt a şi fost marcată de la început în acelaşi sens, dinspre apus spre răsărit, având 
rolul de delimitare prin ritualul de fondare civilizator ce începea astfel - prin trasarea brazdei - fiind o cale 
importantă de circulaŃie a Hiperboreilor, “pe vechiul hotar” (ce a fost limita convenŃională din mileniul V î.C. 
între cultura Gherga-nului Osiris şi cea a divinei Ghirghe). 

La începutul Evului Mediu, Dacii sau Danii = Danezii erau consideraŃi aceiaşi, Danemarca fiind numită 
Gothia, Getia şi Dacia, notată ca atare pe hărŃile vechi (de altfel, unii GoŃi erau foarte mândri că descindeau din 
GeŃi, primele echivalenŃe între GeŃi şi GoŃi apărând la contemporanii lor, ca filozoful Grec Iamblichos 283 - 333 
care afirma că religia GeŃilor era practicată cu mare cinstire de GoŃi, eruditul Dalmat Ieronim 345 - 420 că 
“există îndreptăŃire pentru a-i numi pe GoŃi GeŃi, autoritatea fiind că şi în trecut toŃi învăŃaŃii au folosit pentru 
GoŃi numele Get”, împăratul bizantin Iulian Apostatul / conform Dr. Gheorghe Bichir 1926 - 2003, istoricul 
Philostorgius 368 - 425 din Capadochia care a scris despre cei de la Istru / Dunăre că “cei vechi îi numeau GeŃi 
iar cei de acum îi numesc GoŃi”, istoricul Galician Orosius 375 - 420 care a notat că “GeŃii se numesc astăzi şi 
GoŃi”, ş.a.). Pe ruta avută de GoŃi dinspre locul lor Scandinav de plecare - în acel timp limita Sudică a răspândirii 
majoritară a genelor paterne N tipice Gherga-nilor, ce în prezent sunt grupate în Nordul Scandinav - până în 
actualul spaŃiu Românesc (Antic pentru Got ca denumire iniŃial se utiliza Gheud, preoŃii lor numindu-se în Gotă 
Goðar) pot fi identificate în legătură cu Gherga de pildă în S Suediei inscripŃii runice la Sunnerbo 57,19 lat. N, 
13,43 long. E după cum a descifrat Birgit Sawyer în 2004, Parohia Gerga din Horda = Halleberga 56,42 lat. N, 
14,19 long. E conform lui Hans Bekker în 1968, Medieval Scandinav Gherga însemnând “protector”, Gerga 
52,36 lat. N, 14,01 long. E în fosta zonă Prusacă şi a Teutonilor, la graniŃa Germaniei cu Polonia, unde dialectul 
Casubian / Kaşubian din acea regiune, Pomerania, conform cercetării din 1994 făcute de Hanna Taborska 
cuprinde în vocabular cuvântul Gherga ori Gerga ca nume de familie în localitatea Slovacă Mokroluh 49,18 lat. 
N, 21,13 long. E, etc. La începutul secolului II, filozoful Grec Dion Hrisostomos din Bursa 40,11 lat. N, 29,04 
long. E / Bitinia - oraş din care au emigrat GherghiŃii care au înfiinŃat Byrsa în N Africii înaintea Cartaginei - a 
scris “Despre faptele GeŃilor”, afirmând că “GeŃii erau Hiperborei iar legile Troianilor erau aceleaşi pentru GeŃi 
şi GoŃi, căci GoŃii erau GeŃii nesedentarizaŃi” (ceea ce a întărit în 1687 şi Carolus Lundius, preşedintele 
Academiei Suedeze, prin lucrarea “Zamolxis, primul legislator al GeŃilor” / traducătoarea sa în Română - 
profesoara Maria Crişan - observând că “GeŃii s-au numit de la rădăcina Ge, însemnând Pământ”). 

Aşadar, datorită invaziei Dunării inferioare de către GoŃi, cetăŃile înrudite din N Bărăganului, 
Gherghina şi Pietroasa, au fost abandonate de către Imperiul Bizantin (între acelea pe Râul Ghergheasa era 
aşezarea din Epoca Pietrei Ghergheasa lângă Lacul Ghergheasa iar în Sudul Gherghinei era - până în 1900, 
când a fost indicat de George Lahovari în “Marele dicŃionar geografic al României” - iezerul Fundul-Gherghe). 
În Vestul Gherghinei, pe Dealul IstriŃa 45,06 lat. N, 26,34 long. E, azi în judeŃul Buzău, a fost descoperit cel mai 
faimos tezaur din România - “Cloşca cu puii de aur” - atribuit GoŃilor de către Alexandru Odobescu 1834 - 1895 
(arheolog Român care s-a sinucis); însă GoŃii sosiŃi în regiune n-aveau atunci ateliere ca să prelucreze bijuterii de 
asemenea anvergură (în 2006, eminenta profesoară Viorica Enăchiuc a afirmat că tezaurul aparŃinea Carpilor). 
În tezaurul de tip Hiperboreu “Cloşca cu puii de aur”, piesele împodobite cu pietre preŃioase sunt caracteristic 
orientale (nu Gotice) iar cele numai din aur, fără incluziuni, sunt tipice clasicismului Grec, înfăŃişând central 
Marea ZeiŃă Anatoliană şi pe Apollo Gergithius; acel tezaur, din care mai există la Muzeul NaŃional de Istorie al 
României cam jumătate dintre piese, în greutate de aproape 20 kg, a fost găsit în 1837 la poalele CetăŃii 
Pietroasa, academicianul Grigore Tocilescu 1850 - 1909 apreciind că “reprezintă una din cele mai frumoase 
opere de artă veche închinată sărbătorii culesului viilor”.  
 

 
Tezaurul de la Pietroasa 

 
Analizele arheometrice ale pieselor tezaurului, efectuate în 2005 de acceleratoarele din Paris / FranŃa şi 

Legnaro 45,21 lat. N, 11,58 long. E / Italia, au relevat că sunt heteroclite şi n-au aur Ardelean ci unele sunt din 
aur V Anatolian, de la râul Pactolus, aflat în fostul regat Lidia, a cărui capitală Sardes / Sardis a fost înfiinŃată pe 
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acel râu aurifer (între râurile Galis şi Meandru), de către Gyges în secolul VII î.C. - cel care pentru a-şi plăti 
mercenarii a bătut printre primele monede din lume - şi a avut în secolul următor ca ultimul ei conducător pe 
“părintele” sporturilor cu mingea, proverbialul bogătan Cresus / Croesus, fiul unei Cariane, din łinutul 
GherghiŃilor, care a ridicat tatălui cel mai mare Gorgan din lume; poetul Grec Bacchylides în 468 î.C. a scris că 
acela - pios slujitor al lui Apollo Gergithios, care a uimit omenirea cu cât aur a strâns din râu şi a finanŃat una 
dintre minunile lumii Antice, Templul Artemisei Gergithia din Efes - în 546 î.C. (datorită nepotului Cyrus / 
Cirus 600 - 530 î.C. care i-a inclus regatul în imperiul ce-l crea) şi-a trimis în refugiu fiicele la Dunărea 
inferioară: în Bazinul Carpatic pe atunci dominau amicii Agatârşi conduşi de Dinastia Parga iar Perşii nu doreau 
o înfruntare cu acei conducători ai GeŃilor. Însă după 32 de ani, Perşii au efectuat premiera: au atacat masiv 
Dobrogea, conduşi de Darius, şeful cel mai mare imperiu cunoscut în istoria lumii de până atunci, între hotarele 
căruia trăiau 10 milioane de oameni (cu meşteri V Anatolieni au făcut în 514 î.C. la cetatea Ghetă Ghenucla 
45,16 lat. N, 28,27 long. E - în apropierea Gherghinei - primul pod peste Dunăre dar aflaŃi pe malul stâng al 
fluviului n-au ajuns la Pietroasa; de altfel, pe Valea Prahovei ulterior GeŃii au ascuns de Romani tăbliŃe de aur 
despre trecutul aşezării Genucla / ObluciŃa - ajunse prin copişti până în prezent - descifrate în 2005 de către 
Armânul / Aromânul Branislav Stefanoski din Macedonia, autorul lucrării “Din arhivele Daciei”). Gherghina, la 
vărsarea Siretului în Dunăre, era pe atunci în relaŃii cu colonia Dobrogeană Istros / Histria a Miletului (iniŃial în 
subordinea lui Cresus), reprezentând un loc ideal de refugiu pentru Anatolieni, regiunea sa fiind dens populată - 
datele arheologice indicând pentru acele timpuri o densitate de locuire semnificativă acolo, cu peste 5 locuitori / 
kmp - şi fiind pe partea cealalaltă a marelui fluviu European; apoi, aşezarea Gherghina chiar dacă n-a mai fost 
utilă militar de la sfârşitul secolului IV, a rămas locuită parŃial până în secolul X (e de remarcat că - de exemplu - 
în secolul XIV, la formarea Moldovei, zona avea 1 om / kmp). GalaŃiul în timpul stăpânirii Romane depindea de 
Gherghina, ce pentru apărarea sa avea un castru iar etimologia sa - înŃelesul fiind o combinaŃie dintre Grecul 
pentru “invadator” şi apoi otomanul pentru “fortăreaŃă” / otomanii îşi denumeau şi corturile militare drept 
“Cherga” - îi provine de la Galii Anatolieni care au lăsat nume ca Galatia peste Frigienii din V Capadochiei, 
Galata în Istanbul (al cărei prim pod peste Cornul de Aur a fost făcut de otomani conform proiectului lui 
Leonardo da Vinci), Man-galia 43,49 lat. N, 28,35 long. E în Dobrogea, GaliŃia lângă Bucovina, Galia în FranŃa, 
Galicia Iberică, Portu-galia, etc.  

 
Regatul Gherilor 

 

 
ExpediŃia Perşilor din secolul VI î.C. 

 
Invazia Perşilor a fost în 513 î.C. până la uriaşul târg de la Ghelon / Gelonus - lângă actualul Bilsk 

50,09 lat. N, 34,63 long. E (arheologul Ucrainean Boris Shramko a măsurat acolo 17 km locuiŃi de-a lungul 
Râului Vorskla, exact la limita imensului codru din apropiere cu stepa) - aşezarea enormă din lemn întemeiată de 
Ghelon, fiul Ghergarului Hercule, cea mai mare piaŃă Europeană de atunci, adăpostind vechi Gorgane şi 
sanctuare Greceşti, cu cea mai înaltă palisadă de lemn din lume, de 16 metri, numită “gard”, arsă odată cu stepa 
dinaintea Perşilor şi abandonată de locuitori, care i-au transmis împăratului Darius mesajul în Greaca ce-o 
vorbeau că-s “liberi ca vântul şi tot ce-ar prinde el în zona lor nu-i decât suflarea vântului” (e de remarcat 
referinŃa despre mişcarea lor cu corelaŃia din vechime, când simbolul asociat deplasării energiei era vântul); 
direcŃia lor de dispariŃie a fost spre N, locaŃia şi timpul corespunzând de exemplu studiului din 2008 al 
arheologului Finlandez Kaalevi Wiik: în prezent (inclusiv prin tradiŃie), Laponii cu acelaşi profil genetic 
Gherga, adică Sami / Saami, sunt ştiuŃi ca “oamenii soarelui şi vântului”. De altfel, studiile genetice - ca de 
exemplu ale lui Cavalli Sforza din 2000 - arată acea mişcare Antică (înainte şi după): 
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La începuturi, când oamenii întemeiau aşezările, ridicarea palisadei din lemn ca protejare însemna 
înconjurarea locului cu trunchiuri aliniate vertical, înfipte în pământ, eventual cioplite în partea superioară cu 
Ńepi, consolidate dinspre interior cu construcŃii; înălŃimea palisadei putea fi până la mai mulŃi metri (opŃiunea era 
ieftină deoarece realizarea uşoară se baza pe materiale aflate la îndemână şi excelentă pentru forturile ridicate în 
grabă, însă greu de păstrat pe lungă durată datorită posibilelor incendii ori armelor de asediu, fiind de obicei 
temporară, până la combinarea cu un val de pământ sau construcŃia unui zid permanent de piatră).  
 

 
Hartă din secolul XVII 

 
Deja din secolul VI î.C. denumirea gardurilor era de fapt după a Gargarilor / Ghergarilor ajunşi 

dinspre S acolo - care au constituit în Bazinul Niprului, cu capitala Ghelon, Regatul Gheros / Gheri - cuvântul 
provenit de la ei perpetuându-se astfel dar fiind şi inspiraŃia altora aflate în legătură, ca grădină şi aşezare: 
“gord” era grupul de case din lemn înconjurate de un şanŃ cu apă sau locul împrejmuit cu gard - evoluat în 
“gorod” pentru aşezare şi “grad” la fortificaŃie, etc. - dialectul Fino-Ugric din Udmurtia prezervându-l drept 
“gurt” pentru aşezare (o rezonanŃă cu iurta Siberiană) iar în Pomerania dialectul Casubian / Kaşubian încă 
utilizează “gard” pentru localitate, în Engleză existând “garden” pentru grădină; de pildă, pentru inima statului 
Ghet din timpul războiului cu Romanii - unde localnicii se păstrau foarte curaŃi, având numeroase băi, bogaŃii 
încălzindu-se prin pardoseli, betonul special fiind nedistrus până azi - în răsăritul densului populat łinut al 
HaŃegului (aflat sub patronajul lui Hermes, numit Sarmis de GheŃi, ştiut de Evrei ca Ham / bunicul Gherghe-
seilor, numele capitalei de aceea fiind Sarmise-Getusa), Grădişcea / Grădiştea 45,43 lat. N, 23,10 long. E, azi 
în judeŃul Hunedoara, era denumirea Getă a întregului complex fortificat de acolo, nu doar a capitalei ce găzduia 
sanctuarul rotund din andezit de tip Ghirgar / Gilgal. Generalul Român Vasile Dragomir, vechi cercetător al 
zonei, a scris în 2001: “ToŃi munŃii din jurul Sarmisegetuzei sunt terasaŃi iar versanŃii sunt zidiŃi. Pietrele 
fasonate de pe versanŃi aveau o greutate şi de 3 tone. CetăŃile erau apărate de ziduri circulare. Dacă în cazul 
piramidelor egiptene pietrele erau transportate cu ajutorul unor sisteme cu bile şi ridicate cu scripeŃi, pentru geŃi 
aceasta nu era valabil. Rămâne un mister transportarea blocurilor imense de piatră până în vârful munŃilor, 
cantitatea de materiale fiind superioară celei folosite la piramidele egiptene”.  
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Palisade  

 
Istoricul Herodot - care relativ la scurt timp după atacul Perşilor în Regatul Gerrhi / Gerrhos a fost în 

N Mării Negre, inclusiv pe Volga - a scris despre dulgheria făcută de Gheloni ca având casele, statuile şi altarele 
complet din lemn, celebrându-l pe Dionisie prin festivaluri ale vinului în Regatul lor numit Gheri / Gerrhi, ce 

cuprindea Bazinul Niprului, cu ritual funerar atunci tipic Caucazian, profesorul Danez George Hinge 
observându-l ca similar celui practicat în OseŃia. Erau mari comercianŃi şi obişnuiau să-şi tatueze picioarele; 
conform lui Pliniu, erau înrudiŃi cu GheŃii. În secolul I î.C., poetul Roman HoraŃiu i-a localizat pe Gheloni “la 
extremitatea Europei”. Au existat până în secolul V (consemnaŃi de exemplu în armata bizantină a Galului 
Flavius Rufinus 335 - 395 sau de către episcopul Sidonius Apollinaris în bătălia contra Hunilor din 451 de lângă 
aşezarea Troyes a Galilor). În Antichitate, de Gheri a fost legată în vecinătatea apuseană geneza la Marea 
Neagră a GeŃilor iar la Marea Baltică a Germanilor, GoŃilor şi Gepizilor. Cei din Regatul Gheri / Gerrhos s-
au ridicat dintre GherghiŃii din Anatolia, o parte însemnată provenind, după cum a consemnat şi Herodot, din 
Milasa (prima capitală Cariană, în limba Cariană Ghelas - regăsit în numele noii capitale, a Gherilor - căpătând 
înŃelesul de “regal”), fiind meşteri în fabricat săgeŃi şi tolbe pentru ele, “mulgători de iepe”, cultivând pământul 
şi făcând pâine, îngrijind grădini bogate, ceea ce i-a diferenŃiat de SciŃii aflaŃi în trecere prin N Mării Negre - ce 
locuiau în căruŃe - mai ales că vorbeau şi o altă limbă decât a acelora; o caracteristică a SciŃilor era că purtau cu 
mândrie la frâiele cailor scalpurile duşmanilor iar la cingătoare câte o cupă - câteodată făcută din craniul vreunui 
duşman - pentru băut (de la ei rămânând în Slavonă “skita” însemnând “nomad”, de fapt SciŃi). Herodot, care în 
Istorii a scris că Ghelon era frate cu Agatârs (strămoş al actualilor Ardeleni), cu Scit (strămoşul SciŃilor) şi cu 
Hyllos (eponimul Hilarimei de lângă Sanctuarul Gherga din Caria), toŃi ca fii ai lui Hercule, a notat că lângă 
Nipru trăiau SciŃi ce se ocupau cu agricultura - dar nu arau - pe care i-a denumit Gheorgoi iar Pliniu a consemnat 
că vechiul nume al SciŃilor a fost “Arameos”, adică Aramei (erau din aceeaşi grupare Ariană ca şi cei din N 
Indiei, fără trăsături orientale). SciŃii regali într-o vreme au fost îngropaŃi prin vaste ceremonii funerare în 
Regatul Gherilor, cortegiile lor parcurgând mari distanŃe pentru acestea, până la N de Râul Gheros / Gerrhus - 

azi Ugra, în Bazinul Volgăi - având respect primordial pentru Gheri, din care afirmau că se trag (de la SciŃi 
derivă cuvântul “schi” pentru ceea ce au inventat Nordicii Sami); Romanii - aşa cum au denumit Anatolia ca 
Asia Minor / Mică - au numit Dobrogea drept SciŃia Minor / Mică. Mlaştinile uriaşe din Antichitate de la izvorul 
Niprului erau ştiute ca Gherho / Gerrhon, Regatul Gerrhos / Gerrhi al Ghergarilor / Gargarilor fiind până la 
latitudinea Moscovei 55,45 lat. N, 37,37 long. E, caracterizând cultura Dyakovo, populată de Fino-Ugrici, 
conform şi cartografului American Livio Stecchini 1913 - 1979 (Herodot a numit ca Hiperborei pe cei din 
miazănoapte având mult aur, păziŃi de gardiani utilizând simbolul grifonilor, mai ales de cealalaltă parte a 
Uralilor, după fluviul Enisei din centrul Siberiei ce curge între Lacul Baikal şi Oceanul Arctic, adică exact zonele 
probate la începutul mileniului III ca dominate de grupurile genetic N ca al Gherga, documentate ştiinŃific ca 
existând acolo începând cu mileniul VI î.C., pentru Greci cei mai faimoşi Hiperborei fiind gemenii GherghiŃi 
Artemis Gergithia şi Apollo Gergithios). În istorie aşadar între Caria / Karia şi Karja / Karelia au fost 
transferuri pe ambele direcŃii: întâi Hiperboreii - “Nordicii extremi” - au ajuns în Karia / Anatolia iar apoi 
Carianii au ajuns în ceea ce a rămas ştiut drept Karja, azi Karelia. Trecerea Uralilor, în prezent puternic marcată 
genetic LLY22G, adică cu tiparul Gherga, era pe o veche rută, în principal utilizată şi acum de traseul Trans-
Siberian: canalul de comunicaŃie în EurAsia unea Mările Caspică şi Neagră (de la Don cu bărci transferate 
datorită micii distanŃe până la Volga) iar apoi pe Râul Kama ce-şi are izvorul în regiunea Udmurtia; de la 
trecătoarea Sverdlovsk, unde azi se află Ekaterinburg 56,50 lat. N, 60,35 long. E, principalul oraş din MunŃii 
Ural (“Poarta Siberiei”), erau prinşi afluenŃii fluviului Obi - ce curge din Altai şi se varsă în Marea Kara prin cel 
mai lung estuar din lume - dar şi fluviul Enisei / Yenisei, la răsărit de care era Ńinutul propriu-zis al Hiperboreilor 
în timpul lui Herodot / care în explorarea sa din secolul V î.C. a fost până la trecătoarea din Ural unde începea 
Siberia, oferind descrieri precise de pe teren, ca martor ocular, menŃionând inclusiv iarna dură de acolo, lungă de 
până la două treimi din an. 
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Lumea cunoscută de Herodot 

 
Blajinii Hiperborei erau ştiuŃi de la început de către Greci ca fiind de la originea vântului Nordic, unde 

soarele lumina mereu (deci după Cercul Arctic / Polar); trebuie ştiut că în tradiŃia Română au fost cunoscuŃi ca 
“Rohmani” sau “oameni roşii” - celebraŃi la o săptămână după Paşti - iar ulterior Slavii au numit blajinii ca 
“fericiŃi”. În 1937 Vasile Lovinescu prin lucrarea “Dacia hiperboreană” observa că migraŃia lor n-a avut nimic 
dintr-o emigraŃie ci a fost sacră, după o geografie precisă vizând Dunărea inferioară, răspândirea lor fiind 
riguroasă din N Siberian până în N Dunării, de la Râul Don (ce era Hiperboreu, conform şi filozofului 
Ambrosius Macrobius) pe ruta marcată de Brazda lui Iorgovan / Novac, în onomastică dar şi istorică legătură cu 
Gherga. Elita spirituală a începutului civilizator peste Dunărea inferioară, Anatolia şi Greci a fost Hiperboree, 
dominată de Gherga-ni (conform ansamblului indicilor temporali, spaŃiali, onomastici, genetici şi logici); 
mărturiile Antice despre seminŃie erau că a fost sfântă, scutită de oboseală, boli şi bătrâneŃe - care ar fi avut după 
Pindar, Cicero, etc. elixirul tinereŃii veşnice - şi fericită, iniŃiată Asiatic / conform istoricului religiilor Mircea 
Eliade (de pildă, poziŃia lor mortuară era pe spate, ei schimbând obiceiul înhumării ghemuite din N Dunării 
inferioare şi a îngropării în afara locuinŃelor, nu sub podea cum se practica până atunci). Hiperboreii - consideraŃi 
şi mentorii AtlanŃilor - au fost virtuoşi, înŃelepŃi, paşnici, drepŃi, prietenoşi, pioşi, bogaŃi, vegetarieni, foarte 
înalŃi, energetici, dotaŃi cu puteri miraculoase; au mai fost menŃionaŃi de Homer, Hesiod, Alceu / Alkaios din 
Lesbos, Hecateus din Teos 38,10 lat. N, 26,47 long. E / Ionia în secolul IV î.C., Diodor din Sicilia, Apolloniu din 
Rodos, Pausanias, ş.a. (Pherenicos din Heraclea Pontului 41,17 lat. N, 31,24 long. E descria Hiperboreii că “sunt 
cu totul nedeprinşi la război şi se trag, după cum spun tradiŃiile, din neamul uriaşilor celor vechi” / dar cu timpul 
au trebuit să înveŃe ori să inoveze tehnici de luptă, devenind şi aprigi războinici). Bătrânii Hiperborei se 
sinucideau ca să nu fie povară celorlalŃi (obicei original, regăsit de pildă Antic la Spartani şi Medieval la 
Aromâni). Pliniu cel Bătrân scria că Hiperboreii erau din zona cea mai NE Europeană - “unde soarele răsare vara 
şi lumina zilei este timp de 6 luni” - Ovidiu în Metamorfoze a plasat Hiperboreii lângă Caucaz, Vergiliu a scris 
despre Orfeu că era “singuratic, cutreiera gheŃurile Hiperboree, Donul acoperit de gheŃuri şi câmpiile niciodată 
fără zăpadă” iar Strabon în Geografica a consemnat: “Primii care au descris diferitele părŃi ale lumii spun că 
Hiperboreii locuiau deasupra Mării Negre şi a Istrului”. Geograful Ptolemeu în anul 150 pe harta sa a plasat 
Hiperboreii cum erau ştiuŃi atunci - la timpul său - în regiunea Arctică (de la Gheri provine cuvântul ger pentru 
frigul vremii foarte reci): 
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Hiperboreii în extremitatea Nordică 

 
Deoarece baza pozitivă era Hiperboree, vechea societate Greacă mereu a tins spre acea perfecŃiune: 

însemnările Antice Iatromantis - ca de pildă în secolul VII î.C. ale fostului preot al lui Apollo, nobilul Aristeu de 
pe Insula Proconessos / acum Paşa-limanî 40,29 lat. N, 27,36 long. E din Marea Marmara - au descris 
pelerinajele Hiperboree din Anatolia nu fizice spre Nord ci prin experienŃe mistice datorate unor puternice 
meditaŃii cu posesiuni şamanice, ierarhia stărilor fiind asemănate cu ascensiunea unui munte de lumină 
paradisiacă, pentru ajungerea într-un sanctuar al păcii izolat (ca o insulă), căutarea îndeplinind dorinŃa de 
atingere a existenŃei primordiale, relevantă scopului nemuririi. Azi de pildă încă se practică şamanismul înspre 
răsăritul fostului Regat al Gherilor, ca de pildă în localitatea Garga / Гарга 56,04 lat. N, 52,39 long. E din 
Udmurtia, Ural (MunŃii Ural separă Asia - respectiv Siberia - de Europa). La apus de Siberia - deci şi de Ural - 
toponimia Ghergană e bogată doar în anumite zone Nordice şi doar cu prefixul K în loc de G, cum ar fi Karga 

55,25 lat. N, 45,26 long. E, Kerga 62,39 lat. N, 46,03 long. E şi 62,40 lat. N, 41,05 long. E, Kerko 60,27 lat. N, 
25,38 long. E (în Finlanda), Lacul Kerg 60,07 lat. N, 36,35 long. E, Kargopol 61,30 lat. N, 38,56 long. E / 
capitala Kargopoliei, Kerke / Vaska Kerka 64,08 lat. N, 57,35 long. E, aşezările Kerka 67,21 lat. N, 61,48 
long. E şi 59,57 lat. N, 48,54 long. E, sălaşurile Kerka din bazinul superior al Fluviului Peciora (ce se varsă în 
Oceanul Arctic): Ivan 62,26 lat. N, 57,44 long. E, Semen 63,07 lat. N, 57,24 long. E, Oleg 63,45 lat. N, 57,25 
long. E, Yerman 63,36 lat. N, 57,18 long. E, Vanka 62,14 lat. N, 56,42 long. E, Vasile 63,01 lat. N, 53,45 long. 
E, Fed 63,52 lat. N, 53,45 long. E, Luka 63,37 lat. N, 52,08 long. E, etc. 
 

Regatul Garðar 

 

Bazinul Niprului - Antic organizat în Regatul Gherilor - la începutul Medieval era numit Garðar, ca 
formaŃiunea teritorială specifică a forturilor întărite din lemn, constituind din secolul IX primul stat Rus, cu 
denumirea de Regatul Garðar = Gargar / Gardar; în prezent, Rusia este Ńara cu cea mai mare suprafaŃă din 
lume (a ajuns pe 3 continente - Europa, Asia şi America - însă Alaska a fost vândută Americanilor în 1867, 
printr-o afacere intermediată de consulul George PomuŃ 1818 - 1882, Român din Gyula 46,39 lat. N, 21,17 long. 
E / Ungaria, localitate cu nume Cuman, cunoscut cu capelanul Leontie Gherga din Vărşand 46,37 lat. N, 21,20 
long. E / judeŃul Arad, conform Institutului de Cercetări a Românilor din Ungaria). Păstrarea în Bazinul Niprului 
atât a organizării cât şi a denumirii izvorâte de la Ghergari a fost constantă pentru o perioadă de peste un 
mileniu şi jumătate. Cu toate că prin Bazinul Volgăi era o veche rută comercială între Mările Caspică şi Baltică, 
în timp termenul Garðar (ce era şi nume personal Viking) a ajuns să se refere oficial la Scandinavul utilizat între 
secolele IX şi XIII pentru tărâmul localităŃilor întărite dintre Caspica şi Carelia, de-a lungul traseului comercial 
legând Imperiul Bizantin cu Lacul Ladoga - vecin cu Lacul Onega - prin Bazinul Niprului, deci între Mările 
Neagră şi Baltică; la populaŃia Scandinavă Sami consoana “ð” cumula pronunŃia “th”, similar cu fricativa “Ǥ”, 
Garðar încă putând fi în acele timpuri uşor de văzut ca Gargar, respectiv Gardar (în alfabetul Latin “ð” fiind 
asimilat cu “d”). Vikingii au consemnat în povestirile lor - denumite Saga - că părintele lor Odin era din Asia, o 
temă de pildă explorată de către etnograful Norvegian Thor Heyerdahl 1914 - 2002 la limita dintre Asia şi 
Europa, în Caucaz (unde încă există populaŃia Udi / Udin, urmaşa Gargarilor din Albania Caucaziană; e de ştiut 
că marele şaman Odin - care mai era denumit şi Geigaðr - a fost urmaşul regelui Ghilfi şi a femeii aceluia 
Ghefiun, el avându-i cu femeia sa Frigiană printre fii pe Gaut, eponimul GoŃilor şi pe Thor, de inspiraŃie 
Turanică - de la Tyrkia / Troia - care a fost zeul fulgerelor). Printre Vikingi - însemnând “jefuitori”, iniŃial fiind 
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denumiŃi Rusi de Finezi - erau mulŃi roşcovani, unii ajungând numiŃi datorită culorii respective ca Ruşi (nu 
neapărat având părul roşu, ci şi având port cu culoarea roşie, case vopsite în roşu, etc.); denumirea a fost regăsită 
în Ucraina pentru Rusini / Ruteni, vecini cu Rumânii, unii cercetători - ca Austriacul Friedrich Knauer în 1901 - 
corelând denumirea Sanscrită Rasah a fluviului Volga ca fiind cea de la care a pornit onomastica. InscripŃii 
runice din Suedia secolului XI - ca de exemplu cele de la Rytterne 59,30 lat. N, 16,21 long. E - au menŃionat 
prezenŃa Varegilor / Vikingilor până în Garðar şi Gorgan / Gurganj în S Caspic (fosta capitală denumită 
Gergania / Ghergania, pe Râul Ox / Oxos, a Imperiului Khorasm, cu apogeul la începutul mileniului II / azi 
Urganj în Turkmeni-stan). E de ştiut şi că din neamul Rutean Maruneac, Lidia măritată Gherga în Timişoara, a 
sprijinit pe deplin această întreagă cercetare Gherga.  
 

 
Gherga în rune 

 
Pe baza forturilor Gardare s-a format statul Rus, ce iniŃial s-a numit Garðaríki / Garga-rike (sufixul 

“rike” pentru regat ulterior a devenit în Germană “reich”). Primul conducător Rus, care a purtat numele Rurik / 
Ru-rik - însemnând “Rege Rus” - a chemat Vikingii din Scandinavia pentru a-l ajuta să stăpânească Garðar (atât 
femeile, cât şi bărbaŃii, aveau ochii înconjuraŃi cu rimel - ca vechii Egipteni - ceea ce impresiona pe unii din cei 
cu care intrau în contacte). A murit în 879, Gorganul său fiind în capitala numită Garða / Garda (la începutul 
Slav în pronunŃie Gorodişcea, azi Novgorod 58,31 lat. N, 31,17 long. E, între Moscova şi Sankt Peterburg); 
profilul său genetic era “N” (conform proiectului coordonat de către profesorul Polonez Andrzej Bajor şi 
cercetătorul Rus Stepan Kravchenko), ca al Gherga şi al înruditei dinastii Ghedimină, care ulterior a realizat 
formaŃiunea Balto-Polonă ştiută ca Marele Ducat al Lituaniei Medievale: cel mai mare stat European la vremea 
sa, cu capitala la Kernave 54,53 lat. N, 24,51 long. E (în patrimoniul UNESCO). De altfel, acei cercetători au 
indicat în 2007 legătura genetică şi a familiei regale Gagara / Gagarin din Dinastia Rurik (al cărei înaintaş 
Vladimir 958 - 1015 i-a creştinat pe Ruşi) cu Gherga. RealităŃile sunt că primul rege Rurik a avut profilul 
genetic Gherga iar capitala Ruşilor - cu mult înaintea Moscovei - a fost Garða. Mai e de ştiut de pildă că în 
Jaakkima / Rusia - localitate din acea parte a Europei cândva condusă de Garða / Novgorod - şi azi există 
familiile Gerga şi Jerkku (sinonimul Karelian Gherga, conform cercetării Finlandezei Eeva Lehtinen în 2011), 
cu acelaşi profil genetic “N”. Rurik a întemeiat nu numai statul Rus, ci şi o dinastie puternică, ce generic i-a 
perpetuat titulatura - semnul aceleia găsindu-se şi în Dobrogea la Basarabi-Murfatlar, după cum a studiat 
arheologul Rus Alexander Fetisov - succesorul lui în 882 fixând pe Nipru (al treilea fluviu al Europei, după 
Volga şi Dunăre, atunci principala rută de negoŃ cu blănuri şi ceară) capitala statului la Kiev 50,27 lat. N, 30,31 
long. E, în prezent capitala Ucrainei; onomastica Gherga-nă rezonează şi acum la răsărit, în provincia 
Ucraineană Kharkiv, unde se găseşte Kharkov / Harkov 49,55 lat. N, 36,19 long. E, cel mai mare oraş după 
capitală. 
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În perioada 1136 - 1478, separat de Rusia Kievului, a existat un puternic stat independent de la Marea 
Baltică şi Marea Albă, până în MunŃii Ural (cu verde pe harta următoare), avându-şi capitala în fosta Garða / 
adică la Novgorod, ce la sfârşitul existenŃei sale a fuzionat cu Marele Ducat al Lituaniei, apoi ajungând inclus în 
Rusia. 

 

 
 
Feodor, fiul lui Ivan, primul Ńar 1530 - 1584 (care a consolidat citadela Moscovei = “Kremlin”, 

supranumit “Groaznic” datorită vânării boierilor care i-au otrăvit soŃia Anastasia Romanov, cel căruia ultimul 
Muşatin, fostul voivod Bogdan Lăpuşneanu 1533 - 1572 - deoarece avea mama din dinastia Rurik - i-a lăsat prin 
testament ca moştenire Moldova) şi a inaugurat catedrala ce a dat denumirea PieŃii Roşii, a fost ultimul 
conducător Rus din dinastia Rurik: a decedat în 1598, apoi puterea în Imperiu fiind preluată de vărul său primar, 
respectiv dinastia Romanov (ai cărei membri au fost doar boierii dinastiei Rurik când aceea s-a stins); e de 
remarcat că Moscovia / Moscova a devenit capitala statului doar în 1918 - după execuŃia familiei Ńariste - prin 
decizia conducătorului comunist Vladimir Lenin (1870 - 1924), până la el capitala fiind Petrograd / oraşul 
Sfântului Petru: Sankt Peterburg, în S Kareliei. În 2008, Elena Bogdanova, ministrul adjunct pentru politici 
naŃionale şi relaŃiile cu asociaŃiile religioase din Karelia Rusă, a afirmat: “În Karelia la 4 XI e ’ziua unităŃii 
naŃionale’, denumită - din vechime - Kergi, sărbătorită la încheierea anului agricol, acum sub patronajul Maicii 
Domnului, obiceiurile celebrării Kergi fiind de stocare a recoltelor, de vizitări şi planuri de nunŃi cu pregătirile 
zestrelor, etc. (festivalurile Ńinute atunci cuprinzând cântece populare şi dansuri Antice), totul în scopul întării 
familiilor”. Rusia, cea mai întinsă Ńară de pe glob - cuprinzând pe trei sferturi din arie Siberia, în partea sa 
Asiatică - găzduieşte cel mai mare număr de oameni cu profilul genetic Gherga.  
 

Vikingii Garðar 

 

 
Rutele Vikingilor 

 
Islanda - Insulă în mijlocul Oceanului Atlantic, la întâlnirea plăcilor Europeană şi Americană - era 

descrisă de Romanul Pliniu cel Bătrân (care a murit la erupŃia Vezuviului din anul 79) drept locul unde “în miez 
de vară nu există noapte şi pe de altă parte, în miez de iarnă nu este lumină; de fapt, unii cred chiar că noaptea 
stăruie acolo timp de 6 luni”. Vikingii au început să locuiască Islanda din secolul IX, atunci ei numind-o Insula 
Garðar, după numele Suedezului care a ridicat prima casă acolo (în localitatea de azi Husavik 66,03 lat. N, 
17,19 long. V).  
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Ei au colonizat Groenlanda - cea mai mare insulă din lume - din secolul X şi i-au fixat capitala Garðar 

/ acum Igaliku 60,59 lat. N, 45,25 long. V, din 1124 acolo funcŃionând sediul Episcopiei Groenlandei (legătura 
oficială a Sudului Groenlandei fiind pe continent cu Lund 55,42 lat. N, 13,12 long. E, cea mai Sudică dioceză 
Suedeză). Biserica Garðar era cu hramul Sf. Nicolae şi avea 16 / 27 metri, ridicată din gresie pe Moşia Garðar 

a ginerului celui care a fost E-rik, supranumit “Erik cel Roşu” 950 - 1003, primul conducător al Groenlandei; de 
altfel, e de remarcat că etimologia şi istoricul numelui Jerrik - varianta pentru Erik în Daneză, limba Vikingilor 
- lingvistic redă rezonanŃa Gherga. 

Cu Thorvard, bogatul proprietar al Moşiei Garðar, prinŃesa Vikingă Freydis, fiica lui Erik cel Roşu, s-a 
măritat în Groenlanda din interes material, soŃii Garðar conducând la începutul secolului XI colonia înfiinŃată pe 
coasta Atlantică a Americii de N, cu ei încheindu-se domnia şi consemnările din cronicele Vikingilor despre 
Vinland (denumire datorată bogatelor păşuni şi producerii vinului acolo).  
 

 
Capitala Islandei 

 
Trebuie ştiut că la sfârşitul mileniului I şi începutul mileniului II temperatura medie a globului a fost, 

conform datelor, cu 2 grade mai mare decât în prezent: o modificare climatică favorizantă deplasării Vikingilor, 
mai ales în N Atlanticului.  
 

Urmaşii Ghergarilor 
 

La încheierea Epocii Pietrei - adică la sfârşitul mileniului IV î.C. - Gargarii / Ghergarii din Caucaz şi 
Capadochia s-au răspândit pe coastele Peninsulei Anatoliei, îndeosebi în Vestul ei (între Caria şi Dardanele), 
declanşând Epoca Bronzului / ce a durat acolo până la căderea Troiei, respectiv sfârşitul mileniului II î.C. De-a 
lungul ultimelor 3 milenii, s-au evidenŃiat în principal 3 ramuri ale descendenŃilor Gargarilor / Ghergarilor 
Caucazieni: pe lângă ramura păgână din mileniul I î.C. ce a condus la apariŃia Garðarilor Vikingi, ramura 
creştină din mileniul I a Ghergarilor s-a amestecat în fosta Albanie Caucaziană cu populaŃia Udi / Uti - urmaşa 
Guti din Asia Centrală - din care o parte a emigrat în Vest drept Uzii denumiŃi Găgă-Uzi / Găgăuzi în Basarabia, 
Dobrogea şi Bulgaria (ajungând până în Albania Balcanică, unde a consolidat populaŃia Ghegă) şi ramura 
sedentară din mileniul II, rămasă pe pământul Caucazian Antic, acum formând o redusă populaŃie ortodoxă 
printre Azeri. În 1901, academicianul Român Petriceicu Haşdeu prin lucrarea “Cine sunt Albanezii?” a susŃinut 
că “grosul Carpilor - adică a GheŃilor liberi - a trecut odată Dunărea şi nu s-a mai întors, păşind spre Iliria pe 
urmele fraŃilor lor Costoboci, lângă care ei au format ramura cea Nordică a Albanezilor: Gheghî” (savantul a 
observat şi că Gheghii au aceeaşi etimologie cu Carpii).  

În mileniul I î.C., Gargarii / Ghergarii - încă formând cea mai mare populaŃie Caucaziană, în ciuda 
migraŃiilor anterioare şi a împuŃinării Amazoanelor - au început să se amestece mai ales cu partea feminină din 
populaŃiile Gardman şi Udi / Uti (provenită din Sudicii Guti / GuŃii, care au fost strămoşii GheŃilor şi GoŃilor); 
atunci au apărut Gagarii în zonele joase Caucaziene iar în Nordul European - zonă dominată de Garðari - Odin 
(personaj legat de Udinii Caucazieni) a devenit cel mai mare zeu. Profesorul German Wolfgang Schulze s-a 
preocupat de istoria Udi / Uti: “Gargarii din răsăritul provinciei Utik au administrat statul Albaniei Caucaziene, 
de la creştinarea timpurie până la disoluŃia de după anul 705. Udii au învăŃat să scrie în regiunea Gargară după 
anul 430. Gargar-Udii au fost moderat influenŃaŃi de Armeni până în anul 650 şi au inspirat limba Udi de azi”. 
PlecaŃi din Caucaz datorită islamului - ca Ghuzi / Uzi - unii dintre ei au traversat Nordul pontic şi în 1065 au 
trecut Dunărea, din Basarabia în Dobrogea şi în Bulgaria (deja vorbeau limba populaŃiei Oghur / Oghuz venită 
din Altai, în care a fost scrisă la sfârşitul secolului VIII Epopeea lui Gorgud, “părintele neamurilor”; se ştie că 
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după înfrângerea bizantinilor din 1071, în centrul Anatoliei s-a format Sultanatul Rum - versiunea orientală 
pentru Roman - în care au început să se stabilească masiv Oghurii / Oghuzii, care apoi au întemeiat Imperiul 
Otoman: structură internaŃională Medievală, dominată de Turci). Guzii / Uzii stabiliŃi în Vestul Mării Negre s-au 
amestecat cu Pecenegii şi Cumanii, cei din Bulgaria fiind colonizaŃi în apus, unde a apărut populaŃia Ghegă 
(acum majoritar musulmană, datorită influenŃei otomane); de exemplu, în 1996 Britanicul Norman Davies prin 
lucrarea “Europa: o istorie”, a consemnat legătura Găgăuză cu Nordul Epirului (în timpul Imperiului Otoman, 
Găgăuzii islamizaŃi au fost în comunităŃi compacte îndeosebi printre Aromânii creştini din N Greciei, 
Macedonia şi Albania). Găgăuzii de lângă Marea Neagră au rămas ortodocşi până în prezent, mai ales în Bugeac 
- Sudul Basarabiei - unde s-au mutat din Dobrogea masiv, după 1812 (anul ocupării acelei regiuni de către 
Imperiul łarist, când acolo le-au fost oferite de Ruşi privilegii pentru stabilire). În Caucaz, acum ortodocşii Udi - 
care încă vorbesc o limbă de inspiraŃie Ghergară - sunt mai ales în Azerbaidjan, grupaŃi şi ca minoritate creştină 
în majoritatea musulmană de acolo. În imaginea următoare - realizată în 1883 - este o femeie Udi:  
 

 
  

Femeia “Biciului lui Dumnezeu” 

 
La fel cum legăturile Grecilor şi GeŃilor cu Hiperboreii au fost extraordinar de stimate şi Maghiarii şi-au 

evidenŃiat mândri rădăcinile lor Fino-Ugrice, fiind vorba despre aceiaşi Hiperborei = Fino-Ugrici dominaŃi 
genetic de grupul în care a fost identificat Gherga. 

 

 
Primele năvăliri barbare asupra Imperiului Roman 
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Hunii au sosit în Europa la sfârşitul secolului IV, ca o populaŃie complexă (fiind înrudiŃi cu Finezii şi 
Estonii dar mai îndeaproape cu Bulgarii şi Ungurii / Maghiarii), instalându-se în Bazinul Panonic, în timpul lui 
Attila capitala lor itinerantă ajungând să fie în răsăritul Tisei, chiar în Banat, posibil la Corneşti / judeŃul Timiş; 
istoriograful Nicolae Olahul / Valahul 1493 - 1568, nepot al lui Ioan Corvin / Iancu de Hunedoara 1407 - 1456, a 
scris că de teamă, cei înspăimântaŃi de venirea Hunilor au migrat masiv spre miazănoapte, până în Scandinavia 
(s-au declanşat cele mai mari migraŃii din istoria de până atunci, Hunii întâi trecând Caucazul şi prădând 
Anatolia iar apoi au intrat în Europa). 

Balticii Estoni şi Finezi au cel mai răspândit tipar genetic Gherga dintre Europeni, spre exemplu 
conform analizelor efectuate de către colectivele internaŃionale conduse de Dr. Siiri Rootsi din Estonia, 
provenienŃa Asiatică certă - dublând izvoarele istorice - fiind evidenŃiată de studiile acelora; deja la naşterea lui 
Isus cei din grupul genetic “N” al Gherga erau răspândiŃi pe locurile lor, aşa după cum reiese din harta 
următoare: 
 

 
Europa genetică în timpul lui Isus 

 
Bulgarii / Vulgarii au ajuns în Balcani ulterior Hunilor, de pe cursul inferior al Volgăi - cel mai lung 

fluviu din Europa, în Bazinul căreia acum trăieşte aproape jumătate din populaŃia Rusă - de la Marea Caspică / 
ştiută ca Marea Gherganilor, de unde a pornit cultura Gorgană la mijlocul mileniului V î.C. (zona Nordică 
MunŃilor Caucaz, învecinată Tribului Gargar din Epoca Pietrei, respectiv łinutului Gherganiei din Antichitate), 
inclusiv din Daghe-stan, unde şi acum este atestată prezenŃa Gherga. 

 

 
Migrarea Bulgară 
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Ungurii au ajuns în Panonia ulterior Hunilor (dintre cele 4 naŃiuni vecine Românilor - din cele 4 Ńări de 
la graniŃele României - ultimii stabiliŃi au fost Ucrainenii, ordinea fiind cronologic şi în sensul orar faŃă de gurile 
Dunării: Bulgari, Sârbi, Maghiari / Unguri, Ucraineni). În tradiŃia pre-creştină din Ungaria, adică de la sfârşitul 
mileniului I, a rămas că vărul primar cu Gherga, Nimrod - cel care s-a străduit să ridice Turnul Babel - a avut cu 
Eneth 2 fii: Hunor şi Magor (ai căror descendenŃi au dat naştere Hunilor şi Maghiarilor). Conform Francezului 
Samuel Bochart 1599 - 1667, numele Caucaz a derivat din ceea ce însemna “fortăreaŃa diabolicului Gog”iar 
Magog însemna locul lui Gog - căci particula de sorginte Sumeriană “Ma” era ştiută ca fiind cea de desemnare a 
unui Ńinut - în mod asemănător cu Maghiar, ce ar însemna teritoriul casei sau a lui Gher (corespunzător şi 
etnografului Canadian Montague Chamberlain - în studiul despre limba şi rasa eschimoşilor, din 1888); Gog - 
însemnând “albastrul ceresc” în vechiul înŃeles al culorilor descrise natural - numit Gugu de către Asirieni, care 
îşi afirma ascendenŃa în divinitatea Gherga, a fost identificat ca Gyges, regele Lidiei la începutul secolului VII 
î.C., când a apărut Templul Anatolian Gherga (fiind - după însemnările lui Herodot - cel care a încheiat domnia 
dinastiei Heraclide ce conducea acel regat de 22 generaŃii, adică după căderea Troiei). Sfântul Augustin 354 - 
430 în “Cetatea lui Dumnezeu” 20:11 a scris că “GinŃile acestea, pe care Apocalipsa le numeşte Gog şi Magog, 
nu sunt a se înŃelege altfel decât precum unii îi numesc GeŃi şi MasageŃi”. Hunii au fost legaŃi de Hurianii din 
Caucaz şi Orientul Mijlociu, mai ales prin ulteriorii Bulgari şi Maghiari. Lingvistul Fred Hamori în 2007 corela 
Troiana Gergitha de Transilvana Harghita - locuită de Secui, acum MaghiarizaŃi / al căror nume ar fi şi derivat 
din Troianii comercianŃi Sikili, între care exista Gherga (atestaŃi şi pe coasta Canaanului în secolul XII î.C.); pe 
de altă parte, insula Sicilia şi-a primit numele de la Sicani - cei mai vechi locuitori ai săi, ce nu erau Indo-
Europeni - care s-au amestecat cu colonişti Etrusci şi Fenicieni zişi Siculi. Ceea ce-i cert este că Secuii în 
actualul lor spaŃiu Ardelean au ajuns înaintea Maghiarilor iar în vechea lor practică judecătorul suprem era numit 
Carcha / Gargha, după cum a scris în 1897 academicianul Maghiar Jozsef Jekelfalussy 1849 - 1901 în 
“Mileniul Ungariei şi al oamenilor săi” (acea demnitate la Maghiarii din Ardeal, semnalată astfel încă din secolul 
X de către împăratul bizantin Constantin Porfirogentul, Latin a fost transcrisă Carchas). De pildă, în 1917 
Germanul Carl Fisher a indicat explicit că în interiorul Carpatic - în locurile stăpânite pe atunci de Maghiari - 
numele de familie Gherga era legat de Parga, regele Agatârs din Bazinul Mureşului a cărui dinastie a fost notată 
Grec ca Spargapithes, Nicolae Densuşianu indicând că “numele nu era individual, ci nume de familie sau de 
neam al dinastiei regale din Ńara Agatârşilor”, ei fiind strămoşii Basarabilor: “în istoria poporului Român de la 
Dunărea de jos, neamul cel mai nobil, mai vechi şi mai puternic”. (TatuaŃii Agatârşi - de sorginte Iraniană, 
denumirea însemnând “conducători cu toiege” / constituiau cea mai veche populaŃie consemnată documentar din 
Ardeal - fiind urmaşi ai lui Hercule, stabiliŃi în răsăritul Transilvaniei la începutul secolului VI î.C. datorită 
expansiunii înrudiŃilor SciŃi; se caracterizau prin gingăşie, bogăŃie în aur, proprietate comună asupra femeilor, cu 
ocupaŃii îndeosebi de plugărit, oierit, viticultură şi explotarea minereurilor - ajungând s-o facă până la Roşia 
Montană, în MunŃii Apuseni - o trăsătură tipică lor fiind că-şi vopseau părul albastru ca Lidienii din V Anatoliei, 
în secolul IV învăŃatul Roman Maurus Servius relatând că mulŃi dintre ei s-au mutat în ScoŃia / culoarea 
naŃională a vecinilor Irlandezi în vechime fiind tot albastră, schimbată la sfârşitul Evului Mediu în verdele 
trifoiului). 
 

 
Imperiul Hun cu negru 

 
Născut Dragomer / după cum a voit Ardeleanca lui mamă să-l numească şi supranumit Attila - 

însemnând în Gotă “tăticul” - cel poreclit “Biciul lui Dumnezeu” a fost fiul regelui Mundzuk (care a rămas în 
legendă ca descendent din Nimrod, constructorul Turnului Babel); s-a născut în 406, când domnea bunicul său 
Uldin şi a crescut la Curtea Hună până a avut 12 ani, apoi a fost dat Romanilor drept garanŃie. Attila credea 
profeŃiile şamanilor şi respecta civilizaŃia, având sfetnici Greci şi Germani: a murit în 453, conducând Hunii 
începând din 434, având în suita sa inclusiv localnici din actuala Românie (spre exemplu, menŃionaŃi de Germani 
în Cântecul Nibelungilor - printr-un “grup militar cu 700 de călăreŃi, comandat de ducele Ramung din łara 
Valahilor” - pe blazonul său de altfel figurând şi că era “Rege al Dacilor”). Imperiul Hun a atins apogeul sub 
domnia sa: Attila a unit Hunii pentru atacarea Imperiului Roman, textele bisericeşti indicându-l ca “Biciul lui 
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Dumnezeu” / “pedeapsa divină” (creştinismul atunci fiind deja religie oficială în multe locuri, el a jefuit 
numeroase locaşe de cult, deoarece grupau odoare / bogăŃii), consideraŃiile deosebite despre sabia lui Attila 
regăsindu-se ulterior simbolic amplificate la sabia regelui Arthur, despre care se presupune că era confecŃionată 
dintr-un meteorit; de altfel, ambasadorul bizantin Priscus a consemnat că Attila folosea sabia zeului Marte, găsită 
în fosta Dacie. Prima nevastă a lui Attila - erau de aceeaşi vârstă - cunoscută de acela în spaŃiul Românesc, Hunii 
stăpânind Banatul din 410, cea care din 422 i-a fost alături ca soŃie, inclusiv la preluarea puterii asupra Hunilor şi 
i-a dăruit 3 urmaşi (descendenŃii lor ajungând la baza unor genealogii, mai ales din Bulgaria până în Germania), 
a fost Kerka / o nobilă despre care unii considerau că-l avea ca tată adevărat pe cel care a fost împăratul Flavius 
Honorius 384 - 423, cu care ar fi rămas gravidă frumoasa ei mamă; faptul că prima soŃie a Hunului Attila a fost 
“Kerka” / Gherga corespunde parcursului istoric / temporal, genetic / biologic, geografic / BănăŃean şi 
onomastic / nominal, confirmând spusa că “în spatele fiecărui bărbat puternic se află o femeie”. Ambasadorul 
Trac Priscus al BizanŃului, care a dus împărătesei Kerka / Gherga daruri în anul 448 la palatul străjuit de turnuri 
din reşedinŃa BănăŃeană, a descris-o înconjurată de servitori, într-o încăpere din lemn importat (pădurile din jur 
lipseau, căci vastul vechi codru din răsăritul Panonic deja era majoritar tăiat), cu stâlpii din buşteni, fixaŃi de 
grinzi şlefuite şi având între ei minunate panouri sculptate. Împărăteasa a întâmpinat ambasadorul BizanŃului 
acolo stând într-o canapea moale, aflată pe o platformă la o înălŃime moderată, acoperită de covoare din lână, 
unde ajutoarele ei brodau lenjerii pentru ornamentarea hainelor; “mâna ei dreaptă” era eunucul Grec Adamis, în 
casa căruia oaspetele a fost invitat de ea la banchetul protocolar de acreditare. Priscus a notat-o Kreka (în 1838, 
reverendul Englez William Herbert observa că se mai utiliza Cerca de către traducătorii Latini ori era preluată ca 
H/Erka de către alŃii, studiul din 1982 al Ucraineanului Omeljan Pritsak de la Universitatea Americană Harvard 
asupra limbii Hune şi clanului lui Attila indicând de fapt apelativul soŃiei Gherga / “Gergan” sub acea 
denumire). Împărăteasa Hunilor Kerka / Gherga a exercitat o considerabilă influenŃă asupra afacerilor lui Attila, 
de-a lungul mariajului lor ce a durat mult pentru acele condiŃii (ea a murit în 449, după aceea declanşându-se 
decăderea lui Attila, care s-a înconjurat de un harem, a avut mai multe neveste şi a efectuat o expediŃie fără 
succes în V Europei - a fost învins în 451 pe Câmpiile Catalaunice lângă Troyes de o coaliŃie a Romanilor cu 
VizigoŃii şi Burgunzii - sfârşind beat ca mire în noaptea unei nunŃi pe care o făcea lângă Sighişoara 46,13 lat. N, 
24,47 long. E / judeŃul Mureş, pe Dealul AŃel 46,09 lat. N, 24,28 long. E / acum în judeŃul Sibiu, sicriul lui triplu 
fiind dus pe Mureş în jos până la vărsare, în Banat, unde era depozitul de sare Seghedin 46,15 lat. N, 20,08 long. 
E / acum Szeged). După moartea lui Attila, partea din Imperiul Hun ce cuprindea capitala lor BănăŃeană a fost 
desfiinŃată de Ghepizi / Gepizi. 
 

 
Gepidia cu oranj 

 
O ipoteză este că în acelaşi spaŃiu SE Panonic / BănăŃean actuala confirmare paternă Gherga - atât 

nominală, cât şi genetică - atunci putea fi împărŃită: genetic după părinŃi, în plus şi nominal după mamă; fiii lor 
în lipsa rudelor după tată şi-ar fi putut lăsa unii descendenŃi să fie crescuŃi ca Gherga de neamurile mamei (cu 
resursele la dispoziŃie - avutul din partea lor şi adăpostul / grija din partea rudelor materne - fiind o soluŃie 
plauzibilă în acele vremuri tulburi). Genetic, din aceeaşi grupare Fino-Ugrică N*, la începuturile Medievale în 
spaŃiul Românesc au fost - de la Huni până la Cumani - tot felul de năvălitori răsăriteni (la fel ca la Huni, 
oamenii erau jertfiŃi şi de Cumani pe mormintele conducătorilor / la moartea unor simpli indivizi se mărgineau să 
sacrifice doar cai); ceea ce este sigur e că între timp Hunii au dispărut din Banat iar Gherga există în Banat. 
Fondul genetic patern N* Gherga (deoarece transmiterea nu putea fi prin mamă) era numai prin bărbaŃii clanului 
primei soŃii a lui Attila, cu sau fără contribuŃia Hună. În 1896 - pe când era directorul Arhivelor Statului din 
capitala României - academicianul Petriceicu Haşdeu prin lucrarea “Românii BănăŃeni” a studiat momentul 
întâlnirii ambasadorului bizantin cu împărăteasa Hunilor, considerând că a avut loc în Banat la VârşeŃ (în acel 
sens el şi schiŃând ruta diplomatului, urmând câteva din notiŃele aceluia):  
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Totuşi, el nu a respectat naraŃiunea lui Priscus întocmai, după cum a observat şi academicianul 
BănăŃean Atanasie Marienescu 1830 - 1914, căci ambasadorul bizantin a relatat că după trecerea Dunării din 
Balcani în Banat “delegaŃia a înaintat spre nord pe un întins şes, a trecut râurile Timiş şi Timişul Mic / Bega şi a 
ajuns într-o parte băltoasă” (acea locaŃie însă necorespunzând pentru VârşeŃ - apreciat doar pentru panorama 
strategică oferită de dealul său asupra Câmpiei Banatului - ci pentru Corneşti). Petriceicu Haşdeu a considerat că 
ambasadorul Priscus în anul 448 a făcut “cea mai veche menŃiune istorică a unei vorbe curat româneşci”, fiind 
impresionat la banchetul de la curtea Hună de distracŃia oferită de un autohton, Ausonul Zercon, care vorbea 
într-o “Romană rustică”, între Latină şi Greacă (e de ştiut că primul Auson a fost fiul lui Circe cu Ulise - 
eponimul Ausonilor din LaŃiu, vecinii băştinaşilor Oscani care au distrus Italiana Cume - iar Suidas a explicitat 
despre acel Zercon întâlnit de Priscus că era rege / conducătorul BănăŃenilor, printre alŃii şi istoricul 
Maramureşean Alexandru Filipaşcu 1902 - 1952 susŃinând că apoi populaŃia Ausonă a devenit în NE Panoniei 
cea majoritar Oşană; este foarte posibil că Zercon - regele BănăŃenilor - era Ghergan şi dat fiind contextul, era 
chiar fratele împărătesei, aşadar cumnatul lui Attila / de altfel, Romanul Vergiliu în Eneida 4:349 a scris că 
Peninsula Italiei iniŃial era ştiută ca Ausonia Teucriană, adică Ghergană). Academicianul Atanasie Marienescu 
(care în 1884 a studiat şi “Patria veche a Dacilor în Asia”), a observat că autohtonii BănăŃeni s-au acomodat cu 
noii cuceritori Huni, cu care au intrat în asociaŃie ca parteneri: “Attila a arătat demnitate, seriozitate şi simŃ de 
dreptate şi apăru - nu numai poporului său, ci şi popoarelor străine - ca un domnitor puternic, căruia popoarele de 
bună voie i s-au subordonat, în acest fel formându-se o alianŃă puternică de popoare, în care pe lângă împărat 
existau şi regi, principi” (Gherganii fraŃi Zercon / conducătorul Banatului şi Kerka / împărăteasa Hunilor 
corespunzând acelui context al secolului V).  

 

Şamanul Gheorghe 

 

 
Nomazi la începutul mileniului II 

 
Parcursul genetic, geografic, istoric şi lingvistic îndreptăŃesc consideraŃii de genul următoarelor:  
Curtea lui Ladislau Cumanul, regele Ungariei între 1272 şi 1290, era dominată de la Dunăre, nu departe 

de Banat, de fraŃii Gergye - cu pronunŃia Gherghi - din Gerjen / Gergenszeg (în monografia acelei aşezări, 
realizată de George Danis în 2001 e menŃionată includerea “j” în denumirea localităŃii ca din ultimul secol doar, 
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până atunci fiind de sorgintea Pecenegă a secolului XI); începând din 1211, numele masiv atestate documentar în 
zonă au fost Gergeny, Gergyennek, Gergenzeghy, Guergen, George, etc. Localitatea acelor Gherghi 
Dunăreni exista de 5 milenii, Maghiarii ajungând acolo în 930, catolicismul fiind introdus în 1061, un document 
din 1200 notând pământul şi apa locală drept Gergel / Gherghel. FraŃii Pecenegi Gherghi, factori de decizie 
pentru tânărul rege Cuman, au fost printre cei care au hotărât acŃiunile înspre răsărit cauzate de faptele lui 
Litovoi ce conducea Litua - o zonă numită asemănător cu Lituania - adică łinutul HaŃegului (după Dr. Virgil 
Ciocîltean, HaŃeg era denumire Cumană) şi N Olteniei de la Tismana în V, până la Râul Olt în E, care profitând 
în primii ani de domnie că regele Ungariei era copil a ocupat partea de peste CarpaŃi a Banatului Severinului. 
 

 
Stindardul Cuman 

 
Ajunşi în Europa din Bazinul Obi, mândrii, dârjii, vitejii, îndrăzneŃii şi chipeşii Cumani / descrişi astfel 

în “Alexiada” de către prinŃesa bizantină Ana Comnena 1083 - 1153 - înrudiŃi cu Pecenegii - purtând capul de 
lup ca stindard şi având ca totemuri păsările răpitoare, dintre care acvila de munte a devenit simbol heraldic pe 
stema łării Româneşti, refugiaŃi în 1238 din actuala Ucraină datorită năvălirii Mongolilor, au fost îndrumaŃi de 
către Maghiari să colonizeze Valea inferioară a Tisei (în apropierea Văii Dunării, unde erau Pecenegii dintre care 
prin recrutări se asigurau escortele militare de elită). Pe acel fond, locŃiitorul lui LaurenŃiu Aba, banul 
Severinului - dintre Banat şi Bănie - magistrul Baksa Georgius, interpretat de cercetătorul Maghiar Feher Jeno 
1913 - 1978 ca “Gheorghe şamanul” (Baksa fiind cuvântul de inspiraŃie Kirghiză pentru şaman conform 
antropologului Francez Anatole Lewitzky 1903 - 1942), a strâns pentru regele Ladislau Cumanul în 1277 la 
Timişoara oaste contra lui Litovoi, ca şef al armatei fiind apoi menŃionat, prin actul regal de danie din 8 I 1285, 
drept cel “care, luptând împotriva aceluia cu cea mai mare credinŃă, l-a ucis pe el iar pe fratele lui, cu numele 
Bărbat, l-a luat în captivitate şi ni l-a adus nouă; pe deasupra, pentru răscumpărarea acestuia noi am stors o sumă 
nu mică de bani şi astfel prin serviciile acestui magistru Georgius a fost reaşezat iar tributul nostru din acele 
părŃi”. Ana, fiica lui Bărbat Basarab, a fost prima soŃie a lui Negru Vodă şi mama lui Basarab I - primii 
domnitori ai łării Româneşti - cu urmaşii lor Gherga-nii înrudindu-se, începând cu Rucsandra / Ruxandra, fiica 
lui Basarab I, măritată Gherga (denumirea Basarabă / Bazarab ar proveni din contracŃia “Ban” pentru 
conducător în combinaŃie cu “za” pentru sfânt şi “arab”, denumirea populară pentru negru - însemnând funcŃia de 
şef peste populaŃia Ńărănească lucrând pământul negru din Bazinul Dunării inferioare - sorgintea unora care au 
preluat titulatura respectivă fiind Cumană, respectând tradiŃia locală a castei liderilor “Sarabi”; Ana Basarab, 
fiica lui Bărbat, s-a măritat cu Tihomir / în Latină Thocomerius, însemnând “fier călit”, fiul unei Cumane din 
Făgăraş şi al Aromânului Constantin supranumit Tih / Tiş - adică “Pacificul” - care era înrudit cu Asăneştii şi 
urmaşii fostului Ńar Samuel din Ohrida, mort odată cu Litovoi, în 1277: Tih făcea parte din familia lui Negru 
Vodă, existentă de la sfârşitul secolului XII): în 1728, protopopul din VeneŃia de Jos 45,52 lat. N, 25,12 long. E / 
łinutul Făgăraşului, printr-o piatră inscripŃionată în Latină, susŃinea despre strămoşul său că a fost Gregorius 
Venetus / Grigore VeneŃianul, trezorierul familiei lui Negru Vodă la 1185, care pentru acele servicii “a fost 
dăruit cu 4 văi, cu păduri şi câmpii” (între care şi locul unde era localitatea respectivă); în 1215, Negru Vodă a 
ctitorit Biserica din Câmpulung, urmaşul său ştiut tot ca Negru Vodă stabilind acolo prima capitală a łării 
Româneşti, ulterior capitala statului fiind mutată la Curtea de Argeş, ş.a.m.d. Academicianul Gheorghe Brătianu 
(1898 - 1953) a scris în “Revista istorică” din 1920 despre “Piatra de mormânt a lui Negru Vodă” de la Biserica 
Sf. Nicolae din Curtea de Argeş: “ExistenŃa pietrei e neîndoielnică. Într-un raport din 1887, Grigore Tocilescu a 
descris-o astfel: ’Rezemată de un stâlp, este o statuie mare de piatră, reprezentând o figură de om din faŃă, de tot 
ştirbită, cu părul lung, cu barbă, în cap cu o căciulă înaltă, o haină pe deasupra cu o rondelă, în formă de manta 
cu ciucuri. TradiŃia spune că e Negru Vodă. Costumul se aseamănă cu al lui Negru Vodă de la Mănăstirea de 



511 
 

Argeş’. Chiar la întâia vedere, ’statuia’ apare ca o piatră de mormânt, pe a cărei faŃă superioară e săpat în relief 
un chip de om culcat, cu mâinile aduse pe piept. La dreapta lui, pe lature, o săpătură în dinŃi de fierăstrău face 
ocolul pietrei, un vârf rotunjit alternând cu unul ascuŃit. În capătul de sus, după câteva urme de litere şterse, se 
desluşesc următoarele slove chirilice: GERG. A crede cu domnul Virgil Drăghiceanu că ele reprezintă 
’semnătura maestrului sculptor Gherghe’ înseamnă o simplificare poate excesivă a problemei. Sub ele, o floare 
rămasă întreagă e - după domnul Dimitrie Onciul - o floare de crin ornamentală. Partea cea mai interesantă 
rămâne însă, fără îndoială, figura culcată deasupra mormântului. Din ce a rămas necălcat şi neştirbit - şi n-a 
rămas mult - se pot totuşi deosebi următoarele: mortul era înfăŃişat cu barbă şi plete, 2 şuviŃe lungi atârnând 
fiecare pe un umăr. Purta o căciulă înaltă cilindrică, având un fel de bordură deasupra frunŃii. O haină lungă, 
strânsă la gât, cobora până la picioare; deasupra, rotunjită pe piept şi suindu-se spre umeri, un fel de pelerină 
foarte scurtă, cu marginea tăiată în dinŃi lungi şi subŃiri. Deasupra mâinii drepte şi sub marginea pelerinei e 
reprodus un motiv, pesemne de cusătură, o ramură cu frunze. Desigur, nu e singurul mormânt Românesc pe care 
să fie închipuit cel îngropat. Pe mormântul de la Stăneşti, din Vâlcea, Stroe Buzescu nu-şi află odihna, ci 
străpunge cu spada, de pe cal, un Tătar ce se apără zadarnic cu arcul. Dar a înfăŃişa mortul culcat pe mormânt, 
acesta nu-i obiceiul Ńării: e ceva specific, caracteristic apusean”.  
 

 
Piatra de mormânt voivodală realizată de Gherg/a 

 
Acel stil de monument funerar exista în FranŃa din secolul XII, sculptorul Gherg / Gherga putându-l 

prelua fie via VeneŃia, fie din familia trezorierului răposatului (semnalată ca a lui Grigore / Gregorius 

VeneŃianul), căreia acel realizator Gherga / Gherghe îi putea aparŃine; de altfel, prezenŃa Aromânilor VeneŃieni 
mai semnificativă printre cei din N Dunării era încă din secolul XI, ca de exemplu în Banat a celui canonizat ca 
Sf. Gerardo, fiul VeneŃianului Gherhard / Gheorghe. E de remarcat că prinŃesa Rucsandra / Ruxandra - 
nepoată a lui Negru Vodă - căsătorită cu cneazul Gârca / Grgur din Kastoria / Custura (aşezare Aromână, acum 
în N republicii Elene, lângă graniŃa cu Albania), cunoscut de ea în Kosova / Coşava, unde l-a născut pe cel care a 
devenit Sfântul Nicodim de la Tismana, a cimentat legăturile Ghergane dintre Aromânii din Balcani şi cei ajunşi 
în N Dunării; moşiile GherghiŃa şi Ghergani din łara Românească desigur că s-au constituit şi cu implicarea 
nobililor descendenŃi ai lui Gregorius / Grigore VeneŃianul, care Ńineau contabilitatea CurŃii Domneşti şi au 
trecut CarpaŃii odată cu Negru Vodă, fiind “dăruiŃi” de familia aceluia cu proprietăŃi (conform evidenŃelor): deja 
la sfârşitul secolului XIV, boierii Gherga erau consolidaŃi în cadrul puterii din łara Românească, un mare 
voivod ca Mircea cel Bătrân emiŃând acte din reşedinŃa lor de la GherghiŃa ori Aromânul Gorga din Ghergani 
fiind stolnicul aceluiaşi domnitor.  

Magistrul Georgius, fiul şamanului Symonis = Şimon, fiind notat în multe documente din timpul lui 
Ladislau Cumanul, ca ulterior la Caransebeş, etc. avea superlativul Baksa, sonorizat “Bocşo”, ce rezonează cu 
denumirea aşezării BănăŃene Bocşa / judeŃul Caraş-Severin 45,22 lat. N, 21,42 long. E, relativ aflată în 
apropierea Tisei inferioare - unde şesul Panonic se încheie - locuită din Epoca Pietrei (având un castru Medieval 
de 29 / 32 metri, cu 2 turnuri, din piatră sculptată scumpă, menŃionat documentar în anul următor luptei de la 
Posada, când nepotul lui Ladislau Cumanul a pierdut în confruntarea cu nepotul lui Litovoi); în 2007, 
cercetătorul Român Gheorghe Chende remarca explicit că “nume de localităŃi de genul Bocşa, etc. spun că ele şi-
au primit denumirea de la persoana care a locuit prima oară aici, numele acesteia transferându-se şi asupra 
locului”, astfel Bocşa putând fi acceptată drept locaŃie şamanică (de altfel, oficial la Maghiari exista denumirea 
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Olah Baksa - însemnând Bocşa Română - literar fiind acelaşi Baksa la Georgius şi la localitate). CombinaŃia 
dintre vraci - lider spiritual - şi cea de războinic, aşa cum ar reieşi din statutul comandantului / magistrului 
Georgius (în Maghiară Gyorgy ori în Română Gheorghe), era o realitate a acelor timpuri; şamanii nu erau doar 
acceptaŃi, ci chiar doriŃi printre militari, ca maeştri la extracŃiile de săgeŃi, vindecări, etc., salvând multe vieŃi 
(şamanismul este şi acum, printre populaŃiile N Siberiene, unde gruparea genetică “N” - existentă în Banat la 
Gherga - are cea mai mare densitate din lume). Ladislau Cumanul / Maghiarizat Laszlo Kun (mama lui era 
Cumană, cu anturaj şamanic, el pieptănându-se Cuman, având concubine Cumane) s-a remarcat la vremea sa 
prin deosebită toleranŃă faŃă de Românii ortodocşi, Cumanii din actualul spaŃiu Român de altfel creştinându-se în 
secolul XIII, în Ungaria însă regele ajungând la conflict cu căpeteniile lor datorită rezistenŃei multor comunităŃi 
de a accepta creştinismul şi de a-şi părăsi datinile, sfârşind ucis prin otrăvire chiar de către Cumani şi înhumat în 
Banat la Cenad 46,08 lat. N, 20,35 long. E / judeŃul Timiş, în sarcofagul eruditului VeneŃian Gheorghe / 
Gherhard, mort la 24 IX 1046, acela devenit - deoarece înaintea Schismei i-a creştinat pe Maghiari - Sfântul 
Gerhard, după numele tatălui său Gherard / Gheorghe, conform doctorandului în teologie Gheorghe 
Cotoşman în 1935; atunci, în acelaşi an 1290 - profitând de contextul eliminării lui Ladislau Cumanul - 
Aromâno-Cumanul Negru Vodă având la S de CarpaŃi asigurate alianŃe (la dreapta Oltului prin căsătoria cu Ana, 
fiica lui Bărbat şi la stânga Oltului prin acceptul Tătarilor, hanul Nogai controlând până în 1299 Valea inferioară 
a Dunării), a înfiinŃat łara Românească, consolidată de fiul Basarab supranumit şi “Întemeietorul” până la 
înfrângerea Maghiarilor în 1330 la Posada, unde Românii i-au avut ca aliaŃi pe Tătari. Numele şamanic Baksa al 
vracilor s-a păstrat printre Maghiari ca neam, Gheorghe fiind în Banatul secolului XIII o prezenŃă certă, chiar 
dacă nu băştinaş (în secolul următor, ca de pildă în 1335, la Beregsău Mare 45,45 lat. N, 21,01 long. E şi Periam 
/ fost Grădişte 46,02 lat. N, 20,52 long. E au fost menŃionaŃi localnicii preoŃi Gheorghe - ca plătitori de dijme 
papale - iar în 5 X 1350 un document menŃiona castelanul Caransebeşului ca fiind magistrul Grigore / forma 
Slavonă a lui Gheorghe). Acum, atât în Bocşa cât şi în Caransebeş 45,25 lat. N, 22,13 long. E din judeŃul Caraş-
Severin sau pe larg în judeŃul Timiş, etc. - ca de altfel în multe alte localităŃi BănăŃene - există Gherga, ca nume 
de familie fiind şi Gheorghe (însă prenumele Gheorghe e cel mai răspândit). 

 

Românii din Balcani 
 

 
Balcanii 

 
Academicianul Nicolae Iorga a început “Istoria Bisericii Româneşti” astfel: “Românii se coboară din 

amestecul autohtonilor, adică al băştinaşilor Iliri şi Traci, vechii locuitori ai Peninsulei Balcanice, moştenitorii 
sau moştenii ei, cu elemente din Imperiul Roman, care - de seminŃii deosebite - se deprinseră a vorbi limba 
Latină a poporului de jos. Tracii şi Ilirii au trăit şi au murit, afară de excepŃii rare, în legea lor păgână. Acea lege 
cuprindea închinarea puterilor naturii: cerul înainte de toate, cu lumina zilei, început al tuturor lucrurilor şi 
veşnic îndemn la viaŃă dar - în acelaşi timp - credinŃa nespus de puternică şi gata de orice jertfe în viaŃa veşnică a 
sufletului omenesc. Acei strămoşi ai neamului nostru n-aveau nici o închipuire de Iad şi de Rai, locaşuri de 
petrecere dureroasă sau senină şi răsplătitoare a sufletelor desfăcute din trecătorul trup pământesc; ei nu se 
aşteptau la o judecată a lui Dumnezeu asupra faptelor săvârşite în viaŃă, o judecată de pe urmă care să despartă 
pentru vremi fără sfârşit pe vrednici de nevrednici şi pe cei buni de cei răi. Ei erau siguri însă că dincolo de nori 
şi de albastrul văzut al cerului este sălaş de veşnicie netulburată pentru ostaşul bun, pentru femeia gospodină 
care a dat feciori voinici neamului, pentru toŃi cei care au murit fără să-şi fi înjosit mândria şi să-şi fi pătat 
cinstea. Cu deosebită râvnă doreau această împărăŃie a cerurilor; cel ce se năştea era căinat în leagănul său 
pentru suferinŃele care-l aşteptau iar înaintea mortului se cântau cântece de bucurie pentru izbăvirea lui din 
necazuri şi intrarea lui în fericirea ce nu mai are margini. Şi, când neamul voia să trimită la cer un sol cu veste de 
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durere şi cu chemare de ajutor, fiecare era vesel să fie ales de sorŃi pentru a fi zvârlit prin aerul sfânt al zilei şi, 
căzând, să moară în vârful suliŃelor ce-l aşteptau jos. Plugarii, veniŃi din Vestul Romanizat al Peninsulei 
Balcanice, fără ordin şi fără conducere, coloniştii aduşi de Traian - întemeietorul Daciei Romane - ca şi aceia 
care înainte de dânsul se aşezară în provinciile mai vechi ale Romei cuceritoare, Iliria şi Moesia, veteranii care 
nu mai aveau un caracter curat Roman din punctul de vedere al neamului, erau păgâni în cea mai mare parte. 
Acel păgânism n-avea a face însă, îndeobşte, cu păgânismul rafinat, filozofic, al învăŃaŃilor din Imperiu, care-şi 
hrăneau sufletul cu vechea filozofie Elenă, tălmăcind în abstracŃiile ei sublime vechile superstiŃii şi legende, 
vechile alegorii naive ale popoarelor de pe malurile fericite ale Mării Mediterane. Astfel, la acei Romani, de 
obârşii foarte deosebite, aveau o mare trecere miturile sălbatice, sumbre, orgiastice, pline de zgomot, de desfrâu, 
de dureri mari şi de bucurii supraomeneşti ale Asiei pătimaşe şi superstiŃioase, de unde au venit pe rând toate 
beŃiile şi toate entuziasmele. De aceea pietrele de mormânt ce s-au găsit între hotarele Daciei sau ale Moesiei 
pomenesc adesea, pe lângă atât de larg înfăŃişatul ‘Erou Trac’, călăreŃul pus în legătură cu cultul Cabirilor, ca 
ocrotitor dincolo de mormânt, pe marele zeu Mitra care se bucura de sângele jertfelor revărsat în groapă, pe zeiŃa 
Isis a tainelor Egiptului milenar, pe o sumă de zei mărunŃi ai Asiei Mici şi ai Siriei, până la invocarea zeului Apis 
în Ardeal. Pentru taina cuprinsă în ele, pentru jertfa lui Dumnezeu făcut om, prigonit, bătut cu vergi, înŃepat cu 
suliŃe, adăpat cu oŃet şi mort de moartea ruşinoasă a crucii tâlharilor, pentru făgăduinŃa unui cer de paşnică 
fericire se răspândise între aceiaşi colonişti şi veterani, chiar din ceasul dintâi, creştinismul, venit din aceleaşi 
părŃi ale Asiei apropiate. El mai vorbea sărăcimii, din care mai ales se alcătuiau locuitorii cei noi ai provinciei, 
prin învăŃătura dreaptă a egalităŃii oamenilor între sine, ca fiii aceluiaşi Dumnezeu-părinte, ca fraŃi meniŃi să ducă 
o frăŃească viaŃă de iubire între sine, prin sfaturile de iertare a greşelilor, pentru care aşa de adeseori omul e atât 
de puŃin vinovat şi răspunzător, prin pilda vieŃii comune, în aceeaşi casă, dacă se poate, la aceeaşi masă, cu 
aceeaşi visterie, la care ajutase fiecare după mijloacele sale. Cu cât creştea numărul mărturistorilor, al martirilor, 
simŃeau o datorie şi - încă mai mult, o bucurie deosebită - să proclame această credinŃă, refuzând jertfa legală şi 
declarând, în auzul tuturor, învăŃătura cea oprită, gata să primească apoi loviturile şi moartea, prin care se 
încununa viaŃa de pe pământ şi se deschidea triumfal cealalaltă - cu atât se îmbulzea lumea la altarele mărunte, 
de piatră aspră, la catacombe, peşteri şi alte ascunzători ale creştinismului prigonit pentru că, singur între toate, 
nega cultul oficial şi rănea în inimă statul însuşi. Urmărirea creştinilor din Asia Mică n-a fost pentru credinŃa lor, 
ci pentru rebeliunea făŃişă împotriva codului imperial; din Asia Mică / Anatolia veniseră destui colonişti în 
părŃile Dunării. Se ştie ce putere a căpătat religia lui Hristos mântuitorul de oameni în Galia, de unde iarăşi 
veniră oaspeŃi în număr mare. DalmaŃii, care dădură lucrători pentru mínele Daciei, veneau dintr-o provincie 
cunoscută deja pentru trecutul ei creştin. De alminteri, ‘biserici’ creştine, tovărăşii religioase secrete, cluburi 
revoluŃionare religioase, erau răspândite de-a lungul tuturor drumurilor de negoŃ şi orice negustor, orice călător 
convertit la creştinism avea ca o datorie sfântă să câştige - în cursul drumurilor sale - aderenŃi noi la credinŃa sa. 
Marea e princioasă şi circulaŃiei mărfurilor şi străbaterii ideilor. Astfel, încă de curând, Dobrogea avu creştini în 
porturile ei, destul de înfloritoare, de la Pontul Euxin / Marea Neagră. În veacul III, creştinii de acolo îşi avură 
alcătuirile şi bisericile lor. Spre acel Ńărm se îndrepta însă de la sine o bună parte din viaŃa economică a Daciei şi 
Moesiei şi - prin legăturile dese pe care le aveau negustorii din porturi cu locuitorii oraşelor din interior - 
creştinismul s-a răspândit şi mai mult. Nici Dacii, nici ceilalŃi Traci şi câŃi Iliri mai erau neromanizaŃi nu puteau 
să rămână în afara frăŃiei creştine ce se înjgheba tot mai bine pe pământul lor. Legea cea nouă se potrivea în 
multe privinŃe cu legea lor veche: aceeaşi sete de jertfă, acelaşi dispreŃ pentru viaŃă - scurt loc de ispăşire cu 
datoria de plecare grabnică - aceeaşi râvnă pentru locaşul ceresc al veşniciei sigure, aceeaşi credinŃă în 
Dumnezeul de lumină, aceeaşi taină şi aceeaşi frăŃie; astfel, semnul crucii îl făcură tot mai des degetele aspre ale 
ciobanilor şi vânătorilor, ale plugarilor şi pribegilor rătăcitori din neamurile surghiunite prin cătune, care însă 
stăpâniseră odată Peninsula Balcanică. În creştinism ca şi în latina vulgară, a obştii poporului, găsiră învingătorii 
şi învinşii - stăpânii noi şi cei vechi ai locurilor - acea unitate sufletească ce corespundea unităŃii politice 
rezultată din cuprinderea între marginile aceleiaşi împărăŃii şi trebuia să corespundă pentru ca din cetăŃenii şi 
supuşii aceluiaşi stat să se formeze încet unul şi acelaşi popor, care e al nostru. Imperiul însă nu putea să 
stăpânească de fapt în asemenea depărtate părŃi de margine şi astfel episcopul era şi domn în ale lumii; avea grija 
oraşului, care într-adevăr era ‘al său’ sub toate raporturile: chema poporul, îl făcea să respecte legea creştină, 
judeca, pedepsea, dădea sfaturi politice, scria vecinilor, spovedea, lecuia, împărŃea preziceri pentru toŃi şi pentru 
toate”. Primul împărat Roman care s-a creştinat, Constantin cel Mare, a proclamat în 11 V 330 mutarea capitalei 
unde e Istanbul în prezent (ce atunci şi-a schimbat numele din Bizantion în Constantinopol), cetatea exersând în 
Evul Mediu acelaşi rol strategic, inclusiv comercial, avut în Epoca Bronzului în Strâmtoarea Dardanelelor de 
Troia, pe malul Anatolian opus; consilierul religios al lui Constantin cel Mare - ce l-a şi influenŃat pentru a alege 
acea confesiune - a fost creştinul Nord African LactanŃiu (care a atestat şi el - în 320, înainte de a muri - Sibila ca 
Gherghită). Împăratul Constantin cel Mare a convocat şi prezidat în 325 primul Sinod Ecumenic în Anatolia, la 
Niceea (lângă reşedinŃa sa de vară din Nicomedia), combătând acolo arianismul şi efectuând presiuni masive 
pentru adoptarea tezei că Isus este fiinŃă identică cu Dumnezeu. A generalizat duminica ca sărbătoare 
săptămânală creştină obligatorie şi a legiferat obligativitatea coloniştilor de a rămâne pe locurile lor, sub grave 
pedepse pentru ei şi pentru cine i-ar primi, asigurând astfel stabilitatea demografică a imperiului. A reconstruit 
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cetăŃi în Dobrogea - singura regiune Balcanică din România - a construit un pod de peste 2 km ce traversa 
Dunărea la Corabia, inaugurat în 5 VII 328, a restaurat drumul imperial pe Olt până la Sarmisegetuza, a stăpânit 
toată Câmpia Română până la CarpaŃi apărând-o cu un val de pământ defensiv de la PorŃile de Fier până la 
Pietroasa / judeŃul Buzău - pe Brazda lui Iorgu / Novac - contribuind la consolidarea creştinismului între CarpaŃi 
şi Marea Neagră. Biserica îl pomeneşte ca sfânt de la moartea sa, 21 V 337. Din 627, între zidurile 
Constantinopolului a fost inclus cartierul Vlahilor - numit Blachernae după nobilul Scit / Dobrogean Blachernos 
refugiat acolo de Huni, care în 450 a ctitorit acolo Biserica Vlaherne - în palatul căruia odată cu Dinastia 
Comnenilor, adică din 1081, când capitala Imperiului avea deja o populaŃie de jumătate de milion, până la 
căderea Constantinopolului, în 1453, fiind reşedinŃa împăraŃilor bizantini. Malul drept al Dunării inferioare era 
locuit de Tribali - atestaŃi încă din secolul VII î.C. - despre care Ptolemeu a arătat că îşi aveau capitala în ceea ce 
azi e Ghighen / Gigen 43,42 lat. N, 24,29 long. E / Bulgaria (locul unde era piciorul drept al podului împăratului 
Constantin); Tribalii se întindeau până în Dobrogea şi au fost printre Tracii Balcanici RomanizaŃi puternic. 

 

 
Tribalii 

 
Alfabetul Gotic realizat - la Nicopole 43,42 lat. N, 24,54 long. E, în inima Tribaliei ce tocmai s-a stins 

atunci - de episcopul arian Wulfila născut în V Capadochiei în secolul IV (folosindu-se de litere Greceşti şi 
Latineşti) a fost utilizat de el întâia oară la scrierea Bibliei pentru GoŃi. Latina a fost limba oficială utilizată de 
către Imperiul Bizantin până în secolul VI, când a fost schimbată cu Greaca (mai populară). Primele biserici din 
actualul spaŃiu Românesc au fost în Dobrogea (loc unde primul misionar înregistrat istoric din secolul I a rămas 
ca apostolul Andrei). În 381, urmând pildele predecesorului său venit din Capadochia / ucenic al Sfântului 
Vasilie cel Mare, episcopul Gherontie al Tomisului a condamnat macedonianismul - negarea Dumnezeirii 
Sfântului Duh - şi a completat la primul Sinod din Constantinopol, prezidat de Sfântul Grigorie, simbolul 
credinŃei cu comuniunea sfinŃilor, judecata din urmă şi învierea morŃilor. Cel care i-a urmat, Sfântul Gherman 
(“mlădiŃă Gheorghe” conform Dr. Constantin Nistoroiu) născut într-o familie creştină de câteva generaŃii, în 
Casimcea 44,43 lat. N, 28,22 long. E / N Dobrogei, legat din tinereŃe spiritual de Sfântul Ioan Casian - 
Comunitatea Ortodoxă Română din Finlanda i-a considerat rude - ei călătorind împreună la diferite obşti 
monahale din Siria, Israel, Egipt, etc., a fost hirotonit de către patriarhul Constantinopolului ce era atunci, 
Sfântul Ioan Gură de Aur. Gherman împreună cu Ioan Casian a plecat la Vatican în 405, ducând o scrisoare în 
apărarea Sfântului Ioan Gură de Aur, fiind trecut în sinaxar în ultima zi a lui februarie - când se face pomenirea 
sa şi a Sfântului Ioan Casian (ce în cărŃile sale a reprodus multe dintre sfaturile spirituale ale Cuviosului 
Gherman, răposat în 430); e de ştiut că Ioan Casian s-a stabilit până la sfârşitul vieŃii în Marsilia 43,17 lat. N, 
5,22 long. E, unde a înfiinŃat împreună cu sora lui 2 mănăstiri - una de călugări şi una de maici - fiind astfel 
recunoscut ca organizatorul şi legislatorul monahismului din apus şi nu s-a mai întors în Dobrogea, murind în 
Galia / S FranŃei. (Călătorii îndepărtate se practicau pe atunci, de exemplu nobilul Istrian Aethicus într-o 
călătorie în jurul lumii - descrisă în jurnalul său denumit Cosmografia / însoŃit de un “catalog lămuritor” - a fost 
primit şi de împăratul Sasanid Peroz, din Dinastia Gharghină, în 465: s-a prezentat drept cel mai mare 
explorator al planetei de până atunci, descrierea pe care a făcut-o înfăŃişând o rută de 5 ani peste Oceanul 
Atlantic - via Groenlanda - prin N Americii, până în Golful Persic, întorcându-se apoi în Europa).  

În Delta Dunării - din N Dobrogei - braŃul cel mai vechi, ştiut ca sacru, al fluviului / Antic numit Istru, 
la N de Histria (colonie a Miletului din Caria - łinutul GherghiŃilor), e Sfântul Gheorghe: onomastică prin care 
tradiŃia a dat nume sfinte locurilor semnificative din trecut (acolo regele Machedon Filip 382 - 336 î.C., tatăl lui 
Alexandru cel Mare, a vrut să ridice o statuie Ghergarului Hercule); în Antichitate, de pildă conform 
geografului Strabon, Dunărea se numea Istru mai ales de la Gherdap / adică PorŃile de Fier, în jos, până la ceea 
ce a fost denumit braŃul Sf. Gheorghe.  

La graniŃa Balcanilor, Giurgiu 43,54 lat. N, 25,58 long. E - având ca patron spiritual şi protector al 
oraşului pe Sfântul Gheorghe - s-a impus ca nume abia în 1394, în apropierea locului naşterii împăratului 
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Burebista 111 - 44 î.C., zonă cu morminte de uriaşi, în timpul căruia a fost cea mai mare extindere a Imperiului 
GheŃilor (ucis în acelaşi an ca şi adversarul său Roman Iuliu Cezar - atunci fiind vizibilă până în China căderea 
celei mai strălucitoare comete vreodată - avându-şi la un moment dat capitala la Vărădia 45,04 lat. N, 21,32 long. 
E, pe Valea Caraşului / în Banat, loc unde Teodor Gherga în 15 VIII 1641 a fost menŃionat într-o donaŃie pentru 
Mănăstirea de acolo, veche de peste un mileniu, însă distrusă în secolul următor de otomani iar la Mercina - 
localitate aparŃinând comunei - în 1803 învăŃător era FrăŃilea Gherga); Giurgiu în timpul domniei voivodului 
Mircea cel Bătrân a găzduit o colonie a transportatorilor din N Peninsulei Italice, care au ridicat în cetate o bancă 
şi o piaŃă pentru mătăsuri şi catifele: a fost notat Zorio şi a fost numit de otomani Yergogu. (E de remarcat că în 
autodelimitarea tipic orientală despre cei care nu le aparŃineau / astfel sectarismul locativ născând ghetoul - la fel 
cum aceia erau denumiŃi de pildă de Evrei ca goimi / adică “animale” şi de łigani ca gagii - otomanii obişnuiau 
să-i denumească pe cei diferiŃi de ei ca ghiauri).  

Contemporan şi provenind din aceeaşi zonă cu primul împărat Roman creştin Constantin cel Mare, 
episcopul Niceta / Nechita (340 - 424) din Remesiana 43,13 lat. N, 22,18 long. E - fosta cetate Dacă Aiadava / 
azi Palanca, lângă Niş - a predicat atât în Sudul cât şi în Nordul Dunării, imnul său ambrozian fiind considerat 
cel mai vechi cântec religios Românesc. El a stabilit ritul Daco-Latin (nici Elen-Bizantin, nici Roman-Latin, ci 
un rit propriu diecezei Ilirice, al Daciilor) pe scheletul apostolic: citirea sfintei scripturi, sacrificiul şi 
cuminecarea peste care a supus elemente locale; e de remarcat că istoricul Roman Eutropius a notat în Breviarul 
său din 367 că împăratul Traian a colonizat Dacia - adică Banat, Oltenia şi Ardeal - cu Asiatici, Egipteni şi Gali, 
“proporŃia cea mai mare din acele diferite elemente etnice dând-o însă Ilirii” (trebuie ştiut că, după cum a studiat 
în 1917 şi reverendul American Joseph Weidenhan, forma Iliră a lui Gherga a fost Grigore, în Balcani mulŃi 
Grigore de fapt fiind Gherga). Anterior situaŃiei actuale din Banat - ce în N Dunării a fost prima regiune Dacă 
ocupată de Romani - prezenŃa Medievală Gherga a fost semnalată în înalta zonă din Balcani a izvoarelor Drinei 
şi Moravei Vestice (Balcani însemnând “munŃi” în Turcă) împărŃită azi de Macedonia, Albania, Muntenegru şi 
Kosova. Trăind mai ales în jurul Lacului Ohrida şi pe Valea Drinului Negru ce curge din acel Lac formând o 
salbă de lacuri (Antic leagăn Ilir), în Evul Mediu Gherga-nii au coborât pe Valea Moravei până la Dunăre - pe 
care au trecut-o - stabilindu-se de cealalaltă parte / integrându-se printre autohtoni, aceia fiind astfel prezenŃi în 
spaŃiul BănăŃean până în Epoca Modernă. 
 

 
Svastica în mozaicurile Ohridei 

  
“Români pentru Români” (domeniu Internet administrat în 2007 - 2010 de Gherga pentru dialogul 

Românilor din jurul României cu cei din Ńară) consemna: “Fluviul Dunărea - întins de la Pădurea Neagră la 
Marea Neagră - pe al cărui curs final trăiesc dintotdeauna Românii, a fost mereu punte de comunicare la vremuri 
de pace şi graniŃă la război. La S de Dunăre e Peninsula Balcanică; România nu e o Ńară Balcanică, ci e o Ńară 
Sud-Est Europeană. În Nordul Dunării, aceiaşi oameni sunt cunoscuŃi ca Români iar în Sudul Dunării, ca Valahi. 
(Vechiul nume al łării Româneşti a fost Valahia, bineînŃeles locuită de Valahi, acum e România, bineînŃeles 
locuită de Români)”.  
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Vlahii 

 
Vatra de formare Românească a fost anterioară şi mai lărgită în S Dunării decât în N Dunării. Sud-Estul 

Europei a fost timp îndelungat dominat de Valahi / Vlahi, organizaŃi în multe Vlăhii / “Romanii populare” ca Ńări 
în Balcani - ce până la căderea Constantinopolului s-a numit Romania, denumirea de BizanŃ fiind inventată 
ulterior, în 1557 de către istoricul German Hieronymus Wolf - apoi ei consolidându-şi prezenŃa statală în N 
Dunării (ultima structură organizată a lor în Balcani fiind Principatul Aromân al Pindului din 1941 - 1944, cu 
Parlamentul la Trikala); în 2002, cercetătorul Ioan Mugioiu prin lucrarea “O mică incursiune în cultura română” 
afirma că “despărŃirea culturii române de cultura bizantină nu este posibilă; BizanŃul - cu denumirea medievală 
Romania - a supravieŃuit peste un mileniu: 11 V 330 - 29 V 1453”. Printre altele şi portalul unor Evrei ortodocşi 
susŃine Românizarea N Dunării ca mult influenŃată din S Dunării (unde Romanii au fost prezenŃi cu 3 secole mai 
mult), argumentele fiind de mai multe categorii: statele Româneşti întâi au fost în S Dunării - realizate de 
Aromâni - şi apoi în N Dunării, realizate şi cu aportul masiv Aromân. Nikola Rajkovic, veteranul istoricilor 
Muntenegreni, afirma în 2009 că “Slavii n-au găsit N Balcanilor pustiu, ci ocupat de băştinaşi, adică de ciobani 
Vlahi; totul, chiar şi în insulele din Adriatica, era pământ Vlah, organizare Vlahă, civilizaŃie Vlahă. Practic, 
Muntenegru era locuit de Vlahi” (de altfel, însuşi numele MunteNegru provenea de la populaŃia sa când au venit 
Slavii, formată pe atunci majoritar din Aromânii Morlaci, adică “Vlahi Negri”). FolosiŃi de Eleni pe post de 
jandarmi ai BizanŃului, Bulgarii şi Sârbii au reuşit să distrugă Ńesătura Latină a N Balcanilor, asimilându-i pe cei 
mai mulŃi dintre Vlahi ori împingându-i în zone izolate (cum mai există în prezent). De pildă, un joc al Vlahilor 
Machedoni - anterior regăsit la Căluşerii Români - datează din timpul Sfântului Dumitru / patronul păstorilor, 
conducătorul capitalei Macedone Salonic între 284 şi 311, care (conform lui Mircea Eliade) s-a suprapus creştin, 
patriarhal / masculinizant, peste cel al Demetrei: a izvorât din mersul în transă pe cărbuni încinşi la sfârşitul 
anului agricol, când se uscau plantele şi se aprindeau mari focuri de sărbătorire (Tesalonicul / Salonicul 40,39 
lat. N, 22,54 long. E - vechea Therma din Tesalia - a fost numit aşa în 316 î.C. de Casandru, cumnatul lui 
Alexandru cel Mare, oraşul aparŃinând Republicii Elene din secolul XX; de altfel, de-a lungul istoriei hărŃile au 
notat însemnătatea Macedoniei faŃă de întinderea mică a Elenilor). Românitatea Balcanică (generic numită Vlahă 
/ Valahă de către cei care nu-i aparŃineau şi Aromână / Rumână de cei care-i aparŃineau) - din care s-a desprins 
Gherga Medieval - s-a particularizat în timp prin 3 grupe de populaŃii / alfabetic şi de la V la E: Istro-Românii, 
Macedo-Românii, Megleno-Românii (Istrienii, Machedonii, MegleniŃii); conform autorului primei mari sinteze a 
istoriei Românilor, academicianul Alexandru Xenopol 1847 - 1920, numele de Valahi / Volohi le-a fost dat în 
Slavonă - vechea Bulgară - de către cei care i-au supus după căderea Imperiului Roman, ce erau veniŃi de pe 
Volga şi le-au impus aşa denumire (Voloh-Volga), existentă şi acum în Balcani din partea Slavilor pentru 
Români, rima suprapunându-se aceleia provenită din palatinizarea pronunŃiei strămoşilor direcŃi ai Aromânilor, 
Pelasgii: în secolul V î.C. la Greci a fost şi Belasg, în secolul VI la GoŃi a devenit Belag - cu rostirea prin clasica 
permutare G / K apoi ca Belak - pe scurt fiind Blac, respectiv Slavonul Vlah sau Maghiarul Olah. 
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Prima mare cronică a łării Româneşti, LetopiseŃul Cantacuzinesc, consemna “Istoria łării Rumâneşti 
de când au descălecat pravoslavnicii creştini: Însă dintâi izvodindu-se de rumânii care s-au despărŃit de la romani 
şi au pribegit spre miazănoapte. Deci trecând apa Dunării, au descălecat la Turnul Severinului; alŃii în łara 
Ungurească, pre apa Oltului şi pre apa Mureşului şi pre apa Tisei ajungând şi până la Maramureş. Iar cei ce au 
descălecat la Turnul Severinului s-au tins pre supt poalele muntelui până în apa Oltului; alŃii s-au pogorât pre 
Dunăre în jos. Şi aşa umplându-se tot locul de ei, au venit până în marginea Nicopolei. Atunci s-au ales dintr-
înşii boierii care au fost de neam mare. Şi puseră un neam ce le zicea Basarabi, să le fie lor cap (adică mari bani) 
şi-i aşezară întâi să le fie scaunul la Turnul Severinului, al doilea scaun s-a pogorât la Strehaia, al treilea scaun s-
a pogorât la Craiova. Şi aşa fiind, multă vreme a trecut, tot ei oblăduind acea parte de loc. Iar când au fost la 
cursul anului 1290, fiind în łara Ungurească un voivod ce l-a chemat Negru voivod, mare herŃeg pre Almaş şi 
pre Făgăraş, ridicatu-s-a de acolo cu toată casa lui şi cu mulŃime de noroade: rumâni, papistaşi, saşi, de tot felul 
de oameni, pogorându-se pre apa DâmboviŃei, început-au a face Ńară nouă. Întâi au făcut oraşul ce-i zic Câmpul 
Lung. Acolo au făcut şi o biserică mare şi frumoasă şi înaltă. De acolo au descălecat la Argeş şi iar au făcut oraş 
mare şi şi-au pus scaunul de domnie, făcând curŃi de piatră şi case domneşti şi o biserică mare şi frumoasă. Iar 
noroadele ce pogorâse cu dânsul, unii s-au dat pre supt podgorie, ajungând până în apa Siretului şi până la Brăila; 
iar alŃii s-au tins în jos, preste tot locul, de au făcut oraşe şi sate până în marginea Dunării şi până în Olt. Atunci 
şi Basarabii cu toată boierimea ce era mai înainte preste Olt s-au sculat cu toŃii de au venit la Negru vodă, 
închinându-se să fie sub porunca lui şi numai el să fie preste toŃi. De atunci s-a numit łara Rumânească iar titlul 
domnului s-a făcut precum arată tâlcuite pre limba Rumânească: ‘Întru Cristos Dumnezeul cel bun credincios şi 
cel bun de cinste şi cel iubitor de Hristos şi singur biruitor, Io Negru voivod, cu mila lui Dumnezeu domn a toată 
łara Rumânească dentru Ungaria descălecat şi de la Almaş şi Făgăraş herŃeg’. Acesta este titlul domnilor de 
atunci, începându-se pân-acum, precum adevărat se vede că este scris la toate hrisoavele Ńării. Şi într-acest chip 
tocmitu-ş-a Negru Vodă Ńara cu bună pace, că încă nu era de Turci împresurată. Şi a domnit până la moarte, 
îngropându-l la biserica lui din Argeş. Şi a domnit ani 24. De aici se începe povestea altor domni, care au venit 
pre urma Negrului-Vodă”. 

În 2007, doctorul în filozofia istoriei Neagu Giuvara (literar Djuvara) nota că în vechile documente 
aproape întotdeauna era scris “voivod” / aşa cum se aude de altfel, neînŃelegând de ce în ortografia Română - 
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care e fonetică - s-a generalizat “voievod”. Sensul originar al cuvântului voivod în Slavonă era căpetenie de oşti - 
sens păstrat de Slavi; la Români, cu vremea, a fost asociat celui de “domn” - cel ce guvernează - sfârşind prin a fi 
sinonim cu acesta. Acelaşi autor a remarcat şi obsesia de continuitate a istoriografiei (deci de permanenŃă, de 
imobilitate), ca “o viziune strâmtă şi statică; ceea ce a dat naştere Europei după Imperiul Roman a fost istoria în 
mişcare, adică valurile succesive pornite din adâncul Asiei - voivodatele româneşti apărând după ultimul val, cel 
cuman. În istoria universală a fost acelaşi fenomen: în succesiunea unei mari împărăŃii, după prăbuşirea puterii şi 
anihilarea fostei elite conducătoare, precum şi fragmentarea ansamblului după scheme foarte variate (de pildă, 
după configurarea fostelor grupuri etnice sau după împărŃirea zonelor de influenŃă între nou-veniŃi ori după 
imprevizibile accidente), atunci când - după veacuri - se infiripă noi structuri statale în cadrul unui nou ciclu de 
civilizaŃie, nicăieri noile unităŃi politice menite să redea viaŃă locului s-ar fi ridicat din vechea populaŃie 
băştinaşă; aceasta, lipsită de elitele sale diriguitoare, stupefiată de cutremurul care a dărâmat fostul edificiu în 
care trăise - de-acum fără vlagă, parcă emasculată politic - aşteaptă ca noua ordine politică să-i fie adusă sau 
impusă de un grup din exterior”. MulŃi erudiŃi au observat că legenda despre un cuceritor sosit din alte părŃi 
învăluie începutul fiecărui popor, ceea ce corespundea unor realităŃi: de pildă, la întemeierea fiecărui stat din 
Europa a fost hotărâtoare intervenŃia unei aristocraŃii războinice ce venea din alte părŃi; mai mult, există o 
continuitate dinastică - în sensul că fiecare grup de stăpânitori îşi are originea în alt grup cu acelaşi caracter - ce 
se poate stabili pretutindeni şi din cele mai vechi timpuri până în Epoca Modernă. Urmând răspândirea 
civilizaŃiei în lume, ascendenŃa stăpânitorilor apare comună prin înrudire, prezenŃa Gherga fiind printre aceştia, 
semnalată inclusiv din cele mai vechi timpuri. Interesant este că primii domnitori Români purtau pe căciulă 
deasupra frunŃii medalioane simbolizând al treilea ochi. Banatul Severinului a fost înfiinŃat la începutul secolului 
XIII; în imaginea următoare este cu albastru marele stat Românesc ce-l cuprindea, condus de Dinastia 
Asăneştilor până la năvala Tătară din 1241 - când a fost distrus - cu influenŃe puternice şi în Ardeal / de fapt, 
profitând şi de Cruciada din 1204, în mare parte Imperiul Român dintre Marea Neagră şi Marea Adriatică 
suprapunându-se peste dominaŃia Bulgară asupra Românilor din secolul IX (împăratul Ioan Asan II - precedat la 
domnie de frumosul său unchi Caloian 1168 - 1207 - la început a fost însurat cu prinŃesa Ana Maria 1204 - 1237, 
fiica regelui Maghiar Andrei 1177 - 1235 iar după moartea ei cu frumoasa bizantină Irina Comnena): 
 

 
 

Istoricul Frigian Niceta Choniates (1155 - 1216) a scris că împăratul bizantin Isaac Angelos în 1189 a 
construit Poarta Kerka în Zidul Constantinopolului special pentru intrarea pe acolo în cetate a împăratului 
German Frederic Barbarossa / “Barbă Roşie” cu ocazia celei de-a treia Cruciade (Bosforul vechi se numea 
Cherchel). În 1253, călugărul Flamand William Rubruquis, vizitând Marea Caspică, a afirmat că Vlahii lui Asan 
proveneau de acolo. Românii din S Dunării în prezent încă sărbătoresc Anul Nou după calendarul pe stil vechi, 
al lui Iuliu Cezar, însuşit de creştini: revelionul acolo e în noaptea de 13 / 14 I. În prezent, sunt proporŃii 
Româneşti însemnate în populaŃiile Balcanice. 
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Românii 

 
În 1974, istoricul Albanez Selami Pulaha indica Gherga ca una dintre familiile care au întemeiat 

aşezarea Săracu / Sirako 39,36 lat. N, 21,06 long. E din Pind (în răsăritul Ianinei / Ioaninei, apelativ ce nu 
însemna că oamenii aveau puŃine resurse materiale, ci indica traiul umil / pios creştin al lor), locuitorii ajungând 
ca peste Marea Adriatică, în 840, să invadeze Bari 41,07 lat. N, 16,52 long. E / acei Aromâni fiind sedentarizaŃi 
ulterior de călugărul sanctificat Cosma din Corint, locuinŃele lor fiind mai ales sub forma de colibe rotunde, ca la 
FârşeroŃi: Aromânii care se autodenumesc Rămâni; acelaşi istoric Albanez consemna şi un primar Muntenegrean 
Vuk (Lup) Gherga, la 1497. În secolul XIX circula Legenda Gherga în cel mai Sudic fiord European - al 
Cotorului / azi Kotor - de pe coasta Adriatică (acum în MunteNegru, aproape de Dubrovnik / CroaŃia), un loc 
unde până în prezent există o populaŃie cu talie neobişnuit de înaltă: era despre un lider local evidenŃiat pentru 
emanciparea zonei. În 1931 - explicând ceea ce au observat şi istoricii Români - prin Studiile Mediterane ale 
UniversităŃii Americane Stanford au fost explicit legate străvechea aşezare Săraca / Sarakhs din Ghergania / 
Girkania 36,32 lat. N, 61,09 long. E de cea Balcanică Săracu / Sirako, ce erau denumite şi populate de Sărăceni 
(oameni care nu erau Arabi, înŃelesul fiind despre ei ca orientali - dintre Sinai şi Siria - numiŃi Siriaci din 
Antichitate şi Sarazini ulterior, Medieval). Trebuie ştiut că Aromânii Gherga se distingeau în Evul Mediu prin 
porturi de gală cu sarafane având aripi pe spate - ca înfăŃişarea arhanghelilor, un obicei tipic în vechime Asiei 
Centrale şi Caucazului - ori cu umerii proeminent ascuŃiŃi, având denumirea de “şăgune” (tunici de lână lungi 
până la genunchi, cu multe falduri la spate).  

Conform cronicarului bizantin Ataliotos, în 1042 circa 2000 dintre Albanezii Caucazieni stabiliŃi în S 
Italiei au fost recrutaŃi ca să lupte în Balcani pentru tronul Romaniei / Imperiului Bizantin de către uriaşul 
Gheorghios, zis Maniacul datorită temperamentului: generalul Anatolian cu o înălŃime de peste 2 metri, 
considerat de academicianul Român Nicolae Bănescu 1878 - 1971 “de origine probabil turaniană”, rudă a 
împărătesei bizantine Zoe, din 1030 era guvernatorul Mediei bizantine - adică a Ńinuturilor de pe Valea 
superioară a Eufratului, remarcat militar datorită îndrăznelii sale în luptele cu Arabii - a eliberat Sicilia de Arabi. 
Saga din Islanda a lui Harald III - ultimul rege Viking - mort în 1066 la invazia Angliei (care a asigurat ca prinŃ 
Garda Vikingă a împăratului bizantin şi a fost subordat generalului Gheorghios), l-a notat ca Gyrger. 
Mercenarii lui Gheorghios / Gyrger nu s-au mai întors din Balcani, ci şi-au chemat aparŃinătorii şi s-au stabilit 
mai ales la Berat 40,42 lat. N, 19,57 long. E, în Albania. Ulterior, istoriograful Kinnamos fiind secretarul 
împăratului Manuel Comnenul 1118 - 1180, a notat că în 1166 expediŃia aceluia împotriva Maghiarilor a fost 
ajutată de Vlahii “care sunt socotiŃi drept urmaşii coloniştilor veniŃi din Italia” (mulŃi Vlahi ajungând atunci în 
armata bizantină, însă nu numai dinspre Marea Adriatică, ci şi dinspre Marea Neagră). De altfel, în 1103 
cronicarul Gregorio al Mănăstirii Farfa 42,13 lat. N, 12,44 long. E (în Bazinul Tibrului, la răsărit de Roma, 
înfiinŃată de creştini Sirieni în timpul împăratului GraŃian), a menŃionat acolo mormintele lui Adam şi Hubertus 
“de Gherga” (în Evul Mediu, particula “de” dinaintea numelui familiei era atribut de nobleŃe). 

Datorită libertăŃii de mişcare şi a aptitudinilor pentru comerŃ, Aromânii au devenit cărăuşii, călăuzele şi 
stăpânii celor mai importante drumuri din zonele lor. Către finele secolului XVI, puterea acelor grupuri a crescut 
simŃitor (mai ales că sultanul Soliman Magnificul - care a condus în 1519 - 1566 - le-a permis să se organizeze în 
căpitănate conduse de celnici) şi drept consecinŃă au apărut devastări provocate de bande otomane; trebuie ştiut 
că localităŃile integral Aromâne erau guvernate de câte un sfat al bătrânilor (cu atribuŃii judecătoreşti, ce rezolva 
neînŃelegerile). Imperiul Habsburgic - cam impropriu numit aşa după dinastia ce l-a condus, fiind cel cu capitala 
în Viena / de fapt era Imperiul Austriei - a început să facă înlesniri pentru a-i atrage pe Aromâni şi pentru a-i 
determina să se fixeze, chiar înnobilându-i pe merituoşi. Astfel, arhivele consemnează la 1545 pe “frumosul” 
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Gherga ca proprietar în boemul oraş Trebon 49 lat. N, 14,46 long. E / Cehia al caselor existente şi azi pe Str. 
Dlouha la Nr. 30-31 şi Str. Siroke la Nr. 77 sau Gherga ca primar al localităŃii Croate Giacova / Dakovo 45,18 
lat. N, 18,24 long. E, după care Gherga a fost menŃionat în 1640 ca bun muzician la Zagreb 45,49 lat. N, 15,59 
long. E (acum capitala CroaŃiei), etc. La cererea Academiei din Berlin 52,30 lat. N, 13,32 long. E, Dimitrie 
Cantemir scria în 1716 că Grecii îi numeau pe Aromâni “Vlahi şchiopi - pentru că şi în obiceiuri şi în graiul lor 
parcă şchioapătă; dar ei sunt oameni foarte tari de virtute şi mult mai răbdători la trudă şi - ceea ce este de mare 
minunare - deşi locuiesc de atâtea veacuri între Greci şi Albanezi, totuşi ei păstrează portul propriu, cel vechi 
Roman”. La începutul secolului XVIII, Moscopolia şi celelalte localităŃi Aromâne semnificative din regiune 
(Greava / Grabova 40,47 lat. N, 20,24 long. E - întemeiată în anul 932, Gopeş 40,49 lat. N, 19,36 long. E, 
Grebena 40,05 lat. N, 21,25 long. E, Gheorcea, Giumaia, etc.) au devenit puternice centre comerciale şi 
manufacturiere, bucurându-se de autonomie, având magistraŃi proprii, poliŃie internă, jandarmerie a caravanelor 
şi drumurilor, organizaŃii de bresle, asistenŃă socială, libertate religioasă şi învăŃământ. Ultima mutare organizată 
a Vlahilor / Românilor din S Dunării în Banatul montan - ei fiind o populaŃie preponderent montană - a fost la 
începutul secolului XIX, datorită Sârbilor, din Valea Timocului în Valea Timişului, de pildă la Teregova 45,09 
lat. N, 22,17 long. E / judeŃul Caraş-Severin, unde Romanii au avut Castrul Gaganis, printre Gugulani, la poalele 
Muntelui Gugu (loc mistic şi plin de resurse, recunoscut dintotdeauna prin schimburi energetice deosebite pe 
relaŃia teluric - celest); în 2010, cercetătorul Pârvu Petru a observat că “momâile” cu care Gugulanii şi 
Momârlanii au împânzit munŃii dintre Banat şi Bănie / Oltenia seamănă cu movilele de pietre ridicate de Tibetani 
în Himalaia. Memoriile căpitanului Aromân Cola Nicea au consemnat printre Românii ucişi de “antarŃi” - bande 
Elene active din 1903 în Balcani contra celor care nu nutreau sentimente pro-Elene - că au fost Dumitru 

Gheorghe din Orşani, Mitru Ghega din Gopeş, Nazari Gheorghe din Târnova, Loba / Laolea Gheorghe din 
Paticina, etc. (e de remarcat că nu toŃi Gherga au fost notaŃi Gheorghe - sau variaŃii respective ca Gheorgachi / 

Gheorgaky, Ghiorgu, Gorga - la fel cum nu toate formele au fost transcrise Latin Gherga, ca de pildă Tănase 
Gheorgiu mutat în timpul RevoluŃiei Paşoptiste din Sliveni / Grecia la Ploieşti / judeŃul Prahova, a rămas la fel).  
 

Mitropolia Ohridei 
 

Până în secolul XVII, Românii au atârnat creştin de “Prima Iustiniana” / din anul 535 pentru 11 secole 
ea având jurisdicŃia peste Bazinul Dunării inferioare, inclusiv asupra Românilor din N Dunării: Banat, Valahia, 
Moldova, Ardeal (primul ei sediu a fost în Tauresium / acum Zelenikovo 41,53 lat. N, 21,35 long. E, suburbia 
Skopjie, capitala Macedoniei - “skopia” însemnând “loc de observaŃie” - acolo născându-se împăratul bizantin 
Iustinian 482 - 565), cu jurisdicŃie asupra Daciei de la început; pe atunci Bulgarii - cei mai vechi Slavi - încă nu 
erau în Balcani. Spre sfârşitul patronajului său, de exemplu în 1572 - 1588, patriarhul Gavril / Gabriel din 
Ohrida era al “Bulgariei, Serbiei, Macedoniei, Albaniei, Moldovei şi UngroVlahiei” (adică al łării Româneşti). 
Localitatea Ohrida 41,07 lat. N, 20,48 long. E a fost cucerită de Bulgari în 867 şi controlată de ei timp de un 
secol şi jumătate; în S Lacului Ohrid, acum împărŃit de Macedonia şi Albania, învăŃătorul Naum - născut în 830, 
directorul Şcolii Ohridei din 893 până când a murit în 910, rămas Sfântul Aromânilor - a înfiinŃat în 905 
Mănăstirea ce-i poartă numele, la graniŃa actuală dintre Macedonia şi Albania, acolo fiind şi îngropat (Aromânii 
Ghergani emigraŃi din Moscopole în secolul XVII îl respectau în MişcolŃ 48,06 lat. N, 20,47 long. E la Capela 
închinată lui, înaintea finanŃării - şi de către ei - a ridicării unei Biserici Aromâne în acel oraş din Ungaria / căci 
în Evul Mediu, Mănăstirea Sf. Naum era în strânse legături cu Moscopole, distanŃa dintre ele fiind de 32 km). 
 

   
Mănăstirea Sfântului Naum 
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Lângă Şcoala Ohridei, deschisă în 886, din 990 s-a fixat reşedinŃa “Prima Iustiniana” (din 864, de când 

s-au creştinat Bulgarii - până atunci ea având jurisdicŃia asupra proto-Românilor, adică asupra A/Românilor - 
fusese în locurile unde erau liderii Bulgari, ultima oară puŃin mai în S, la Lacul Prespa, de 285 kmp, aflat la 853 
metri altitudine, înconjurat de Vlahi / Aromâni, azi împărŃit de Macedonia, Albania şi Grecia), titulatura supremă 
a conducătorului cu reşedinŃa în Ohrida / Macedonia fiind “Ńarul Bulgarilor şi Valahilor”; trebuie ştiut că 
denumirea de “Ńar” însemnând “împărat” deriva din Latinul “caesar” (“kaiser” în Germană), titulatura de 
exemplu fiind folosită de Ruşi până în 1917 şi de Bulgari până în 1946. E de remarcat că într-o prelungire a 
Pindului, în Masivul Gramos din S Lacului Prespa, acum pe graniŃa dintre Grecia şi Albania, 40,20 lat. N, 20,45 
long. E, cel mai mare centru Aromân, cu zeci de mii de locuitori - înainte de Moscopole - a fost oraşul 
Gramoştea 40,23 lat. N, 20,50 long. E, ce a strălucit prin meserii şi comerŃ, populat şi de neamul Gherga 
(cronicarul bizantin George Kedrenos a consemnat că în 976 nişte Vlahi l-au omorât pe David - conducătorul 
regiunii - întâlnit în staŃia caravanelor “Stejarii frumoşi” din S Lacului Prespa); de altfel şi Moscopolia e 
dominată şi apărată de MunŃii Gramos. Prespa şi Ohrida succesiv au jucat rolul de capitală a formaŃiunii statale 
conduse în general de Bulgari în acele timpuri (independentă de Imperiul Bizantin iar în 1018 - când acela a 
reuşit includerea zonei în componenŃa sa - Mitropolia Ohridei a fost declarată ca a “Bulgarilor şi Valahilor”). De 
pildă, istoricii Armeni Stepanos din Taron 39 lat. N, 41,49 long. E în secolul XI şi Matei din Edessa 37,09 lat. N, 
38,48 long. E în secolul XII au afirmat că Ńarul Samuel, care nu era din neamul regal Bulgar şi a domnit din 
Ohrida în 997 - 1014, a fost Armean; el l-a avut ca frate pe David - conducătorul regiunii Prespa şi Custura / 
Castoria, ucis de Aromâni când avea 30 de ani - mama lor fiind prinŃesa Armeană Ripsimia iar comitele Nikola / 
Nicolae, tatăl lor, a fost guvernatorul Sofiei.  
 

 
 

Cercetătorul Vasile Christu în Buletinul Muzeului Limbii Române din 1931 a consemnat că în 1867 
profesorul Dumitru Gherga a propus “Proiectul înfiinŃării unei Şcoli Aromâneşti la Ohrida cu ajutorul 
Guvernului Român” (printre absolvenŃii în 1890 ai Şcolii Române din Ohrida - “de băieŃi” - era şi Ştefan 
Ghergu; acum acolo încă există Armâni / Aromâni). Sediul Mitropoliei Ohridei era la Catedrala Sfintei Sofia din 
oraşul Ohrid / Macedonia, pe malul Lacului cu acelaşi nume (întins încât face valuri), situl Ohrida făcând parte, 
cu cele 365 de biserici ale sale pe care le-a avut - simbolic câte una pentru fiecare zi a anului - din patrimoniul 
universal UNESCO; locul - Antic denumit Lychnid / similar cu cel mai mare lac din Armenia, Geghar-kunik sau 
“Marea lui Ghegham” - era pe Via Egnatia / drumul ce unea BizanŃul de Adriatică. Actuala Macedonie este 
independentă din 1991. 
 

 
Mitropolia Ohrida 
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Ohrida a devenit faimoasă şi prin fraŃii Vlahi Mihai / Metodiu şi Constantin / Chiril din Salonic, care au 

criptat glagoliŃa - vechea scriere a Slavonei - inovaŃia lor ajungând adaptată sub forma alfabetului “chirilic”, ce e 
folosit de atunci oficial până azi de către unele popoare Slave / Bulgari, Sârbi, Ucraineni, Ruşi, etc., călugării 
respectivi fiind cei care i-au creştinat pe Bulgari (Maghiarii în secolul XIII numeau alfabetul chirilic drept “litere 
Româneşti”). În Banat, oficial Românii au utilizat acel alfabet un mileniu, până în 1869 (an când de exemplu a 
fost scrisă prima cronică a BelinŃului de către primarul său de atunci, Gheorghe Gherga), ulterior - până în 
prezent - pentru Română fiind folosit alfabetul Latin. Vlahii / Aromânii care în S erau până la poalele Olimpului, 
Meteore, Acarnaia şi pe Corfu (unde au avut o Mănăstire, existentă şi acum), în preajma schismei - 1054 - se 
aflau sub jurisdicŃia Mitropoliei Ohridei; după cum reiese din prima cronică Munteană, de 448 pagini, scrisă într-
o Română populară amestecată cu Latină vulgară şi Cumană, copiată în secolul XVI pe hârtie provenită din 
VeneŃia şi păstrată în prezent la Budapesta, începând cu 1037, Vlaşca / Vlahia era condusă de voivodul Vlad din 
Jghiaburi / comuna Corbi, judeŃul Argeş, ctitor şi al Mănăstirii Aluniş din ColŃi 45,23 lat. N, 26,23 long. E / 
judeŃul Buzău (la răsărit de care solul este sulfuros datorită vulcanilor noroioşi de la Berca - în Europa acelaşi tip 
mai fiind la poalele Caucazului spre Marea Caspică lângă toponimele Gherga, în Peninsula Kerch din Taurida / 
Crimeea şi în Sicilia): în 1002, papa Silvestru a pomenit că localnicii scriau de la dreapta la stânga într-un alfabet 
vulgar iar în 2002, cercetătorul Alexandru Moeller din Germania a observat că alfabetul respectiv era foarte 
apropiat celui Carian. Când voivodul Vlad s-a stins, Cumanii au preluat controlul Ńării: 1091. De altfel, Cumanii 
au fost cei ce i-au împins pe Pecenegi spre apus, care la rândul lor anterior i-au împins pe Unguri / Maghiari în 
aceeaşi direcŃie, la începutul mileniului II Pecenegii - vorbind aceeaşi limbă ca Kirghi-zii şi Cumanii - 
pătrunzând în Banat şi Balcani (Basarabii constituind o dinastie amestecată Pecenego-Cumană cu Românii), 
tezaurul Avar de la Sânnicolau Mare putând fi ascuns acolo de către Pecenegi; despre cetatea Kerch din Crimeea 
e de ştiut că în 1016 cel care o controla din partea Khazară se numea Gheorghei.  
 

 
Anul 1015 

 
În 1078, cronicarul bizantin Kekaumenos nota că: “Vlahii - aşa-zişii Daci - locuiau mai întâi în 

apropiere de Sava şi Dunăre, unde de curând locuiesc Sârbii, în locuri întărite şi greu de străbătut...şi se 
împrăştiară în tot Epirul şi Macedonia, cei mai mulŃi dintre ei aşezându-se în Grecia” (mărturia a fost confirmată 
în 1916 şi de Dr. Olgierd Gorka, profesor la Universitatea din Liov 49,51 lat. N, 24,01 long. E / Ucraina, pe 
baza unei descrieri a Europei orientale din 1308). La Dunăre, S şi N, înaintea dinastiei Româno-Cumane a 
Asăneştilor din spaŃiul Bulgar au fost Basarabii, prin Nicolae conducător al Bulgariei şi Vlahiei în 1113 - 1128 şi 
urmaşul său Mihail, care conduceau Vlahii / Românii între Timoc şi Retezat (la intersecŃia cu MunŃii CarpaŃi a 
MunŃilor Hemului este Masivul Homolie 44,14 lat. N, 21,44 long. E - populat de Vlahi / Aromâni - la N de acela 
fiind Timocul), având un cnezat în jurul Severinului, parte a łării Româneşti ce se întindea pe atunci de la Marea 
Neagră până la Tisa şi în N până la MunŃii Rarău; în secolul XII unii lideri locali au devenit “zarabi” regionali - 
cu recunoaşterea demnităŃii de ban - astfel fiind numiŃi “Bazarabi” (profesorul Nicolae Tomoniu în 2010 a 
afirmat că “teritoriile valahe au fost conduse dintotdeauna mai întâi, în antichitate, de o castă domnitoare a 
Basarabilor, apoi în feudalism de ramuri ale unei familii domnitoare a Basarabilor, conducătorii diverselor 
formaŃiuni prestatale fiind aleşi pe criterii dinastice stabilite încă din epoca romană şi cu nuanŃe specifice zonei”. 
Dinastia Basarabilor avea afinităŃi cu Gherga, în prezent fiind identificat tiparul genetic exact Gherga cu 
rădăcini şi în migraŃia Nordică a unor neamuri înrudite de la începutul mileniului II în capitala Uralilor (unde a 
fost executată familia Ńaristă Romanov de către comunişti). Pentru anul 1189, cronica împăratului German 
Frederic Barbă Roşie, mort în Cruciada din anul următor în Goksu / Anatolia, consemna existenŃa unei łări 
Româneşti numită Vlahia între Dunăre şi CarpaŃi - aceea condusă de Asăneşti - restrânsă la apus datorită 
năvălirii Maghiarilor (cu care de la sosirea acelora în Panonia până în 1166 Românii au avut 54 de războaie).  
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Ohrida 

 
Episcopia Timişoarei, înfiinŃată de către bizantini la 1019 în cetatea Română de formă dreptunghiulară 

numită pe atunci Tymes, existentă din timpul cneazului Glad, la începutul secolului X, pe malul Timişului Mic / 
adică Begăi (despre zidurile căreia istoricul Român Ioan HaŃegan în 2009 afirma că încă se regăseau pe hărŃile 
locului din secolul XVIII), aparŃinea de Mitropolia Ohridei, la fel ca şi Hodoş-Bodrog 46,07 lat. N, 21,09 long. E 
din Banat, lângă o vestită vinotecă a timpului, ce e cea mai veche mănăstire ortodoxă din România cu activitate 
neîntreruptă - din 1177 până azi - cea mai veche mănăstire din România funcŃională acum fiind tot una 
BănăŃeană, cea de la Cenad, ridicată de cneazul Ahtum / Ohtum, nepotul lui Glad, adversar al Ungurilor, care le-
a rezistat până în 1021; neamul lor era din Vidin 43,59 lat. N, 22,52 long. E (Timocenii ziceau Vidinului “Dii” ca 
o reminiscenŃă de la Dai / Daci, peste Dunăre Jiul fiind “Jii”, din Sârbă valea superioară a Jiului fiind Gorjiu din 
“gore” = sus iar cea inferioară Doljiu din “dole” = jos).  

Mitropolia Ohridei a consolidat folosirea limbii Slavone în biserica Românească şi a subordonat-o 
ierarhiei ortodoxe schismatice, prin mitropolitul Grec Leon / în funcŃie de la 1025 (anterior lui a fost mitropolitul 
Aromân Ioan). Urmaşul Teofilact curăŃi teritoriile Româneşti de “eresuri” - adică a scos limba Latină din Sfânta 
Liturghie şi din celelalte servicii divine şi a înlocuit-o cu cea Slavonă; aşa s-au introdus temeinic termenii 
bisericeşti: a izbăvi, a milui, a sărbători, a spovedi, blagoslovenie, cazanie, ceaslov, duh, duhovnic, iad, mirean, 
mitră, molitvenic, mucenic, odăjdii, prapori, prestol, rai, slavă, stareŃ, strană, troiŃă, utrenie, vecernie, vlădică, 
etc. Prin Slavonă au apărut în Română şi unele cuvinte Greceşti: călugăr (derivat din “gheron”), chilie, chivot, 
diacon, episcop, har, icoană, idol, liturghie, mănăstire, potir, schit, sihastru, etc. Toată terminologia Slavonă se 
referă însă la organizarea bisericească şi la cult, pe când terminologia Latină păstrată se referă la noŃiunile 
fundamentale ale credinŃei.  
 

 
Linia istoricului Ceh Constantin Jirecek  

 
Cu autoritate asupra Românilor din N Dunării pe atunci era episcopia de la cetatea GolubăŃ 44,39 lat. N, 

21,38 long. E / capitala Ńinutului Brănicenilor din S Dunării - de veghe la intrarea în Defileul Dunării - ce a 
aparŃinut Mitropoliei Ohridei până la crearea łaratului Bulgaro-Român Latin numit “Regnum Valachorum” de 
către fraŃii Vlahi / Aromâni Asan, care s-au răsculat în 1185 faŃă de Imperiul Bizantin, apărând cel mai întins stat 
Românesc din istorie. În 1219, când regele Sârbilor Ştefan Nemania II (1165 - 1228) a întemeiat Mănăstirea 
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Jicea / Zica 43,41 lat. N, 20,38 long. E - la N de Coşava / Kosova - a indicat în hrisov printre plătitorii de bir 
bisericesc pentru ea pe Aromânii / Vlahii: cneazul Ghîrd cu copiii săi, Ghîrgur, Ghîrdan, Grăgur / Grigore, 
ş.a. (acolo a fost instalată prima arhiepiscopie ortodoxă Sârbă, condusă de atunci de fratele său Sava 1169 - 
1235, “cu jurisdicŃie peste toŃi Vlahii din regatul Sârb, deoarece aceia formau o organizaŃie specială, însă şi din 
cauza că tocmai eparhia arhiepiscopului se afla pe teritoriul unde Vlahii erau mai numeroşi: Morava Vestică” / 
conform academicianului Român Silviu Dragomir, în 1922); acelaşi savant a mai afirmat: “cea mai importantă 
ctitorie a regelui Ştefan Milutin (1253 - 1321, din Dinastia Nemania) a fost Mănăstirea Banjska 42,58 lat. N, 
20,46 long. E, în Kosovo; hrisovul pe care l-a acordat acelei mănăstiri vorbeşte de ’Legea Vlahilor’, ce e 
precizată astfel: ’ei nu au să plătească dijma mare, ci cea mică; să dea în fiecare an din 50 o oaie cu un miel şi a 
doua stearpă. Iar dacă din vina lor se pierde o iapă, 5 laolaltă să restituie iapa în anul dintâi şi nimic mai mult. 
Fiecare om să dea bisericii pe an câte 2 piei de miel. Iar care au sate, să cosească fân câte 3 zile şi să aducă, în 
fiecare an, câte un car de grâu şi unul de vin şi să transporte sare bisericii, câte 40 de case 10 care, de unde le va 
porunci egumenul. Şi cine-i voinic şi n-are să lucreze lână pe seama bisericii, să doneze pânză şi atât voinicul, 
cât şi călătorul, să transporte brânza de la munte iar călătorul să pască şi să tundă lâna iar voinicul să păzească pe 
păstori. În caz de vreme rea, atât voinicul, cât şi călătorul, să se ducă la oi. Şi furtul dintre ei se pedepseşte cu 6 
boi iar de cai cu 6 cai’. O dispoziŃie interesantă a luat privind căsătoria cu Vlahii: ’Sârbul să nu se însoare între 
Vlahi. Dacă se însoară fără ştirea egumenului, să-l prindă şi să-l lege împreună cu Vlahul la care s-a însurat şi să 
fie întors, cu forŃa, la locul tatălui său. Iar care vor fi bătrâni şi nu vor putea să se întoarcă, nici unul să nu fie 
voinic, ci toŃi călători’. Acestea dovedesc că între Vlahi erau 2 categorii: una a voinicilor şi una a călătorilor. 
Regele Sârb intenŃiona să oprească trecerea agricultorilor în starea păstorilor. Cel din urmă hrisov al regelui 
Ştefan Milutin, ce l-a dat scurt înainte de moarte, s-a păstrat la Mănăstirea Gracanica 42,35 lat. N, 21,11 long. E / 
Kosova: ’În locul Vlahilor pe care i-am dat Mănăstirii Banjska, am dăruit în schimb pe Vlahii din Komajna, de 
lângă Morava’. Mănăstirea Gracanica, un monument de rară frumuseŃe artistică, e situată nu departe de Priştina, 
pe Câmpia Mierlei”. 
 

 
Părintele Nicodim Gârca 

 
În N Dunării, serviciile religioase ortodoxe erau Ńinute până la primii voivozi ai Românilor de vlădici 

din schituri de lemn; Mănăstirea VodiŃa din Banat în 1370 (pe atunci episcopul catolic al Severinului era 
Grigore, în 1246 a fost Grigorie) şi Mănăstirea Tismana din Bănie ridicată între 1375 şi 1378 au fost întemeiate 
pe locaŃii cultice precedente de către domnitorul Vladislav I / Vlaicu Vodă 1325 - 1377 cu sprijinul rudei sale, 
cuviosul Aromân Nicodim Gârca - Sârbizat Grcic / “Gârcici”, după cum a consemnat şi cercetătorul Ilarion 
RuvaraŃ din Serbia în 1888 - canonizat de Biserica Ortodoxă Română, născut la Prilep 42,30 lat. N, 20,19 long. E 
/ Kosovo: versiunea Aromână a fost Părleap din Coşava, în łinutul Balcanic Medieval al Gherga-nilor. Nicodim 
era înrudit şi cu Familia Brancovici, care avea în stăpânire şi satele din judeŃul de azi Branicevo din Serbia, până 
la supunerea desăvârşită a acelui Ńinut Balcanic de către otomani, în 1459 (în 1656, cronicarul Sirian Paul din 
Alep a notat că tatăl lui Nicodim - Gârca / Gârd sau Ghîrd / Grgur - era din Castoria / Custura 40,31 lat. N, 
21,16 long. E; mama sa Rucsandra / Ruxandra era una dintre fiicele voivodului Basarab Întemeietorul, prin 
intermediul ei fiind astfel înrudit cu voivozii Români şi cnejii Sârbi, dintre descendenŃi remarcându-se Vuk 
Grgurevic, care a întemeiat în 1471 Mănăstirea Grgeteg 45,08 lat. N, 19,54 long. E în Voivodina şi după un 
deceniu a strămutat circa 50000 de suflete din Rascia lângă Timişoara).  
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BănăŃenii şi azi numesc Coşava vântul puternic din S, dinspre Kosova (Coşava în Slavonă însemnând 
“creastă de munte”). Este interesantă pictura crucificării de la altarul Mănăstirii Visoki Decani 42,32 lat. N, 
20,16 long. E cu hramul ÎnălŃării Domnului, construită din 1327 până în 1335, prin lucrul echipei iscusitului 
meşter notat în Slavonă deasupra pridvorului Sudic drept George, pe Valea BistriŃa din Coşava / Kosova, 
aparŃinând patrimoniului mondial UNESCO (cu cea mai mare frescă bizantină prezervată din lume, realizată de 
mai mulŃi artişti, fiind în apropierea Moşiei Gherga din acel timp, ce se întindea la răsăritul zonei Ghega, din 
Metohia de la aşezarea Ghergoc / Gergoc 42,30 lat. N, 20,27 long. E - aflată la câŃiva km de localitatea Prilep şi 
de Mănăstire - Gerqar 42,13 lat. N, 20,46 long. E, Gerqin 42,17 lat. N, 20,29 long. E, până la locaŃia Gherga / 

Gerga din Coşava de lângă Câmpia Mierlei), loc unde Nicodim Gârca a învăŃat inclusiv să exorcizeze, el 
crescând printre Gherga-nii din zonă până a plecat pe Muntele Athos - unde unchiul său Nicolae Alexandru 
construia cu meşteri Vlahi turnul Mănăstirii Cutlumus - acolo ajungând să conducă Mănăstirea Hilandar iar apoi 
a ctitorit MănăstiriŃa, Şaina şi Vratna în Craina / Timoc: 
 

   
 

E de observat că numele Deceani al locului e în corelaŃie cu poziŃia sa, dintre Anticele Dacia - locuită 
de GeŃi - şi Deciatium / regiunea din jurul Nisei de pe Coasta de Azur, locuită de Gali (de exemplu, înŃeleptul 
rege Deceneu - urmaşul împăratului Burebista - a fost unul dintre marii civilizatori ai Dacilor şi Decebal a fost 
ultimul rege Dac; Decianii erau Liguri, înrudiŃi cu Ligienii din Europa şi Libienii din Africa, existenŃi cândva şi 
în Anatolia, după cum a consemnat de pildă în secolul V î.C. istoricul Herodot 7:72, ca fiind sub comanda 
generalului Gobria în Paflagonia - dintre Pont şi Bitinia - în secolul II geograful Anatolian Dionisie Periegetul 
precizând că Ligurii au fost şi în Colchis). E de reŃinut că înaintea începerii ridicării aşezământului Deceani, în 
primăvara anului 1327, regele Sârb Ştefan “Deceanski” a fost vizitat de cel mai mare astronom bizantin, preotul 
Anatolian Nichifor Gregor din Heracleia Pontului (trimis ca ambasador la curtea Sârbă de către împăratul 
bizantin). Nikifor Gregor / Nicefor Gregoras 1295 - 1359 a fost cel care a propus Calendarul Gregorian, adoptat 
oficial după un sfert de mileniu - în vigoare azi pe glob - el printre altele consemnând că regina-mamă a Sârbilor 
era Româncă (şi conform profesorului Nicolae Tomoniu în “Sfântul Nicodim de la Tismana” din 2010, regelui 
Sârb Ştefan Uroş - poreclit “Deceanski” - i-a fost propusă căsătoria cu prinŃesa Ruxandra, fiica lui Basarab 
Întemeietorul, voivodul łării Româneşti); Rucsandra / Ruxandra însă a rămas gravidă cu cneazul / jupanul 
Aromân Gherga / Gârca din Custura / Kastoria (aşezare la S de Albania, tradiŃia de la Tismana reŃinându-l ca 
Gheorghe “Costariotopol” din Albania, înrudit cu Dinastia Comnen a împăraŃilor bizantini, respectiv cu 
Dinastia Babenberg, conducătoarea Austriei înaintea Dinastiei Habsburg), ajuns în Coşava / Kosova printre 
rudele sale Ghîrd / Gârcic, născându-l acolo pe Nicodim, ceea ce l-a făcut pe regele Sârb ca prin actul de 
întemeiere emis în 1330 să acorde Mănăstirii ctitorite cătunele de Vlahi din zonă, cu instrucŃiuni ca “Sârbii să nu 
se însoare cu Valahele” - decizie inclusiv politică, urmând-o pe a tatălui său, pentru a evita asimilarea de către 
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Români - hotărâre în spiritul ideii Evreieşti enunŃate de Neemia 10:31 / Vechiul Testament: “iar pe fiicele 
noastre să nu le dăm popoarelor băştinaşe şi nici să luăm pe fiicele lor pentru feciorii noştri”. Deasupra porŃii 
Mănăstirii Deceani - epitetul său Visoki însemnând “înaltă” - era un paraclis închinat Sfântului Gheorghe (azi 
din falnicul turn n-a rămas decât parterul, dintre odoare păstrându-se “Clopotul lui Grgur”, donat după un secol 
de la înfiinŃarea mănăstirii de către tatăl lui Vuk Grgurevic) dar în pronaos e încă pictura originală a vieŃii 
Sfântului Gheorghe; ctitorii Mănăstirii Deceani au fost ultimele vlăstare domnitoare ale familiei Nemania, al 
cărei arbore genealogic - începând cu adversarul ortodox Sârb al arhiepiscopului Gherga din Bar - este pictat tot 
acolo (e de ştiut că Gherga-nii au fost în zonă şi în secolul următor întemeierii aşezământului monahal, de 
exemplu în 1485 cadastrul otoman notându-l pe Bogdan Gjergj la Mănăstirea Deceani). 
 

 
Pisania constructorilor Mănăstirii Deceani 

 
Pe malurile Ohridei (lac tectonic la 693 metri altitudine, cu suprafaŃa de 363 kmp, cel mai adânc din 

Balcani, aflat în comunicare subterană cu mai Sudicul Lac Prespa din care se alimentează), Gherga era un nume 
prezent la începutul mileniului II, în N Lacului apărând Ghega - limbă vorbită în dialect până azi - iar în V 
Lacului, pe partea azi Albaneză, deasupra Depresiunii Sudice Korcea / CoriŃa, fostă Gorca 40,37 lat. N, 20,46 
long. E - consolidându-se marele oraş Aromân Moscopolia, cu prezenŃă atestată Gherga; e de remarcat că un 
document Slav de la începutul mileniului II a scris despre conducătorul Ghega - supranumit Otdelean, 
însemnând cel cu Ńară aparte - care pe partea Nordică a Dunării a rezidit cetatea Tracilor / GeŃilor din Ruşi (acum 
Roşiorii de Vede / judeŃul Teleorman, înfrăŃită cu Ruse de pe malul Sudic al Dunării). 
 

Atlantida Românilor 

 

 
 

Cercetătorii au arătat la MioriŃa că din punctul de vedere metric al versului - cât şi ca temă - celebra 
creaŃie artistică populară a Românilor este comună în Balcani doar Aromânilor: nucleul de bază al motivului 
mioritic s-a constituit în perioada străromână, înaintea despărŃirii dialectale; pe lângă testamentul ciobănesc - 
urmare a caracterului preponderent nomad din Balcani - multe alte subiecte folclorice sunt comune Aromânilor 
şi Românilor, între care motivul jertfei zidirii ori al Meşterului Manole (străvechi obicei Canaanean al 
sacrificiului de construcŃie), ce a fost la Aromâni şi a apărut la Români în perioada durării primelor mănăstiri; de 
pildă, a rămas de poveste acea tradiŃie respectată de către constructorul Mănăstirii din Curtea de Argeş 45,08 lat. 
N, 24,40 long. E pe locul primei Mitropolii a łării Româneşti, unde e singura icoană din lume înfăŃişând-o pe 
Fecioara Maria gravidă (prima formaŃiune statală serioasă a Românilor de la Dunăre a fost łaratul Bulgaro-
Român şi apoi a apărut łara Românească, în secolele XII - XIII, în paralel cu łaratul Bulgaro-Român, existând 
în S Lacului Ohrida, până la poalele Muntelui Olimp, statul semi-autonom Vlahia Mare, ca vecin Imperiului 
Bizantin).  
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Biserica Fecioarei Maria din Moscopole 

 
Ortodoxia Balcanică s-a agregat între Muntele Atonului / Athos şi Lacul Ohrida / Ochrid (călugării 

atoniŃi, prin contemplarea propriului buric, aplicau aceeaşi tehnică de concentrare ca a budiştilor). În Evul 
Mediu, Lacul Ohrida era un fel de mare Vlahă - după cum numeau Slavii pe Români; Lacul era înconjurat de 
numeroase localităŃi Aromâne iar nu departe, la peste 1100 metri altitudine, Moscopolia - oraşul oierilor (acum 
un sat în Albania) - a ajuns ca în Imperiul Otoman să fie cel mai mare oraş după capitala Istanbul. Spre exemplu, 
în 1760 populaŃia Moscopoliei (Albaneză Voskopojë, Voskopoja, Greacă Μοσχόπολις, Moscopolis sau 
Moschopolis, Macedonă Moskopole, Sârbă Moskopolje, etc.) era de zeci de mii de locuitori, mult mai mare 
decât a Vienei imperiale ori a Atenei ce în acel timp avea 10000 / din care doar vreo 3000 Greci; e de remarcat 
că dezvoltarea Atenei şi Ankarei - capitalele celor 2 Ńări vecine, ale Elenilor şi Turcilor - din orăşele în 
metropole, a fost doar din secolul XX (după constituirea actualelor lor state).  
 

 
Biserica SfinŃilor Arhangheli din Moscopolia 

 
Moscopolia (40,37 lat. N, 20,35 long. E) documentar apare menŃionată ca localitate întărită la 1333, ca 

oraş dezvoltându-se conform cronicii ei din 1630. Grupurile de păstori Aromâni din Albania şi Epir - provincie 
ce e parte componentă a Ńării Elenilor din 1913 - au reuşit, sub dominaŃia otomană, să păstreze în mare parte 
privilegiile de care se bucurau sub împăraŃii bizantini.  
 

   
Biserica şi Turnul Sfântului Ilie din Moscopolis 
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Tatăl lui Alex Gheorghiu / Gherga în 1697 când a fost din Moscopole după ceară în Vlahia / łara 

Românească - unde pe atunci domnea Constantin Brâncoveanu, nepot al stolnicului Constantin Cantacuzino - 
desigur că printre contactele sale acolo avea şi rudele Gherga (în Banat atunci deja Gherga-nii erau stabiliŃi şi în 
BelinŃ / judeŃul Timiş); e de ştiut că după 24 de ani - din ceea ce au reŃinut documentele din Ungaria - negustorul 
Alex Gherga din Moscopole s-a mutat în MişcolŃ (împreună cu fratele său Dimitrie Gherga, care a deschis un 
han acolo, devenit apoi cazinoul oraşului, condus până după perioada paşoptistă de descendenŃii Gherga, 
nepotul Anastasiu al lui Alex Gherga ajungând în acel oraş să cunune perechea Şaguna, fiind şi naşul fiului lor: 
cel care ajuns mitropolit în Ardeal a separat oficial Biserica Ortodoxă Română de cea Sârbă). E de ştiut că întâi 
Ecaterina - o vară din Părleap / Perlepe a lui Anastasiu Gherga - a fost măritată în MişcolŃ cu Naum Şaguna, 
însă a decedat la naşterea feciorului lor, numit astfel Gheorghe / care a fost fratele vitreg mai mare al viitorului 
mitropolit şi a devenit arhitect în Moldova (Constantin, fiul aceluia, s-a însurat cu Anica Constandache, o vară a 
lui Ioan Cuza / primul domnitor al României - formată prin unirea Moldovei cu łara Românească - şi a luptat în 
Războiul de IndependenŃă al României contra Imperiului Otoman, ca general): mitropolitul Şaguna a fost 
influenŃat de Ghergani, ca naşul său Gherga şi fratele său mai mare Gheorghe. Dr. Teodor Capidan în lucrarea 
“Macedoromânii” din 1942 a scris: “MacedoRomânii au inundat Austria abia după pacea de la PojarevăŃ - Podu 
Lung în Română, din Timoc / Provincia Autonomă Margina, populată majoritar de Vlahi - 44,37 lat. N, 21,11 
long. E (tratat semnat în 21 VII 1718, prin care Banatul era pierdut de otomani); în mâinile lor era comerŃul de 
mătase din Orient şi Europa”. În 1739 - pe lângă Aromâni din multe alte părŃi - la Timişoara doar din Moscopole 
se găseau 12 neguŃători; de altfel, prezenŃa comercianŃilor Aromâni în Timişoara era de mult timp, de pildă când 
papei Grigore - care a aprobat Calendarul Gregorian, în uz azi - i-a fost trimisă în 6 II 1582 o scrisoare din 
Timişoara de către negustorul Raguzan Gherghei (denumit în 1892 de istoricul Croat Eusebiu Fermendzin din 
Zagreb ca Giurgevici şi de istoricii Maghiari Bibok Karoly, Ferincz Istvan şi Kocsis Mihaly din Szeged în 2002 
ca Gergely din Dubrovnik). În 2009, Dr. Bodo Barna din Timişoara a indicat în “Ghidul cronologic al oraşelor 
Banatului” că “la sfârşitul secolului XVIII au sosit 427 de familii Aromâne din Macedonia, între numele 
principale fiind Gheorghiades“. Moscopolia a evoluat mult datorită comerŃului, având mai multe manufacturi, 
zeci de biserici (într-o vreme, mitropolitul Ioaninei şi-a avut reşedinŃa în oraş), bănci şi o universitate: Noua 
Academie. Tipografia Moscopolei - întemeiată în 1730 - era în Mănăstirea Sf. Naum de pe malul Ohridei. 
 

 
Moskopole 

 
În 1770, la Moscopolia a apărut primul dicŃionar al limbilor Balcanice / între care bineînŃeles era 

Aromâna. Conform istoricului German Johann Thunmann - care a vizitat Moscopolia şi a scris o istorie a 
Aromânilor în 1774 - toŃi locuitorii oraşului vorbeau Aromâna; mulŃi cunoşteau şi limba Greacă - cea a bisericii, 
folosită şi pentru scrierea contractelor - el afirmând că Aromânii constituiau un popor mare şi numeros, majoritar 
în Balcani, vorbind acelaşi grai ca şi cei din N Dunării, însă amestecat cu cuvinte Greceşti şi “ei nu sunt în nici 
un chip veniŃi din Dacia” (contactul său cel mai bun a fost cărturarul Aromân Hagi Cegani - cu prenumele de 
botez Constantin, a cărui mamă era Gherga din Kastoria - titulatura de Hagi, similară cu a musulmanilor ce au 
fost la Mecca fiind a creştinilor care au efectuat pelerinaj la Ierusalim; Constantin Hagi Gheorghiu-Cegani a fost 
interesant prin viaŃa de călător şi setea de învăŃătură, el colindând marile centre universitare ale timpului: a 
vizitat Viena 48,12 lat. N, 16,22 long. E / Austria, Paris / FranŃa, Gottingen 51,32 lat. N, 9,56 long. E şi Halle 
51,29 lat. N, 11,58 long. E / Germania, Roma şi VeneŃia / Italia, Cambridge 52,12 lat. N, 0,07 long. E şi Londra 
51,30 lat. N, 0,07 long. V / Marea Britanie, Amsterdam 52,22 lat. N, 4,53 long. E şi Leida 52,09 lat. N, 4,29 
long. E / Olanda, Modra 48,19 lat. N, 17,18 long. E / Slovacia, Constantinopolul, Polonia şi Valahia / łara 
Românească). Constantin Giurescu în Istoria Românilor din 1937 scria că “Târgurile Bitolia şi Ohrida în 
Macedonia, Arta în apropierea Mării Ionice / Adriatice, Castoria lângă Lacul Prespa, Ioanina şi Sărună / Salonic 
au avut întotdeauna importante contingente de populaŃie Vlahă / Aromânească” (la denumirea Salonicului în 
Săruna e de remarcat conversia Aromână L în R). HărŃuielile mai ales în secolul XVIII însă au continuat: în 
1747, Familia Mocioni a fost izgonită din Moscopolia natală de către ostaşii otomani şi s-a stabilit în ceea ce pe 
atunci era Ungaria (unde a întreŃinut legături apropiate cu Gherga, Gojdu, Şaguna, etc.), ajungând să creeze la 
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1869 în Timişoara cel mai vechi partid al Românilor, existent şi azi: Ńărăniştii (în 1994 Corneliu Coposu, 
preşedintele Ńărăniştilor - pe atunci cel mai puternic partid democrat din România - a observat că vicepreşedinŃii 
partidului erau Gherga în 3 judeŃe din Banat: Caraş-Severin, Timiş, Arad, interesându-se public dacă potrivirea 
de nume din regiune era şi de rudenie). În “Monografia Familiei Mocioni” realizată în 1939 de Dr. Teodor Botiş 
apare o scrisoare trimisă din Budapesta în 3 XII 1863 de consilierul Georgiu Popa către juristul şi omul politic 
Andrei Mocioni (1812 - 1880) din Foeni 45,29 lat. N, 20,52 long. E / judeŃul Timiş: “Vă voi trimite ilustrisime 
domnule, socoata despre administrarea mea, relaŃionând înainte că Gherga şi ChiŃescu n-au venit până acum la 
studii şi astfel stipendiile Pestane fac pe un pătrar de an 250 florini iar nu 290 florini. Totodată îmi iau liberatea, 
ilustrisime domnule, a vă ruga să binevoiŃi a-mi scrie cui să dau cassa care va mai rămâne la mine”. Când 
Alexandru Mocioni (1841 - 1909), întemeietorul Partidului NaŃional al Românilor, a fost reales parlamentar în 
Dieta Ungariei, în revista Albina din 2 V 1869 au fost publicate mulŃumiri: “Avem sfânta datorie a aduce la 
cunoştinŃa naŃiunii noastre pe acei bravi preoŃi şi învăŃători, care prin înŃeleaptă conducere şi în co-înŃelegere cu 
poporenii săi au condus partida naŃională la limanul dorit, la învingerea candidatului naŃional; printre aceşti bravi 
sunt:...Gheorghe Gherga, învăŃător în Bârna” (45,43 lat. N, 22,03 long. E / judeŃul Timiş); e de ştiut că mama 
patriotului, Ecaterina Mocioni - căsătorită în 1836 cu vărul Mihai Mocioni, devenită “baroană de Foeni” - s-a 
născut în MişcolŃ. 

 

  
Moskopolje 

 
AcŃiunile otomanilor au culminat cu atacul din 1788 al trupelor conduse de Ali Paşa din Ioanina 39,40 

lat. N, 20,51 long. E asupra oraşului, atac care s-a soldat cu distrugerea completă a localităŃii (în acelaşi an 
otomanii au devastat şi Banatul, distrugând printre altele şi primul Atelier de legat cărŃi din regiune, gospodărit 
de Gherga în BelinŃ / apoi mai fiind menŃionat de documente în 12 XII 1842 şi 2 IX 1846 legătorul de cărŃi 
Pavel Gherga în Crecima, ş.a). În 1925, Dr. Theodor Capidan în “MeglenoRomânii - istoria şi graiul lor” a 
scris: “După spusa bătrânilor, Aromânii din Livezi (în Aromână Livădz, comună aflată între râurile Meglen şi 
Vardar din N Grec) sunt cei din urmă Aromâni fugiŃi din Muntele Gramoşte, în urma cunoscutelor prigoniri ale 
tiranului Ali Paşa. La început se aşezară numai 25 de familii sub conducerea unui celnic; mai târziu ele au fost 
urmate de alte familii şi astăzi Livădz se înfăŃişează drept cea mai mare comună dintre toate comunele 
MeglenoRomâne. Numărul locuitorilor poate fi socotit la cel puŃin trei mii. La Aromâni, cât timp trăiesc părinŃii, 
copiii lor nu se despart de ei, ci stau toŃi laolaltă, chiar atunci când printre aceştia se găsesc şi unii însuraŃi cu 
copii. Ştiind toate acestea, am încercat să fac numărătoarea familiei lui Nicola Gheorghi, la care am fost găzduit. 
Nicola Gheorghi avea 5 fii însuraŃi, locuind toŃi în casa părintească alcătuită din 8 încăperi şi anume: Cola, Dina, 
Iancu, Tuşu şi Steriu. Nevestele se cheamă după numele bărbaŃilor, cum se obişnuieşte pretutindeni la Aromâni: 
’a lui Cola’, etc. Cola, la rândul lui, avea 7 copii; Dina avea tot 7. Iancu avea numai o singură fată. Tuşu avea 3 
fete şi Steriu, cel mai tânăr, însurat abia de câteva luni şi în vârstă numai de 17 ani, era în aşteptarea unui 
moştenitor. AdunaŃi toŃi laolaltă, dau un număr de 25 de inşi, având fiecare câte un locşor sub acelaşi acoperiş al 
casei părinteşti. Ca limbă, Aromânii din Livădz nu se deosebesc de aceia răspândiŃi în Nordul Macedoniei”. 
Cauzele distrugerii Moscopoliei au fost, conform consulului Francez de la Ioanina / capitala Epirului, otomanii şi 
Albanezii: “invidia şi fanatismul se uniră contra operei înŃelepciunii” (e de ştiut că otomanii denumeau 
mercenarii Albanezi ca ArnăuŃi, denumire sub care aceia erau ştiuŃi şi de către A/Români). Aromânii au fost 
totuşi cea mai violentă ramură a Românilor şi e de remarcat că printre unii Gherga-ni BănăŃeni şi azi se 
manifestă un caracter mai aparte, dificil, de neintegrare. SupravieŃuitorii dezastrului Moscopolei au emigrat în 
Grecia / unde au fost mari sprijinitori ai culturii (Ńara şi-a câştigat independenŃa în 1821, cu ajutorul 
revoluŃionarului Oltean Tudor Vladimirescu, vătaful łinutului Cloşani, cu plaiul dominat de Muntele GherghiŃa 
/ la limita Banatului cu Oltenia, unde era şi aşezarea Ghergheşti 44,58 lat. N, 22,47 long. E, azi Gheorgheşti în 
comuna Ponoarele / judeŃul MehedinŃi), Bulgaria, Serbia - unde spre exemplu Aromânii au înfiinŃat PiaŃa 
Belgradului - iar o parte a emigrat în Austro-Ungaria, mai ales în Viena şi Budapesta (unde negustorii erau 
numiŃi Gorog, adică Greci) dar şi în Ardeal / Transilvania, unde au jucat ulterior un rol esenŃial în emanciparea 
naŃională a Românilor.  
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Voskopoja 

 
Trebuie ştiut că Gheorghiu Grecizat era Gheorghiadi, ca de exemplu negustorul Dumitru 

Gheorghiadi din Smirna / Izmir în 1839 (menŃionat de N. Iorga), preotul Ion Gheorghiu / Gheorghiadi, 
directorul Liceului Român din Bitolia / Bitola 41,01 lat. N, 21,20 long. E / Macedonia în 1882, repetitoarea - 
cadru didactic - Maria Gheorghiadi la Şcoala Normală de Fete din Bitolia (denumire Slavă derivată din vechiul 
cuvânt pentru mănăstire, Grecii numind oraşul Monastir) în 1897, etc. Aromânii au reprezentat elementul cel mai 
progresist din Balcani: cărăvănitul, născut din imediata atingere cu stânele a născut marele comerŃ Aromân; ei, 
Aromânii, au constituit singura populaŃie din Balcani care n-avea analfabeŃi, fiecare ştiind cel puŃin o altă limbă 
pe lângă cea maternă. Postavurile lor puteau îmbrăca armate întregi, argintăria era pe mâna lor, ei dând în special 
Sârbilor nu numai meseriaşi, ci şi cei dintâi cărturari şi politicieni (la sfârşitul secolului XVIII, după cum a 
menŃionat profesoara Aromână Emilia Luchian în cartea sa “Aromânii: pretutindeni - nicăieri”, negustorul de 
frunte al PieŃei Belgradului era Ghiorghi - adică Gherga / o transliteraŃie corespunzătoare cadastrului otoman - 
iar peste un secol, trei sferturi dintre membrii Consiliului Belgradului / “oraşul alb” încă erau Aromâni); în 1907 
- conform lingvistului Aromân Pericle Papahagi - “câteva din cele mai însemnate familii din Vlaho-Clisura / 
Kastoria stabilite la Belgrad erau ale bogătaşilor Onciu George şi Nasla George” (el a mai scris şi că “nu-i de 
mirare deloc că printre Sârbii emigraŃi sub conducerea lui George Brancovici în 1427, printre miile de familii să 
fi fost şi numeroşi Aromâni, ca unii ce erau supuşi aceluiaşi pericol din partea barbariilor otomane”). 
Întemeietori de fabrici şi ateliere, Aromânii au pus în valoare şi bogăŃiile Ungariei, inclusiv prin sistemul bancar 
şi au fondat marile companii comerciale ce legau economic răsăritul şi apusul Europei: au pus bazele Creditului 
Agrar Ungar, au întemeiat Societatea de Asigurare Maghiară, au participat la promovarea căilor ferate, a 
navigaŃiei cu vapoare, au creat spitale, leagăne, orfelinate, Muzeul NaŃional, Academia Comercială, Teatrul 
NaŃional, Conservatorul, Corpul Pompierilor, Palatul Academiei de ŞtiinŃe Ungare, etc. Aromânii, ca o adevărată 
elită a Peninsulei Balcanice, au fost creatori de burghezie, acŃionând ca excelenŃi mijlocitori şi industriaşi, având 
dorinŃa de autoinstruire drept caracteristică permanentă (de exemplu, matricolele FacultăŃii de Drept din Oradea 
47,03 lat. N, 21,56 long. E / judeŃul Bihor au înregistrat studentul Gherghe în perioada 1790 - 1792). Printre 
altele, Aromânii au contribuit decisiv la formarea şi consolidarea României Mari: fapte categorice de învingători, 
care au făcut istorie.  

Imnul Albaniei (Ńară egală în suprafaŃă şi populaŃie cu regiunea Banatului) este de la 1912 - proclamarea 
independenŃei - până în prezent cântecul “Pe-al nostru steag e scris unire”, de Ciprian Porumbescu 1853 - 1883 
iar steagul ei reproduce vulturul bicefal bizantin / ce la rândul său s-a inspirat de la anterioara emblemă Hitită 
(precedată de Krişta Hiperboree). Autorul Aromân Mitu Dona în revista “Românul” din 21 VI 1914, realizată în 
Arad, a scris despre o întâlnire în Şcodra / Scutari 42,04 lat. N, 19,30 long. E - din noua Albanie - la 25 IV 1914: 
“Gazda îmi prezintă rând pe rând fruntaşii români, care vorbesc perfect de bine dialectul macedo-român din 
Moscopole: Gheorghe Gherga, Naum Gherga, ş.a.; delegaŃii, printre care Theodor Gherga, mi-au mărturisit 
sincer că n-au fost tocmai satisfăcuŃi de răspunsul ambasadorului României la Durazzo, ce a anunŃat lipsa de 
fonduri pentru a deschide noi şcoli româneşti în Albania, fapt care i-a pus pe gânduri pe bieŃii români, întrucât au 
fost ameninŃaŃi cu moartea din partea albanezilor naŃionalişti, dacă vor continua să-şi trimită copiii la şcoala 
sârbă şi dacă vor mai continua să frecventeze biserica slavă”. În Biserica Sfântului Nicolae din Moscopole din 
Albania se află şi pictura Sfântului Gheorghe / notat Gheorgu: 
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Gherga-nii din apropierea Lacului Ohrida care au ajutat dezvoltarea Moscopoliei, pentru un trai mai 
bun şi datorită presiunii otomanilor s-au mutat prin mai multe etape la N, pe Valea Drinului - dintre Ohrida şi 
Kosova, înspre N în prelungire geografică fiind Valea Drinei - până la N Dunării, ca de exemplu: la sfârşitul 
secolului XIV în łara Românească, la sfârşitul secolului XVI în Banat, la începutul secolului XVIII în Ungaria 
(Imperiul Otoman - pentru peste jumătate de mileniu - a fost foarte interesat de zonele Gherga, oriunde au fost 
ele). 
 

Negustorii Gherga 
 

 
Drumurile istorice în Balcani 

 
După eşecul otoman în asedierea Vienei din 1683 dar înaintea păcii de la CarloviŃ / Voivodina din 1699, 

contactele comerciale ale negustorilor Aromâni - care trăiau în marginea Balcanică a Imperiului Otoman - cu 
creştinii apuseni s-au intensificat, întâi remarcându-se relaŃiile afaceriştilor Gherga cu VeneŃia (inclusiv peste 
Marea Adriatică, prin intermediul corăbiilor transportatorilor aparŃinând unor puteri neutre).  
 

 
Gheorgu 

 
Puterea Medievală de călătorie a Aromânilor era mare: de exemplu, academicianul Niculae Iorga pentru 

Academia Română prin “Câteva ştiri despre comerŃul nostru în veacurile XVII şi XVIII” din 1915 şi după 2 
decenii discipolul său Valer Papahagi au studiat arhivele VeneŃiei, în care din 1692 apăreau scrisorile lui Mihail 
Siderii Gheorghi - notat şi Gheorgu / Gheorghiu - din Moscopole, care făcea negoŃ cu diverse articole iar în 26 
VI 1706 Dimitrie Gheorghiu şi Simu Gheorghiu, negustori din Moscopole, au răspuns scrisorii consulului 
VeneŃiei 45,26 lat. N, 12,19 long. E din Durres 41,19 lat. N, 19,27 long. E / Albania, anunŃând că-şi vor depune 
mărfurile (majoritatea postavuri) doar în magaziile aceluia; Dr. Gheorghe Zbuchea în 1997 prin lucrarea 
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“Românii la sud de Dunăre” a reprodus răspunsul la acea ofertă: “Prea strălucite consul veneŃian, noi - cu toŃii 
negustori - ne închinăm cum se cuvine domniei tale. Am primit cinstita scrisoare a domniei tale şi ne-am bucurat 
că eşti sănătos. Ne spui să trimitem mărfurile noastre în magaziile domniei tale. Ne învoim bucuroşi la asta. Însă 
te rugăm să nu uiŃi de cele pe care le făgăduieşti, la înŃelegerea noastră, atât în ceea ce priveşte grija mărfurilor, 
cât şi pentru cazul când ar lipsi ceva din magaziile domniei tale. Să faci totul bine. Deocamdată ai puŃină 
răbdare, căci fiecare îşi are socotelile, însă mai încolo vei primi marfa pe care noi subsemnaŃii o vom trimite. Am 
şi scris înăuntru să trimită postavurile în mâinile domniei tale. Să ne ajuŃi cât se poate de bine şi precum te-ai 
învoit cu cei din Elbasan, te vei înŃelege acolo cu Adam Ghira, prin care vom primi cinstita domniei tale 
scrisoare. Să-Ńi ajute Dumnezeu”. (Trebuie ştiut că Elbasan 41,06 lat. N, 20,04 long. E era un târg Aromân pe 
Râul Şcumbi / Albania iar împuternicitul Adam Ghira avea mama Gherga, el mai fiind notat şi Adam 
Gheorghiu-Ghira).  
 

 
Dimitrie Ghiorgu 

 
În 1915, academicianul Nicolae Iorga a scris: “în 5 III 1692 Teodor Nicolau din Moscopole s-a adresat 

lui Zorzi Cumano că merge la Valona - azi Vlore 40,27 lat. N, 19,29 long. E în Albania - împreună cu Mihali, 
fratele lui kir Alexe (Alessio Georgio). Moscopolea înflorea pe atunci şi din acest centru Macedonean se 
întreŃineau de Aromâni şi relaŃii directe, prin Durazzo, prin Valona, cu VeneŃia, unde se trimiteau, afară de unele 
produse orientale, piei zise schiavine dar mai ales cergi, numite chiar aşa în Greceşte: acele cergi de păr de 
capră, foarte miŃoase, vopsite în culori tari, care şi acum sunt o specialitate a Ńinuturilor acelora. Îşi trimiteau 
mărfurile însă îşi încredinŃau agentului lor din VeneŃia - Zorzi Cumano - şi copiii, pentru a învăŃa, fie şi cu sila, 
socoteli şi frânceşte” (limba vehiculară, utilizată de administraŃia apuseană). În 1935, Dr. Valeriu Papahagi - 
istoric Aromân - în lucrarea “Aromânii moscopoleni şi comerŃul veneŃian în secolele XVII şi XVIII” a scris: 
“Numele negustorilor moscopoleni apar, atât în documentele Greceşti, cât şi în cele Italiene, în următoarele 
feluri: 
 

 
Dimitri di Jorghi 

  
1) numele individului însoŃit de cel al tatălui la genitiv (Dimitrie a lui Gheorghiu) 

 

 
Adam di Jorghi Gira 

 
2) numele individului însoŃit de cel al tatălui la genitiv (Adam a lui Gheorghiu Ghira), Ghira ajungând 

numele familiei 
 

 
Jorghi Gira 

 
3) numele individului însoŃit de acela al familiei (Gheorghiu Ghira) 
Numele de familii moscopolene care apar în documentele veneŃiene au fost mai multe, din 1696 fiind şi 

scrisori de la Ioan şi Alexe Gheorghiu.  
 

 
Alex Gheorghiu 

 
În 1706 apare Simu Gheorghiu, în 1720 apare fiul său Mihai Gheorghiu, în 1742 Lazăr Gheorghiu / 

care avea asociaŃi - respectiv o companie - ş.a. (Aromânii moscopoleni pe atunci erau supuşii sultanului otoman; 
caravanele moscopolenilor făceau cei 800 de km dintre Durres şi Istanbul desigur pe catârii lor obişnuiŃi cu 
drumurile muntoase). În 12 III 1697, Teodor Gheorghiu din Moscopole i-a scris lui Gheorghe Cumano, clientul 
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său (care locuia lângă Biserica Ortodoxă Sf. Gheorghe din VeneŃia, devenit consulul VeneŃiei la Durres / 
Durazzo în 1700 - 1705): ’Te rog să-mi trimiŃi totdeauna scrisori din Corfu şi din Durazzo şi să mă informezi 
cum stau acolo toate mărfurile’. În 11 IV 1697, Dimitrie Bendu din Moscopole i-a trimis o scrisoare lui 
Gheorghe Cumano: ’Nu am scris lui kir Alexe (Gheorghiu), căci credeam că e în drum iar dacă se întâmplă să 
fie acolo, salută-l călduros din partea mea. Salut şi pe Caloianca Gheorghe’. În 10 V 1697, moscopolenii Ioan 
Gheorghiu şi Alexe Gheorghiu au scris aceluiaşi Gheorghe Cumano: ’Am sosit sănătoşi cu mărfurile noastre, 
după cum vrea Dumnezeu, spre deosebire de duşmani. Cu voia lui Dumnezeu am găsit bine şi pe oamenii noştri. 
Să nu fii îngrijorat pentru banii pe care Ńi-i datorăm. Credem în Dumnezeu să Ńi-i trimitem în curând. Află şi 
despre kir Dimitrie Bendu că nu sosi la Moscopole, deoarece e la Larisa şi nu Ńi-a trimis aici marfă cu cea dintâi 
corabie. După cum am aflat însă, are multă marfă aici, saftian şi ceară. Cu prima corabie vei avea multă marfă. 
Vei avea şi de la tatăl nostru, după cum am aflat de la alŃii, căci sunt 6 zile de când ne aflăm aici la Durazzo şi 
încă nu ne-au venit oamenii din hoara noastră pentru ca să avem ceva noutăŃi a-Ńi scrie. Cu prima corabie să 
aştepŃi marfă multă din partea noastră. Avem nădejde în Dumnezeu. Să nu ai însă nici o grijă. Află şi despre 
smoală că nu au luat-o şi ne-a scăpat Dumnezeu. Te rugăm însă să ne scrii prin Ancona cu privire la mărfuri şi 
îndeosebi despre lână, căci dacă e potrivit, putem face până la 400 de quintale’. Iată ce scrie în 19 VI 1697 Alexe 
Gheorghiu - în Italiană Alessio Georgio - lui Gheorghe Cumano: ’Tata şi fratele meu te salută călduros. Sunt 
bine, cu voia lui Dumnezeu şi se află în hoară. Ioan te salută, se va duce la Alasona ca să ia nişte museline. Mă 
aflu la Elbasan, în momentul de faŃă, pentru ca să iau ceva lână. Încă nu ştiu însă ce voi face căci cer câte 82 de 
reali şi asemenea tocmeală nu ne convine. Tatăl meu a luat multă lână, însă până acum nu a putut-o încărca, aşa 
încât o avem în magazii. Vedem, signor Zorzi, că îŃi datorăm mulŃi ducaŃi; însă lâna e aici scumpă, la fel şi 
abialele şi săftianul care vor sosi în vara aceasta. Să ai răbdare căci avem nădejde în Dumnezeu să-Ńi trimitem 
acum, cu cea dintâi corabie, marfă în valoare de 5000 de ducaŃi, museline şi multă lână. Să dea Dumnezeu să vie 
corăbiile tale cu steag alb, căci îmi pare că aceea care a venit acum la Durazzo e cu alt steag. Tatăl meu îŃi va 
trimite şi el lână: 150 de quintale. De la Struga, voi merge cu tatăl meu în sus (probabil în Muntenia), după ceară. 
Mihail, fratele meu, se va duce în Bosnia iar Ioan aici în Albania, ca să facem cumpărături cu toŃi banii tăi şi cu 
cei câŃiva ai noştri. Atunci se va duce fratele meu acolo (la VeneŃia). Te rog să ai grijă de marfă, de puŃinul 
săftian care e în marciliană şi de lână. Să ne iubeşti, căci suntem ai casei tale’ (marciliana / marsiliana era 
denumirea VeneŃiană pentru corabie). În ziua următoare, Ioan Gheorghiu şi Alexe Gheorghiu i-au scris lui 
Gheorghe Cumano: ’Avem nădejde în Dumnezeu să-Ńi trimitem cu cea dintâi ocazie mult săftian, multe velinŃe 
bune şi lână’. Acelaşi Alexe Gheorghiu a scris cu data de 27 VI 1697 negustorului din VeneŃia pomenit mai 
înainte: ’Mă găsesc, cu voia lui Dumnezeu, sănătos aici la schelă. Să nu fii îngrijorat pentru ducaŃii pe care Ńi-i 
datorăm, deşi Ńi-am trimis puŃnă marfă cu aceste corăbii. Avem şi lână în marciliană şi nădăjduim în Dumnezeu 
să mai luăm şi alta. Iar dacă găsim saftian ieftin la Elbasan, vom lua, pentru ca să scoatem banii. Ne datoresc 
vreo 6000 de reali şi de vom putea să luăm cu ei lână, bine; de nu, vom lua ceară cu toŃi banii. Tatăl meu îŃi 
trimite vreo 6000 de ducaŃi, împreună cu lâna care ne-a rămas aici în marciliană şi în afară. Marciliana va fi în 10 
zile acolo, fără îndoială. Tatăl meu a dat şi alŃi bani pentru 3000 de ocale de ceară; şi iar se va duce, anul acesta, 
în Vlahia, după ceară iar fratele meu în Bosnia. Nădăjduim că, prin voia lui Dumnezeu, ei vor lua foarte multă 
marfă. Fratele meu va veni să achite datoriile. Crede-mă însă kir Zorzi, că e mare criză şi atunci când dă omul 
bani nu poate să-i mai recapete. Londrinele, pe care mi le-ai trimis înainte, sunt date tot cu schimb: atât de mare 
e criza. Bagă de seamă să nu trimiŃi nici o marfă şi să întrebi bine, căci e mare criză şi toŃi negustorii sunt faliŃi. 
Să mă ierŃi, căci s-ar părea că te învăŃ, însă îmi scrii şi îŃi răspund deoarece, după câte văd, omul trebuie să aibă 
mare grijă. ÎŃi dai bine seama. Acestea Ńi le scriu deocamdată şi să ne întâlnim cu bine’. (În poezia populară 
Aromânească sunt aluzii relative la drumul negustorilor Aromâni în Bosnia - ’Nu-Ńi spuneam, măi Gioga frate / 
Că Bosnia e departe / Două luni Ńine dusul / Şi tot atâtea întorsul?’ - şi Muntenia / Vlahia: ’Focul să ardă Vlahia / 
Că pleacă tineri în floarea vârstei / Pornesc tinerii să vie acasă / Ies VlăhuŃele şi nu-i lasă’). În łara Românească, 
stolnicul Constantin Cantacuzino (1655 - 1716, nepotul voivodului Radu Şerban) scria pe atunci: ’Sunt dară 
aceşti Vlahi (cum le spun vecinii lor, că şi cu dânşii am vorbit) oameni nu mai osebiŃi nici în chip, nici în 
obiceiuri, nici în tăria şi făptura trupului decât Rumânii aceştia; şi limba lor Rumânească, e numai mai stricată şi 
mai amestecată cu proastă Grecească şi Turcească. Pentru că foarte puŃini - cum s-a zis - au rămas la nişte munŃi 
care se întind în lung de lângă Ianina Epirului până lângă Elbasan, în sate numai locuind. Mare minune este cum 
şi până astăzi se află, păzindu-şi limba şi nişte obiceiuri ale lor. De-i întrebi: creştine, ce eşti? el zice Vlahos, 
adică Rumân. Şi locurile lor, unde locuiesc, le zic Vlahia iar Ńării acesteia ei îi zic Vlahia cea Mare. Pare-mi-se 
că ei grăind mai mult îi înŃeleg aceşti Rumâni, decât aceştia grăind aceia să-i înŃeleagă; însă şi unii şi alŃii, 
puŃină vreme într-un loc aflându-se şi vorbind, prea lesne se pot înŃelege. Cred că şi acei Vlahi din Romani sunt 
şi se trag’. Alt moscopolean - Nicolae Stavre - a scris în 18 IX 1697: ’Te rog, kir Zorzi Cumano, să mă iubeşti. 
Când vei trimite scrisoare lui kir Alexe şi lui kir Dimitrie, să-mi trimiŃi şi mie. Fratele meu şi kir Alexe a lui 
Gheorghe au avut pe tartană 15 legături de lână’. În 1710, Peiu Gheorghe din Şiacişte - care locuia atunci în 
Durazzo / Durres, Albania - fiul lui Ioan Gheorghiu din Şiacişte / Macedonia (localitate întemeiată de Aromâni), 
a fost martorul unor afaceri cu untdelemn / ulei. În 3 şi 9 IV 1711, negustorul Dimitrie Gheorghiu-Bizuca / avea 
mama Gherga - preocupat de piraŃii din Dulcigno / Ulcinj care prin acŃiunile lor dăunau comerŃului său cu 
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VeneŃia - după ce a vorbit la Berat cu paşa pentru stopare, a scris despre acelea consulului VeneŃian Pietro Rosa, 
din Durazzo / Durres (Dimitrie Gheorghiu-Bizuca a murit anul următor, în 1712). În 30 IV 1720, Pietro Rosa - 
consulul VeneŃiei în Durazzo - a scris Camerei de ComerŃ din VeneŃia: ‘Fregata căpitanului Ştefan Tripcovici din 
Cotor / MunteNegru, fiind încărcată cu ceară, tutun, lână, cordovane, grâu şi altele, cum veŃi vedea ExcelenŃele 
Voastre, îl expediez la VeneŃia. Cu smerenie trebuie să vă aduc la cunoştinŃă purtarea căpitanului: înainte de a 
începe îmbarcarea, a venit în ziua de 13 ianuarie la Consulat împreună cu negustorul Mihail Simu Gheorghiu 

din Moscopole şi cu tovarăşii acestuia, care procură tutun asociaŃiei din VeneŃia. În prezenŃa mea, căpitanul s-a 
învoit să facă negustorilor o reducere de 3 ducaŃi asupra fiecărei mii de livre din tutunul ce avea să fie încărcat de 
aceştia pe corabia lui, pentru sus-zisa asociaŃie. CondiŃia era ca în poliŃe să fie însemnat preŃul închirierii, după 
tarif, ce e de 11 ducaŃi şi 12 soldi de fiecare mie de livre. Această înŃelegere s-a făcut în mod privat, căci încă nu-
mi sosiseră instrucŃiunile ExcelenŃelor Voastre prin care se hotăreşte să se facă, din partea căpitanilor, o reducere 
asupra preŃului transportului. Au rămas astfel înŃeleşi. Odată încărcată ceara ce ar fi sosit la schelă, negustorii ar 
fi dat pentru restul încărcăturii, tutun. Într-adevăr, dacă n-ar fi fost acest din urmă articol, căpitanul şi-ar fi 
isprăvit cu greu încărcarea. După ce s-a încărcat marfa şi s-au scris poliŃele, însemnându-se preŃul transportului 
după tarif, căpitanul a refuzat să dea negustorilor proprietari asigurarea că li se va face reducerea de 3 ducaŃi de 
fiecare mie de livre, aşa cum se înŃeleseseră. Această atitudine a supărat grozav pe negustori, deoarece căpitanul 
afirmase că nu ar iscăli poliŃele decât dacă ar fi obligat. Văzându-se astfel înşelaŃi, negustorii erau hotărâŃi să 
recurgă la vameşi pentru ca să le facă dreptate. Dacă s-ar fi întâmplat aceasta, s-ar fi născut un mare scandal. Am 
găsit însă leacul, asigurând pe negustori că voi scrie autorităŃii suverane a ExcelenŃelor Voastre despre cele 
hotărâte şi că li se va da dreptate conform cu învoiala făcută. S-au lăsat convinşi, cu condiŃia să le dau o mărturie 
autentică a învoielii lor. Aceasta fiindu-le eliberată, au trimis-o asociaŃilor din VeneŃia care se vor servi de ea 
când vor primi tutunul şi vor trebui să plătească cheltuiala transportului. Dacă o afacere ca asta ar fi mers în 
mâinile justiŃiei Turceşti, ar fi adus pagubă mare privilegiilor noastre iar căpitanii ar fi pierdut încrederea din 
partea negustorilor şi poate ar fi pricinuit recurgerea din nou la corăbiile dulcignote, ce ar fi de dorit să fie 
înlăturate’. (În secolul XX, descendenŃii lui Ştefan Tripcovici trăiau la Bucureşti). Angelo Rosa - cancelarul 
consular din Durazzo al VeneŃiei - a scris la 1 V 1720: ‘Certific prin prezenta - oriunde ar ajunge ea - că în ziua 
de 13 I s-au înŃeles în faŃa mea domnul Mihail Simu Gheorghiu şi tovarăşii săi cu căpitanul Ştefan Tripcovici ca 
acesta să reducă 3 ducaŃi de fiecare mie de livre din preŃul transportului tutunului ce va fi încărcat pe fregata lui 
pentru VeneŃia, cu condiŃia însă să fie precizat în poliŃa de încărcare că se va plăti taca conform tarifului şi că 
atunci când asociaŃii din VeneŃia vor primi tutunul, vor scădea 3 ducaŃi de fiecare mie de livre şi în plus 15 soldi 
ca taxă de port de fiecare colet’. În acelaşi an, el a mai consemnat că Adam Anton Hagi Gheorghe-Ghira, Mihail 
Hagi Ghira şi Gheorghe a lui Adam Ghira încărcau ceară pe o corabie, pentru Nicolae Caragiani iar Anton Ghira 
trimitea rudei sale Adam a lui Gheorghe-Ghira ceară. În 17 X 1720, consulul VeneŃiei - într-o dispută cu 
consulul Britanic - l-a avut ca arbitru pe ‘Adam, fiul lui Gheorghe-Ghira din Moscopole, om foarte priceput în 
negoŃ şi socoteli’: e interesantă forma de proces cu recurgerea la arbitraj, lucru care se întâmpla în comunele 
Aromâne; deşi nu putea fi constrâns de forŃa publică, cel care pierdea procesul era obligat moralmente să-şi 
achite datoriile, în urma hotărârii arbitrilor, fiind ameninŃat - în caz contrar - cu pierderea reputaŃiei printre 
compatrioŃii săi (consulul l-a recomandat pe Adam Gheorghe-Ghira din Moscopole unor nobili din VeneŃia, prin 
scrisori din 29 IX 1725, 5 II 1728, ş.a., în termeni ca ‘am toată datoria să-l recomand pentru serviciile pe care le 
aduce - când e nevoie - Consulatului şi pentru comerŃul său activ cu VeneŃia, să vadă, prin acest favor, cum sunt 
ajutaŃi de către publicii reprezentanŃi, toŃi cei devotaŃi Serenisimei Republici’).  
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În 10 I 1742, Lazăr Gheorghiu şi tovarăşii - negustori din Moscopole - au trimis ‘domnului Ioan 

Dimitrie asociat, la VeneŃia, 681 baloturi de tutun, ce cântăresc 38112 ocale şi care fac în VeneŃia 114336 livre’; 
în 1 IX 1746, Lazăr Gheorghiu a adus din oraşul lagunelor ‘4 baloturi de pânză, 15 pahare, o ladă, o ladă cu 
brocatelă, pentru moment 32 de ocale; o ladă cu oglinzi, garafe de maiolică şi 15 ocale de aramă lucrată’.” E de 
ştiut că VeneŃia avea consuli Aromâni din Macedonia în portul Durres / Durazzo: Gheorghe Cumano era din 
Kumanova 42,05 lat. N, 21,40 long. E (aşezarea Grădişte în Epoca Bronzului, denumită Kumanova din secolul 
XII, după invazia Cumană), apoi Pietro Rosa - respectiv Petru Roja - era din Bitolia / Macedonia; şi alŃii îşi 
aveau consulii acolo Aromâni, ca de exemplu al Olandei era pe atunci Nicolae Pulimeno din Albania.  
 

 
LocalităŃi Aromâne în Balcani 

 
Gherga în cadastrul otoman 

  
Pe lângă toponimia Gherga-nă din V Balcanilor, în Evul Mediu acolo Gherga-nii au fost prezenŃi şi în 

alte numeroase localităŃi. În 2001, lingvistul Albanez Skender Gashi a indicat existenŃa în 1330 a lui Gratan 

Gheorga în Giakova 42,23 lat. N, 20,26 long. E / Kosova, Ghiurg şi Ghiuraş în Greva 40,39 lat. N, 20,18 long. 
E / Albania, ş.a.; el după ce a explorat lista din 1455 a proprietăŃilor Brancovici şi cadastrul Macedoniei întocmit 
de otomani în 1468, a identificat multe familii Gjergji în Kercove / Kîrcova 41,31 lat. N, 20,57 long. E din 
Macedonia (văduvele acolo fiind consemnate ca Armene, Vlahe, etc.) şi nume de persoane Gjergja ca Bojko în 
Slojani, Gjergj ca Daie şi Stoia în Gjegj, Gherghi / Gergi în Macedonia (ca Bogoslav în Rojden, Staio în 
Budimirci, Strahinia în Birino), respectiv Gherg / Gerg (Andrei în Gurgevişte / Macedonia, Doien în Vrbjani / 
Macedonia, Iovan în Jelovdol şi Pojărani / Kosova, Ive în Jitoşe / Macedonia, Netko în Radiovce / Macedonia, 
Nicolae şi Petre în LomniŃa / Serbia, Pavel în Pirok / Macedonia, Peio în Slivie / Macedonia, Petko în Dbruşta, 
Petre în Negotino / Macedonia, Radin în Negotin, Spase în Selce / Macedonia), ş.a. 
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Gherga în primul cadastru otoman din Vestul Balcanic 

 
Cadastrul terminat în 18 III 1485 de scribul Suleiman Abdulah - primul de la cucerirea Vestului 

Balcanic de către otomani - consemna prezenŃa Gherga (ca de pildă Gmiza Gjergja în Gruda / Muntenegru) ori 
sub forma familiilor Aromâne Gherghi / Gjergj, ca de exemplu cele de la confluenŃa cu Slavii de pe Muntele 
VoroniŃa ale lui Marcu, Nicolae, Paul şi Petru, ale Lupului şi Junelui în Cuci, Andrei în Podgora, Dabko în Stan / 
Muntenegru, Dimitrie în Marina / Kosova, Dobre în Peronja, Dobroş în Josa / PodgoriŃa, Duca în Dragovol, 
Dumitru în Malici, Ion în Dobrani, Mile în Icpaja / Muntenegru, Mladen în Rjenica, Radosav în Luşkojupa, etc. 
Un inventar complet Gherga între Ohrida / azi în Macedonia, N Albanez Ghegaria şi Coşava / S Serbiei era la 
acea dată împreună cu (scriere fonetică, otomană) ale lui: Andrei în Bucmira, Bojidar în Lughiani, Dom în Clir, 
Paul în Petraşani, Şirg în Poştercuza, Tanuş în Carpent şi sub forma Ghiorghi ca 14 familii, în alte 14 localităŃi 
Kosovare (conduse de Bogdan în Jablanica, Bogon în Gorni Zagrad, Bogosav în Balici, Ivan în Gorna Belica / 
Joşanicare, Kola în Krajina, Lazăr în Lepovac, Pop în Oprashka şi Stijena, Radic în Krivogllava şi Nemiloviq, 
Radman în Kotradiq, Radosna în Liba, Rajcin în Lubişte, Stilan în Noşiq). 
 

Ghega 

 
La începutul mileniului II, pe actualul teritoriu Albanez, în zona montană Nordică din vecinătatea 

Muntelui Negru şi Coşavei locuită de Gherga, se vorbea Ghega / limbaj cu influenŃe Aromâne, distincŃia 
făcându-se sub formele: Grec în S şi Gheg în N. O veche atestare istorică a Aromânilor datează din 579, când au 
însoŃit armata bizantină într-un marş împotriva Avarilor, pe teritoriul Bulgariei de azi; de altfel, fosta capitală a 
Muntenegrului, Cetine 42,22 lat. N, 18,55 long. E, are drept cea mai veche clădire Biserica Vlahilor / 
Românească, al cărei ctitor a fost Ioan Boroi (el şi soŃia fiind îngropaŃi sub cele 2 uriaşe pietre de la intrare, acela 
de fapt întemeind oraşul, împreună cu fraŃii săi, pe când acolo domnea Vlahul Radu din Cotor / Cattaro 42,25 lat. 
N, 18,46 long. E, în ulterioara Mănăstire de lângă fiind păstrată palma dreaptă a lui Ioan Botezătorul). Limba 
primilor localnici nu era influenŃată de Albaneză - ce nu exista atunci (prima şcoală Albaneză a fost deschisă 
abia în 1638); de altfel, în secolul XX profesorul German Georg Stadtmuller - şeful Departamentului de Istorie al 
UniversităŃii din Munchen - a afirmat că de fapt “regiunea păduroasă din sudul Rusiei a fost cea mai veche şi 
sesizabilă patrie a prealbanezilor”. Geografia Albaniei este împărŃită în Toscaria şi Ghegaria de Râul Şcumbi iar 
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locuitorii acelora sunt Gheghi şi Tosci - care nu se plac reciproc dintotdeauna, una dintre cauze fiind originile lor 
diferite (Râul Şcumbi, cu izvorul în Masivul din SV Lacului Ohrida, în istorie a fost considerat limita Nordică a 
Epirului); cercetătoarea Emilia Eftimiu în “Revista istorică” din 1932 a scris că “hrisovul lui Milutin din 1299 
vorbeşte de participanŃii târgului de la Mănăstirea Gorga din łinutul Şcumbi, care erau în special Albanezi şi 
Vlahi, cu turmele lor”. Ciobanii Ghega trăiau într-o societate organizată pe ginte, adesea independenŃi faŃă de 
otomani. Ei şi-au câştigat de-a lungul timpului reputaŃia de duri şi agresivi, fiind până în vremurile recente 
consideraŃi drept bravi şi destoinici războinici. Codul de comportament, consolidat în Evul Mediu, bazat pe 
frăŃie, legea sângelui - Herodot nota că frăŃia de sânge era practicată în Anatolia Antică - pe onoare, respect 
pentru cuvântul dat şi loialitate faŃă de neam, este valabil până în prezent (preceptele judecăŃii Ghega au devenit 
de bază în Epoca Modernă pentru Curtea Supremă de JustiŃie Americană, de exemplu). Academicianul Vasile 
Alecsandri (1821 - 1890) a scris: “când 2 bărbaŃi decideau a se înfrăŃi, trebuiau să-şi facă pe braŃul drept câte o 
tăietură în formă de cruce şi să unească sângele lor”; academicianul Petriceicu Haşdeu a completat: “Crucea 
juca un rol secundar, fondul constând în amestecul sângelui, prin care 2 indivizi - străini unul altuia din fire - 
deveneau artificial ’de acelaşi sânge’ (un alt ceremonial era deşertarea unei cupe de către cei înfrăŃiŃi, în care 
ambii lăsau câteva picături de sânge): în acel amestec al sângelui se cuprindea simbolismul operaŃiunii. Din toate 
popoarele Europene, îl au numai Românii şi Albanezii. Restul creştinilor ştiu doar frăŃia de cruce - prin care 
schimbă cruci la biserică - şi nu mai cunosc frăŃia de sânge, obicei păgân”. Legea talionului - exprimată din 
mileniul II î.C. în Mesopotamia de Hamu-rabi - sub forma de “ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte” (înŃeleaptă 
şi blândă de la început acolo unde nu exista judecător, soarta fiind autoreglată prin compensări corecte, 
echilibrate), aplicată în zonă, a fost explicată de profesorul German Gerhard Robbers, specialist în filozofia 
dreptului: “în societăŃile arhaice, în care nu exista stat, nici justiŃie, sentimentul răzbunării avea funcŃia de a 
instaura dreptatea; este o sancŃiune şi un mecanism menit a obliga oamenii să se comporte corect în structurile 
sociale în care se încadrează”, fiind larg agreată de ciobanii Ghega. Răzbunarea sângelui a fost un factor de 
progres mai bun decât arbitrarul şi haosul, un precursor al justiŃiei şi al articolelor de drept, prin probleme de 
onoare şi ospitalitate; pecetluirea sfârşitului vrajbei între familii ori comunităŃi sunt prin adunări în sărbători ale 
împăcării, vărsându-se împreună câteva picături de sânge din înŃeparea degetului mic de la mână într-un pahar cu 
apă şi bându-l apoi (astfel duşmani de moarte putând deveni şi înfrăŃiŃi). Asemenea ritualuri au supravieŃuit nu 
numai în Balcani la Ghega ci şi în Anatolia, Egipt şi S Italiei / adică exact în spaŃiile cu atestată prezenŃă 
Gherga. În 1912, revista Luceafărul din Sibiu scria: “Gheghii sunt îndeobşte priviŃi ca cei mai sălbateci locuitori 
ai Albaniei. Cu o statură de atleŃi, cu ochi negri de vultur, cu nasul lor regulat, cu dinŃi albi şi scurŃi, cu o barbă 
deasă şi părul lăsat lung peste cap, cu un lux de vigoare şi de sănătate, ei par nişte Herculi născuŃi pentru a se 
lupta cu fiarele sălbatice. ÎnegriŃi de soare din cauza vieŃii lor păstorale sau răsboinice, siliŃi să trăiască în plin 
aer, ei au tenul pârlit de soare al Grecilor de cari diferă prin forŃa lor musculară şi prin desvoltarea oaselor, care îi 
apropie de tipul circasianilor”. (E de ştiut că în N Caucazului Circasianii - numiŃi KerkeŃi de către Pliniu cel 
Bătrân - au fost printre cele dintâi populaŃii, Amazoanele şi Gargarii fiind printre ei). Cununia Ghega era luată 
foarte în serios, nunŃile fiind petreceri fastuoase. Adesea căsătoriile erau aranjate încă de pe când mirii erau copii 
(pentru prevenirea incestului, nunŃile între verişori erau interzise iar fetele nu se puteau căsători în afara 
comunităŃilor, doar băieŃilor fiindu-le permis - care uneori îşi aduceau neveste de la mari distanŃe). łinând 
bebeluşii mult pe spate, capul moale al acelora ajungea să se aplatizeze, aspectul respectiv fiind şi un semn de 
recunoaştere între neamuri (din cele mai vechi timpuri, Pelasgii apreciau pe cei cu faŃa lată - având capul turtit - 
în Europa cel mai frecvent, conform antropologului Suedez Bertil Lundman în 1943, fiind Laponii). Harta 
următoare indică măsurătorile craniene ale Europenilor, realizată de Americanul William Ripley în 1899, părŃile 
întunecate fiind ale capetelor de acel gen / de unde vorba în zemflemea de “cap pătrat” (Homer a indicat în Iliada 
că Pelasgii îi apreciau pe cei cu “faŃa lată”, Zeus fiind aşa): 

 

 
Asemănările cefalice 
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Moştenirile erau împărŃite numai de către băieŃi. Ghega erau înalŃi şi muşchiuloşi / numele gigant vine 

şi de la ei. Dr. Carleton Coon (antropolog American la Universitatea Harvard) în studiul rasial din 1939 a 
identificat pe acei uriaşi Balcanici cu pielea mai deschisă la culoare decât a băştinaşilor ca fiind cea mai recentă 
populaŃie, netipică Europenilor / care a ajuns în Kosova (łinutul Mierlelor) şi Albania (łinutul Vulturilor) în 
urmă cu peste o sută de generaŃii, conform tradiŃiei populare, căutând refugiu, la început fiind fraŃii Ghega - care 
au înfiinŃat ginŃile / la fel de înalŃi ca ei în Europa fiind doar Doriana înrudită gintă Cretană a Sfakianilor, ultimii 
apărători ai Constantinopolului în faŃa otomanilor. Polonezul Jan Czekanowski pe harta antropologică a Europei 
din 1928 (ca şi opinia din 2000 a profesorului George Iancovici de la Universitatea Belgrad / Serbia, care lega 
Ghergarii / Gargarii din Caucaz de Kosova) a arătat cu aceeaşi haşură formaŃiunea Caucazo-Balcanică a 
Albanezilor: 

 

 
Albania Caucazo-Balcanică 

 
În 1984, Dr. John Pilkey în lucrarea sa despre originea naŃiunilor a indicat (ceea ce au subliniat şi alŃii) 

că populaŃia Ghega e a descendenŃilor Gherghe-seilor din Galileea, în 2008 acelaşi legând-o şi de Sumerianul 
Ghilga-meş; ulterior, în Balcanii mileniului I s-au alăturat GherghiŃi din Anatolia şi Ghergania / S Caspic. 
Ciobanii Gheg din munŃii Balcanici şi Gugulanii (Românii din Banatul montan), care în Aromână ar însemna 
“chipeşi / frumoşi”, au evidente asemănări; mai multe surse, cum ar fi a biblicului Ezechiel ori în secolul IV a 
istoricului Roman Ammianus Marcelinus sau ulterior Armene, au remarcat aceeaşi populaŃie Anatoliană între 
Traci, inclusiv descendenŃii Gugulani de la poalele Masivului Gugu, cu legături din Caucaz până în Canaan (o 
prezenŃă Antică evidentă fiind în secolul VII î.C. regele Lidian Gog / Gyges, menŃionat şi de Biblie, ce a trimis 
în Egipt mercenari Cariani - între care Gherga - ceea ce denotă ampla putere de mişcare a Anticilor Anatolieni). 
Ghidându-se după geograful Strabon care l-a notat “Kogaionon” / “Capul Gaiei” conform Dr. Ion Pachia, 
Muntele Sacru al GeŃilor a fost indicat în SV României - respectiv în Banat - de istorici ca Hadrian Daicoviciu, 
Nicolae Densuşianu, Iosif Drăgan, Constantin Giurăscu, ş.a., Masivul Godeanu rimând cu Sumerianele Kurga-
Ien-Anu însemnând “locul preoŃilor lui Anu”, respectiv Guda-Anu adică “muntele unde preoŃii îl ung pe Anu” 
(Anu fiind bărbatul Marii ZeiŃe, revelată în Epoca Pietrei a actualului spaŃiu Român din Banat până în Buzău, 
inclusiv megalitic prin Sfinxul păzind Babele - adică “doamnele din piatră” - în Bucegi). Cel mai înalt vârf din 
Masivul Godeanu, având 2291 metri altitudine, este Muntele Gugu, însemnând în Sumeriană “al taurului” - 
închipuind conform filologului Gligor Haşa un cap de bour - la intersecŃia a 3 regiuni Române, respectiv a 
Banatului cu Ardealul şi Oltenia: în trecut era ştiut ca Muntele Uriaşilor Guguion. Basarabeanul Victor 
Kernbach prin “Enigmele miturilor astrale” din 1970 afirma: “În România, în preajma Muntelui Gugu, trăiesc 
aşa-numiŃii Gugani, păstori voinici şi foarte înalŃi, cu viaŃă retrasă şi particularităŃi lingvistice destul de stranii, 
care se pretind a fi oamenii cei mai vechi din lume (aşa se considerau şi multe ginŃi din Caucaz)”.  

Dialectul Ghega - vorbit în prezent de câteva milioane de Balcanici - e sincer, fără expresii ambigue şi 
rele intenŃii, predispus povestirilor. Cel mai mare poet Român, Mihai Eminescu, scria în 1880 despre republicile 
de plai Albaneze că “se află în dialectul Ghegic cuvântul arberi pentru popor, Arberia pentru Albania. Deşi 
ramurile naŃionalităŃii sunt numeroase, totuşi principale sunt Gheghii şi Toscii, ca purtători ai celor 2 dialecte 
principale. Toscaria cuprinde S Albaniei, Ghegaria sau Ghegania - N Albaniei” (e de observat că Arberia 
rimează cu Iberia / fost Regat Caucazian). În lucrarea “Macedo-Românii”, lingvistul Teodor Capidan 1879 - 
1953 a indicat că Aromânii erau cadorisiŃi cu epitete după locul unde făceau comerŃ, ca Gheorghi Magiari 
pentru cei din Ungaria sau după locul de unde erau, ca Gheorghi Aveliotu (adică din Avdela Pindului / Grecia) 
şi a scris: “Macedoromânii au şi câteva porecle. Albanezii din Nordul Albaniei le zic Gogă. Aici vreau să adaog 
numai faptul că Aromânii numiŃi de Albanezi Gogi treceau odată printre cei mai buni zidari în toată Peninsula 
Balcanică” (e de remarcat că fosta Albanie Caucaziană - unde prezenŃa Gherga a fost abundent atestată - era 
Gogarena şi că în Aromână, Gogă are sensul de Domnul); el a mai consemnat în “Aromânii” din 1932 că 
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“numele pieŃii din mijlocul comunei Mulovişte (lângă Bitolia) - ce nu este decât ’Moş Gagă’ - m-a făcut să mă 
gândesc la originea Meglenită; într-adevăr, aceste 2 cuvinte se găsesc numai la MegleniŃi iar tipul locuitorilor se 
identifică cu cel al Grămuştenilor: oameni bine făcuŃi, cei mai mulŃi din ei frumoşi şi cu trăsăturile feŃei 
regulate”.  

 

 
Cu purpuriu Ghega 

 
La graniŃa Nordică a Albaniei, lângă Muntenegru localitatea Gerka 42,19 lat. N, 20,13 long. E este la 

mică distanŃă de localitatea Gjergjan / Gjegjani 42,09 lat. N, 20,29 long. E de lângă Kosova, alăturându-se unei 
bogate toponimii Gherga în regiunea Ghegă, ca de exemplu: Gjergasi 41,36 lat. N, 19,53 long. E, Gergjai / 
Gjergjovina 40,55 lat. N, 20,09 long. E dar şi Gjergas 40,24 lat. N, 20,08 long. E, Gercka 40,07 lat. N, 20,35 
long. E în S Albanez, etc. 
 

 
 

Lingviştii au convenit că Albaneza - prin ambele dialecte - este foarte aproape atât de Iliră, cât şi de 
Tracă şi pot descifra cu ajutorul ei inscripŃiile rămase de pe urma civilizaŃiei Etruscilor, putând traduce 
convingător, prin forme lingvistice extrem de asemănătoare, cuvintele numite Pelasge ce se găsesc şi în operele 
homerice şi n-au legătură cu corespondentele lor în Greaca nouă. Cercetătorul Albanez Jovan Prespa a descris 
simbioza Albanezo-Română existentă în Kosova până în secolul XIX. Poetul Aromân Nicolae Caratană 1914 - 
1992 afirma că Albanezii şi Aromânii au fost în cea mai strânsă legătură în Kosova iar profesorul universitar 
Aromân Teodor Capidan era de părere că poporul Albanez s-a format pe teritoriul din N Albaniei, într-un Ńinut în 
care venea în atingere cu populaŃiile Aromâne Medievale; academicianul Alexandru Rosetti 1895 - 1990 în 
“Istoria limbii române” a susŃinut autohtonismul Albanezilor din Nordul teritoriului actual, în vecinătate cu 
populaŃia Aromână, acela fiind exemplificat prin numeroasele analogii în materie de limbă, ce nu s-au putut 
dezvolta decât printr-un contact intim al celor 2 popoare iar profesorul Nicolae Constantinescu susŃinea că “masa 
Românească Timoceană în secolul X făcea legătura cu masa etnică Albaneză, o legătură ruptă ulterior, rămânând 
doar legături culturale şi de limbă între poporul Albanez şi cel Român”. Dialectul Gheg e vorbit azi în N 
Albaniei, de Albanezii din Serbia (inclusiv cei din Kosova) şi de cei din Macedonia; Ghega este mai nazală 
decât Tosca. (Muzicalitatea aparte şi bogăŃia lexicală n-au ajutat însă Dialectul Gheg să devină limba oficială a 
Ńării, în secolul XX comuniştii impunând Tosca din S Albaniei, cu toate că principalele opere ale Ńării au fost 
realizate în Ghegă; populaŃia Ghega - prin natura ei - a fost anticomunistă). Spre exemplu, cea mai veche carte 
Albaneză este din 1210 (păstrată de Vatican) şi e scrisă în Ghegă. 
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Biblioteca Vaticanului 

 

Marele erou al Albanezilor, Gherghe Castriotul / zis Scanderbeg 1403 - 1468, campionul absolut al 
înfruntării de forŃă datorită braŃelor sale puternice, era Gheg; în reprezentările Medievale, purta costum Aromân / 
Vlah (nu şalvari ca Albanezii) şi sabia dreaptă Romană la ceremonii - nu de tip iatagan / încovoiată ca Albanezii 
- sorgintea sa fiind dovedită inclusiv teritorial din mijlocul ginŃilor Aromânilor, dintr-o familie de castelani. 
Bunicul său a murit în Coşava / Kosova la bătălia din 1389 (când a început exodul Gherga-nilor din Balcani în 
N Dunării) iar tatăl lui l-a dat otomanilor în armată, unde a ajuns general; întâlnindu-l în 28 XI 1443 la Niş / 
Serbia pe Ioan Corvin = Iancu de Hunedoara - care a plecat din Timişoara (capitala lui) la luptă împotriva 
otomanilor - Gherghe Castriotul s-a aliat cu el şi apoi cu bogatul despot Balcanic Gherghe Aranitul, rudă a 
împăraŃilor bizantini Comnen (cu a cărui fată Andronica s-a şi însurat) iar după lupte de gherilă în Albania, i-a 
proclamat independenŃa faŃă de Imperiul Otoman. Urmaşii uriaşului Gherghe Castriotul - poreclit Turceşte 
Iskander-beg / Skanderbeg, adică “domnul Alexandru”, în amintirea lui Alexandru Macedon - trăiesc în S Italiei 
şi au devenit Cavaleri Maltezi.  
 

 
Skanderbeg 

 

Cavalerii 
 

În Evul Mediu, Ordinele cavalereşti ajunse în Europa au urmat traseul Gherganilor, atât cronologic, cât 
şi geografic, înfiinŃându-se şi activând iniŃial în E Mediteranei (Israel, Cipru, Rodos, Anatolia, etc.), afirmându-
se şi îmbogăŃindu-se pe teritoriile care înaintea lor - în Antichitate - au fost locuite de Gherga.  

 

 
Crucea Malteză 
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Ordinul cavaleresc creştin cel mai vechi, al IoaniŃilor - supranumiŃi şi Ospitalieri - este şi singurul 
format înainte de schisma din 1054, având ca simbol aşa-numita acum “Cruce Malteză”, care este o cruce albă 
în 8 colŃuri, pe fond roşu (ancestralele culori ale MărŃişorului); de aceea, Ospitalierii sunt “Cavalerii Crucii 
Albe”, spre deosebire de Templieri, care au fost “Cavalerii Crucii Roşii”.  

 

 
Crucea Templieră 

 
Ordinul Cavalerilor Teutoni poartă o cruce neagră peste o tunică albă: 
 

 
Crucea Teutonă 

 
Naşterea Ordinului IoaniŃilor s-a inspirat din Ordinul Asasinilor al Arabilor existent din 872 (nume ce 

însemna “păzitorii secretelor”, legat şi de haşişul inhalat de membrii săi - care purtau tichie, cingătoare şi cizme 
roşii peste veşmintele albe - urmând doctrina că toate obiectele, inclusiv oamenii, fac parte dintr-un tot universal, 
sub forma că “nimic nu-i adevărat, totul e permis”, ei fiind şiiŃi / descendenŃi ai profetului Mahomed, 
respectându-l pe arhanghelul Gavril care le-a iniŃiat strămoşul) şi a fost indisolubil legată de persoana complexă 
a patronului spiritual: Sfântul Ioan Botezătorul, care ocupă un loc aparte în tradiŃia creştină orală şi scrisă. Pe 
considerentele scripturistice Nou Testamentare, luate în paralel cu Sfânta TradiŃie, Sfântul Ioan Botezătorul s-a 
bucurat de o veneraŃie deosebită încă din primele veacuri ale bisericii, atât în cult, cât şi în onomastica creştină 
propriu-zisă: Ioan, Ioana. CongregaŃiile creştine îşi luau câte un patron spiritual, asociaŃiile negustoreşti 
preferând pe Ioan şi Nicolae: protectorul navigatorilor, comercianŃilor, arcaşilor, studenŃilor şi copiilor, Moşul 
Nicolae s-a născut în Patara 36,15 lat. N, 29,18 long. E - principalul port Lichian, unde era Oracolul lui Apollo 

Gergithius - ajungând episcopul regiunii Anatoliene Demre pe care a salvat-o de la foamete, trăind până la 6 XII 
347, cu veşmintele sale în alb şi roşu devenind celebru în înfăŃişare, moaştele sfântului sărbătorit în prezent mai 
ales de către creştinii răsăriteni, din care a izvorât mir, fiind din 9 V 1087 în Basilica special ridicată pentru el în 
Bari / Italia, instituŃie înfrăŃită cu Sanctuarul Arhanghelului Mihail de la poalele Muntelui Gargano din 
apropiere, în Biserica Sf. Gheorghe Nou din Bucureşti, prin donaŃie din Bari, aflându-se mâna dreaptă a lui Moş 
Nicolae; interesant este că la sărbătoarea de Crăciun, adică aniversarea naşterii lui Isus, sunt apreciate însuşirile 
lui Moş Nicolae de iubire necondiŃionată şi dăruire în amintirea ofertelor Magilor, în asociere cu renii Laponi - 
apelându-se credinŃa Finezilor că Bătrânul Iarnă soseşte cu o sanie trasă de reni - creştinii simbolic conectând 
zona Sudică a Gherghe-seilor / Ghirga-siŃilor de zona Nordică genetică Gherga.  
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Catedrala lui Moş Nicolae din Mira / Demre  

 
Era în 1023 când un grup de negustori a obŃinut din partea califului Egiptului (unde binecuvântatul 

patriarh era Georgius II) permisiunea de a repara în Ierusalim vechea mănăstire şi aşezământul de asistenŃă 
socială pentru toŃi acei pelerini - musulmani sau creştini - aflaŃi în tranzit pe acolo; acea iniŃiativă a fost dedicată 
Sfântului Ioan Botezătorul şi a născut implicit o comunitate monastică de sine stătătoare (pe locul unde Fecioara 
Maria a zăcut timp de 3 ani înainte de sfârşit), concentrându-şi întreaga activitate de obşte în administrarea 
locului de cazare temporară, de aceea fraŃii călugări numindu-se şi Ospitalieri. Între creştini şi musulmani au fost 
relaŃii de toleranŃă reciprocă până la invaziile cruciate de după 1095, când IoaniŃii / Ospitalierii s-au implicat şi 
militar, ceea ce l-a determinat pe Gherghe-seul Iosif, patriarhul maronit al Libanului în perioada 1110 - 1120 
(singura biserică orientală rămasă în comuniune cu cea catolică după schismă), să-i sprijine recunoaşterea de 
către papă, proiectul existând de 9 decenii al celor câŃiva cavaleri, profitând de prima Cruciadă, fiind legalizat în 
15 II 1113 ca Ordin şi întărit imediat cu mii dintre supuşii lui Iosif - descendent al Gherghe-seilor menŃionaŃi de 
Biblie - ei ajungând ierarhic deasupra celorlalŃi membri, integrându-se printre nobilii conducători şi formând 
partea cea mai consistentă a componenŃei; primul conducător al Ordinului a fost “rectorul” Gerard, după moartea 
sa - în acelaşi an cu patriarhul maronit - şefia fiind exercitată de un “mare maestru”, conform titulaturii propusă 
de dizidenŃa Templieră (trebuie ştiut că ulteriorii Templieri - cei care păzeau în teren drumurile - erau supuşi 
“regulii resturilor”, adică aveau dreptul asupra rămăşiŃelor de mâncare de la mesele IoaniŃilor). Cooperarea 
puŃinilor apuseni cu mulŃii localnici - având acelaşi rit - a fost excelentă; fiind asigurat sprijinul liderilor religioşi 
ai momentului (patriarhul Iosif - notat şi Gergessi - respectiv papa Pascal), contribuŃia maronită aprobată de 
Gherghe-seul Iosif a fost decisivă în consolidarea serioasă / masivă a Ordinului la începutul său oficial; pe 
atunci - după prima Cruciadă - în regiune era mare nevoie de bărbaŃi înarmaŃi pentru cuceririle creştinilor: 
oficializarea cavalerilor în lume s-a datorat unui Ghergan. 
 

 
Paşti maronit în Londra 

 
Preocupat de fenomenul apariŃiei cavalerilor, în 1122 Gorgan / Korkhan, patriarhul Indiei - ştiut ca 

“părintele Ioan” / numit aşa printr-o derivaŃie creştină din Corchan / Jorchan explicată în 1145 de episcopul 
Bavarez Otto din Freising 48,24 lat. N, 11,44 long. E - urmaş al unuia dintre Magii de la naşterea lui Isus, ce 
avea mereu cu el un extraordinar sceptru de jad cu smaralde, în tărâmul lui oamenii trăind îndelungat, folosind 
elixiruri necunoscute ce vindecau bolile purificând trupul şi mintea, văzând evenimentele într-o “oglindă 
miraculoasă” şi deplasându-se cu ajutorul unui “dragon zburător”, s-a întâlnit cu papa Calixt II la Roma pentru 
discuŃii (e de remarcat că până în prezent în N Indiei există iniŃiaŃi având blocuri şlefuite înrămate din cristal de 
stâncă, unele cât o farfurie, care interpretează irizaŃiile apărute la interacŃiunile cu ele iar vechii şamani credeau 



543 
 

că dacă îşi introduceau cristale de stâncă sub piele, prin crestarea cu cuŃitul mai ales în zona capului, atunci 
puteau intra mai uşor în legătură cu spiritele; e de ştiut că şamanii Indoneziei şi Australiei considerau cristalele 
de stâncă ca rămăşiŃe ale tronului fiinŃei supreme din cer). La N de India, părintele Gorgan / Ioan avea 
jurisdicŃie peste Himalaia, Caşmir, Tibet, Pamir, Altai, Gobi, etc. iar din 1141 şi-a mărit-o asupra Regatului 
Khitan din Asia Centrală, până la Lacul Aral şi Babilon; a discutat cu împăratul bizantin Manuel Comnenul 
despre cea de-a doua Cruciadă, ce a avut loc în 1147 - 1149, păstrând apoi legături amicale, ca de pildă 
scrisoarea din 1165 în care îi descria opulenta sa reşedinŃă luminată fără nimic cu flacără, ci de lămpi cu 
“balsam”. Neavând însă nici un alt ecou dinspre apus, în 1160 papa Alexandru III - primul ce a căutat să extindă 
catolicismul în Finlanda - a primit o scrisoare de la “părintele Ioan” prin care acela voia să i se recunoască 
dreptul asupra Ierusalimului, la care a reacŃionat abia în 1177, când a trimis spre răsărit o expediŃie condusă de 
Filip, medicul său personal, să-l găsească dar misionarii n-au reuşit să-l întâlnească pe bogatul Gorgan (se ştia 
ca enorm de avut); era stabilit în Şambala - citadela spirituală înfiinŃată de Rama, cunoscută apostolului Toma, 
situată între Bazinul Ghaggar (conform Tibetanilor) şi S Siberiei (conform Mongolilor), aflată în aria 
responsabilităŃii sale, inaccesibilă însă în mod obişnuit - harta cuprinzând ca punct de referinŃă doar sacrul Munte 
Meru / Kailas: de pildă, budiştii ştiau că în secolul VI î.C. Buda în Şambala a fost iniŃiat în învăŃăturile RoŃii 
Timpului - presupunând concepte astronomice - savanŃii sugerând zona Altai unde sălăşuiau şamanii ca parte a 
sa, după cum a indicat în 1999 şi Britanica Hilary Evans în “Explorarea necunoscutului”.  

În 1187, Cavalerii IoaniŃi şi Cavalerii Templieri (Ordin rival, având misiunea însoŃirii pelerinilor şi să 
păzească sursele de apă potabilă - înfiinŃat în 1120 şi legalizat la Troyes în 13 I 1129 - numit aşa după Templul 
lui Solomon sub care, puşi de conducătorul Ierusalimului, Cavalerii au început să caute comori, ei mai căutând şi 
relicve sfinte, ca de exemplu cufărul în care Moise a Ńinut poruncile, pocalul Cinei de Taină, giulgiul lui Isus, 
etc.) au fost izgoniŃi din Ierusalim de către musulmani, la început în cetatea Acra / Akra, azi în Israel, apoi - după 
cucerirea Acrei în anul 1291 de către musulmani - pe Insula Cipru, împreună şi cu Cavalerii Teutoni. Cavalerii 
IoaniŃi când îşi aveau baza în Acra erau aşa de puternici încât regele Ungariei i-a chemat - prin Diploma 
IoaniŃilor din 2 VI 1247 - să-i apere Ńara, ei construind până în 1259 Cetatea Medievală a Severinului 44,38 lat. 
N, 22,33 long. E (lângă ruinele vestitului Templu al GherghiŃiei ce străjuia regiunea Gherdap / a PorŃilor de 
Fier, unde Romanii au înălŃat Turnul Severin; de altfel, arhitectul Apolodor din Damasc / Siria 60 - 125 care a 
făcut spiralata Columnă pictată a lui Traian din centrul Romei - în soclul căreia a fost depusă într-o urnă de aur 
cenuşa împăratului - înfăŃişează Templul circular al Marii Mame de la ieşirea din Defileul Dunării). 
Academicianul Nicolae Iorga a publicat în “Revista istorică” din 1932 că la Mănăstirea CerneŃi 44,38 lat. N, 
22,42 long. E din comuna Şimian / judeŃul MehedinŃi şi la 1836 era pomenit Gherga. Stema łării Româneşti, 
stat constituit înaintea înfiinŃării Moldovei, a fost cunoscută oficial de pe un document din 20 I 1368 emis de 
Vlaicu Vodă şi era asemănătoare stemei anteriorului łarat Bulgaro-Român: un vultur având la dreapta o cruce şi 
la stânga o stea şi o lună - pe un scut Ioanit fasciat în aur cu roşu / “superioară” stemei Maghiare de atunci, 
fasciată doar în argint cu roşu. Atunci Vlaicu Vodă a domnit atât în łara Românească cât şi în Balcani, până la 
Niş (el a fost primul domnitor Român care s-a bătut cu otomanii / în 1371 şi tot el a fost cel care a emis “banul” - 
prima monedă Românească - care şi-a păstrat denumirea până azi). Blazoanele Banatului şi Băniei mereu au 
inclus leul (animal constant asociat cu zeiŃa ancestrală, acum şi pe stema României).  
 

 
Stema României 

 
E de remarcat că în Norma Ordinului Templierilor - care erau simbolizaŃi prin 2 călăreŃi pe acelaşi cal - 

a fost stipulat că singurul animal permis vânării de ei era leul, considerat emblema tentaŃiilor, “întruparea 
Satanei”. Templierii au introdus în lume stilul construcŃiilor gotice; denumirea arhitecturii gotice provenea de la 
Grecul “goetik” care însemna “ceva magic”, fiind dezvoltată şi aparte, ca de pildă la sfârşitul secolului XIX de 
Catalanul Antoni Gaudi.  
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Capitala Cataloniei 

 
Intrarea bărboşilor Cavaleri Templieri în Europa, ce-şi recrutau membrii mai ales dintre cruciaŃii de 

rând, n-a fost agreată de către InchiziŃie - ei au înfiinŃat sistemul bancar deoarece transportau banii pelerinilor - şi 
Ordinul Templierilor a fost desfiinŃat în 3 IV 1312, printr-o bulă a Vaticanului (după ce persecuŃia împotriva lor 
a fost declanşată vineri 13 X 1307 de către regele Francez, care le era dator, de atunci existând superstiŃia de 
“vineri 13”, simbolic ziua având acelaşi număr cu al celor de la Cina cea de Taină; e de remarcat că anterior, în 
1306, papa a propus fuziunea Templierilor cu IoaniŃii, însă Templierii n-au vrut). ExistenŃa oficială a Ordinului 
Templierilor a fost de 192 ani: o parte din averea Templierilor a fost donată Cavalerilor IoaniŃi, altă parte a slujit 
clienŃii lor importanŃi din Europa / între care Carol Robert 1288 - 1342 din familia Anjou aparŃinând dinastiei ce 
a urmat celei a lui Clovis la conducerea FranŃei, văr cu regele Francez, ce în 1307 - 1314 şi-a ridicat reşedinŃa 
regală la Timişoara (acum cea mai importantă localitate BănăŃeană), pe locul fortificaŃiei anterioare a oraşului. 
Atunci erau ultimii ani de domnie ai voivodului Negru Vodă - întemeietorul oficial al łării Româneşti - şi 
Ungaria a ajuns să fie condusă din Timişoara; clădirea - lângă care într-un document din 16 I 1323 a fost 
menŃionată existenŃa Bisericii Sf. Gheorghe - azi găzduieşte Muzeul Banatului (castel din care în secolul 
următor ridicării sale, Românul Ioan Corvin zis “Iancu de Hunedoara” - notat de istoricul Grec contemporan 
Mihai Kritoboulus 1410 - 1470 ca Ioan Getul, conducătorul Peonilor / Panonilor - a guvernat Ungaria). 
 

 
Cea mai veche clădire din Timişoara 

 
Unii Templieri s-au refugiat în Portugalia, unde au primit azil, schimbându-şi numele în “Ordinul lui 

Cristos”, dedicându-se navigaŃiei ori s-au manifestat în secret (simbolul lor devenind craniul cu oasele 
încrucişate, steagul piraŃilor); de pildă, Cristofor Columb - care din relatările lui Marco Polo ştia că India este cea 
mai bogată şi nobilă Ńară, explorarea lui pe ocean fiind în căutarea ei - era însurat în Porto Santo 33,05 lat. N, 
16,19 long. V cu fiica guvernatorului Insulei, aparŃinând acelui Ordin. Geograful Poseidonios din Apameea 135 - 
51 î.C. (care a descoperit refracŃia atmosferei, a calculat distanŃa de la Pământ la Soare şi a demonstrat că 
mareele se datorează fazelor Lunii) aflat în Cadiz / Spania a enunŃat ideea traversării Atlanticului de acolo pentru 
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a ajunge în India, estimând că distanŃa ar fi aceeaşi cu “diametrul lumii locuite” de la Gibraltar la Ind, peste un 
mileniu şi jumătate Cristofor Columb plecând din acelaşi port, cu aceeaşi convingere; e de ştiut că Poseidonios s-
a născut în Apameea / Siria 35,25 lat. N, 36,23 long. E, loc unde în secolul VI a trăit Ioan Singuraticul (care a 
inspirat MeditaŃia Herga) şi la începutul secolului VIII l-a avut ca episcop pe indigenul Gheorgos. 
 

 
Casa lui Cristofor Columb din Porto Santo 

 
În 1310 Ordinul IoaniŃilor / Ospitalierilor, refugiat în Cipru, a cucerit de la otomani Insula Rodos, pe 

care a guvernat-o până în 1522, membrii săi intitulându-se Cavalerii Sfântului Ioan din Rodos. Cât au stat acolo 
averea lor a tot crescut, ei sprijinind şi pirateria, mai ales contra musulmanilor.  

 

   
Castelul Petronium din Bodrum / Halicarnas 

 
Pe continent, IoaniŃii au demolat Mausoleul din Halicarnas în 1402 (construind acolo Castelul Sfântului 

Petru) şi au intrat pe Valea Meandrului deseori, exploatând-o; au apărat Rodosul împotriva musulmanilor până 
când au fost înfrânŃi definitiv după un asediu îndelungat şi în anul 1523 au fost expulzaŃi de către sultanul 
otoman Suleiman. În 1530, împăratul Habsburg Carol V a dat Cavalerilor Insula Malta, ca bază militară; Ordinul 
s-a numit de atunci al Cavalerilor Maltezi şi a rămas acolo până în 1798, anul cuceririi Insulei de către trupele 
Franceze conduse de Napoleon Bonaparte (în prezent, sediul Cavalerilor Maltezi e la Roma / Italia). 
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Ordinul Cavalerilor Teutoni s-a înfiinŃat după modelul Cavalerilor IoaniŃi / Ospitalieri şi Templieri, în 

1190 la Acra / Israel (o denumire rezonând cu Agra din India), sub patronajul Fecioarei Maria şi a Sfântului 
Gheorghe, când o frăŃie spitalicească a fost creată pentru a îngriji cruciaŃii, ceremonia oficială de inaugurare 
având loc abia în 5 III 1198, în prezenŃa patriarhului Ierusalimului, cu scopul ca noul Ordin să aibă grijă de 
bolnavi ghidându-se după regulile Cavalerilor Ospitalieri, în schimb celelalte activităŃi să aibă drept model 
organizarea Cavalerilor Templieri. Primii Cavaleri Teutoni stabiliŃi în Europa au fost la 1211, când regele 
Ungariei i-a chemat să apere graniŃele Transilvaniei de Cumani, ei ridicând pentru început cetăŃi în łinutul 
Bârsei (în acea zonă coloniştii Saşi erau din 1141); apoi, Teutonii s-au răspândit prin E Europei mai ales, o 
prezenŃă importantă fiind în Pomerania: regiunea pe care ulterior s-a constituit Prusia. În prezent, sediul 
Ordinului Cavalerilor Teutoni este la Viena / Austria. 

ToŃi Cavalerii s-au inspirat ca stil din Antichitatea răsăritului Mediteran / cu influenŃe ancestrale 
orientale; masonii (pentru care litera “G” a stăpânului suprem are semnificaŃie primordială, aşa cum e punctul 
“G” în sexualitate) şi mafioŃii au copiat Cavalerii, împrumutând caracteristici ale Ordinelor în organizarea lor 
modernă. De exemplu, după cum a studiat şi Albert Mackey în 2004, simbolul masonic universal - pentru 
“stăpânul suprem” - foloseşte iniŃiala Gherga: a pornit de la reprezentarea Feniciană (ulterior Evreiască) Ghimel 
şi vechea literă Grecească Γ / Gamma, ajungând la actualul G Latin: 
 

  
 

Jargonul Gherga 
 

Ordinul IezuiŃilor - cunoscut ca Societatea lui Isus / de unde numele de Iezuit - a fost întemeiat în 15 
VIII 1534 (când Biserica Anglicană s-a separat de cea Catolică), de un Basc provenit din N Văii Valdorba, unde 
era Castelul Gherga, pentru a apăra papalitatea şi a converti la creştinism necredincioşii din multe locuri, având 
caracteristici care îl deosebesc clar de Ordinele anterioare: membrii nu sunt obligaŃi să rostească rugăciuni 
specifice ori să poarte sutane şi nici să trăiască izolaŃi în mănăstiri; acest Ordin religios se află în serviciul direct 
al papei, subordonarea respectivă eliberând IezuiŃii de intervenŃia altor autorităŃi (sinonim cu rolul avut anterior 
de Templieri). Filologul Francois Villon de la Universitatea Oxford în 1884 a cercetat jargoanele Medievale şi a 
considerat Jargonul Gherga ca sacru şi secret, de sorginte Grec, utilizat numai de către cei iniŃiaŃi (spre exemplu, 
în prima Biserică a IezuiŃilor - Gesu, adică Isus, din Roma / Italia - în cronica unui călugăr era consemnat 
special, la 27 IV 1567; acel prim aşezământ religios al IezuiŃilor a constituit modelul baroc pentru construcŃia 
bisericilor, stilul baroc fiind răspândit în lume mai ales de către IezuiŃi).  

 

 
Prima biserică a IezuiŃilor 
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Jargonul Gherga era cunoscut de către prezicătorul Nostradamus 1503 - 1566 din fosta Galie - 
practicant al cristalomanŃiei, procedură existentă din Epoca Pietrei prin care privitul îndelungat al unei suprafeŃe 
reflective ca luciul unei ape, un glob de cristal, metal lustruit, o oglindă sau chiar o picătură de sânge, ducea la 
posibilitatea intrării în transă generatoare de viziuni - care şi-a început scrierile în 1550 şi le coda spre a nu fi 
acuzat de vrăjitorie; fenomenul fonetic Gorgia al Renaşterii era puternic pe atunci şi în FlorenŃa 43,47 lat. N, 
11,15 long. E / Italia (locul unde în 1488 s-a tipărit pentru prima oară în lume Iliada), oraşul al unor artişti ca 
Leonardo da Vinci 1452 - 1519, Michelangelo Buonarroti 1475 - 1564, etc. De altfel, însuşi denumirea de 
“Jargon” a provenit din “Jerga”, însemnând vorbirea Gherga. În 1609, la Barcelona 41,24 lat. N, 2,10 long. E / 
Catalonia a fost publicat un studiu despre jargoane, Jargonul Gherga - de fapt un pleonasm - fiind menŃionat în 
pronunŃie rustică şi guturală ca acela folosit de toreadorii Spanioli, cu răspândire din Italia secolului XIII 
(conform Academiei Crusca înfiinŃată în FlorenŃa Renaşterii) şi Germania de atunci până în America, unde se 
regăseşte şi în prezent, folosit de unele grupuri periferice / e de ştiut printre motivele existenŃei Jargonului 
Gherga că s-a datorat mai ales presiunii otomane, când învăŃaŃii Greci din BizanŃ s-au mutat în Peninsula Italică, 
determinând acolo inclusiv Renaşterea. Istoricul religiilor Mircea Eliade a indicat că “euforia şamanică a 
reprezentat unul din izvoarele lirismului universal: când îşi pregătea transa, şamanul bătea toba, chema spiritele 
ajutătoare, vorbea un ’limbaj secret’, imita glasul animalelor şi ajungea la o stare ce declanşa mecanismul 
creaŃiei lingvistice; tocmai pornind de la aşa inspiraŃie s-a cristalizat limbajul alegoric” (Jargonul Gherga 
încadrându-se acelei geneze). CărŃi Italiene din 1750 ori DicŃionarul VeneŃian al lui Giuseppe Boerio din 1867 de 
asemenea au menŃionat Jargonul Gherga (în 1889 şi lucrarea lui Albert Barrere despre argourile din Paris a fost 
explicată drept bazată pe sacrul Jargon Gherga, cunoscut doar puŃinilor iniŃiaŃi). 

În jargon Românesc, pentru Ńăran înalt - ca o aluzie la Grecescul Gheorgoi - a apărut un cuvânt folosit 
câteodată peiorativ: “gherŃoi”; în 1868, filologul Heliade Rădulescu (1802 - 1872), primul preşedinte al 
Academiei Române, a scris în “Geniul limbilor”: “Limba decrepită ia nume de gergu, de jargon, de gâscănărie. 
În glosă se vede inocenŃa pruncului, în gergu se vede ignoranŃa şi corupŃia disperată a celui învechit în rele. 
Gergu vine cu servitutea, cu ignoranŃa popoarelor decăzute. DesecendenŃii foştilor Eleni şi Romani, ca ignoranŃi 
devin barbari, fără vigoarea Barbarilor primitivi ca a Pelasgilor şi ca a Barbarilor moderni ce veniră a domina şi 
Orientul şi Occidentul. Limba devine limbuliŃă, gergu. Cauzele ce degradează o limbă până la gergu sau 
gâscănărie sunt: climele defavorabile, ignoranŃa, barbarii, lipsa gustului şi a demnităŃii de om (cu un cuvânt, ce 
se zice bădăranie)”. În aceeaşi gamă, vocabularul uzual Român mai cuprinde cuvinte rezonând cu Gherga, ca 
fiind un “gâgă” cel iraŃional (o “gagă” pentru o femeie însemnând un termen respectuos), ca având “gărgăuni” 
pentru ideile extravagante, ca “gargară” pentru sunetul produs expirând aer printr-un lichid, “gărgăriŃa” - 
buburuza, asociată primăverii şi căldurii - pentru simpatica insectă din familia cărăbuşilor / având de obicei 
aripile roşii cu pete negre, etc.  
 

 
 

Academicianul Sextil Puşcariu (1877 - 1948) în Buletinul Muzeului Limbii Române din 1930 a studiat 
etimologia “îngurzi” şi “îngurga”: “Îngurzi e cunoscut în cele mai multe regiuni cu sensul special de a 
confecŃiona - din piele udă - opincile, dându-le forma piciorului, prin încreŃirea (cu o cureluşă) a marginilor şi 
prin formarea gurguiului. Prin analogie s-a zis îngurzi şi pentru a coase în mod provizoriu gaura (ruptura) dintr-
un sac sau dintr-o albitură, pentru ca să nu se verse conŃinutul din sac sau să nu fie prea bătătoare la ochi ruptura. 
Prin extensie, îngurzi a ajuns să însemne şi ’a boŃi’, ’a încreŃi’ (de exemplu cămăşile, cioarecii, pânza, ochiurile 
de la marginile plasei, etc). Pe alocuri, se zice că se îngurzesc şi despre fetele care din cochetărie îşi strâng 
buzele, Ńuguindu-le în formă de gurgui. În sfârşit, când grăunŃele încep să se ivească, se zice că urzesc sau 
îngurzesc. Ordinea în care au fost date înŃelesurile lui ’îngurga’ în DicŃionarul Academiei indică şi felul cum s-
au dezvoltat unul din altul; de la tranzitivul ’a încurca’ e apoi ’a încurca lucrurile, a le face fără rânduială’: 
îngurga nu-i decât o variantă a lui încurca. În această accepŃiune, îngurga se atinge cu îngurzi şi mai ales cu 
opusul său, a dezgurzi, ce înseamnă ’a descoase opinca’ şi prin extensie - în Banat - ’a descurca ceva încurcat’. 
În ceea ce priveşte partea semantică, ’a îngurga’ corespunde Bulgarului ’a se lua de gât cu cineva’, în sensul de 
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îmbrăŃişare; cuvântul Bulgar e derivat din ’gâtlej, gât’, tot aşa cum a ’îngurga’ în limbile romanice are acelaşi 
sens: gorga / gâtlej. Asemănarea formală se explică prin faptul că Latinul şi Slavul sunt înrudite şi ele. Atestarea 
Latină a pătruns în Română ca îngurgitare; din gurga a derivat gorga. Alături de acesta, Românescul gurguŃa - 
raportat la gurguia - are înŃelesul de ’a se făli, a se mândri’; derivatul cu sufix schimbat a dat în Româneşte 
gurz, întocmai cum Sanctus Georgius a dat Sângeorz: această tulpină nu se păstrează numai în verbul ’îngurzi’, 
ci şi în derivatul ’gurzui’, ce înseamnă ’vârful opincii’ şi deci sinonim cu ’gurgui’. În Latină, familia ’gurges’ 
înseamnă pe de o parte ’vârtej, ochi de apă, genune, abis’ (gurga) şi pe de altă parte ’gâtlej’ (gurgulio): 
amândouă aceste sensuri - ce se găsesc în limbile romanice - se reduc la unul singur: Românul ’gârlă’, ce la 
origine imită gâlgâitul apei în vârtej sau când e înghiŃită. Însăşi structura tulpinei are reduplicarea incompletă 
gur-g(ur), caracteristică pentru onomatopee. În limbile romanice, această tulpină ’gurg-’ s-a amestecat cu altă 
tulpină onomatopeică, ’garg-’, ce imită gargarisirea / gâlgâitul, variante ca ’gârgoiu’ (adică ’gura ulciorului’) 
arătând în Română acest amestec. Din vechime, la Români - întâlnit şi la Aromâni - gurguiu are sensul figurat 
de ’gât’ al ulciorului. Imaginea ’suptului’ a format puntea de trecere la sensul mult mai răspândit de ’sfârcul 
ŃâŃei’, însă nu e exclus ca sfârcul ŃâŃei să fi deşteptat imaginea de loc de unde iese laptele ca dintr-un izvor 
gâlgâitor. Din sensul de ’sfârcul ŃâŃei’ s-a dezvoltat cel de ’vârf’ mai mult sau mai puŃin rotunjit, ca sânul femeii 
(din acel înŃeles - de gurgul - s-a dezvoltat la Romani cel de ’deal’ iar la Aromâni cel de ’rotund’); cu sfârcul 
ŃâŃei a fost asemănat şi gurguiul opincei, numit şi ’moŃ’: forma cea mai veche e cea îngurzită, opinca din 
łinutul HaŃegului şi din Banat - legată cu curele peste picior - importată din NV Peninsulei Balcanice. În Banat, 
’guşă’ înseamnă şi azi ’gât’, ca la Aromâni (şi Albanezi); în Italiană ’gozzo’ - corespondentul Românescului 
’guşă’ - e considerat o scurtare din ’gorgozza’.” În 1985, lingvistul George Vaida observa la Aromâni: “Fără 
îndoială, graiurile din ’insulele de vorbire dacă’ erau mult diluate cu daco-româna şi s-au dizolvat cu timpul în 
limba vorbită de majoritatea populaŃiei, dar au avut forŃa ca peste veacuri, deci prin secolele XVI - XVII, să mai 
producă zoonimul curcă” (pasăre Americană).  

 
 

Trecerea Dunării 

 
După voivodul Radu 1330 - 1383, care a fost fratele voivodului Vlaicu Vodă şi a domnit din 1377 până 

la moarte - ei erau nepoŃii lui Basarab Întemeietorul - la conducerea łării Româneşti au urmat fiii săi Dan I 1354 
- 1386 (între 1383 şi 1386) iar apoi Mircea, zis “cel Bătrân”: supranume primit nu datorită vârstei, ci datorită 
domniei sale de 32 de ani / căci atunci când a murit avea 63 de ani (mama sa Balcanică Ana - călugărită 
Calinichia - l-a născut în 1355). 

 

 
Românii după întemeierea łării Româneşti 

 
La un secol după întemeierea łării Româneşti, înfrângerea creştinilor de către musulmani la NV de 

Priştina în bătălia din 28 VI 1389, pe Câmpia Mierlei din Coşava, ce era atunci proprietatea familiei Brancovici, 
a determinat exodul Gherganilor din imediata apropiere (ei fiind pe moşia având actualele locaŃii Gherga / 
Gerga 42,46 lat. N, 20,58 long. E - aflată lângă aşezarea Kosovară Reznik - şi Gherkai / Gerkaje 43,03 lat. N, 
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20,45 long. E, etc.) spre N - prin trecerea Dunării - preluând poziŃii importante în łara Românească, înainte de 
mutarea finală a unei părŃi din neamul Gherga în Banat.  

 

 
Steaua marchează Moşia Gherga 

 
În secolul XIV, în vecinătatea capitalei Sârbilor - ce nu era Belgrad ca azi, ci Priştina 42,40 lat. N, 21,10 

long. E din Coşava / Kosova - moşia Gherga era vecină cu moşia Brancovici (Brâncoveanu, Brâncuşi, etc. erau 
din acelaşi trunchi uman). Puternicii Aromâni Gherga care aveau moşia în Coşava erau renumiŃi acolo pentru 
găzduirea întrecerilor cu cai de Sân Toader - patronul lupilor - organizate în Săptămâna Mare dinaintea Paştilor 
(pentru “alungarea” acelor animale aparŃinând iernii încheiate): cultul cailor la sărbătorirea primăverii era vechi, 
cu scop agrar şi de asigurare a fecundităŃii, fertilităŃii şi sănătăŃii (acea prezenŃă în Kosova / Kosovo a fost 
consemnată şi de documentele Dinastiei Sârbeşti care a inclus regiunea în dominaŃia sa la sfârşitul secolului XII, 
până atunci acolo fiind leagănul Vlahilor; în 2008, Timoceanul Sandu Cristea a descris vechile obiceiuri, 
răsfrânte până la “Făşanc” / carnavalul măştilor în Banat). Domeniul Kosovar Gherga era în Bazinul Moravei 
Vestice (ale cărei ape se varsă în Defileul Dunării), aşadar trecerea Gherga în Vlahia / łara Românească a fost 
numai prin coborâre, la vale. Când Gherga a trecut Dunărea era domnia vărului Mircea cel Bătrân - din dinastia 
Basarabilor - care a ajuns apoi la fel ca Burebista (cu un mileniu şi jumătate înainte) “stăpânitor pe amândouă 
malurile Dunării până la Marea cea Mare”. Mircea cel Bătrân şi-a început domnia în Vlahia / łara Românească 
la 23 IX 1386, ea luând sfârşit odată cu decesul său, în 31 I 1418 (primii ani şi-a avut reşedinŃa la Curtea de 
Argeş, domnia fiindu-i întreruptă de Vlad Uzurpatorul în 1395 - 1396, apoi şi-a avut reşedinŃa la Târgovişte); în 
timpul domniei sale, populaŃia łării Româneşti era de doar jumătate de milion de oameni. 

 

 
łara Românească 

 



550 
 

În Kosova, creştinii conduşi de Sârbi - la care a ajutat şi un detaşament trimis de nepotul lui Vlaicu 
Vodă, domnitorul Românilor Mircea cel Bătrân - au avut pierderi imense în confruntarea cu mult mai marea 
armată otomană (ulterior mulŃi Aromâni din Kosova au ajuns pe Valea auriferă a Râului Timoc). Apoi, Mircea 
cel Bătrân în confruntarea numită Rovine / “ŞanŃuri” cu otomanii a câştigat, la locul bătăliei de pe Valea 
Timocului - Podunavia - din 17 V 1395 ridicând Biserica Ghevrin / Koroglaş, în marginea Negotinului 44,14 lat. 
N, 22,32 long. E (tronul fiindu-i atunci uzurpat de mai tânărul Vlad - în timpul căruia episcopul catolic al 
Argeşului se numea Gheorghe - el mai fiind necăjit din 1394 de Sârbii vasali otomanilor, conduşi de vărul său, 
craiul Marko, săgetat mortal în acea luptă; e de ştiut - după cum a notat scribul Dobre pe o carte liturgică păstrată 
acum în Muzeul Rus de Istorie - că Marko în 1371 şi-a consumat o poveste de dragoste cu Todora, soŃia lui 
Grgur din Kastoria / Castoria: craiul Marko / Marcu era Român după mama sa Elena, nepoată a lui Basarab 
Întemeietorul - prinŃesa era fiica voivodului Nicolae Alexandru, care a domnit în 1352 - 1364 - şi îşi vizita rudele 
Aromâne Gherga-ne, inclusiv din Kastoria, loc unde de altfel până la urmă s-a însurat, cu Irina, fiica 
guvernatorului). Se poate constata că Vlahii / Aromânii Gherga au fost în anturajul Sfântului Nicodim dar nu ca 
membri obişnuiŃi (Gorga era nepotul lui Gârca = Zorza era nepotul lui Nicodim): circumstanŃele indică 
apropierea Gherga-nului Nicodim de Gherga-nii Kosovari, ei împreună fiind rudele Balcanice ale voivodului 
Mircea cel Bătrân; instalarea relativ rapidă a Aromânilor Gherga în Valahia / łara Românească - cu 
împroprietăriri dinainte de 1400 la Ghergani şi GherghiŃa şi cu înalte funcŃii în stat atât ca stolnic, cât şi ca 
paharnic - s-a datorat nu numai calităŃilor lor profesionale probate inclusiv în înfruntările cu otomanii, ci şi 
datorită înrudirii Gherga-nilor cu domnitorul Român. Despre Rovine, Dr. Alexandru DiŃă în “Mircea cel Mare - 
între realitatea medievală şi ficŃiunea istoriografică modernă” din 2000 a constatat că a fost “singura mare 
înfrângere suferită de un sultan otoman direct pe câmpul de luptă din partea unui şef de stat creştin, în toată 
istoria imperiului semi-milenar”; dacă bătălia a fost pe malul Balcanic al Dunării, în Valea Timocului şi nu în 
Valea Argeşului (căci locaŃia nu e sigură), probabil că Gherga-nii Kosovari s-au remarcat în luptă şi atunci - 
alături de voivodul Mircea - după aceea începând dregătoriile lor la Curtea łării Româneşti. După cruciada 

eşuată anul următor la Nicopole / Bulgaria, când cavaleria uşoară a lui Mircea cel Bătrân n-a fost invitată la şarja 
cavaleriei grele a nobilimii occidentale şi n-a luptat, domnitorul a reuşit să revină pe deplin la conducerea łării 
Româneşti (pe ambele maluri ale Dunării, aşa după cum îi era titulatura). BănăŃeanul Mircea Rusnac în “Istoria 
şi tradiŃiile craşovenilor” a scris că “după înfrângerea de la Kosovopolje din 1389, mulŃi sârbi s-au refugiat şi ei 
către nord, ajungând inclusiv în Banat. Unii din aceia au rămas în zona Caraşovei. Dialectul vorbit de ei semăna 
cu cel de pe cursul superior al Moravei unde slavii convieŃuiseră mult timp cu aromânii. Emil Petrovici considera 
chiar că ’dialectul caraşovenilor pare a fi limba sârbească vorbită de români’. Acesta păstrează cuvinte arhaice, 
deoarece trăind izolaŃi în Banat el nu a mai evoluat ca limba sârbă actuală. Se mai întâlnesc şi cuvinte româneşti 
dar şi albaneze, acestea având un substrat traco-iliric. Iar între numele de familie ale craşovenilor sunt foarte 
multe de origine română precum GherliŃă, Gherga, Gruia, etc. Aceştia însă s-au contopit cu populaŃia slavă, 
lăsând doar menŃionata amprentă a elementului românesc. Strămoşii lor au fost albanezi, aromâni, bosniaci, 
bulgari, români şi sârbi, rezultând un amestec de populaŃie rar întâlnit”. În 1996, profesorul Dumitru Blaj a 
observat că “Ghera era cleştele de prins cercuri înroşite numit aşa de vechii slavi şi de aici s-au numit Gherghe, 
Gherghel, GherguŃ, Gherghelaş, Gheorghe, ş.a.; apoi, peste veacuri, din trufie, mândrie, acaparare, din dorinŃa 
de a se pierde orice obârşie, au transformat numele după felul lor de a pronunŃa şi cuvânta şi astfel le-au înscris 
în acte”. Istoricul Neagu Giuvara / Djuvara - de origine Aromână - în 2002 afirma că Serbia Medievală, care 
primise mai de timpuriu altoiul culturii bizantine, a avut un aport neîndoielnic la dezvoltarea culturală a łării 
Româneşti în primele 2 veacuri ale existenŃei sale (adică secolele XIV - XV). Domnii Români s-au “revanşat” 
când Serbia a fost redusă la starea de paşalâc iar relativa avuŃie a domnitorilor Români şi dorinŃa lor de a veni în 
ajutorul ortodoxiei au făcut din ei, timp de veacuri, marii ctitori şi ocrotitori ai aşezămintelor creştine din 
Balcani. (Otomanii au intrat în Europa datorită împăratului bizantin Ioan Cantacuzino 1341 - 1355, care în 
disputa violentă cu pretendentul la tron Ioan Paleologu i-a chemat în ajutor de dincolo de Bosfor / şi apoi n-au 
mai plecat). “Primele generaŃii ale voivozilor Români, până la Mircea cel Bătrân de exemplu, erau înrudite cu 
dinastiile din Ńările vecine: astfel, s-au încuscrit primii Basarabi cu Ńarii Bulgari, cu regii Bosniaci, cu despoŃii 
Sârbi, etc.; de abia mai târziu, când - din pricina dominaŃiei otomane - a scoborât oarecum statutul internaŃional 
al voivozilor Români, au început aceştia să se mulŃumească cu alianŃe în rândurile boierimii locale”. Românii au 
fost singurii SE Europeni care şi-au menŃinut Ńările în timpul otomanilor (toŃi ceilalŃi pierzându-le pe ale lor), 
supravieŃuirea ca entităŃi politice datorându-se îndeosebi talentului boierilor. Lingvistul Sorin Paliga de la 
Universitatea Bucureşti - prin “InfluenŃe romane şi preromane în limbile slave de sud” din 2003 - a afirmat: 
“InstituŃia boieriei este specifică sud-estului european. Termenul este echivalent cu ’boar’ însemnând ’păzitor de 
vite’ dar şi uneori ’proprietar de vite’: derivat românesc apărut cu siguranŃă în mileniul I. RelaŃia dintre vite şi 
bogăŃie reflectă un mod de gândire al unei societăŃi tradiŃionale. Nu este de mirare că într-o regiune depărtată de 
sud-estul european, în India, este întâlnit în mod asemănător Gaekwar pentru conducător, iniŃial ’paznic de vite’. 
Sensul dezvăluie procesul de apariŃie al termenului: paznic de vite - proprietar de vite - om bogat. Boieria a avut 
iniŃial o conotaŃie rurală, a omului înstărit de la Ńară şi n-a fost o instituŃie impusă, ci s-a creat din realitatea 
specifică a satului tradiŃional al romanităŃii răsăritene”. După întemeierea łării Româneşti, facilitatorii 
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legăturilor Trans-Danubiene au fost îndeosebi puternicile clanuri Aromâne ce dominau Oltenia (printre care au 
fost Gherganii din Coşava / Kosovo, activi la curtea voivodului Mircea cel Bătrân). Unirile matrimoniale între 
boierii Olteni şi cei Balcanici - pe lângă Ghergani - au fost frecvente mai ales în familia Craioveştilor / 
Kralevski (crai = conducător), mult anterioare celorlalte familii Oltene. Gradul cel mai înalt la boierii łării 
Româneşti, marele ban al Craiovei, a fost înfiinŃat în 1495 de marele pârcălab Gherghina - conducătorul de fapt 
al statului, căci nepotul său, domnitorul Radu cel Mare, era bolnav de gută / “boala regilor”, respectiv tulburarea 
metabolică a articulaŃiilor - dregătoria nemoştenindu-se ereditar (dregătorii erau miluiŃi de domn pentru serviciile 
fidele cu pământ / moşii, ca boieri). Pentru secole - în Evul Mediu - puterea în Valahia / łara Românească a fost 
exercitată de câteva zeci de familii, majoritatea ajungând înrudite între ele (de exemplu, “DicŃionarul marilor 
dregători din łara Românescă, secolele XIV - XVII”, coordonat în 1971 de academicianul Nicolae Stoicescu, 
indică pe Gherghina din secolul XV ca strămoşul Bălenilor, Grădiştenilor, ş.a.). Istoricul Nicolae Djuvara a 
observat - prin “Saga Grădiştenilor” - că “obiceiul străvechi în łara Românească era de a avea mai multe nume 
în aceeaşi familie, după moşii sau filiaŃie maternă”. Din secolul XVI au început să se înmulŃească înrudirile cu 
familiile din Imperiul Otoman, fără ca demnitatea familiilor Româneşti să aibă de pierdut. Noii pretendenŃi, dacă 
nu puteau dovedi o ascendenŃă veche, erau susŃinuŃi de o situaŃie economică prosperă şi prin căsătorie deveneau 
membrii unor neamuri nobile din łara Românească. De altfel, s-ar putea să fi existat o încercare de selectare şi 
omogenizare a unor noi familii aristocratice creştine din Imperiul Otoman, cu mare putere economică şi înrâurire 
asupra Patriarhiei din capitala Imperiului. Înrudirile dintre marile familii, respectiv căsătoriile, au fost momente 
importante în viaŃa înaltei societăŃi locale, însoŃite de mare fast, prilej de petrecere şi dans. O astfel de nuntă avea 
cheltuieli pe care nu şi le puteau permite decât cei bogaŃi. SoŃia era cea care aducea zestrea într-o căsătorie, nu 
soŃul. La căsătorie se discutau toate condiŃiile materiale ale viitoarei perechi şi se încheia un fel de contract 
matrimonial; exista obiceiul ca în cazul lipsei copiilor şi a decesului soŃului înaintea soŃiei averea să se întoarcă 
la socrul acesteia şi la familia lui iar în cazul decesului prematur al soŃiei, soŃului îi revine o cotă parte din averea 
soŃiei, ce se discuta şi se stabilea înaintea căsătoriei iar restul revenea familiei ei. Asigurarea descendenŃei a fost 
unul dintre aspectele importante ale cuplurilor (de altfel, printre influenŃele Anatoliene în actualul spaŃiu Român 
sunt şi refrenele Frigiene din unele balade Oltene, transmise de-a lungul timpului, din vechime până în Epoca 
Modernă). În Valahia / łara Românească, nobilele Gherga-ne au fost luate în căsătorie de voivozi ca Vlad 
Călugărul pe Rada, Pătraşcu cel Bun pe Voica, Mihai Viteazu pe Stanca, de mari boieri ca Danciu Craiovescu pe 
Hrusana, Stroe Buzescu pe Sima, ş.a.; a fost şi invers: nobile Române s-au măritat cu puternicii Gherga-ni, ca 
Ruxandra / fiica voivodului Basarab Întemeietorul, Neaga / sora voivodului Neagoe Basarab, ş.a. (practicându-se 
inclusiv căsătorii între rude, ca acelea dintre ramurile Gherga din Ghergani şi GherghiŃa). Legăturile acelui 
timp Medieval dintre lumile Balcanică şi Românească erau mijlocite inclusiv de către Gherga (cei din łara 
Românească păstrând contactele cu cei rămaşi în Balcani până la încheierea Evului Mediu / de-a lungul ocupaŃiei 
otomane, între sfârşitul secolului XIV şi începutul secolului XVIII); ultimii Aromâni Gherga au sosit în 
România la începutul secolului XX, denumiŃi “Machedoni” / “Machidoni” după regiunea Balcanică de unde 
proveneau, ca de pildă gazda Gheorghe Gherga din 1949 în Camena 44,48 lat. N, 28,36 long. E / judeŃul Tulcea 
a haiducilor Dobrogei - luptători Aromâni anticomunişti (Macedo-Românii / Aromânii sunt Românii care au în 
caracteristica vorbei introducerea unui “a” protetic înaintea cuvintelor ce încep cu anumite consoane, inclusiv în 
vechile denumiri de Armâni / A-Români, A-łigani, etc). Un exemplu relativ recent de scriere publică “Gherga 
despre Gherga” (sinonim procedează şi prezenta lucrare) a oferit Revista ComunităŃii Armâne din România 4 / 
2006 - printr-un material intitulat simplu, “Gherga” - în care Ianula Gherga din Cogealac 44,22 lat. N, 28,33 
long. E / judeŃul ConstanŃa a scris despre soacra ei Gherga; în 2011, Maria Gherga din Timişoara / născută 
GuŃu la 15 II 1938 în Cirecoi 43,43 lat. N, 27,07 long. E (sat în comuna Ulzulchioi din judeŃul Durostor, azi 
Prohlada din comuna Dulovo, judeŃul Silistra / Bulgaria), mutată la Eschibaba 44,46 lat. N, 28,33 long. E / azi 
Stejaru din judeŃul Tulcea, unde bunicul ei Gheorghe Bratu a fost primar liberal şi apoi căsătorită în Banat cu 
Vasilie Gherga - acum beneficiară a compensaŃiei de refugiată din Cadrilater - afirma că Aromânii în Dobrogea 
erau cei mai buni vecini. 
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Primii dregători Români: Gherga 

 
Profesorul de istorie Vasile Ursache scria în 2006 că “Românii au străbătut un drum aspru şi nu lipsit de 

sinuozităŃi, în direcŃia aşezării unui stat feudal puternic. Pas cu pas, s-au întemeiat instituŃii şi dregătorii, s-au 
clădit noi ierarhii şi sisteme de relaŃii, noi ‘câmpuri de forŃă’. Domnia s-a întărit, sporindu-şi puterea şi prestigiul 
date de lege, sabie, biserică, de avere şi înrudirile cu dinastiile din Ńările vecine. În strânsă legătură cu creşterea 
puterii domnului, s-a perfecŃionat şi şi-a sporit rolul Sfatul Domnesc în care - progresiv - boierii cu dregătorii s-
au impus, luând locul boierilor ‘netitraŃi’ (al acelor pani şi jupani deprinşi să-şi fie proprii lor stăpâni în vremuri 
bune şi supuşi nesiguri ai altora în vremuri tulburi)”. El a indicat datele de apariŃie ale dregătoriilor întâi în łara 
Românească / impuse fără deosebiri foarte curând apoi şi în Moldova. Între dregătorii lui Mircea cel Bătrân, 
Zorza a fost stolnicul (cel care se îngrijea de mesele domneşti, gustând mâncărurile înaintea voivodului spre a se 
dovedi că nu erau otrăvite, subalternii aceluia fiind militari) şi Gherghina a fost paharnicul. FuncŃia de stolnic 
ocupată de Zorza (prima formă a numelui Gherga în versiune Română - posibil din Italiană, conform lui 
Nicolae Iorga în “Fondatorii statului” din 1937 - sau din Slavonul Zorza = Gorga / în Poloneză însemnând 
auroră boreală) şi cea de paharnic, ocupată de directul transcris despre tânărul Gherga drept Gherghina, au fost 
menŃionate documentar în łara Românească la 8 I 1392 (în Moldova funcŃiile au apărut atestate ulterior, la 18 XI 
1393, în timpul domnitorului Muşat, tatăl lui Alexandru cel Bun, căci în Evul Mediu - aşa cum azi sunt preluate 
multe din occident - Nordicii Moldoveni preluau multe de la Sudicii Valahi); acele dregătorii, bine cunoscute în 
S Dunării, au rămas apoi vreme de peste 4 secole în preajma domnitorilor Români, ca importante în Sfatul 
Domnesc. Într-un document al voivodului Mircea cel Bătrân din 1400, domnitorul a întărit drepturile unor boieri, 
scutindu-i de dări şi slujbe (cu excepŃia oastei): “În Hristos Dumnezeu, binecredinciosul şi de Hristos iubitorul 
marele şi singur stăpânitorul domn, Io Mircea voivod, din mila lui Dumnezeu şi cu darul lui Dumnezeu, 
stăpânind şi domnind peste toată Ńara Ungro-Vlahiei, părŃile de peste munŃi şi toată Podunavia: A binevoit 
domnia mea cu a sa bunăvoinŃă şi a dăruit domnia mea acest atotcinstit şi preacinstit, mai presus de toate cinstele 
şi darurile domniei mele, acest hrisov al domniei mele, slugilor domniei mele, fiilor lui Batea, o ocină, locul 
numit MociuriŃe, lui Coman şi Nanu două părŃi iar lui Stanciu şi lui Batea a treia parte. Şi într-alt loc, ocina lui 
Neagotă, să fie jumătate lui Coman şi lui Nanu, fiii lui Batea iar jumătate fiului lui Neagotă, nepotul lui Coman, 
ca să le fie ocine de ohabă de toate slujbele şi dăjdiile, câte se află în Ńara domniei mele, începând de la vama 
oilor, de vama porcilor, de vinărici, de albinărit, de gloabe şi de cărături, numai singură oastea s-o facă domniei 
mele iar de alta, de toate să fie de ohabă slugilor domniei mele, copiilor, nepoŃilor şi strănepoŃilor lor. Cine s-ar 
încumeta dintre boierii domniei mele, mari şi mici sau dintre dregătorii domniei mele să batjocorească acest 
hrisov al domniei mele, al fiilor lui Batea, Coman, Nanu şi Stanciu şi al fiilor lui Neagotă, nepoŃii lui Coman şi 
să-i turbure măcar cu un fir de păr, fie pentru dăjdii, fie pentru slujbe, acela va primi urgie şi pedeapsă de la 
domnia mea, ci să le fie ohabă. Încă blestemă domnia mea şi după moartea domniei mele pe cine va alege 
Dumnezeu să fie domn Ńării Ungro-Vlahiei sau din rodul inimii mele sau din rudele domniei mele ori din alt 
neam, dacă va cinsti, păzi şi înnoi acest hrisov al domniei mele, pe acela Dumnezeu să-l cinstească şi să-l 
păzească aci şi în veacul viitor, cu sufletul şi cu trupul; dacă va călca şi va batjocori şi nu va înnoi acest hrisov al 
domniei mele, pe acela Dumnezeu să-l batjocorească, să-l nimicească şi să-l ucidă, aici cu trupul şi cu sufletul în 
veacul viitor să fie părtaş cu Iuda şi acei Evrei care au strigat asupra lui Hristos, mântuitorul nostru: sângele lui 
asupra noastră şi asupra copiilor noştri, precum este şi va fi în veci, amin. Aceştia sunt martorii hrisovului: jupan 
Vlad, jupan Bran, jupan Staia, jupan Zorza stolnic, jupan Aga, jupan Voicu şi Stan şi Radu din Berivoeşti. Io 
Mircea voivod, din mila lui Dumnezeu, domn”. Stolnicul Zorza (respectiv Gorga / Gherga, în 2006 AsociaŃia 
Slaviştilor din România publicând în “Romanoslavica” XLI că “informaŃiile din vechile documente româneşti 
oferă variante mai puŃin cunoscute astăzi ale unor antroponime, ca Zorza = Gheorghe”) a fost printre semnatarii 
documentului, lângă pecetea de pe pergament a voivodului Mircea cel Bătrân:  
 

 
 

E de observat că particula “Io” din titlul domnesc “Io voivod” însemna “cel ales de Dumnezeu” (similar 
cu “Il” din răsărit - provenit din străvechiul diminutiv al Marii Mame - sau Grecul Ion / nume Ionian, Jo de la 
Jupiter / Zeus ori magicul “10” ce a condus la sistemul zecimal, motivat de numărul degetelor) iar łării 
Româneşti i se spunea UngroVlahia pentru a se deosebi de Vlahiile Balcanice, adică era “Valahia dinspre 
Ungaria”. La un deceniu de la celebra bătălie de pe Câmpia Mierlei (când au luptat Ghergani şi Ńarul Lazăr 1329 
- 1389, rudă a sa - din clanul Muntenegrean Gherbali / Grbalj - a fost omorât), Aromânul Nicodim Gârca din 
zona Kosovară a Gherga-nilor s-a certat cu nepotul Mircea cel Bătrân pentru ca să nu mai fie mitropoliŃi Eleni în 
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łara Românească aşa cum au fost până atunci, retrăgându-se în łinutul HaŃegului, la Prislop 45,38 lat. N, 22,52 
long. E, unde a fost ultima sa Mănăstire ctitorită - pe lângă anterioarele de la Gura Motrului, Vişina şi altele - iar 
Zorza / Gorga în anul următor, venit tot de pe aceleaşi meleaguri Kosovare ca Nicodim Gârca, a fost atestat 
drept stolnic al voivodului Român; e de observat că la N de Dunăre, Nicodim a ridicat biserici întâi în Banat, 
ulterior în Bănie şi a încheiat în łinutul HaŃegului. Gherga-nul Nicodim împăcat - era reprezentant al 
isihasmului - a revenit lângă curtea voivodului şi apoi a murit în 26 XII 1406, la Mănăstirea Tismana 45,03 lat. 
N, 22,56 long. E, ctitoria sa pe locaŃia vechii biserici de acolo / plasată lângă figura arhaică sculptată în stânca de 
pe partea răsăriteană a văii ştiută de popor ca “Mama”, amintind vechiul cult al Marii ZeiŃe (în căutarea locului 
de amplasare a mănăstirilor, Sfântul Nicodim folosea un toiag de fier cu care lovea pământul, acela 
comportându-se ca o antenă a subteranului / în acelaşi judeŃ Gorj, lângă Baia de Fier 45,10 lat. N, 23,46 long. E 
de pe pârâul Galbenul, e şi Peştera Muierii, cu o istorie străveche; în 2009, inginerul Corneliu Brăneanu afirma 
că Tismana pe harta energetică Europeană e la intersecŃia unor axe sacre ce în E au MunŃii Ural iar în V FranŃa). 
Pentru tot ce a făcut privind ortodoxia şi Românii, Sfântul Nicodim Gârca a rămas ocrotitorul Olteniei. E de 
ştiut că la Tismana (iniŃial numită Tismeana) vinul era păstrat în butoaie de tisă - arbore ce creştea acolo - de 
unde denumirea locului. Paharnicul nu doar întindea domnitorului primul pahar - ceea ce însemna mare 
încredere - ci şi priveghea viile, îngrijindu-se să fie lucrate cum se cuvine şi culese la vreme, având sub porunca 
sa toŃi boierii, căci nimeni nu era slobod, adică liber să-şi culeagă via dacă nu şi-a procurat mai înainte de la el 
învoirea. Paharnicul Gherghina apare de pildă într-un document din 10 VI 1415 al voivodului Mircea cel 
Bătrân, care se referă la localitatea Bala 44,53 lat. N, 22,49 long. E din actualul judeŃ MehedinŃi (unde 
domnitorul îşi avea grajdurile cailor pentru războaie): “În Hristos Dumnezeu, binecredinciosul şi de Hristos 
iubitorul şi singur stăpânitorul, Io Mircea mare voivod şi domn, din mila şi darul lui Dumnezeu, stăpânind şi 
domnind peste toată Ńara Ungro-Vlahiei şi părŃile de peste munŃi încă şi către părŃile tătăreşti şi pe amândouă 
părŃile peste toată Podunavia încă şi până la Marea cea Mare şi stăpânitor al CetăŃii Dârstorului, a binevoit 
domnia mea cu a sa binevoinŃă, cu inima curată şi luminată şi am dăruit acest atotcinstit hrisov boiernaşilor 
domniei mele, Vlad cu nepoŃii săi, Şişa, Buia şi lui Stănilă cu fraŃii săi, ca să-i fie lui Vlad cu toŃi nepoŃii lui, 
Buia, Şişa şi lui Stănilă cu fraŃii lui, satul numit Bela, care este în judeŃul Motrului, ca să fie lui Vlad cu toŃi 
nepoŃii lui, de ocină şi de ohabă, satul Bela şi Preslop. Au dat domniei mele un cal şi o cupă. De aceea să le fie 
de ocină şi de ohabă începând de la vama oilor, de la vama porcilor, de albinărit, de găletărit, de vinărici, de 
gloabe, de cărături, de podvoade, adică de la slujbele mici până la cele mari, de acestea toate să le fie de ohabă 
lor şi copiilor lor, nepoŃilor şi strănepoŃilor cât va trăi domnia mea şi cât va trăi fiul domniei mele, Mihail 
voivod. Iată aceştia sunt martorii acestui hrisov: ban Radu vornic, jupan Martin, ban Aga, jupan Stoica rusul, 
jupan Dragomir de la Segarcea, Baldovin logofăt, Micu vistier, Vasea purtătorul de sabie, Stanciu comis, Manea 
stolnic, Gherghina paharnic şi eu, Mihail cărturar, care am scris la Argeş. Io, Mircea voivod, din mila lui 
Dumnezeu domn”. 
 

 
 

Pe atunci, stema łării Româneşti era după cum se vede în imaginea următoare, leul regăsindu-se pe 
sigiliul mic al voivodului Mircea cel Bătrân: 
 

 
Stema łării Româneşti, 1414 
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Pentru meritele lor, dregătorii Gherga au fost împroprietăriŃi şi cu 2 moşii în puncte-cheie / foarte 
importante ale łării Româneşti: lângă capitala regatului cea denumită Ghergani şi la intersecŃia principalelor 
vaduri comerciale ale regatului cea ajunsă a fi denumită GherghiŃa, astfel neamul Gherga fiind în apropierea 
puterii politice, economice, religioase şi militare mai ales în secolele XV - XVI. Bunele servicii ale dregătorilor 
Gherga au fost răsplătite de voivodul Mircea cel Bătrân cu moşiile ce au fost denumite după stăpâni -Ghergani 

şi GherghiŃa - însă pe când aceia erau preocupaŃi iarna de amenajări acolo împreună cu cei veniŃi din Balcani 
din numerosul neam Aromân Gherga, domnitorul Mircea a fost otrăvit şi a murit (îngropat în 4 II 1418 pe malul 
Oltului, la ctitoria sa - Mănăstirea Cozia 45,16 lat. N, 24,18 long. E din judeŃul Vâlcea - zidită de “popa Gavril” 
/ din anturajul Gherga-nului Nicodim, şef şi peste Mănăstirea Cotmeana 44,57 lat. N, 24,37 long. E, judeŃul 
Argeş).  
 

 
Gherghi...şi Gherghe Paramali 

 
Mihail, fiul lui Mircea cel Bătrân şi voivod al łării Româneşti între 1418 şi 1420, în timpul când tatăl 

său zăcea, trăindu-şi ultimele clipe, a dăruit 10 case “din însăşi casa domniei mele şi din însăşi oraşul domniei 
mele” (Târgovişte 44,55 lat. N, 25,27 long. E / judeŃul DâmboviŃa), între care Mănăstirii Cozia pe cea a lui 
Gherghe / Gherghi şi Mănăstirii Cotmeana pe cea a lui Gherghi / Gherghe Paramali - adică Afumatul / BeŃivul 
- “să fie de ocină şi de ohabă şi de toate dăjdiile şi slujbele să fie slobode”; e de ştiut că “ocină” însemna 
proprietate moştenită iar “ohabă” însemna deplina posesie, ce conducea la scutirea de taxe. 
 

 
 

În 28 II 1424, voivodul Dan - nepot al lui Mircea cel Bătrân - a reconfirmat / întărit Mănăstirilor Cozia 
şi Codmeana cele 10 case de oameni / adică familii, scutite de dări şi slujbe (istoricii Aurel Cazacu, Valeria 
Costăchel şi Petre Panaitescu - care în 1957 au studiat viaŃa feudală în łara Românească - au afirmat că “în acel 
act, dintre nume Gherghe Obraz şi Gherghi Afumatul sunt evident străine, nu ca Românescul Gheorghe”, 
profesorul universitar Petre Panaitescu în 1943 afirmând în cartea sa “Mircea cel Bătrân” că erau Greceşti): “Eu, 
cel în Hristos Dumnezeu, binecredinciosul şi binecinstitorul şi de Hristos iubitorul şi singur stăpânitorul, Io Dan 
mare voivod şi domn, din mila lui Dumnezeu şi cu darul lui Dumnezeu stăpânind şi domnind peste toată Ńara 
UngroVlahiei, Amlaşului şi Făgăraşului herŃeg: A binevoit domnia mea, cu a sa bunăvoinŃă, cu inimă curată şi 
luminată şi am dăruit acest atotcinstit şi cu frumoasă faŃă, ce este preacinstit, deasupra tuturor cinstelor şi 
darurilor, acest de faŃă hrisov al domniei mele, celor 2 mănăstiri ale domniei mele, de la Cozia a Sfintei TroiŃe şi 
Sfintei Blagoveştenii de la Codmeana, ca să le fie din oraşul domniei mele, din Târgovişte, 10 case, anume: 
Ianache, Trifo, Tudoran nepotul lui Gavalin, Costandin fiul lui Tudor, Caloian fiul lui Mihu, Gherghe Afumatu, 
Seva Muchia, Gherghe Obraz, Ivan Gari şi Ştefu nepotul lui Razmir. Aceste 10 case le slobozesc domnia mea 
acelor 2 mănăstiri ale domniei mele, ca să fie în supunere şi pentru toată nevoia, la orice vreme; de asemenea şi 
de ohabă, începând de la vama oilor, vama porcilor, albinărit, găletărit, vinărici, cărături, podvoade, posadă, fân, 
talpe, toate engariile, mici şi mari, câte se află în oraşul domniei mele, în Târgovişte, întru nimic să nu aibă vreun 
amestec cu oraşul domniei mele, ci să slujească numai acelor 2 mănăstiri ale domniei mele. De aceea, oricine vor 
fi, din mila lui Dumnezeu şi a domniei mele, dregători, judeŃul acestui oraş al domniei mele, Târgovişte, vornic, 
pristav, birău, folnoj, încă şi găletarii, vinăriceii, vameşii de oi, de porci, de albine şi birarii sau orice dregător al 
domniei mele, fiecare să se ferească de acele case pe care le-a dăruit domnia mea acelor 2 mănăstiri ale domniei 
mele. Iar cine s-ar încumeta să împiedice chiar şi cu un fir de păr, acela va primi mare rău şi urgie de la domnia 
mea, ca un neascultător şi necredincios al acestui hrisov al domniei mele. Încă şi după moartea domniei mele, pe 
cine vrea Domnul Dumnezeu să fie domn al łării Româneşti, din rodul inimii domniei mele ori din alt neam, 
dacă va cinsti, înnoi şi întări acest hrisov al domniei mele, pe acela Domnul Dumnezeu să-l cinstească, să-l 
întărească şi să-l păzească în domnia lui; dacă va strica şi va risipi, pe acela Dumnezeu să-l nimicească şi să-l 
ucidă aici şi în veacul viitor să fie blestemat de Tatăl, Fiul, Sfântul Duh şi de 318 sfinŃi părinŃi purtători de 
Dumnezeu de la Niceea şi să-i fie sufletul lipsit de corpul şi de sângele lui Hristos. Aceştia sunt martorii: jupanii 
Borcea, Voico, Albu, Dobrotă, Utmeş, jupan Cârstea Pleşeschi, Coica logofăt, Nanotă spătar, MileŃ vistier, 
Dragomir comis, Nan paharnic. Şi Nicula am scris în Târgovişte, în anul 6932”.  
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Mănăstirea Cotmeana 

 
E de ştiut că în patrimoniul micii mănăstiri (aflată pe dealurile Nord-Argeşene în apropierea râului de 

munte Cotmeana) a rămas cel mai vechi clopot din łara Românească / până atunci numai toaca fiind folosită. 
Casele dăruite mănăstirilor de voivodul Mihail - după cum reiese din document, asociat la domnia tatălui său, 
voivodul Mircea, care atunci se afla pe patul de moarte - erau ale dregătorilor de la Curtea Domnească, după 
aceea fostul stolnic Zorza / Gherghe “Obraz” retrăgându-se împreună cu fiul său mai mic Gherg-ka la moşia 
Ghergani iar fiul său mai mare, fostul paharnic Gherghina / Gherghi “Afumatul”, mai dinamic, mergând şi 
mai departe, la GherghiŃa, unde s-a ocupat de ceea ce ştia mai bine - cultura viŃei-de-vie - în podgoria de acolo 
(ce exista deja, mormântul stăpânului de la sfârşitul secolului XIV fiind dezvelit în 1968 de arheologi în curtea 
Liceului UrlaŃi 44,59 lat. N, 26,12 long. E); în acel secol XV GherghiŃa s-a dezvoltat rapid, mai ales că era pe 
principala rută comercială a łării Româneşti iar Ghergani a rămas pentru neamul Gherga “moşia părintească”. 
Demnitarul Zorza / Gorga - respectiv Gherga / Gherghe - a avut 2 fii cu funcŃii importante în łara 
Românească: primul născut Gherghina - stabilit în GherghiŃa - şi mezinul Gherg’ka / Gherghe, care ca junior 
a rămas în Ghergani cu tatăl său (Gherg-ka a intrat în dregătorie ulterior fratelui său Gherghina, ca lascărul / 
cămăraşul voivodului Vlad Dracul, fiul voivodului Mircea cel Bătrân). 

 

GherghiŃa 

 

 
Emblema GherghiŃei 

 
În 1943, George Florescu de la Institutul de Istorie NaŃională, care a scris despre “Divanele domneşti 

din łara Românească 1389 - 1495” a reflectat faptul că “Gherghina o fi fost boier mai tânăr, întâlnit printre 
martorii domneşti ai urmaşilor lui Mircea cel Bătrân în scaunul Ńării”; academicianul Ion Nistor (1876 - 1962) în 
“Istoria Românilor” a scris: “Sub urmaşii lui Mircea găsim staŃii de vamă la Rucăr, Câmpulung, Argeş, 
Târgovişte, Târgşor, Săcuieni, Gherghina şi Brăila”. Conform Buletinului 16 / 1937 al Comisiei Istorice a 
României (prezidată de academicianul Nicolae Iorga), voivodul Mircea cel Bătrân la 23 III 1400 a emis din 
GherghiŃa un hrisov prin care întărea Mănăstirii Snagov 44,42 lat. N, 26,10 long. E / judeŃul Ilfov moşia Velea, 
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cu moara de pe Neajlov şi vama de la Prahova: acelea scrise atunci sunt primele atestări documentare atât a 
aşezării GherghiŃei, cât şi a Mănăstirii Snagov (conform calendarului vechi - în vigoare în 1400 - era 10 III, ziua 
de după sărbătorirea celor 40 de mucenici); în 1939, N. Iorga a mai scris, în “Istoria Bucureştilor”: “În 1400, 
Mircea cel Bătrân stătuse o clipă la GherghiŃa - satul GherghiŃăi, al lui GherghiŃă, din Gherghe - după cum a 
studiat şi Ionescu Gion în ColecŃia Hurmuzaki XV”. La 1 VI 1421, când domnea Radu Chelul / “cap sec”, fiu al 
voivodului Mircea cel Bătrân, logofătul (adică funcŃia de şef al cancelariei domneşti, responsabil de îndeplinirea 
hotărârilor luate de curtea voivodului łării Româneşti) Gherghina - acelaşi care a fost paharnicul tatălui 
voivodului - a scris despre întărirea Mănăstirii Cozia, ce încă purta vechiul nume Nucet / însemnând “livadă de 
nuci”: “Eu, cel în Hristos Dumnezeu, binecredinciosul şi binecinstitorul şi de Hristos iubitorul şi singur 
stăpânitorul, Io Radu mare voivod şi domn, din mila lui Dumnezeu şi cu darul lui Dumnezeu stăpânind şi 
domnind peste toată Ńara UngroVlahiei şi a părŃilor de peste munŃi, încă şi către PărŃile Tătăreşti şi Amlaşului şi 
Făgăraşului herŃeg şi domn al Banatului Severinului şi al Podunaviei, până la Marea cea Mare: A binevoit 
domnia mea, cu a sa bunăvoinŃă, cu inima curată şi luminată, din cele dăruite mie de Dumnezeu atotŃiitorul, 
stăpânul meu Hristos, râvnind către sfânt răposatul părintele meu, domnul Mircea voivod, am dăruit acest 
atotcinstit, cu frumoasă faŃă şi preacinstit, deasupra tuturor cinstitelor daruri, acest de faŃă hrisov al domniei 
mele, părintelui egumen al Mănăstirii Nucetului, mormântul părintelui meu şi rugătorului domniei mele, popii 
kir Iacov şi tuturor fraŃilor, care se află întru Hristos în hramul sfintei şi de viaŃă începătoarei TroiŃe, la locul 
numit Nucet, ca să-i fie de ocină şi de ohabă toate bălŃile, începând de la Săpatul, adică însuşi Săpatul, până la 
gura IalomiŃei, pe Dunăre. Gloabele ce se vor face la acele bălŃi, fie de la păstori, fie de la orice om, boier prea 
mare sau mic, toate să fie mănăstireşti. Încă şi de la stupi, oricât se va afla la acele bălŃi, până unde le este hotarul 
mănăstiresc, un om să le ia vama de stupi şi toate celelalte munci câte se vor întâmpla. Şi acolo a fost un om, 
anume Tâmpa, care şi acela a dăruit o gârlă, Săpatul, în vremea părintelui domniei mele, Mircea voivod şi în 
vremea egumenului Sofronie, Mănăstirii Nucetului, să-i fie spre veşnică pomenire, precum şi părintele meu a 
binevoit să fie. Nimeni din slugile domniei mele să nu supere pe Tâmpu, ispravnic sau oricare din boieri, ci 
Tâmpu să fie volnic să ia vama de la Săpatul. De aceea şi eu, Io Radu voivod râvnind, cu râvnă către Dumnezeu, 
domnul meu, îndemnat fiind de sfânta şi de viaŃă începătoarea TroiŃă, această cinstită poruncă după nobleŃea 
inimii mele am întărit şi am împuternicit, ca să fie de ocină şi de ohabă Mănăstirii Nucet, mormântul părintelui 
meu, spre veşnica lui pomenire iar mie spre bucurie, mântuire şi iertarea păcatelor, toate bălŃile începând cu 
Săpatul pe Dunăre, până la gura IalomiŃei. Şi după moartea domniei mele, pe cine va alege Domnul Dumnezeu 
să fie domn al łării Româneşti, din rodul inimii domniei mele, din rudele domniei mele sau din alt neam, dacă 
va cinsti, va înnoi şi va întări acest hrisov al domniei mele, pe acela Domnul Dumnezeu să-l cinstească, să-l 
înnoiască şi să-l întărească; iar dacă va strica şi va risipi, pe unul ca acela Domnul Dumnezeu să-l nimicească şi 
să-l ucidă, aici şi în veacul viitor să fie lipsit de trupul şi de sângele lui Hristos şi să aibă parte cu Iuda, Arie şi cu 
acei necredincioşi iudei, care au strigat asupra domnului nostru, sângele lui asupra lor şi copiilor lor, ceea ce şi 
va fi în veci, amin. Martorii acestui hrisov: jupanii Radu, Vâlcan, Nan, Utmeş, Cârstea, Badea, Drăghici, Stan 
unchiul voivodului, jupanii Oancea Lugaş, Vâlcsan Vlorin, Micul Popşor logofăt. Şi eu Gherghina logofăt, am 
scris în anul 6929, crugul soarelui 14, luna iunie 1 zi” (prin crugul / crângul cerului - derivat din circuitul bolŃii 
cereşti - se numea osia împrejurul căreia se rotea cerul, împreună cu astrele sale).  
 

 
 

În 1943, istoricul şi filologul Petre Panaitescu (1900 - 1967) în cartea “Mircea cel Bătrân” a reflectat 
despre realizatorii de acte de după moartea domnului: “Credem că nu greşim afirmând că cei mai mulŃi scriitori 
de acte erau români, care învăŃaseră slavoneşte în mănăstiri (sau de la preoŃi); limba documentelor domneşti este 
cea medie bulgară, cu amestecuri destul de frecvente de românisme”. E de observat că printre cei care se 
preocupau atunci de Mănăstirea Nucet / Cozia era şi Gorga / Zorza, tatăl logofătului Gherghina (conform 
hrisovului din urmă cu 3 ani, de la moartea voivodului Mircea cel Bătrân). Apoi - în acelaşi an 1421 - logofătul 
Gherghina a scris un pergament despre condiŃiile vamale, cu următorul conŃinut: “Eu, cel în Hristos Dumnezeu 
credinciosul şi de Hristos iubitorul şi de sine stăpânitorul Radu, mare voivod, cu mila lui Dumnezeu şi cu darul 
dumnezeiesc stăpânitor şi domnitor peste întreagă Ńara UngroVlahiei, binevoit-a domnia mea cu a mea 
bunăvoinŃă, cu inimă curată şi luminată şi dăruit-am acest de faŃă prea cinstit, prea frumos şi prea preŃuit hrisov 
al domniei mele, care e mai presus de toate cinstele şi darurile şi am împlinit rugămintea pârgarilor din Braşov, 
care au cerut de la domnia mea să le înoiesc şi să le întăresc aşezămintele ce le-au avut de la strămoşii domniei 
mele pentru vămi, prin toate târgurile din Ńara domniei mele şi pe drumul Braşovului până la Brăila: ca să le dea 
de la un vilar de Ipriu 1 fertun, de la cel de Luvia 1 perperă, de la cel de Colunia 12 ducaŃi, de la cel din Cehia 6 
ducaŃi iar de la vilarul tăiat nimica. Şi cine aduce şepci Frânceşti, bobou şi fier, nimica; iar de la un butoi de 
miere 12 ducaŃi, de la un butoi de vin 6, de la un cal cine cumpără să dea 6 ducaŃi, de la o maje de ceară 12 
ducaŃi, de la piper, şofran, bumbac, camelot, piei de miel şi de la altă marfă ce vine de peste mare, de la 100 de 
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perpere. De la un porc 2 ducaŃi, de la un bou 3 ducaŃi, de la o vacă 3 ducaŃi, de la un berbec 1 ducat, de la o piele 
de cerb 1 ducat iar de vor fi şi alte piei cu ea, nimica; de la un burduf de brânză 1 ducat. CălăreŃul care trece pe 
la Bran 3 bani iar pedestrul 1 ban; şi iarăşi, de la cei care trec cu peşte: de la un car 1 peşte iar ce va fi deasupra, 
să nu dea nimica. Şi la Brăila, de la o maje 1 perperă. De la un car în Târgşor 1 peşte; în Târgovişte, aşişderea. 
De la calul încărcat, fie cu orice, 3 ducaŃi. La DâmboviŃa, câŃi cai sunt la car, tot atâŃia ducaŃi şi de car 1 peşte. 
De un cal încărcat 3 bani iar de la alte mărfuri, nimica. Un cal slobod 1 ducat şi pedestrul 1 ban. Şi apoi, cine îşi 
dă marfa pe datorie, să-şi caute datornicul sau chezaşii - dacă are - iar de omul drept să se ferească. Şi nimeni să 
nu bântuiască pe oamenii drepŃi. Şi iarăşi, cine va încerca, dintre boierii domniei mele, mari şi mici, fie că va fi 
cumpărată acea vamă, fie că va fi dată cuiva de pomană, să puie pe deasupra şi să nu rămână pe lângă cele ce le-
a întărit şi legiuit domnia mea în aşezământul de mai înainte, unul ca acela va păŃi mare rău şi urgie de la domnia 
mea. Şi aceasta s-a făcut când au venit la domnia mea Ioan Revel şi Cârstea din Râşnov şi aceasta a fost la 
Târgovişte. Iar martori au fost: jupanii Vâlcan, Nan şi Radu a lui Sahac, Aga ban şi Mihail vistier. Iar eu 
logofătul Gherghina am scris, în Târgovişte, 21 noiembrie 6930”.  
 

 
 

Gherghina din GherghiŃa - logofătul voivodului Radu Chelu - era frate cu Gherg’ka / Gherghe din 
Ghergani (care peste 15 ani a ajuns cămăraşul voivodului Vlad Dracul, frate cu voivodul Radu Chelu). 
Instalarea serioasă Gherga a fost în GherghiŃa 44,50 lat. N, 26,15 long. E la sfârşitul secolului XIV (aşezare 
aflată azi în judeŃul Prahova, cu denumirea ca diminutiv de la Gherga sau Gherghe, conform lui Ioan PătruŃ în 
lucrarea “Onomastică românească” din 1980), menŃionată de către voivodul Dan II, nepotul lui Mircea cel 
Bătrân (fiul fratelui său), într-o circulară comercială a łării Româneşti din 30 I 1431, adresată şi 
“Gherghiceanilor”, adică locuitorilor aşezării: “Io Dan, mare voivod şi domn a toată Ńara UngroVlahiei, scrie 
domnia mea întregii Ńări a domniei mele - celor mici şi celor mari - şi tuturor târgurilor şi vămilor domniei mele: 
Rucărenilor, Câmpulungenilor, Argeşenilor, Târgoviştenilor, Târgşorenilor, Săcuenilor, Gherghicenilor, 
Brăilenilor, Buzăenilor, Flocenilor şi tuturor celorlalte târguri şi vămi şi celorlalŃi, mici şi mari. Să ştiŃi că s-a 
învoit domnia mea cu Braşovenii ca să umble cu negoaŃe oamenii domniei mele şi să ducă la Braşov cine ce 
voieşte: fie ceară, fie seu, fie argint, fie aur, fie mărgăritar sau orice ar vrea cineva, să fie slobod să ducă la 
Braşov şi să vândă cine ce voieşte şi să nu se teamă de nimic, fiindcă aşa a tocmit domnia mea. Şi iarăşi, din 
Braşov să aducă în Ńara domniei mele cine ce voieşte şi să facă negoŃ cu postav, cu argint, cu florini sau cu orice 
ar vrea cineva să aducă în Ńara domniei mele să vândă şi să fie cum a fost în zilele moşului domniei mele Mircea 
voivod. Tot aşa să fie şi acum slobode toate. Şi iarăşi zic tuturor vameşilor, câte vămi şi târguri sunt în Ńara 
domniei mele: voi să luaŃi vamă cum s-a luat în zilele moşului domniei mele Mircea voivod, aşa să luaŃi şi acum. 
Şi dacă are cineva vreo datorie la un om din Ńara aceea, să-şi găsească omul ce-i este dator şi acela să-i plătească 
iar de omul drept să se ferească ca de foc; căci cine va bântui pe vreun om drept, pe unul ca acela îl voi arde în 
foc. Altfel n-are să fie, ci să-şi afle datornicul şi să-şi ceară datoria de la el; iar altfel să nu fie, ci numai după 
porunca domniei mele”.  

În 2010 şi istoricul LaurenŃiu Rădvan a analizat denumirea GherghiŃei: “Numele aşezării provine de la 
un nume personal, un diminutiv al numelui Gherghe (vechea formă a lui Gheorghe), foarte frecvent în 
documente. Probabil Gherghe a fost fondatorul sau unul dintre vechii lideri ai aşezării, pe când încă era un 
cătun, dinaintea secolului XIV. Dezvoltarea locului a început odată cu domnia lui Mircea cel Bătrân, care a 
negociat cu cei din Braşov libertatea comercianŃilor pe rutele łării Româneşti, GherghiŃa fiind inclusă. Din 
aşezare era uşor acces oriunde în łara Românească, locul având o poziŃie strategică”. 

 

 
Profil în GherghiŃa 
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Oraşul Medieval Românesc (acum dispărut) GherghiŃa, ce la maxima dezvoltare, când a fost reşedinŃa 

Mitropoliei łării Româneşti şi reşedinŃa de Scaun a łării Româneşti, avea un teren de aproape 6000 de hectare, a 
fost la confluenŃa râurilor Teleajen cu Prahova, pe locul unde era cea mai importantă intersecŃie de drumuri a 
timpului - drumul de la Braşov pe Valea Buzăului se întâlnea cu drumul Brăilei şi cu cel al Bucureştiului / 
Giurgiului - fiind vamă interioară a łării Româneşti, pe acolo în decursul timpului trecând mii de caravane dar şi 
multe trupe, în tranzit mai ales comercial şi militar. În 1945, Ionescu Nica în “Dacia Samscrită” a scris: “În India 
Nordică, la gura Gangelui, e provincia Daka, provincie mare, având capitală oraşul Daka, poate cel mai vechi 
oraş al ei, ai cărei locuitori se numeau Daki, ca şi locuitorii provinciei. Din Daka spre apus, pe Valea Gangelui, e 
oraşul Patna, capitala provinciei Bihara. La apus de Bihara se întinde marea provincie Uda, adică a râurilor ce se 
varsă în Gange, izvorând din Himalaia. Aici locuitorii provinciei Uda sau Uza sunt Udi sau Uzi, cu oraşul Delhi. 
Daka corespunde Dakiei Carpatice; Bihara corespunde Bihorului din Ardeal, etc. iar oamenii din toate acele 
provincii erau ştiuŃi ca Tribali. ’Mahala’ înseamnă ’mulŃime adunată la un loc’. Mahalaua Gorgani din Bucureşti 
este a ciobanilor din ’Ńara munŃilor’ zisă Garga, Gorga, Gurga, Gurgu, Giurgiu. Numirea Gorgani este 
adjectivul gorga-na substantivizat, însemnând om din gorga sau din munte (Gorgan, la plural Gorgani). După 
gradul de evoluŃie, Gorgani sunt mai vechi, mai demult veniŃi la Bucureşti decât Gurgui sau Giurgui, deveniŃi 
Giurgiuveni când s-au stabilit pe Dunărea Românească. IniŃial, Gorganii au fost ciobani din MunŃii 
Gurghiului; ei au venit pe văile Prahovei şi Oltului. Gurguiata ca vârf de munte este numire coborâtă din 
MunŃii Gurgului sau Gurghiului, devenit prin evoluŃie fonetică ai Giurgiu-lui, numire de oraş la Dunăre, la 
locul de trecere peste Dunăre a ciobanilor care coborau din MunŃii Gurghiului şi Ghergului. Între MunŃii 
Gurghiului şi Gherghiului se găseşte comuna Remetea (formă mult evoluată din Ramadaia) şi spre apus, 
localitatea Romuli, formă evoluată din Ramalia, łara Ramilor”. În 1967, academicianul Constantin Giurescu 
(1901 - 1977) a scris în “Istoria Bucureştilor, din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre”: “În Bucureşti, pe 
movila numită Gorganul - nume dat de obicei movilelor artificiale, acoperind morminte străvechi - se înalŃă 
biserica Sf. Ilie; a existat şi un ’Gorgănel’, amintit simultan cu ’Gorganul’, într-o însemnare oficială din 20 VII 
1724: el se afla în Mahalaua Mitropoliei şi avea clădită pe el tot o biserică - şi anume - tot cu hramul Sf. Ilie. 
Livada Domnească se întindea din dreptul Gorganului până în dreptul porŃii de sus a CurŃii Domneşti”.  

FundaŃiile primelor locuinŃe din GherghiŃa erau din piatră legată cu mortar; erau adâncite până la un 
metru şi în interior aveau cuptoare de utilitate casnică. Foarte curând, în aşezare au apărut instalaŃii de încălzire 
de tipul sobelor de cărămidă, prevăzute cu cahle (cu reprezentări umane şi zoomorfe, ca leoaica) şi plăci 
ornamentale. Ceramica era lucrată la roata rapidă, în parte smălŃuită verde-oliv şi maroniu, multe dintre aceste 
vase funcŃionând şi ca piese ornamentale în cadrul locuinŃei. Erau folosite piese precum cuŃite, furculiŃe, etc., 
lucrate din metal cu prăsele din os. Negustorii săi ajungeau des pe piaŃa Braşovului. 
 

 
Arheologie în GherghiŃa 

 
Principalul drum comercial din timpul lui Mircea cel Bătrân era cel dintre Bran 45,30 lat. N, 25,22 long. 

E şi Brăila 45,16 lat. N, 27,57 long. E, pe ruta Târgovişte - GherghiŃa - Oraşul de Floci (Târgul de Floci / Lână, 
oraş dispărut din łara Românească, a fost situat la vărsarea în Dunăre pe cursul - azi secat - al IalomiŃei Vechi, 
numele provenindu-i de la lâna ce se comercializa acolo / pe locaŃia sa acum fiind Giurgeni 44,45 lat. N, 27,52 
long. E, pe malul opus, Dobrogean, al Dunării fiind Vadu Oii 44,44 lat. N, 27,53 long. E; în secolul XVII o 
familie din Albania a ridicat Mănăstirea Flămânda în vecinătatea Târgului de Lână, în prezent dispărută şi ea). În 
1445, cronicarul Burgund Walerand Wavrin a consemnat existenŃa drumului “de mare însemnătate pentru łara 
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Românească”, ce trecea prin GherghiŃa, Târgşor, Târgovişte şi urca prin Câmpulung şi Bran, pentru a coborî în 
Ardeal, la Braşov; Câmpia GherghiŃei se întinde între Râurile IalomiŃa şi Buzău, fiind vecină Codrilor Vlăsiei şi 
Bărăganului.  
 

 
Câmpia GherghiŃei 

 
Oraşele se aflau în proprietatea domniei, care le administra prin intermediul unui vornic domnesc, un 

pristav pentru iarmaroace, un birar şi un folnog. Orăşenii se ocupau mai mult cu agricultura. Totodată, aici se 
regăseau şi negustorii localnici. Proprietarii de pământuri cu drept de moştenire, care aveau sate sau oameni 
pentru a le lucra, formau clasa boierilor. Aceia erau datori domnitorului cu serviciul militar şi erau puşi în 
dregătorii. Pământurile lor erau păstrate în familie generaŃie după generaŃie, dacă nu erau vândute către altă spiŃă 
de boieri (în acel caz trebuia plătită către domnie o sumă care ajungea chiar până la jumătatea valorii moşiei 
vândute). Pe treapta următoare se situau cnezii - sau “Moşnenii” - oameni liberi care-şi lucrau singuri pământul 
(în łara Românească, micilor stăpâni de pământ li se ziceau “Moşneni” - cuvânt foarte vechi, ce există şi în 
Albaneză - pe când în Moldova li se ziceau “Răzeşi”). Şi în cazul vânzării şi în cazul moştenirii, către domnie 
trebuia plătită “darea calului” (un cal sau un cal şi o cupă) pentru confirmarea stăpânirii în continuare asupra 
pământului de către cumpărător ori moştenitor, ceea ce arăta că domnitorul era de fapt proprietarul superior al 
pământurilor. O categorie aparte a proprietarilor de pământ erau mănăstirile. Ele primeau danii din partea 
voivodului, uneori cu ohabă (imunitate, anume nici un dregător domnesc nu avea voie să-şi exercite drepturile 
acolo sau să impună ceva; uneori oamenii de pe acele moşii erau scutiŃi de oaste). În vremea lui Mircea cel 
Bătrân, ohaba a fost rară în rândul boierilor, însă în timp - fiind de cele mai multe ori un drept ereditar şi 
acordată din ce în ce mai mult ca răsplată - aproape toate familiile boiereşti au ajuns să aibă acel drept. Şerbii 
erau agricultorii datori să muncească pe moşia pe care se aflau, pentru boier, având dreptul să-şi schimbe 
stăpânul, nefiind legaŃi de glie. Ultima clasă socială Medievală era cea a robilor łigani, proaspăt sosiŃi în Europa 
(la început notaŃi în łara Românească “AŃigani”), care erau datori să execute munci speciale ori grele şi să 
furnizeze o dajdie.  
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Din Evul Mediu, afirma Dr. Milivoje Stangacilovic în 2002, unor Târgovişteni - lângă cetatea cărora 
exista “Mahalaua Sârbească” - li se ziceau Ungureni: idiom folosit pentru cei din judeŃul Branicevo / azi Serbia, 
care până în 1282 au fost ocupaŃi de Ungaria - denumire valabilă şi azi pentru unii Români din S Dunării / printre 
Timoceni - atestaŃi în Târgovişte din timpul lui Mircea cel Bătrân (de altfel şi GherghiŃa avea un sat de 
Ungureni); în jurul Târgoviştei au ajuns să se stabilească şi unii Mocani. (În 1905, academicianul Ilie Bărbulescu 
1873 - 1945 în lucrarea “Românii faŃă de Sârbi şi Bulgari, mai ales cu privire la chestia Macedo-Română”, a 
consemnat că era o colonie de Sârbi la ObluciŃa, consemnată într-o tranzacŃie efectuată de Gherghe: “Cu mila 
lui Dumnezeu, Io Alexandru Voivod, Domn a toată łara UngroVlahiei, fiu al marelui şi preabunului Mircea 
Voivod şi Domn, dă Domnia mea această poruncă a Domniei mele lui Gherghe din Negreasca şi cu fiii lui, câŃi 
îi va da Dumnezeu: partea Dragomirei şi a fiilor ei toată, oricât se va alege din câmp, din vatră şi de pretutindeni, 
fiindcă a cumpărat-o Gherghe de la Dragomira şi fiul ei Staico drept cu 1209 aspri. Căci avut-a Dragomira 2 fii - 
anume Costea şi Staico - şi Costea a furat 9000 aspri de la nişte Sârbi din ObluciŃa şi aceşti Sârbi i-au prins şi pe 
Costea l-au spânzurat iar lui Staico i-au iertat capul dar să le plătească aceşti 9000 de aspri. Staico şi mama sa 
Dragomira au vândut toate bucatele lor: vaci, oi, cai şi tot ce au avut şi au vândut şi această ocină mai sus-zisă lui 
Gherghe, dinaintea tuturor megieşilor dimprejur, dinaintea tuturor orăşenilor şi a oamenilor bătrâni; fiindcă a 
strigat însuşi Staico şi mama sa Dragomirna în mijlocul târgului din Buzău: cine vrea să cumpere această ocină 
mai sus-zisă, ca să i se plătească capul către aceşti Sârbi şi nimeni n-a vrut să cumpere, ci numai Gherghe a 
cumpărat şi a plătit capul lui Staico. Drept aceea dat-am şi Domnia mea lui Gherghe ca să-i fie această ocină 
mai sus-zisă ohabnică lui, fiilor, nepoŃilor şi strănepoŃilor şi de nimeni neclătit, după porunca Domniei mele. Iată 
martorii puşi de Domnia mea: jupan Ivaşco mare vornic, jupan Neagoe mare logofăt, Stan spătar, Mitrea vistier, 
Bratul comis, Badea stolnic, GonŃea paharnic, Stoica mare postelnic şi ispravnic Neagoe mare logofăt. A scris 
Dan, în luna lui iulie 9 zile, în cetatea Bucureşti, anul 7083. Io Alexandru Voivod, cu mila lui Dumnezeu 
Domn”). În 23 III 1442, voivodul Basarab II (fiul voivodului Dan II) a emis din GherghiŃa un hrisov prin care a 
dat Mănăstirii Snagov morile din Drid şi un alt hrisov pentru moşia Izvorani 44,42 lat. N, 26,07 long. E / judeŃul 
Ilfov. La GherghiŃa a ajuns în 1444 şi Ioan Corvin (“Iancu de Hunedoara”), după o trecere prin Oraşul de Floci / 
acum Giurgeni, în urma înfrângerii de la Varna 43,13 lat. N, 27,55 long. E. Prin tratatul de pace de la Adrianopol 
- capitala de atunci a Imperiului Otoman - în 20 XI 1451, voivodul Vladislav II a obŃinut autonomia łării 
Româneşti, cu condiŃia ca să plătească regulat tributul către Poartă; acel armistiŃiu a creat condiŃiile întăririi 
GherghiŃei, ca domeniu Gherga (în 30 IX 1451, voivodul Vladislav II a întărit moşia Negoeşti unor boieri - prin 
emiterea un act din GherghiŃa - fapt pentru care a primit un cal). În 1452, voivodul Vladislav II a schimbat 
sistemul monetar şi a emis ducaŃi de argint, reformă ce a asigurat, în perspectivă, o oarecare stabilitate şi 
dezvoltare dar mai ales autonomia economică a Ńării prin adaptarea după asprii otomani, model ce a fost adoptat 
şi în plan politic, evitând astfel anexarea reală (de pildă, otomanii n-au avut dreptul să ridice moschei în N 
Dunării; un rol important l-a avut timp de secole şi influenŃarea sultanilor otomani de către haremurile dominate 
de Românce). GherghiŃa apoi a fost menŃionată de el prin act de cancelarie la 2 VIII 1453, când a scutit pe unii 
boieri de dăjdii (adică dări / impozite). “DicŃionarul istoric, arheologic şi geografic al României” realizat în 1937 
de George Lecca a consemnat: “GherghiŃa avea o cetăŃuie ridicată de Vlad łepeş (’Cetatea nouă’ / ’Novum 
Castrum’ sau ’Novo Castro’) din care n-a rămas urmă” (în 8 I 1480 - când domnea voivodul Basarab łepeluş - şi 
Bucureştiului i se zicea “Cetatea nouă”); în 25 V 1458, voivodul Vlad łepeş / fiu al voivodului Vlad Dracul a 
trimis din fortificaŃia GherghiŃei - notată Latin Gherghyche - o scrisoare lui Gaşpar, subjudele Braşovului, cu 
rugămintea să garanteze meşterilor chemaŃi de dânsul libera întoarcere (Bucureştiul, ajuns capitala României în 
1862, a fost întemeiat de către Mircea cel Bătrân sub forma CetăŃii DâmboviŃei închinată Mănăstirii Tismana, cu 
atestare documentară de către voivodul Vlad łepeş la 20 IX 1459 - având printre cei 12 martori pe comisul 
Gherghina - numele oraşului fiind tot de origine Aromână).  
 

 
Gherghina pe atestarea documentară a Bucureştiului 

 
Preocuparea academicianului Nicolae Iorga despre GherghiŃa era din 1915, după cum a scris atunci în 

“Revista istorică”: “Numele GherghiŃei nu vine de la o întemeietoare GherghiŃa, ci precum MărcuŃa vine de la 
MărcuŃă (masculin) şi Cernica de la Cernică, aşa întemeietorul de aici e GherghiŃă (de la Gherghe). MenŃin şi 
acum părerea că ’Novum Forum’ în care se afla Basarab la 1476 e GherghiŃa, deoarece el a dat documentele 
acolo, ’în Girgiche’; că Bucureşti era la 1480 ’cetate nouă’ - cetate / grad, nu târg - aceasta nu dovedeşte nimic. 
Bucureştii, care suferiseră de pe urma cuceririi de Ştefan cel Mare şi care au fost atacaŃi şi în 1476, au trebuit să 
fie refăcuŃi pe la 1480 iar până atunci şi de aceea, Domnii au fost siliŃi a-şi căuta sălaşul prin astfel de sate 
ridicate la rostul de târguri: GherghiŃa, Floreşti”. E de ştiut despre funcŃia de comis - cu care în timpul 
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voivodului Vlad łepeş şi-a început cariera de dregător Gherghina II, fiul lui GherghiŃă / Gherghina I, ce a 
durat peste jumătate de secol - că era cea de mai marele grajdurilor domneşti; e de apreciat că unchiul său 
Gherg’ka (fiul lui Gorga / Zorza, stolnicul voivodului Mircea cel Bătrân) a fost cămăraşul tatălui voivodului 
Vlad łepeş, respectiv al voivodului Vlad Dracul - fiul voivodului Mircea cel Bătrân - care a domnit în 1436 - 
1447 iar tatăl lui Gherghina II, anume Gherghina I / GherghiŃă, a fost logofătul voivodului Radu Chelu, fiul 
voivodului Mircea cel Bătrân, adică unchi al voivodului Vlad łepeş. În secolul XV voivozii Vladislav II (1448 - 
1456), Vlad łepeş (1456 - 1462), Radu cel Frumos (1462 - 1473), Laiotă Basarab (1473 - 1477), Basarab cel 
Tânăr / “łepeluş” (1477 - 1482) iar în secolul XVI voivozii Vlad cel Tânăr (1510 - 1512), Vladislav III (1523 - 
1525), Pătraşcu Vodă / cel Bun (1554 - 1557) şi Mihai Viteazu (1593 - 1601) au emis acte din GherghiŃa; de 
exemplu, în 1471 din GherghiŃa voivodul Radu cel Frumos a consfinŃit vânzarea moşiei Ghergheu în 15 I şi 
Ghighiu în 25 I, etc. (în documentele Latine ale voivodului Laiotă Basarab, GherghiŃa era scrisă şi Girgiche în 
22 şi 25 II 1476, Gergiche în 30 V 1476, etc). În oraşul GherghiŃa s-a desfăşurat o anumită activitate 
jurisdicŃională, implicaŃi fiind Domnia, Sfatul Domnesc şi împricinaŃi: boieri, săteni, cler, în legătură cu 
judecarea diferitelor procese civile şi penale, pentru aria jurisdicŃională care aparŃinea de GherghiŃa. Lângă 
GherghiŃa, în “Bătălia de la Cursul Apei” - pe pârâul Vodna - domnitorul Moldovei de atunci Ştefan cel Mare l-
a învins în 20 XI 1473 pe domnitorul łării Româneşti Radu cel Frumos şi a luat-o ca pradă pe fiica aceluia 
VoichiŃa, care i-a devenit ultima soŃie, cea pe care a adorat-o / primele sale 2 cununii fiind doar pentru alianŃe 
politice; cu ea a fost peste 2 decenii, până la moarte: atrăgătoarea prinŃesă VoichiŃa, 1459 - 1511, era fiica 
voivodului Radu cel Frumos 1439 - 1475 (cumnatul lui Gherghina) şi a domniŃei Maria, nobilă Balcanică / care 
după mulŃi istorici ar fi fost fata lui Gherghe Aranitul, socrul lui Gherghe Castriotul, regele Albanezilor; acea 
soacră a fost îngropată de către Ştefan cel Mare la Putna 47,51 lat. N, 25,35 long. E în 1500. (Academicianul 
Nicolae Iorga a scris despre Cetatea Domnească în 1939 că “uneori - mai ales în vremea căldurilor de vară - 
voivodul Radu cel Frumos se retrăgea cu Doamna Maria şi frumoasa lor fiică VoichiŃa, în GherghiŃa”). Îndată 
după nuntă, mitropolitul Moldovei a ajuns să fie Gheorghie de la Mănăstirea NeamŃ 47,16 lat. N, 26,12 long. E - 
întemeiată de călugări de la Şcoala Gherga-nului Nicodim din Tismana - iar paharnicul fiului lor Bogdan 1479 - 
1517 (devenit domnitorul Moldovei după voivodul Ştefan cel Mare, între 1504 şi 1517) a fost Gheorghe, după 
cum le-au fost transcrise numele din Slavona cronicilor. 

 

 
VoichiŃa 

 
Ca fapt divers: în 1483, conştient de marea putere a Dinastiei Rurik, Ştefan cel Mare şi-a măritat fiica 

Elena - avută din prima căsătorie - cu cneazul Ivan, fără succes însă (acela murind înaintea preluării puterii în 
Rusia, ea fiind închisă de socru la Moscova). 
 

ReşedinŃa Mitropoliei łării Româneşti: GherghiŃa 
 

Ultimul document al domnitorului łepeluş / Basarab cel Tânăr a fost emis în ziua morŃii sale, 23 III 
1482, dat la Mănăstirea GherghiŃa, în prezenŃa mitropolitului Aromân Macarie: erau întărite Mănăstirii Snagov 
cele date de Mircea cel Bătrân - moşia Velea, cu moara de pe Neajlov, vama de la Prahova - şi altele. În acelaşi 
an, pe când domnea Vlad Călugărul 1425 - 1495, nepotul lui Mircea cel Bătrân (însurat cu sora marelui pârcălab 
Gherghina, deci cumnat cu fiul paharnicului aceluiaşi Mircea cel Bătrân), reşedinŃa Mitropoliei łării Româneşti 
- înfiinŃată în 1359 la Curtea de Argeş prin chemarea mitropolitului Dobrogean - şi-a avut oficial sediul la 
GherghiŃa, după care a fost mutată la Târgovişte iar din 1688 la Bucureşti; Biserica Ortodoxă Română s-a 
ridicat ca Patriarhie din 1925, primul patriarh fiind din Banat (titulatura oficială a patriarhului României cuprinde 
şi faptul că e “locŃiitorul tronului Cezareei Capadociei”): Miron Cristea 1868 - 1939, care în 1912 a ctitorit 
Mănăstirea Româneşti 45,48 lat. N, 22,18 long. E din comuna Tomeşti / judeŃul Timiş şi se cunoştea cu preotul 
mai tânăr cu 6 ani Nicolae Gherga din acea zonă (revista Românul din Arad a relatat vizita canonică din 19 VII 
1911 la Fărăşeşti a episcopului Caransebeşului, Miron Cristea: “Domnul episcop a fost însoŃit de întreaga 
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inteligenŃă română din Făget, ba chiar şi de mulŃi din alte părŃi. La ‘Şapte Izvoare’ ne-am oprit cu toŃii ca să 
admirăm Ńinutul, ce se poate întrece în frumuseŃi naturale cu orişicare Ńinut din ElveŃia. După prânz, am plecat cu 
toŃii spre Fărăşeşti. O cale de asemenea admirabilă. PopulaŃia din Fărăşeşti e harnică şi viguroasă, de îŃi e mai 
mare dragul s-o priveşti. În frunte cu harnicul preot Nicolae Gherga, cu mic cu mare au ieşit înaintea arhiereului 
lor, care a fost plăcut surprins de frumuseŃile naturii şi a populaŃiei din aceste văi. Deosebit de frumos a fost 
tabloul când din cotiturile munŃilor au apărut călăreŃii Fărăşenilor, ca o ceată de luptători la munte. Se înserase 
deja bine, când ne-am întors”.  

De-a lungul timpului, biserica a consemnat manifestările creştine Gherga: propovăduire, ctitorie, slujire 
/ inclusiv preoŃie, etc. (în cuantumul timpului istoric, pentru Gherga în total perioada creştină a fost de câteva ori 
mai scurtă decât anterioara perioadă păgână / Doamna-zeu Ghirghe fiind forma feminină a principalei divinităŃi, 
adică Dumne-zeu). Biserica Ortodoxă din łara Românească - la care s-a alăturat Moldova - în Evul Mediu a 
contribuit la susŃinerea multor mănăstiri şi schituri de pe Muntele Atonului / Athos (alfabetic, Cutlumus - căreia 
în 29 I 1500 voivodul Radu cel Mare / nepot al lui Gherghina i-a dăruit “de la Chirca 5000 de aspri” / Chirca 
era unchiul vistierului Neagoe - Dionisie, Dohiariu, Hilandar, Ivison, Pantocrator, Rusicon, Xenofon, Zografu, 
ş.a.), în total contribuŃia Română la Sfântul Munte fiind prima ca mărime în ortodoxie. Se ştia că Fecioara Maria 
şi apostolul Ioan - în drumul lor spre şederea îndelungată la Efes - au debarcat în dreptul Mănăstirii Ivirilor din 
prezent (Peninsula Athos a fost numită aşa după unul dintre vechii uriaşi). Pustnicul Ioan Colibaşul s-a aşezat pe 
Muntele Atonului / Athos şi împăratul bizantin ascultându-i cererea, i l-a dăruit. Un manuscris descoperit în 
1877 la Mănăstirea Costamonitu de pe Muntele Athos (înfiinŃată de împăratul bizantin ConstanŃiu) referindu-se 
la secolul VIII a menŃionat că “În zilele împăraŃilor iconoclaşti, folosindu-se de neliniştea în care se găsea 
Imperiul, neamurile de pe amândouă malurile Dunării, mai cu seamă Aromânii / Vlahii de pe Valea Ciocului / 
Rhincos din N Greciei, au cucerit Bulgaria, au pus mâna pe Macedonia şi au pătruns în Sfântul Munte împreună 
cu toŃi pruncii şi femeile lor”; în 1934, Marcu Beza a tradus din acela pentru Academia Română că “pe vremea 
iconomahilor - adică în 726 - monahii de pe Muntele Athos îşi dădeau silinŃa a creştina pe Valahi”. În 867 
episcopul Cretan al Salonicului a ridicat Mănăstirea Hilandar (din anul 885 împăratul bizantin Vasile 
Macedoneanul împiedicând Valahii / Aromânii să mai urce cu oile pe Munte “ca urmare a tendinŃei de a se 
consacra Muntele Athos retragerii monahiceşti”, dispoziŃie întărită în 911 cu “poruncă de oprire” şi de împăratul 
bizantin Leon Filozoful, fiul adoptiv al aceluia; acea Mănăstire a fost împroprietărită în 1198 de conducătorul 
Sârbilor, după moartea episcopului Aromân Gheorghe / Grigore din Bar, cu moşia aceluia din Muntenegru). În 
963, Atanasie din Trapezund / Trapzon 41 lat. N, 39,44 long. E a organizat Muntele Athos, ridicând cea mai 
mare Mănăstire: Lavra (lângă piaŃa Karyes foarte prosperă de atunci, devenită azi inima Sfântului Munte). În 
1484, Ştefan cel Mare a donat Mănăstirii Vatoped - zidită de împăratul bizantin Teodosie cel Mare în 383, de la 
a cărui mamă a pornit interdicŃia femeilor de a intra pe Muntele Sfânt / valabilă şi azi - o icoană a Sfântului 
Gheorghe iar în 1502 i-a dăruit steagul de luptă al Moldovei, ce pe o parte avea icoana Sfântului Gheorghe şi pe 
cealaltă stema Ńării (la ambele dăŃi, mitropolitul Moldovei era Gheorghie NemŃeanul, ce - conform 
academicianului Nicolae Iorga - era “ca şi atâŃia alŃii dintre acei ‘NemŃeni’, precum Visarion care copia 
manuscrise şi la Athos, în Mănăstirea Zografului”: posibil Aromân ori din neamul Gherga din łara 
Românească). Pe Sfântul Munte acum sunt 2 schituri Române: Lacu (fondat în secolul X) şi Sfântul Ioan 
Botezătorul. De fapt, exclusivitatea masculină consfinŃită pentru Sfântul Munte Athos în secolul IV de 
Thermantia, mama împăratului bizantin Teodosie cel Mare, a fost obiceiul vechi de milenii al Gargarilor - ale 
căror partenere favorite erau Amazoanele, fiicele pământului - de grupare pe înălŃimi a bărbaŃilor credincioşi în 
puterea cerului. Triunghiul MunŃilor SfinŃi de pe 3 continente este asociat triadei descoperirilor Sfintei Treimi: 
pe Muntele Sinai din Africa s-a arătat Tatăl dând Legea Vechiului Testament, pe Muntele Tabor din Asia s-a 
arătat ucenicilor Fiul vorbindu-le iar pe Muntele Aton / Athos din Europa se descoperă Duhul Sfânt. Cu ajutor 
Românesc s-au zidit în Balcani biserici noi, paraclise, turnuri de veghe, etc. la care s-au adăugat daniile în bani, 
cărŃi, icoane, manuscrise, vase liturgice şi veşminte - din care multe se regăsesc până azi în bibliotecile şi 
muzeele religioase; domnii Români le-au acordat numeroase moşii, păduri, vii, bălŃi cu peşte, mori, prăvălii, 
venituri la vamă, mai ales începând cu primele “închinări” de mănăstiri şi schituri Române către Athos. 
“Vaticanul” ortodoxiei (336 kmp) e o comunitate teocratică autonomă, confirmată în dreptul internaŃional prin 
tratatul de la Lausanne 46,31 lat. N, 6,38 long. E / ElveŃia din 24 VII 1923 / ce a recunoscut Turcia ca 
succesoarea Imperiului Otoman: călugării nu depind de Eleni, ci de patriarhul din Istanbul. De aceleaşi beneficii 
Medievale Române s-au bucurat Mănăstirea Sfânta Ecaterina din Muntele Sinai, ctitoria împăratului Iustinian, 
mănăstirile de pe Stâncile Meteore 39,42 lat. N, 21,37 long. E din Grecia Centrală / nu departe de MunŃii 
Pindului, câteva biserici din Ioanina, Sfânta Lavră din Peloponez, Mega Spileon din Ahaia, câteva mănăstiri din 
insulele Cipru, Halchi, Patmos, Rodos, Paros, Patriarhiile din Alexandria, Antiochia, Constantinopol şi Ierusalim 
(se cunosc nenumăraŃi ierarhi ortodocşi veniŃi în łările Române după “milostenie”), etc. 
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Stâncile Meteore 

 
Acele danii Române - contribuind la supravieŃuirea ortodoxiei - au continuat până la secularizarea 

averilor mănăstireşti (petrecută la formarea României, în timpul domniei lui Ioan Cuza 1859 - 1866). Românii au 
ajutat multe aşezăminte bisericeşti în Serbia (ca Mănăstirile Buco în secolul XIV, Colograş în secolul XIV, 
Crepicevaci / zidită de domnitorul Radu cel Mare, Crivivir / zidită de domnitorul Radu cel Mare, Deciani, 
Gorneac în secolul XIV, Hopovo, KameniŃa la izvorul Râului Timoc, lângă oraşul Gurgusovac / azi Kneajevac, 
în secolul XIV, Lipovina, Manasia în secolul XV, Mesiciu / zidită de călugări Români BănăŃeni în secolul XIV, 
Mileşevo, RacoviŃa / la 15 km V de Belgrad, zidită de voivodul Radu Basarab în 1377, Sopociani, VraŃna, 
Zanevac / zidită de domnitorul Radu cel Mare, ş.a.) iar în Bulgaria Biserica din Albotina, Mănăstirea 
Kremikovski / zidită de domnitorul Radu cel Mare, Mănăstirea Basarabovo / lângă Nicopole, Bisericile din 
Svistov şi Vidin / ridicate de domnitorul Matei Basarab, Mănăstirea Rila, etc. Din 1564, preotul Ştefan Gherga - 
din 1580 funcŃionând în Banat, la Lugoj - s-a remarcat prin renovarea a numeroase biserici, mai ales în łinutul / 
łara HaŃegului (“Ńară” cu înŃelesul de neam atestat pentru graiul din regiunea HaŃegului a fost explicată de 
academicianul Ovid Densuşianu 1873 - 1938 cu menŃiunea că ea apare în Aromână şi ca atare “se poate ca să fi 
fost adusă la Nordul Dunării de coloniile Aromâne care s-au aşezat prin aceste părŃi, cum s-a întâmplat şi cu alte 
forme din Daco-Română, care trădează o provenienŃă Sud-Dunăreană”). Voivodul Mihai Viteazu, însurat cu 
Ghergana Stanca 1560 - 1604 (care cu el s-a remăritat, iniŃial ea fiind cu o rudă, postelnicul Dumitru / coborător 
din logofătul Ghiura), a cumpărat vadul de moară CreŃeşti 44,16 lat. N, 26,08 long. E şi l-a dăruit Mănăstirii Sf. 
Nicolae din GherghiŃa. La 12 V 1612, Radu Mihnea - cel care i-a urmat lui Mihai Viteazu la domnie - a închinat 
Mănăstirea Sf. Nicolae din GherghiŃa Mănăstirii Costamonitu de pe Sfântul Munte ca metoc / rezidenŃă cu toate 
proprietăŃile sale, între care viile de pe Dealul UrlaŃilor, plus un ajutor anual de 5000 aspri (mărit de voivodul 
Grigore Ghica în 24 XI 1663 la 6000 de aspri anual), ceea ce a dus la distrugerea Mănăstirii GherghiŃa, călugării 
atoniŃi exploatând-o până la degradarea sa completă. 
 

Scaunul łării Româneşti la GherghiŃa 
 

 
Stema łării Româneşti, 1483 

 
Voivodul Vlad Înecatul 1508 - 1532, care a domnit între 1530 şi 1532, a pus 12 boieri să hotărnicească 

“ocina domnească din GherghiŃa”, ca dar al “domniei mele oraşului domniei mele care se cheamă GherghiŃa” 
(privilegiul era dat orăşenilor GherghiŃei care aveau folosinŃa hotarului dar peste ei se suprapunea stăpânirea 
domnească). În 17 III 1534, voivodul Vlad Vintilă - nepot al Gherganei Rada şi al marelui pârcălab Gherghina 
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- a întărit GherghiŃei hotarul moşiei târgului “ca să fie ocină şi de ohabă”, el cumpărând satele din jur şi 
alipindu-le ocolului oraşului. Prima soŃie a voivodului Pătraşcu cel Bun - mezinul voivodului Radu Paisie - 
supranumit aşa deoarece în domnia sa n-a omorât vreun boier, a fost Voica din Ruşi / Roşiorii de Vede 44,06 lat. 
N, 24,59 long. E, care o avea ca bunică pe fata marelui pârcălab Gherghina (căsătorită cu Mihai, portarul din 
Roşia, a cărei fiică apoi s-a căsătorit cu boierul Radu din Slătioara). E de observat că în scrierea apocrifă Slavă 
din secolul XI “Povestire despre prorocul Isaia” este notat că Ruşi - vestita cetate a Tracilor GeŃi de pe Râul 
Vedea - a fost rezidită de către împăratul Ghega, poreclit Otdelean (cel cu Ńară aparte, în traducere); cetatea sa 
înfrăŃită, pe malul Balcanic al Dunării, era Ruse 43,51 lat. N, 25,58 long. E / Bulgaria. PrinŃesa Moria / Maria - 
fiica ultimului rege din Ruşi - a fost soŃia Aromânului Ioan Asan I, conducător al răscoalei din 1185 contra 
bizantinilor, Ńar al Imperiului Vlaho-Bulgar în 1189 - 1196. În 17 V 1554, Pătraşcu Vodă (oficial considerat tatăl 
lui Mihai Viteazu dar real Teodora, a doua sa femeie, din Târgul de Floci / azi Giurgeni, soră cu Iane din Epir, 
banul Craiovei, l-a făcut ulterior morŃii sale pe Mihai, tatăl adevărat al marelui voivod fiind ştiut doar de fiul 
Mihai şi desigur de ea - mama - decedată în 1606 la Cozia, când era călugăriŃa cu numele Teofana) a emis un act 
de judecată în care arăta că a fost scris în Scaunul GherghiŃei, funcŃia de Scaun al łării Româneşti presupunând 
atât creşterea în importanŃă a oraşului, cât şi în ceea ce priveşte atribuŃiile de judecată pentru aria jurisdicŃională 
foarte întinsă, după cum se constată din documente. Luând în considerare faptul că Gherganul Pătraşcu Vodă - 
datorită şi soŃiei sale, Ghergana Voica din Ruşi - era prezent foarte des la GherghiŃa (între 1554 şi 1556 el a 
emis din Scaunul de la GherghiŃa 7 acte), comparativ cu situaŃia anterioară, când într-un secol şi jumătate s-au 
emis doar 9 acte, împreună cu ridicarea la rangul de Scaun al oraşului GherghiŃa şi organizarea conducerii 
oraşului prin menŃionarea judeŃului şi pârgarilor, este exprimată evoluŃia la cote superioare a oraşului şi lărgirea 
atribuŃiilor sale juridice, ceea ce a presupus din partea domniei şi a organelor judiciare o oarecare permanenŃă în 
oraş. Este posibil ca în acele împrejurări să se fi luat măsura de construire în GherghiŃa a unei clădiri necesare 
realizării actului de justiŃie. Pentru a aprecia nivelul tehnologic al vremurilor, e de remarcat că în Sibiul unde 
“burgmeister a fost Gherga Sasul”, şeful arsenalului Conrad Hass între 1529 şi 1556 a conceput şi a 
experimentat racheta în trepte, cu combustibil lichid, în premieră mondială; acela - pe lângă că i-a descris 
posibilităŃile spaŃiale - a notat despre rachetă că “sfatul meu e de pace şi nu de război, armele să stea în depozite, 
ceea ce salvează şi bani”:  
 

  
Racheta în trepte, cu combustibil lichid 

 
E de ştiut că în 1558 - când Teodora din Târgul de Floci, femeia tocmai răposatului voivod Ghergan 

Pătraşcu, l-a născut pe Mihai - un hrisov al voivodului Mircea Ciobanul (fiul lui Radu cel Mare) întărea ocina 
Ograda 44,37 lat. N, 27,35 long. E din apropierea Târgului de Floci, pe Valea IalomiŃei, “pentru Gherghina cu 
fiii săi”; atunci preotul Ştefan Gherga a plecat în łinutul HaŃegului, la Mănăstirea Prislop, lângă care apoi a 
sosit ruda lui, DomniŃa Zamfira (1526 - 1580). În acea perioadă a apărut pentru prima oară funcŃia de judeŃ cu cei 
12 pârgari din GherghiŃa, ca semn al organizării conducerii urbane (10 X 1560 - pe când domnea Petru cel 
Tânăr 1546 - 1569, fiul voivodului Mircea Ciobanul şi al doamnei Chiajna - este data menŃionării judeŃului 
Gheorghe cu duzina nominalizată de pârgari; pe atunci prinŃesa Stana, fiica voivodului Mircea Ciobanul, a fost 
măritată cu logofătul Ivan, frate al lui Gherghe Pribeagul): “Cu mila lui Dumnezeu Io Petru voivod şi domn: 
Dat-am domnia mea această poruncă a domniei mele acestor orăşeni din oraşul domniei mele GherghiŃă, ca să 
fie volnici cu această carte a domniei mele, ca să-şi Ńie moşia din toate părŃile împrejurul oraşului, cum au Ńinut 
de demult, din zilele bătrânilor domni, pe hotarele cele vechi, pentru că a fost această mai sus zisă moşie bătrână 
şi dreaptă moşie şi de baştină a Ghergicenilor. Iar după aceea, Gherghicenii din oraşul domniei mele 
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GherghiŃă, întâi judeŃul, anume Gherghe şi cu 12 pârgari, anume Neagu a lui Tudor şi Tudor, Stoica al lui Ilie 
Târşoreanu, Sâmbotinu Petru, Istrate, Mihnea şi Ştefan al lui Calciu, Calciu Roşu, Lingociu, Stanciu, Stoica şi 
Ivaşco; ei au avut împresurare şi pâră cu satul Meleşti pentru moşia orăşenilor către Meleşti. Pâra Meleştilor a 
fost ca să le dea Gherghicenii moşie din moşia orăşenilor, ca să aibă Meleştii păşune de dobitoace din moşia 
oraşului. Deci, domnia mea am cercetat şi am judecat după dreptate şi după lege şi am citit domnia mea cărŃile 
răposatului Vintilă vodă şi am adeverit domnia mea cum că hotarul Gherghicenilor către Meleşti este apa 
Cricovului, până în moara Roda. Drept aceea, am dat domnia mea Gherghicenilor ca să-şi Ńie moşia până în 
hotarele cele vechi, până în apa Cricovului. Şi au rămas Meleştii de lege dinaintea domniei mele. Pentru aceea, 
să fie volnici Gherghicenii, ca să-şi Ńie moşia toată; ci voi, satul Meleşti, să vă feriŃi de Gherghiceni, ca să nu 
mai plângă Gherghicenii cum că vă paşteŃi vitele voastre pe moşia Gherghicenilor la câmp, că n-aveŃi nici un 
amestec, că bine să ştiŃi că rău veŃi păŃi. Într-alt chip să nu fie, după zisa domniei mele. Ispravnic Nedelco, mare 
vornic. Şi eu, Vălucu cel bătrân, am scris în Bucureşti, în luna octombrie 10, leatu 7069”. JudeŃul / primarul 
Gherghe reprezenta târgul GherghiŃei în raporturile cu domnul, prin pârgarii care aveau grijă de hotarele sale / 
cum a fost soluŃionarea disputei cu Meleştii vecini, GherghiŃei fiindu-i întărită moşia (la acea dată, Gherga era 
deja mutat din Ghergani în łinutul HaŃegului şi după 2 decenii în Banat - preotul Ştefan Gherga ajungând să 
slujească la Lugoj / localitate ce atunci era doar pe malul drept al Râului Timiş şi avea o populaŃie de circa 500 
de suflete). De altfel, łara Românească în acele vremuri cunoştea un trafic important; de exemplu, la Bucureşti 
în 13 V 1563 pârgarii au întărit cumpărătura lui Ghergoman Grecul a prăvăliei de lângă Biserica Domnească, 
“cu ştirea tuturor negustorilor” (tot din Bucureşti, acelaşi voivod în 6 VIII 1561 a consfinŃit proprietatea “lui 
Gherghe şi fiilor lui pe moşia Groşănească, să le fie de ocină şi de ohabă” iar în 15 X 1561 pentru aceiaşi a 
întărit cu ocină un teren în Rădeşti “din gura Cândrei, din lac în sus, până în gura Vâlcelei şi pe Vâlcea, până în 
Tezlui şi pe Tezlui, până în hotarul lui Neagoe”). Pe drumul comercial cel mai important al łării Româneşti, la 
mică distanŃă de GherghiŃa, se afla Târgşor 44,53 lat. N, 25,55 long. E (acum în marginea Ploieştiului): un loc 
Medieval pentru importante tranzacŃii. În 29 VIII 1571, voivodul Alexandru Mircea a scris din Târgovişte: “Din 
mila lui Dumnezeu, Io Alexandru voivod şi domn a toată Ńara UngroVlahiei, fiul marelui şi prea bunului Mircea 
voivod, fiul lui Mihnea voivod: Dă domnia mea această poruncă a domniei mele Gherghinei, fiica lui Gherghe 
şi cu fiii săi, câŃi îi va lăsa Dumnezeu, ca să-i fie ocină în Băbeni şi în Cârciumariu, partea tatălui său, Gherghe - 
toată - oricât se va alege din câmp, din dealul cu vii, din vecini şi din Târgşor, din casele tatălui său, Gherghe, 
jumătate, pentru că îi sunt vechi şi drepte ocine şi de dedină de la tatăl său, Gherghe. Iar după aceea a avut 
Gherghina, fiica lui Gherghe, pâră înaintea domniei mele cu unchiul său Kiriak. Şi aşa a pârât Kiriak, că n-a 
avut Gherghina nici un amestec cu ocina şi cu averile tatălui său Gherghe. Şi întru aceasta, domnia mea am 
cercetat şi am judecat, cu toŃi cinstiŃii dregători ai domniei mele, după dreptate şi după lege. Şi încă am văzut 
domnia mea şi cartea judeŃului şi a celor 12 pârgari din oraşul domniei mele Târgşor, că tatăl său Gherghe a dat 
Gherghinei toate averile şi ocinele, ce sunt mai sus-zise. De aceea şi domnia mea am dat Gherghinei ca singură 
să stăpânească averile tatălui său Gherghe iar Kiriak să nu aibă nici un amestec cu această sus-zisă ocină, pentru 
că a rămas Kiriak de lege dinaintea domniei mele. Pentru aceasta, să-i fie Gherghinei, fiica lui Gherghe, această 
mai sus-zisă ocină, averi şi case de ohabă, ei şi fiilor ei, nepoŃilor şi strănepoŃilor ei şi de nimeni neclintit, după 
spusa domniei mele. Iată şi martorii domniei mele: jupan Dragomir mare vornic, jupan Ivaşco mare logofăt, Stan 
spătar, Dumitru vistier, Badea stolnic, GonŃea paharnic, Mitrea comis şi jupan Stoica mare postelnic. Şi eu 
Lăudat, care am scris-o în cetatea de scaun Târgovişte, în luna august 29, cursul anilor de la Adam până la 
această scriere, în anul 7079. Io Alexandru voivod, din mila lui Dumnezeu, domn”. E de observat despre Chiriac 
/ Kiriak că rezulta din kir = domnul, însemnând unchiul (fratele lui Gherghe, tatăl Gherghinei). Călătorul 
Maciej Stryjkowski 1547 - 1593 - venit de la Istanbul spre a merge în Polonia natală - când a menŃionat Posada 
(unde în 1330 Maghiarii porniŃi din Timişoara au fost înfrânŃi) şi a observat monumentul ridicat în cinstea 
victoriei, scria în însemnările sale: “Când Carol regele Ungariei a pornit fără pricină război împotriva lui 
Basarab, domnul Munteniei, el a fost biruit prin şiretenie, de munteni şi moldoveni, aşa încât cu o mică suită abia 
a scăpat regele de măcel, în Ungaria. Pe acel loc, unde a fost bătălia, muntenii au clădit o mănăstire şi au ridicat 
3 stâlpi de piatră, pe care eu însumi i-am văzut în anul 1575, venind din Turcia, dincolo de oraşul GherghiŃa, la 
2 zile de drum de Sibiu, oraş în Transilvania, dincolo de munŃi” (e de observat că ridicarea de columne triumfale 
- aşa cum au fost cele 3 coloane de piatră, după modelul celor de pe Brazda lui Iorgu - a fost un obicei ce a 
dăinuit până în Evul Mediu). În perioada următoare, cel care a dat strălucire GherghiŃei a fost autorul primei 
uniri politice a Românilor: Mihai Viteazu (1558 - 1601). La GherghiŃa - la fel ca şi la Târgul de Floci, Bucureşti 
ş.a. - era o garnizoană formată din “călăraşi” (oşteni aflaŃi în serviciu permanent - şi în timp de pace), căci 
GherghiŃa era unul din centrele militare importante ale Ńării. Cel mai bun comandant militar al lui Mihai Viteazu 
a fost vârstnicul Baba Novac, de pe malul drept al Dunării (din ceea ce a fost organizată în cadrul Imperiului 
Otoman din 1565 până în 1833 ca Provincia Autonomă Vlahă Margina / Craina, cu sediul conducătorilor în ceea 
ce azi e muzeul marelui haiduc din Negotin / Serbia); lui Gruia Novac - fiul generalului - i-a rămas ca moşie ceea 
ce în prezent e cartierul craiovean “Brazda lui Novac” 44,20 lat. N, 23,49 long. E. 
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LocalităŃi Române în dreapta Dunării 

 
De pildă, în 8 VII 1594, Mihai Viteazu a iertat un datornic: “Io Mihai voivod şi domn, dă domnia mea 

această poruncă a domniei mele lui Stan din Stoianeşti ca să fie în pace şi slobod. Deoarece a venit Stan înaintea 
domniei mele şi astfel s-a plâns domniei mele cum l-au tras la judecată Stoia şi Grecul, 4000 de aspri a plătit 
Stan lui Gherghi şi domnia mea am cercetat şi am judecat după dreptate şi după lege. Drept aceea, să fie în pace 
şi slobod de acum înainte şi nimeni să nu îndrăznească să tulbure înaintea acestei cărŃi a domniei mele, căci acel 
om rău o va păŃi de la domnia mea. Astfel să nu fie după zisa domniei mele. Ispravnic Mitrea mare vornic. Io 
Mihai voivod, cu mila lui Dumnezeu domn”. În cursul anilor 1595 şi 1596, Mihai Viteazu a emis din GherghiŃa 
27 de acte cu menŃiunea “în Scaunul oraşului domniei mele” sau simplu “în Scaunul GherghiŃa”. Este de 
remarcat faptul că în anul 1596 Mihai Viteazu a fost prezent în oraş nu numai lună de lună dar în multe cazuri, zi 
de zi: I 6 şi 7; II 1, 16 şi 19; IV 10, 14, 16; V 4, 14, 15, 27, 28; VI 3, 15, 19, 20, 23; VII 18, 19, 24, etc. (anul 
precedent l-a avut aliat pe Ştefan Răzvan, domnitorul łigan al Moldovei). Adusă din Bari / Italia de un negustor 
Aromân, mâna dreaptă - cea cu care binecuvânta - a Sfântului Moş Nicolae, ce era păstrată de Mănăstirea 
Sfântului Nicolae din GherghiŃa, a fost Ńinută de Mihai Viteazu la piept când a luptat contra otomanilor în 23 
VIII 1595 la Călugăreni 44,10 lat. N, 26 long. E (acum relicva e în Bucureşti la Km 0 al capitalei României, în 
Biserica Sf. Gheorghe cel Nou, mucenic din SredŃa 42,21 lat. N, 27,12 long. E / Bulgaria, decedat la 26 V 1514, 
aşezământ finalizat de către voivodul Constantin Brâncoveanu 1654 - 1714). La GherghiŃa în 1596 Mihai 
Viteazu i-a învins pe otomani dar localitatea a fost arsă (pe atunci în Bucureşti a fost atestat preotul Gherghe). 
Interesant este că - în lipsa anunŃării tatălui său adevărat de către el ori mama lui - începuturile domniei lui Mihai 
Viteazu sunt strâns legate de GherghiŃa, explicaŃia fiind mai ales deoarece voivodul era însurat din 1583 cu 
Ghergana Stanca (dinaintea carierei sale politice). Acea prezenŃă a marelui voivod la GherghiŃa presupune fără 
îndoială existenŃa unui sediu rezidenŃial unde se desfăşurau activităŃile judiciare şi administrative în general; este 
posibil ca el să fi folosit în acel scop construcŃia voivodului Pătraşcu dacă, într-adevăr, acela şi-a construit sediul 
în locul unde acum e curtea Şcolii din GherghiŃa (în 2009 Lia Voicu, directoarea Muzeului JudeŃean de Istorie şi 
Arheologie Prahova, a afirmat că la GherghiŃa Curtea Domnească a existat pe cel puŃin 2 hectare). Este de 
precizat, de asemenea, faptul că despre o cetate la GherghiŃa, cum s-a spus de unii istorici, nu poate fi vorba; 
traducerea în secolul XVIII a termenului Slavon de ГPAD (“grad”), cum apare în documentele secolului XVI, 
cu cel Românesc de cetate, este neadecvat; termenul Slavon de ГPAD se traduce prin oraş, aşa încât orice 
discuŃie în acest sens este inutilă (conform colectivului arheologic Ştefan Olteanu, Nina Grigore, Călin 
Hoinărescu, 1999). ConstrucŃia din piatră descoperită în curtea Şcolii GherghiŃa este singulară pentru epoca 
respectivă, locuinŃele găsite până acum în diferite puncte ale aşezării actuale fiind toate construite din paiantă / 
chirpici - ca mai în toate aşezările urbane Medievale din câmpie.  
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În 21 IV şi 9 V 1601, Simion Movilă (fratele domnitorului Moldovei, ce pentru scurt timp a exercitat 
puterea din Târgovişte, Mihai Viteazu atunci fiind plecat la Viena după ajutor Austriac), a emis acte prin care 
întărea unele ocine, punând ca martori pe “jupan Dumitru mare vornic, Dan mare logofăt, Pană vistier, Ianachi 
spătar, Ştefan comis, Preda stolnic, Gherghina paharnic şi jupan Dimitrache mare postelnic”: 
 

 
  

După Mihai Viteazu - care a restaurat reşedinŃa domnească de mari dimensiuni din GherghiŃa ce exista 
din timpul înaintaşilor săi / arsă însă ulterior lui într-un incendiu - strălucirea GherghiŃei ca scaun judiciar a pălit 
(în 12 V 1603, preotul Murgoci din GherghiŃa a vândut Mănăstirii Sf. Nicolae “ocina orăşenilor” din GherghiŃa 
iar după 5 zile domnitorul Radu Şerban - ridicat din mijlocul Buzeştilor - a consfiinŃit proprietatea Mănăstirii şi 
asupra viilor din Dealul UrlaŃilor, avute de ea din timpul lui Mihai Viteazu); apoi, cele 2 acte din 6 VI 1622 
scrise în GherghiŃa au reprezentat mai degrabă un ecou întârziat al predării oraşului de către noua domnie (fiul 
Nicolae 1584 - 1627 al Stancăi din neamul Gherga şi al lui Mihai Viteazu, învăŃat la şcoala iezuită clujeană şi 
însurat cu Anca, fiica voivodului Radu Şerban - el trăind tot cât tatăl, adică 43 de ani - n-a mai putut ajunge 
domnitor, urmaşii Ardeleni schimbându-şi după primul război mondial numele de familie din Pătraşcu în Petraş).  
 

 
FundaŃia din GherghiŃa a CurŃii Domneşti Române 
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Cum s-a constatat în cercetările arheologice, construcŃia din GherghiŃa a fost demolată, piatra scoasă 

până la fundaŃie - poate ca urmare a reacŃiei unor categorii sociale în frunte cu noul domn, ca nemulŃumire faŃă 
de politica internă a fostului voivod al unirii. Domnitorul Radu Şerban (1602 - 1610) a iniŃiat în 1602 lucrările de 
fortificare de la Cuciu, distruse apoi de Tătari, în 1610, ce era o palancă înconjurată cu val de pământ pentru 
apărarea orăşenilor din GherghiŃa; acelaşi voivod a dăruit moşia Dăduleşti lui Gherghe, căpitan de dorobanŃi, 
pentru slujbă. Apoi, în 26 V 1641, Matei Basarab (descendent al Craioveştilor) a ctitorit în GherghiŃa Biserica 
domnească închinată Sfântului Procopie luptătorul - în amintirea biruinŃei de la Nănăşiori - el şi dăruind 
îngrijitorului ei, căpitanul Iancu din GherghiŃa, moşia Micşeneşti. Istoricul Niculae Iorga a reprodus în 1904 un 
act din timpul domniei aceluia: “Matei Vodă pentru moşia Codreni: De mai înainte vreme, Codrenii au fost a 
banului Calotă iar după aceea, în zilele răposatului Mihai Viteazu, a fost trimis la cumnatul său, banul Pârvu de 
la Mihăieşti, care luând de la jupanul Gherghia din Bogdăneşti, tatăl jupanesei Sima a stolnicului Stroe, 50000 
de aspri bani gata, i-a dat în mâna banului Calotă şi şi-a făcut trebuinŃele sale ce i-au trebuit şi cât a trăit banul 
Calotă, el n-a purtat grijă ca să plătească aceşti bani. După ce a murit banul Calotă, jupaneasa Sima, fiica lui 
Gherghie din Bogdăneşti, a apucat pe banul Pârvu de la Mihăieşti pentru aceşti bani. Se iau Codrenii: rămân 
Simei şi fratelui său Chirca paharnicul. După aceea, în zilele lui Radu Mihnea şi Alexandru Iliaş, jupaneasa 
Sima stolniceasca trăgând multă nevoie şi urgie dinspre aceşti domnitori, atunci Ghine, fratele panului Pepeno, a 
ajutat-o cu bani şi alte lucruri, până când i-au scos capul din rea urgie iar altul nimeni din sângele şi din rudeniile 
ei n-au aflat la vreme de greutatea ei. Ea şi Chirca cedează deci Codrenii, dând carte răposatului mitropolit 
Luca. Acum se ridică logofătul Danciu, fiul lui Hamza din Periani şi logofătul Isac, fiul logofătului Pârvu, 
nepoŃii banului Calotă, cu cuvinte netrebnice. Sunt osândiŃi după lege să dea gloabă 12 boi”. (Bogdăneşti - o 
străveche aşezare de Moşneni - este o localitate în judeŃul Vâlcea iar Sima stolniceasca era văduva lui Stroe 
Buzescu, cel care se ocupa de mesele lui Mihai Viteazu). Deoarece voivodul Mihnea III al łării Româneşti s-a 
răzvrătit faŃă de Imperiul Otoman, în 1660 hanul din Crimeea a primit de la sultan o scrisoare cu porunca de a 
merge cu 40000 de Tătari având libertatea de a jefui după plac: “DistrugeŃi şi devastaŃi populaŃia şi Ńara şi gustaŃi 
belşugul prăzilor de acolo”. Istoricul otoman Evlia Celebi (care în acel an a ajuns şi la Timişoara) a scris în 
“Cartea călătoriilor”: “Am ajuns la GheorghiŃa. Oraşul acesta l-am înconjurat după rugăciunea de seară şi - într-
un atac nocturn - fără ca să fi putut ieşi nimeni din casă, am luat 7000 de robi. Când trecurăm prin GughiŃa / 
GoghiŃa - adică zona înconjurătoare GherghiŃei - luarăm 3000 de robi de prin dealurile de acolo, însă şi dintre 
tinerii noştri viteji au suferit martiriu 70; rămăşiŃele lor pământeşti le-am trimis în Crimeea”. Cu numai câteva 
acte scrise încă în GherghiŃa în secolul XVII, a dispărut funcŃia de Scaun de judecată jurisdicŃională a sa, de 
altfel, acel secol aducând totodată şi începutul declinului oraşului la nivelul aşezării rurale, aşa cum a rămas 
cunoscut din documentele ulterioare iar spre sfârşitul secolului, GherghiŃa a decăzut definitiv în favoarea 
Ploieştiului 44,56 lat. N, 26,01 long. E, intrând apoi, la 19 V 1765, în proprietatea Mitropoliei łării Româneşti. 
GherghiŃa a ajuns să găzduiască în chiliile sale din Malamuc - ale Mănăstirii GherghiŃei cu hramul Sfântul 
Nicolae, de pe malul drept al Râului Prahova - filantropicul ospiciu “Balamuci” pentru bucureştenii 
dezechilibraŃi mintal (“lipsiŃi de minte, vorbind ce nu trebuie”), fiind introdus astfel acel cuvânt pentru 
aşezământul nebunilor în vocabularul Român. În 1870, promontoriul de acolo a cedat datorită eroziunii apelor 
Râului Prahova şi zidurile Mănăstirii s-au prăbuşit, câteva icoane valoroase fiind salvate şi păstrate azi în 
Biserica Malamuc, ce are hramul a 2 sfinŃi: Nicolae (6 XII) şi Haralambie (10 II); e de remarcat că în 1963, 
etnologul Nicolae Constantinescu de la Universitatea Bucureşti a indicat suburbia Nord VeneŃiană Malamocco în 
corelare cu Malamuc. 
 

 
GherghiŃa 
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Aromânul Dimitrie Bolintineanu - al cărui tată a venit din Ohrida - în “Bătăliile Românilor” (publicate 

în 1859, când a devenit ministrul cultelor în primul guvern al României) a închinat GherghiŃei un poem având 
exact acest nume: 

“Pe o vale-ntinsă, luna de prin nori 
Varsă valuri d-aur peste luptători. 
Unii-n somnul dulce sufletele lasă, 

AlŃii-nşeală timpul bând voioşi la masă, 
AlŃii-nfrână caii, spăl armele lor 

Sau revarsă-n noapte doine dulci de dor. 
Dar VlăduŃă-vodă stă sub cort şi spune 

Vorbe de mirare doamnei sale june 
‘Fiecine cată tronul domnitor 
Şi străinu-i face mână d-ajutor. 

Poate că să-nvingem armia maghiară, 
Însă vom aduce pacea dulce-n Ńară? 
Noi neavând putere, turcii-ntărâtăm 
Şi cu chipu-acesta Ńara o trădăm!’ 

Zice... Cum un şarpe ce, călcat, se-nalŃă, 
Doamna, turburoasă, capul său realŃă. 

Arde-n frumuseŃe, viaŃă şi mânie, 
Ca un arc în ceruri printre vijelii!... 

Ochii-i plini de lacrimi şi langor ceresc, 
Într-un râu de patimi se re-nvieŃuiesc 

’Când al nostru suflet înrobit se-nchină, 
Orice cuget nobil ni se pare crimă. 
ForŃa sufletească, foc dumnezeiesc, 
Să nu se măsoare pe lut omenesc! 
Vulturii ce-atacă tauri cu turbare 

Măsură curajul cu-a lor turmă mare? 
Tu-Ńi ascunzi cu-aceasta slăbiciunea ta; 
Moartea nu se cade spaima Ńie a-Ńi da! 
Cela ce de moarte se codeşte foarte, 

Poartă-n al său suflet semn amar de moarte. 
Astfel muritorul ce-anii grei insult, 

La numirea morŃii tremură mai mult. 
Să dorească viaŃa robul ce roşeşte, 
Când să fie liber inima-i gândeşte! 

Cei bravi nu vor viaŃa când pe muritori 
Ea nu varsă dulce drăgălaşe zori! 

Fenixul, se zice, când îmbătrâneşte, 
Se-nconjoară-n flăcări şi se-ntinereşte. 

Astfel nasc românii chiar prin moartea lor, 
Căci ei sunt din neamul celor ce nu mor.‘ 

Zice. Cerul nopŃii luce sub lumină. 
De discursul doamnei, domnul se-ndivină. 

Dă semnal de luptă... bate pe maghiar 
Şi cu moarte-l sparge până la hotar”. 
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GherghiŃa în centrul łării Româneşti 

 
În 1884, moşia GherghiŃei făcea parte din duzina de moşii seculare a Domeniilor Coroanei, cu aşezările 

GherghiŃa, Balta Doamnei, Belciug, CiumaŃi, Curcubeu, Fânari, IndependenŃa, Lacul Turcului, Merii Petchii, 
Olari, SudiŃi şi Ungureni, având ca teren 5197 de hectare, dintre care 1689 hectare de codru şi 3508 hectare de 
câmp; în prezent, de comuna GherghiŃa / judeŃul Prahova aparŃin satele IndependenŃa, Malamuc şi Ungureni. 

 

Guvernatorul Gherghina 

 
Cristina Manea - doctor în istorie - scria: “Dintr-o simplă privire asupra câtorva genealogii ale 

principalelor familii boiereşti din łara Românească se poate constata că numele masculine ale membrilor ei sunt 
în marea lor majoritate de rezonanŃă Slavă, cu sonoritate Sârbească: Barbu, Danciu, Datcu, Neagoe, Oprea, 
Pârvu, Peia, Vâlsan, Vladislav, Vlaicu, precum şi cele feminine: Caplea, Marga, Neaga, Neacşa, Preda, Stana, 
Stanca”. Cu Gherga - care pe atunci de asemenea a fost nume alogen în łara Românească, însă nu Sârb - a fost 
astfel: fiul lui Gherghina (I) din GherghiŃa s-a numit tot Gherghina (II); tatăl său Gherghina (I) a fost 
paharnicul voivodului Mircea cel Bătrân iar Gherghe, fratele tatălui său, a fost cămăraşul voivodului Vlad 
Dracul, fiul voivodului Mircea cel Bătrân (ambii seniori erau feciorii lui Zorza, stolnicul voivodului Mircea cel 
Bătrân). Gherghina II a devenit comisul voivodului Vlad łepeş (băiatul lui Vlad Dracul, respectiv nepotul lui 
Mircea cel Bătrân), atât datorită faptului că era fiul paharnicului bunicului voivodului, cât şi pentru că Gherghe / 
unchiul lui - fratele tatălui său - a fost cămăraşul tatălui voivodului: cel care - în copilăria lui Vlad łepeş - seara 
îl ajuta pe prinŃ inclusiv cu rugăciunea dinaintea culcării.  
 

 
 

La 5 III 1458, Gherghina (II) era dregător în łara Românescă, cu funcŃia de comis; într-un pergament 
de atunci, prin care voivodul Vlad łepeş întărea Mănăstirii Tismana toate satele ei - pe care le-a avut în timpul 
tatălui său, Vlad Dracul - e scris: “Io Vlad voivod, domn a toată Ńara UngroVlahiei, fiul marelui Vlad voivod: Dă 
domnia mea această poruncă lăcaşului sfintei născătoare de Dumnezeu, Mănăstirii domniei mele Tismana, ca să-
i fie câte a avut şi a Ńinut în zilele sfânt-răposatului părintelui domniei mele, Vlad voivod, fie că sunt sate sau 
balta BistreŃ ori alte bălŃi sau Ńigani, moară, hotar, vii sau orice altceva, fie că este mult, fie puŃin, ce este al 
mănăstirii să-i fie de ocină şi de ohabă şi de veşnică pomenire părintelui domniei mele, încă şi pentru viaŃa şi 
sănătatea domniei mele şi de nimeni neatins, după porunca domniei mele. De aceea, să nu cuteze să tulbure 
satele mănăstireşti, bălŃile, hotarele, morile, viile, Ńiganii sau orice, nici sudeŃ, nici globnic, birari, vameşi de 
stupi, găletar, cnez de Ńigani, vameş de bălŃi, nici nimeni altul dintre boierii domniei mele, trimişi pentru slujbele 
şi muncile mele, pentru că cine nu ar asculta porunca domniei mele şi i-ar tulbura, acela va muri în pâră cu prea-



571 
 

curata născătoare de Dumnezeu şi va primi rău şi urgie de la domnia mea, ca un necredincios şi călcător al 
poruncii domniei mele. Aceştia sunt martorii: jupan Dragomir łacal, jupan Voico DobriŃa, jupan Stan al lui 
Negre vornic, Iova vistier, Buda stolnic, Gherghina comis, Stoica paharnic, Pătru statornic, Cazan logofăt; şi eu, 
Radu grămătic, care am scris în Mănăstirea Tismana, luna martie 5, anul 6966. Io Vlad voivod, din mila lui 
Dumnezeu, domn”. În 10 II 1461, voivodul Vlad łepeş a emis din Bucureşti un hrisov despre moşia Godeni 
44,27 lat. N, 24,57 long. E / judeŃul Argeş semnat şi de comisul Gherghina: “Cu mila lui Dumnezeu Io Vlad 
voivod, feciorul marelui Vlad Voivod care oblăduiesc şi domnesc tot pământul Ungro-Vlahiei şi părŃile de peste 
munŃi, Amlaşului şi Făgăraşului herŃeg. Bine voit-a domnia mea de a mea bună voie cu curată şi minunată inimă 
a domniei mele şi am dăruit acestea toate şi de chip bun care peste toate şi am dăruit hrisovul meu slugilor mele 
Băra şi fratelui său Godea ca să fie Godenii toŃi: fiindcă din Godeni jumătate este a lor moşie veche iar din 
Godeni jumătate a cumpărat Radu Grama de 30 florini, domniei mele a dat un cal. Drept aceea le-a dat şi domnia 
mea ca să le fie moştenire, moşie ohabnică lor şi copiilor lor, nepoŃilor şi strănepoŃilor, apăraŃi de vama porcilor 
şi de dijmă. Martori: jupan Voicu DobriŃa, jupan Galiot, jupan Ştefan Tincu, jupan Buriu logofăt, Ion vistier, 
Oprişan paharnic, Gherghina stolnic şi Constantin, care am scris după zisa dumnealui Vodă”.  
 

 
Poienari 

 
Printre vlastelii / marii dregători împuterniciŃi de către Basarabi (aşa cum după Ghergani au ajuns 

boierii Craiovescu), pârcălabii erau conducători de Ńinuturi, ca reprezentanŃi ai domnitorului în teritoriu, printre 
care în timpul voivodului Vlad łepeş a fost Gherghina pentru Poienari 45,21 lat. N, 24,38 long. E / cetatea de la 
850 metri altitudine, ce l-a inspirat pe scriitorul Francez Jules Verne 1828 - 1905 să scrie “Castelul din CarpaŃi”; 
tehnica în care este construită fortificaŃia are echivalenŃe aproape perfecte la S Dunării, atât în ceea ce priveşte 
piatra folosită, compoziŃia mortarului cât şi fundaŃiile care sunt aşezate direct pe stâncă, unul dintre elementele 
caracteristice fiind metoda de consolidare şi orizontalizare a zidurilor prin bârne şi grătare de lemn, locul 
adăpostind visteria łării Româneşti şi considerat refugiu sigur pentru Domn. Ca fiu al voivodului Vlad Dracul - 
care fusese cavaler în Ordinul Dragonului / militar-religios, sub patronajul Sfântului Gheorghe - voivodului 
Vlad łepeş, născut în Sighişoara, i se mai spunea şi Dracula de către străini: porecla de łepeş-Vodă s-a datorat 
şi severităŃii cu care trata inamicii, trăgându-i în Ńeapă; el a început astfel prin pedepsirea boierilor în vârstă care 
i-au asasinat tatăl şi a continuat de-a lungul domniei cu cruda pedeapsă capitală faŃă de oricine era nedrept şi nu 
respecta legile Medievale. Vlad łepeş n-a fost singur în acel efort, ci ajutat de anturajul său, între care era şi 
comisul Gherghina (care atunci s-a lansat ca dregător în łara Românească, apoi ajungând pârcălabul cetăŃii 
Poienari, renovată cu tinerii boieri vinovaŃi de moartea voivodului Vlad Dracul). De altfel, Gherghina şi Vlad 
łepeş erau cumnaŃi: Vlad Călugărul - fratele voivodului Vlad łepeş - era căsătorit cu Rada, sora dregătorului 
Gherghina, care a fost întâi comis, apoi stolnic şi apoi pârcălab (acea înrudire însă nu era de mare folos, căci 
între fraŃii vitregi Vlad łepeş şi Vlad Călugărul erau unele animozităŃi). Cetatea Poienari era notată pe hărŃile 
Medievale în Slavonă drept “Ponjar”; accesul la ea era pe o scară cu peste o mie de trepte. Este surprinzător că 
străjuieşte un drum de oieri şi nu o rută comercială; este pe cursul superior al Argeşului. TradiŃia numeşte 
Cetatea ca a lui Negru Vodă şi apoi Poienari ca Posada. Zidăria a fost făcută în timpul lui Vlad łepeş care, voind 
să pedepsească pe unii boieri în 1457 “i-a dus la Poienari şi au tot lucrat la cetate până li s-au spart hainele de pe 
ei” făcând ziduri groase de 2 metri şi 5 turnuri (4 rotunzi şi unul prismatic - unde era vechiul turn de observaŃii), 
cetatea fiind administrată odată cu renovarea din 1462, când a fost refăcută după asediul otoman de către 
Gherghina, ajuns mâna dreaptă a lui Vlad łepeş 1431 - 1476, fiul marelui dregător al bunicului voivodului - 
Mircea cel Bătrân - şi ulterior devenit marele pârcălab Gherghina / după decesul căruia, în secolul XVI, cetatea 
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decăzând, în prezent ruinele sale fiind spectaculoase. Graficianul Radu Oltean a reconstituit imaginea unor boieri 
Români din timpul voivodului Vlad łepeş: 
 

 
Boieri Români 

 
În 3 IV 1478, jupanul Gherghina a fost în Bucureşti printre martorii voivodului Basarab łepeluş când a 

întărit o moşie. Interesante sunt apariŃiile pentru afaceri în łara Românească a unor personaje cu nume apropiate 
de Gherga, cum ar fi la Târgovişte, într-un proces comercial din 12 IV 1500, când a fost implicat neguŃătorul 
Gherghina (academicianul Dinu Giurescu afirma că “Gherghina era nume caracteristic Românesc”) şi 
negustorul Armean Kyrka, cu martorul Gheorghe Grecul din Bucureşti ori alt document din acelaşi an, prin 
care negustorul Gherghe din Râmnicu Vâlcea 45,06 lat. N, 24,22 long. E era oprit de Sibieni să-i viziteze, de 
teama acelora ca să nu le ducă ciuma ce bântuia atunci pe Valea Oltului. Marele pârcălab Gherghina / Гергина, 
notat Latin şi Gyrgyna în 18 II 1499, de fapt “guvernatorul” łării Româneşti, a ridicat în forma bizantină de 
treflă / ghindă, împreună cu nepotul său, evlaviosul domn Radu cel Mare 1467 - 1508, care suferea de podagră / 
gută, Biserica Sf. Nicolae a Mănăstirii Lăpuşna / Lopusnja 42,55 lat. N, 22,10 long. E, azi în Serbia, din piatră - 
de proporŃii modeste - dar îngrijit lucrată, în toamna lui 1500, pe lângă 10 mănăstiri ctitorite de ei pe Valea 
Timocului (voivodul Radu cel Mare din 1507 şi-a făcut şi un mic palat la Zăiceri / Zajecar 43,55 lat. N, 22,18 
long. E, acum Serbia). Puterea primului dregător - care era şi pârcălabul CetăŃii de Scaun - era mare pe atunci, 
având-o şi pe cea de judecător (în plus, mărită de înrudirea cu domnitorul); de exemplu, în 1501 Gherghina a 
primit jumătate din moşia Topoloveni 44,48 lat. N, 25,05 long. E de la cumnatul Voicu - fiul “Sârbului” Tatu - 
pentru că i-a salvat feciorul Milea de la moarte: Gherghina l-a iertat pe acela, închis în Cetatea Poienari, de 
pedepsirea pentru trădare (e de ştiut că în 1706 Biserica SfinŃilor Voivozi din Topoloveni a fost construită de 
negustorul Gheorghe din Ianina). La un moment dat, o scrisoare despre o falsificare de bani trimisă conducerii 
Braşovului îl pomeneşte pe Gherghina: “Din mila lui Dumnezeu, Io Radu, voivod şi domn. Scrie domnia mea 
multă sănătate cinstitŃilor noştri fraŃi şi buni prieteni, judeŃului şi celor 12 pârgari din Braşov. Mă rog şi cer de la 
prietenia voastră, ca de la nişte cinstiŃi fraŃi şi buni prieteni, pentru acel om ce l-aŃi prins domnia voastră, pentru 
omul unchiului domniei mele, al pârcălabului Gherghina, să-l sloboziŃi, de voia noastră, căci el nu este vinovat. 
Iar pe cei ce vor fi făcut acei aspri îi vom afla noi şi-i vom pedepsi, cum li se cuvine după lege. Dar pe omul 
acesta pe care l-aŃi prins sloboziŃi-l prieteniile voastre, de voia mea. În schimb, voi face şi domnia mea pe voia 
domniei voastre cât voi trăi. Şi Dumnezeu să înmulŃească anii domniei voastre”. Marele pârcălab Gherghina a 
avut-o ca soră pe Rada Smaranda (din 1459 soŃia lui Vlad Călugărul - fratele voivodului Vlad łepeş - care a 
ajuns să conducă łara Românească în 1481 şi 1482 - 1495); e de ştiut că sora pârcălabului Gherghina când s-a 
măritat cu Vlad Călugărul a venit ca zestre cu moşia Stoiceni / Valea lui Albu 44,57 lat. N, 24,21 long. E (pe 
atunci, Gherghina mai avea în proprietate moşia Bădeşti 45,10 lat. N, 24,51 long. E). În 15 IX 1495 - imediat 
după ce a preluat puterea în łara Românească - voivodul Radu cel Mare a poruncit unui anume Vlaicu să 
părăsească satul Stoiceşti, care era al mamei sale: “Din mila lui Dumnezeu, Io Radu voivod şi domn: Scrie 
domnia mea Ńie Vlaicule şi astfel îŃi vorbesc domnia mea, ca în ceasul când vei avea această carte a domniei 
mele, tu în acel ceas să-Ńi încarci toată marfa şi averea toată, să pleci din sat unde ştii, căci acel sat - Stoiceştii - 
domnia mea l-am dat călugăriŃei, maicii domniei mele, căci i-a fost dat de zestre. Astfel îi este dedină, ocină. De 
aceea i l-am înapoiat domnia mea, ca să-i fie de ocină şi de ohabă şi de nimeni neclintit, după spusa domniei 
mele. Şi nimeni să nu cuteze să tulbure acel sat Stoiceşti, nici judeŃul, nici birarii, nici povodnicarii, nici slugile 
vornicului, nici slugile pârcălabului Gherghina, nici nimeni altul dintre slugile sau dintre boierii domniei mele, 
trimişi după milostenii şi după muncile domniei mele, pentru că cine s-ar încumeta să-i tulbure, unul ca acela va 
primi mare rău şi urgie de la domnia mea. Altfel să nu fie, după spusa domniei mele. Io Radu voivod, din mila 
lui Dumnezeu, domn”. Sora lui Gherghina a fost cu Vlad Călugărul aproape 3 decenii, având cu el 4 copii, 
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dintre care la început a avut-o pe Caplea (în 1460) iar primul fiu a fost Radu cel Mare, născut în 1467, care a 
succedat tatălui său pentru o domnie de aproape aceeaşi durată (Rada Smaranda a mai avut 2 băieŃi cu Vlad 
Călugărul - Mircea şi Vlad - iar apoi s-a călugărit cu numele Samonida la Schitul Babele ctitorit de ei, ambii acei 
feciori având parte de morŃi violente: fiul Vlad fiind decapitat de otomani în 4 II 1488 la Bucureşti - avea doar 16 
ani - iar fiul Mircea fiind omorât în 15 IX 1497). Gherghina a fost astfel cumnat şi cu fraŃii voivodului Vlad 
Călugărul (adică, cu Vlad łepeş şi cu Radu cel Frumos). Primul născut al Gherganei Rada Smaranda, voivodul 
Radu cel Mare, a avut 5 băieŃi care au ajuns voivozii łării Româneşti: Radu de la AfumaŃi 1522 - 1523 şi 1524 -
1529, Radu Bădică 1523 - 1524, Vlad Vintilă 1532 - 1535, Radu Paisie 1535 - 1545 şi Mircea Ciobanul 1545 - 
1554 şi 1558 - 1559 (de exemplu, un act emis de voivodul Mircea Ciobanul pentru moşia Nucşoară avea ca 
martori pe “Chirca vistier şi Gherghe comis”). 
 

 
Radu cel Mare 

 
Gherghina a avut cu nevasta sa Neaga Craiovescu un fiu Drăghici / ajuns paharnic, însă fără copii şi 2 

fete, cea numită tot ca mama Neaga şi Hrusana / Hrisanta - ştiută ca Gogoşoaia, deoarece s-a măritat cu un văr, 
stolnicul Danciu din Familia Craioveştilor - din care s-au ridicat domnitori de seamă ai łării Româneşti, până la 
Constantin Brâncoveanu inclusiv, decapitat în 15 VIII 1714 de sultan împreună cu toŃi feciorii lui (între altele, 
acela a sponsorizat în Siria prima tipărire a Bibliei în Arabă); e de ştiut că în limbajul vremii, gogoaşă / cocon 
însemna fecior. Mama lor Neaga - conform lui Nicolae Iorga în “Istoria Bisericii Româneşti” - l-a avut ca frate 
pe Neagoe (numit postelnic în 28 I 1501, la voinŃa cumnatului său, marele pârcălab Gherghina / unchiul 
voivodului de atunci), care a domnit în łara Românească apoi, în perioada 23 I 1512 - 15 IX 1521; Neaga şi 
fratele ei mai mic Neagoe au copilărit la curtea boierului Pârvu Craiovescu, fiind foarte învăŃaŃi (unii au presupus 
că mama lor l-a avut dintr-o relaŃie extraconjugală cu voivodul Basarab łepeluş). E de observat că frumoşii şi 
bogaŃii fraŃi Ghergani Rada Smaranda şi Gherghina au avut mariaje de înalt nivel în łara Românească la 
sfârşitul secolului XV: ea cu cel care a ajuns voivodul Vlad Călugărul, el cu sora celui care a ajuns voivodul 
Neagoe Basarab. Ulterior, Hrusana s-a folosit de dreptul de preemŃiune pe care-l deŃinea de la tatăl său 
Gherghina şi a intrat în posesia moşiei Ruşi / azi Roşiorii de Vede. Cercetătorul Radu Oprea a observat în 
revista de istorie militară din 2009: “JupaniŃa Hrusana era fiica pârcălabului cetăŃii Poienari, Gherghina din 
Nucet, judeŃul DâmboviŃa - cumnat al voivodului Vlad Călugărul, ctitorul mănăstirii cu acel nume (Nucet), 
unchiul domnului Radu cel Mare - jupâneasă căsătorită în puternicul neam al boierilor Craioveşti şi poreclită 
Gogoşoaia, după soŃul său Danciu Gogoaşe Craiovescu mare vornic. Ea luase ’în silă’ ocina din Ruşi, profitând 
de poziŃia sa socială de atunci, adică de dubla calitate de fiică a lui Gherghina mare pârcălab, cel ce primise ca 
danie şi după aceea şi cumpărase cele mai multe sate confiscate de domn din averea boierilor vicleni dar şi în 
calitatea sa de rudă a voivodului Neagoe Basarab, domnul aflat în scaun la acea vreme”. Un alt fiu al Gherganei 
Hrusana şi Danciu Craiovescu a fost Radu, care figurează în pomelnicul Mănăstirii Argeş - construită cu 
meşterul Manole pe locul vechii Mitropolii a łării Româneşti de voivodul Neagoe Basarab - printre boierii 
căzuŃi în luptele cu otomanii, ca Gherghina Danciulov / adică fiul lui Danciu. Hrusana - fiica lui Gherghina - 
pe când soŃul ei Danciu Craiovescu era mare comis (25 IV 1489 - 11 VI 1503) şi cumnatul Barbu Craiovescu era 
primul ban al Craiovei 1495 - 1520 / funcŃie înfiinŃată pentru acela de marele pârcălab Gherghina, s-a preocupat 
să cumpere moaştele Sfântului Grigorie “Decapolitul” 780 - 842 din Gorgoromeus / Isauria pentru ctitoria 
familiei, Mănăstirea BistriŃa 45,10 lat. N, 24,02 long. E din comuna Costeşti / judeŃul Vâlcea, ceea ce s-a 
întâmplat în 1497, “cu multă cheltuială”: acel Sfânt - născut în acelaşi loc unde episcop în timpul Sinodului 
Trulan a fost George / Gheorghe - a făcut mai multe minuni, printre care şi exorcizarea unor Sicilieni în 
Siracuza (este pomenit de Biserica Ortodoxă Română în 20 XI, data prezisă de el a morŃii la Constantinopol / 
altă minune); învăŃatul Matei din Epir, episcop al Anatolianei Mira - decedat în 1624 - care a trăit la Mănăstirea 
Dealu câŃiva ani, i-a alcătuit o slujbă la rugămintea preotului Teofil al BistriŃei / devenit apoi mitropolitul łării 
Româneşti (1636 - 1648). 
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Biserica Nucet 

 
Gherghina a fost unchiul lui Radu cel Mare, care a domnit între 1495 şi 1508, ctitor al Mănăstirii 

Dealu 44,56 lat. N, 25,27 long. E. Voivodul Vlad Călugărul - tatăl lui Radu cel Mare - a înzestrat Mănăstirea 
Nucet 44,48 lat. N, 25,33 long. E, de lemn, din 1375 a Basarabilor după rânduiala Gherganului Nicodim, cu 
MunŃii Bucegi / “Buciaci” în limbajul vremii iar cumnatul Gherghina şi soŃia sa au ctitorit de zid Mănăstirea 
Nucet cu hramul Sf. Gheorghe, a doua ca importanŃă după Mănăstirea Dealu, făcând parte din fortificaŃiile de 
apărare ale capitalei łării Româneşti. Prima ştire directă despre Mănăstirea Nucet a fost furnizată de documentul 
emis la 15 XII 1501 de Cancelaria lui Radu cel Mare - fiul Gherganei Rada - fiind consemnat: “Cei câŃi de 
duhul lui Dumnezeu sunt purtaŃi, aceştia sunt fiii lui Dumnezeu, precum spune dumnezeiescul apostol. Mergând 
pe urma lui, cei care sunt iubitori de adevăr şi se nevoiesc cu bună îndemânare, viaŃa cea dorită au primit-o; iar 
cele pământeşti lăsându-le pământului şi alipindu-se de ceruri, au auzit acel glas de bucurie, pe care şi pururea îl 
vor auzi: ’veniŃi binecuvântaŃii părintelui meu, moşteniŃi împărăŃia care vă este pregătită de la facerea lumii’. 
Care şi eu binecredinciosul şi binecinstitorul de Hristos iubitorul şi singur stăpânitorul, Io Radu voivod şi domn, 
fiul preabunului Vlad voivod, din mila lui Dumnezeu şi cu darul lui Dumnezeu, stăpânind şi domnind peste toată 
Ńara Ungro-Vlahiei şi a părŃilor de peste munŃi, Amlaşului şi Făgăraşului herŃeg, care în putere, cu a mea 
bunăvoinŃă şi cu curată şi luminată inimă a domniei mele, a binevoit domnia mea ca să proslăvesc pe Dumnezeu, 
cel ce m-a proslăvit şi m-a înălŃat cu slavă pe scaunul sfânt-răposaŃilor părinŃilor domniei mele; dar şi de aceasta 
şi-a amintit domnia mea: mulŃi împăraŃi au stat în împărăŃia lor dar puŃini au moştenit împărăŃia cerului. Şi de 
aceea şi eu, grăbindu-mă cum numai a cârmui împărăŃia aceasta, ci şi să am grijă pururea de sufletul meu. De 
aceea, am dăruit domnia mea acest întrutotul cinstit şi cu frumoasă faŃă şi preacinstit care este deasupra tuturor 
cinstitelor daruri, acest de faŃă hrisov al domniei mele hramului şi lăcaşului sfântului marelui mucenic al lui 
Hristos, Gheorghie, mănăstirii numită Nucet, pe care a ridicat-o din temelie cinstitul vlastel şi unchi al domniei 
mele Gher-ghina, mare pârcălab şi celui mai cinstit dintre ieromonahi, învăŃătorul turmei cuvântătoare a lui 
Hristos, egumenului Ilarion şi apoi tuturor fraŃilor câŃi sunt întru Hristos în sfânta mănăstire şi care cu el la un loc 
în chip obştesc se trudesc cu dragoste, ca să le fie înzestrarea cu 7 sate, 6 mori, 30 de de sălaşe de Ńigani şi 
jumătate din balta Săltava - de la gură până la Tâmbureşti - pentru că i-a dăruit jupan Gherghina pârcălab sfintei 
mănăstiri, ca să-i fie de ascultare şi de întărire sfintei mănăstiri şi de hrană preacinstiŃilor şi dumnezeieştilor 
călugări care trăiesc în sfânta mănăstire iar lui, părinŃilor şi copiilor lui veşnică pomenire. Cât timp va fi jupan 
Gherghina pârcălab, să-şi stăpânească singur satele şi Ńiganii dăruiŃi sfintei mănăstiri; iar după moartea 
jupanului Gherghina pârcălab, să fie la sfânta mănăstire”. La 3 XII 1507, domnitorul Radu cel Mare a dat 
asigurări de pace saşilor Braşoveni şi că îi apăra de otomani, printr-un act întărit de dregătorii săi în frunte cu 
Gherghina ca martori - ce jură “pe unul Dumnezeu care a făcut cerul şi pământul şi pe Fericita Fecioară Maria 
şi pe Sfânta Cruce” că-l vor respecta, aşa cum se angajase şi domnitorul; în acel tratat cu Ungaria - ultimul 
document în care apare Gherghina - numele său în Latină a fost scris Gyrgina (în acelaşi an, Sibienii l-au scris 
Gergina iar cu 4 ani anterior aceiaşi l-au notat Kyrkyna). Marele pârcălab Gherghina s-a stins în 1508 (în 
acelaşi an cu voivodul Radu cel Mare, nepotul său: unchiul Gherghina de bătrâneŃe şi nepotul de boală). Lăcaşul 
de cult ctitorit de el a suferit în decursul timpului multe renovări şi îmbunătăŃiri, astfel voivodul “Neagoe cu 
multe a înnoit-o şi a prefăcut-o şi prea făcătoarea de minuni icoana Sfântului Mucenic Gheorghe a bătut-o el 
însuşi cu cuişoare, un măr de aur curat împodobit cu mărgăritare şi cu pietre scumpe”, întărindu-i moşiile; de la 
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domnitorul Neagoe (fiul marelui vornic Pârvu Craiovescu, fost cumnat al ctitorului, fiind fratele văduvei lui), 
căsătorit cu domniŃa Sârbă Despina Brancovici - sora Elenei Brancovici, soŃia voivodului Petru Rareş al 
Moldovei 1483 - 1546 / fiu al lui Ştefan cel Mare - au rămas faimoasele sale învăŃături către fiul Teodosie, scrise 
cu duh. Dintre fiicele Despinei cu Neagoe (fostul cumnat al lui Gherghina), 2 s-au măritat cu voivozi: Ruxandra 
cu Radu de la AfumaŃi - nepotul lui Gherghina, devenit astfel ginerele voivodului Neagoe Basarab - iar Stanca 
cu voivodul ŞtefăniŃă / nepotul voivodului Ştefan cel Mare şi al Gherganei VoichiŃa (care a domnit în Moldova 
timp de un deceniu, până când a fost otrăvit de acea soŃie, în 14 I 1527). La începutul secolului XVII, Nucetul a 
fost închinat Mănăstirii Duşca din Trikala. 
 

 
Ctitorii Mănăstirii Nucet 

 
Aromânul Victor Eftimiu 1889 - 1972 a compus poezia “Sărbătoarea Vinului”: 

“Astăzi prăznuim cu cinste, după datina străbună, 
Ziua Vinului - licoarea cea mai veche şi mai bună 
Zămislită din pământul, frământat de-atâŃi români 

În podgoriile noastre renumite din străbuni. 
Au băut din vinul nostru, pe la hanuri din răscruci, 
Căpitani şi jupâniŃe, boieri vechi, clăcaşi, haiduci... 

L-au băut la zi de nuntă, pe sub înflorite porŃi 
Şi-au slăvit, vărsând paharul, pomenirea celor morŃi. 
Doamna Neaga şi coconii pârcălabului Gherghina, 

StareŃii şi negustorii, cei veniŃi de la Ianina, 
Însuşi Voivodul Ńării Neagoe-cel-ziditor 

Bea din vinul fără seamăn al Topolovenilor! 
Sus ulcica, sus paharul! După legea strămoşească. 

Ne-au adus romanii apă: Dumnezeu să ne ferească! 
Astăzi însă cu romanii Ńi-ar fi greu să te împaci; 

Ziua Vinului e astăzi. Noi slăvim străbunii daci!” 
În 2007, Camelia Firică de la Universitatea din Zagreb / CroaŃia prin studiul “Onomastica românească. 

Probleme teoretice privind categoriile antroponimice: porecle şi supranume” a consemnat că “Numele de familie 
româneşti sunt masculine, invariabile ca gen la nivelul limbii literare dar există şi nume de familie cu formă de 
feminin, care la origine sunt matrimonice, indicând descendenŃa pe linie maternă. Faptul că la desemnarea 
urmaşilor s-a pornit de la numele mamei se explică, în general, fie prin importanŃa mai mare a femeii în anumite 
situaŃii, fie prin caracterul mai puternic, distinctiv al numelui acesteia (dacă tatăl avea un nume obişnuit iar 
mama avea un nume mai puŃin obişnuit, acesta era de preferat pentru individualizarea copiilor). Astfel de 
denumiri au devenit matrimonice şi s-au fixat ca nume de familie ereditare pentru toate tipurile de antroponime 
individuale feminine, ca numele de botez Gherghina. În antroponimie sunt numeroase formele deviate de la 
numele soŃului, cu sufixe”.  
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Ghergani 
 

 
Ghergani în centrul hărŃii 

 
Alt fecior al lui Zorza / Gorga - stolnicul voivodului Mircea cel Bătrân - a fost Gherg’ka, scris de unii 

şi Gherghe ori Gheorghe, cămăraşul / adică “Las(cărul)” voivodului Vlad Dracul / fiu al domnitorului Mircea 
cel Bătrân; împreună cu tatăl său Gorga, mezinul Gherg-ka s-a stabilit în Ghergani şi era frate cu Gherghina I 
din GherghiŃa (care întâi a fost paharnicul lui Mircea cel Bătrân şi apoi logofătul fiului aceluia, Radu “Chelu”, 
Gherghina I fiind tatăl celui care a devenit marele pârcălab Gherghina II).  
 

 
Şuli Ghergu 

 
E interesant că în anul 1431, judele / primarul Braşovului era Şuli Ghergu / Gherghe, după cum i se 

adresa din Târgovişte Coica, logofătul voivodului Dan II 1422 - 1431 / fiul fratelui lui Mircea cel Bătrân (pe 
atunci voivodul łării Româneşti stăpânea şi peste łinutul Făgăraşului): “FraŃilor mei mari, judeŃului din Braşov 
Şuli Ghergu şi tuturor pârgarilor, dragă heretisire (salutare) de la fratele vostru mai mic, logofătul Coico. Şi aşa 
să ştiŃi că în mare grijă m-aŃi adus dar cu ajutorul lui Dumnezeu v-am isprăvit treaba cum v-a plăcut; însă îmi 
pare rău de voi, căci şi mai înainte l-am crezut pe Hana şi pe cancelăraşul vostru Linard / Leonard şi le-am dat 
cartea (scrisoarea). Mi-au spus că-mi vor aduce tot ce este al meu şi că-mi vor aduce şi un dar; ei au venit şi nu 
mi-au adus nimic. Şi iarăşi au venit şi le-am făcut o altă scrisoare, cum a fost voia voastră. Şi am lăsat la omenia 
voastră şi pe seama lui Hana şi a cancelăraşului; ei vă vor spune iar voi să faceŃi cum trebuie. Dumnezeu să vă 
bucure”. E de ştiut că în Evul Mediu şulariul - aşa după cum era intitulat judeŃul Ghergu - era meşterul care 
cosea cu împunsături rare / însăila cu o sulă părŃile componente ale hainelor (în 20 VIII 1484 la Braşov încă 
exista Kirka, după cum a scris vornicul voivodului Vlad Călugărul: “...de la Kirka nu m-aŃi lăsat să iau, ci mă 
trimiteŃi să mă judece burgărmeşterul de la Sibiu” iar în timpul voivodului Radu Paisie în Braşov exista 
“Gherghe dohtorul, de care mult are trebuinŃă domnia”).  

 

 
Io jupan Gherg’k Las(cără) 

 
În 1437, Gherg-ka / Gherghe a fost intendendul voivodului Vlad Dracul 1390 - 1447 / fiu al lui Mircea 

cel Bătrân, care a domnit în łara Românească timp de un deceniu, începând din 1436; îndatoririle intendendului 
voivodului erau de protecŃie a aceluia - în limbajul vremii denumit “lascăr” / funcŃia fiind de cămăraş - adică 
îngrijea de odăile domneşti (inclusiv de dormitorul domnitorului), împreună cu cămările de aprovizionare. 
Cămăraşul Gherghe s-a adresat atunci pârgarilor din Braşov cu 2 documente, apreciate în 1905 de 
academicianul Ioan Bogdan în lucrarea “RelaŃiile łării Româneşti cu Braşovul şi cu łara Ungurească” ca 
“remarcabile prin frumuseŃea şi regularitatea scrisului”, semnate “Io, jupan Gherghe Las(căru)”: “IubiŃilor şi 
fraŃilor mei, pârgarilor din Braşov tuturor şi jupanului Iacov, judeŃului; fraŃilor mei, ştiŃi bine cum am vorbit cu 
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voi la Târgovişte şi înaintea jupanului (Albu): aŃi luat asupra capului vostru să vie sluga lui Gherghe şi să-i dăm 
tot. V-am dat pe sluga mea Martin cu voi şi i-am dat slugii mele Martin 1000 de florini ca să plătească arvuna. El 
a mers cu voi şi mi-a trimis numai 14 măji şi jumătate de aramă şi 2 poveri de fier, una de oŃel şi ceva ovăz. Şi 
am întrebat pe cărăuşi şi pe Haneş de Martin: unde este Martin? Ei mi-au răspuns: Martin a rămas să vie cu 
cealalaltă marfă. Şi mi-a zis prin Haneş: dacă pofteşti, trimite-mi cu Haneş alŃi bani, că mai este aici aramă, s-o 
cumpăr. Şi am trimis cu Haneş 10000 de florini şi 9 măji de ceară şi i-am spus lui Haneş: îŃi dau aceşti bani pe 
mână şi fă ce ştii iar Martin să vie degrabă la mine cu ce are gata. Şi i-am dat lui Haneş o slugă de-a mea, să 
meargă la Braşov şi să-mi cumpere pânză, fier, oŃel şi una-alta ce-mi trebuie, cu alŃi bani. Şi s-a dus sluga mea şi 
mi-a cumpărat de toate câte i-am spus şi stă în casa lui Haneş cenuşarul. Şi am venit să încarc marfa şi veni 
Dabija feciorul - sluga jupanului Radu - la mine şi-mi spuse că tot ce a cumpărat stă în casa lui Haneş, acum 
cenuşar la rectorul Os şi-i este acum şi stupar. Stau şi cei 10000 de florini şi cele 9 măji de ceară pe care i le-am 
dat cu mâinile mele; iar la sluga mea Martin, care a zis că i-a fost dator, 7500. Şi altfel nu este. Vă rog deci, 
dacă-mi sunteŃi fraŃi, să nu mai avem multe vorbe. De nu va veni sluga mea şi nu-mi va aduna avutul, să vă 
povăŃuiască Dumnezeu şi să mi-l legaŃi şi să mi-l trimiteŃi. Iar pe Haneş să-l strâmtoraŃi să-mi dea avutul; 
trimiteŃi-mi măcar atât cât este: mult, puŃin. Şi să n-am mai multe vorbe. Şi v-am scris, ca să nu ziceŃi mâine-
poimâine: nu ne-ai scris şi nu ştim nimic de asta. Căci avutul voivodului n-are să se piardă, ci va avea numai 
întârziere, până ce mă voi duce la voivod şi-şi va cere şi-şi va lua el însuşi ce este al său; atunci să nu vă supăraŃi, 
căci şi eu sunt supărat. Dumnezeu să fie cu voi. De la Gherghe Las(căr)”. După un timp - în acelaşi an 1437 - 
Gherghe a mai trimis pârgarilor Braşovului (pe acelaşi tip de hârtie ca al scrisorilor voivodului Vlad Dracul): 
“Dragi iubiŃilor mei fraŃi şi prieteni, pârgarilor Braşoveni, de la Gherghi Lascăru: FraŃilor, voi ştiŃi bine cum am 
vorbit şi am întocmit înaintea jupanului Albu dar de la voi n-am văzut încă nimic; v-am scris şi v-am trimis şi 
vorbă, însă de la voi nu văd nici o vorbă. Acum a venit Haneş la mine şi-mi spune că are aramă, postav şi ceară. 
Deci vă rog: sloboziŃi-mi ceara, ca să se vândă, să-mi cumpere şi să-mi aducă ce-mi trebuie. Şi vă mai rog să 
trimiteŃi oameni de-ai voştri să-mi aducă marfa, precum am vorbit cu voi şi înaintea jupanului Albu. Iar dacă nu 
vreŃi să vă ŃineŃi de vorbele voastre, iată are să vie Haneş acolo şi are să năimească oameni şi ei o să-mi aducă 
marfa, pe răspunderea mea. Şi mai este acolo altă aramă la Ivan, cel ce e dator feciorului lui Martin. S-o dea să 
mi-o aducă şi pe aceea; şi să stăruiŃi s-o dea. Se află acolo sluga mea Martin şi la el sunt 7500 de florini; siliŃi-l 
să-mi aducă avutul. Iar dacă nu vrea să vie, trimiteŃi-l la mine şi fără voia lui. Altfel să nu faceŃi. Iar dacă nu-mi 
trimiteŃi nici avutul, nici omul, să ştiŃi că nu voi lăsa să se piardă avutul meu. Asta s-o ştiŃi. Şi Dumnezeu să vă 
bucure”.  

Urmaşii lui Gherg’k / Gherg-ka din Ghergani - fiul lui Zorza / Gorga - au fost comercianŃi, preoŃi 
(mai ales deoarece la sfârşitul domniei voivodului Mircea cel Bătrân ramurile Gherghe / Gherghi au fost 
apropiate de mănăstirile importante de pe atunci), ş.a. Un exemplu economic a fost negustorul Kirka trimis de 
voivodul Vlad Călugărul - cumnat cu Gherghina - la Sibiu (după cum reiese din scrisoarea voivodului de la 18 I 
1492 către Sibieni) iar un exemplu ortodox l-a constituit nepotul cămăraşului Gherg-ka din Ghergani - al lui 
Vlad Dracul - ce a fost bunicul preotului Ştefan Gherga, care după ce a renovat mai multe biserici în łinutul 
HaŃegului, s-a stabilit în Banat, la Lugoj. 
 

 
Gorga în 1494 

 
În 10 II 1494, voivodul Vlad Călugărul a întărit pe un pergament hotărârea lui Gorga de a lăsa, după 

moartea lui, fiicei sale Stana jumătate din moşia Bădeani (azi Pietroasa de Jos din judeŃul Buzău) iar nepoŃilor săi 
Vlad spătar şi Fârcea cealalaltă jumătate: “Din mila lui Dumnezeu, Io Vlad voivod şi domn a toată Ńara 
UngroVlahiei, fiul marelui Vlad voivod: Dă domnia mea această poruncă a domniei mele dregătorului din casa 
domniei mele, jupanului Vlad spătar şi fratelui său jupan Fârcea, cu fiii săi şi unchiului lor Gorga cu fiica sa 
Stana, cu fiii ei, ca să le fie în Bădeani oricât este partea lui Gorga, pentru că a venit Gorga înaintea domniei 
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mele de a aşezat pe nepoŃii săi, jupanul Vlad spătar şi jupanul Fârcea şi pe fiica lui Gorga, Stana, peste ocina sa, 
peste cât are în Bădeani, ca să fie fraŃi nedespărŃiŃi, cât vor trăi. Dar cât va fi Gorga viu, singur să-şi stăpânească 
acea ocină iar după moartea lui Gorga, să fie jupanul Vlad spătar şi fratele său jupan Fârcea peste jumătate din 
acea ocină - care este mai sus-scrisă - iar fiica lui Gorga, Stana, să fie singură peste cealalaltă jumătate. Şi 
domniei mele i-au dat un cal. De aceea, l-am dat şi domnia mea, ca să le fie de ocină şi de ohabă, lor, fiilor lor, 
nepoŃilor şi strănepoŃilor. Şi oricui dintre dânşii i s-ar întâmpla mai înainte moarte, la dânşii prădalica să nu fie, 
ci să fie ocina celor rămaşi. Şi de nimeni neatins, după spusa domniei mele. Martori: jupan Drăghici mare vornic, 
jupan Cârstian fost vornic, jupan Staico logofăt, jupan Teodor vistier, Danciu comis, Stroe spătar, Dumitru 
paharnic, Albu stolnic şi Radu stratornic. Scris în cetatea Bucureşti, luna februarie 10 zile, în anul 7002. Io Vlad 
voivod, din mila lui Dumnezeu, domn”.  

Ghergani (“moşia părintească” Gherga) 25,43 lat. N, 44,38 long. E, a fost un loc pentru Gherga în 
łara Românească mai tihnit decât GherghiŃa (Biserica Sfânta Treime din Ghergani a fost construită de zid în 
1830 de Dimitrie Ghica iar gara sa a fost construită în 1872 de Ion Ghica). Aşezarea Ghergani, aflată la 
jumătatea distanŃei dintre Târgovişte, fosta capitală a łării Româneşti şi Bucureşti, actuala capitală Română, a 
apărut în legătură cu descendenŃii stolnicului Zorza / Gorga a lui Mircea cel Bătrân, anume preoŃii Gherga de la 
poalele pline de viŃă-de-vie ale Mănăstirii Dealu - unii Gherga au activat bisericesc şi acolo - ce exista în 17 XI 
1431 (când a primit ca danie 2 sate, Alexeni 44,40 lat. N, 26,42 long. E / judeŃul IalomiŃa şi Răzvad 44,56 lat. N, 
25,32 long. E / judeŃul DâmboviŃa, pentru pomenirea ctitorului Mircea cel Bătrân): la 28 III 1451, domnitorul 
łării Româneşti Vladislav II a întărit Mănăstirea Dealu cu alte sate şi cu Muntele Bratei din Bucegi (nepot al 
voivodului Mircea cel Bătrân şi mort la 20 VIII 1456, el a fost îngropat la Mănăstirea Dealu, cu piatră de 
mormânt pusă la începutul secolului următor de către Craioveşti - pe care i-a făcut vlasteli / importanŃi 
dregători).  

 

 
Mănăstirea Dealu 

 
Prima construcŃie a Mănăstirii Dealu a dispărut - şi cum acolo la sfârşitul secolului XV era reşedinŃa 

Mitropoliei łării Româneşti - între 26 VIII 1499 şi 4 XII 1501 a fost înlocuită cu alta: fiul Gherganei Rada - 
respectiv nepotul marelui pârcălab Gherghina - voivodul Radu cel Mare “a început să zidească şi să înnoiască şi 
din temelie a ridicat cu toate bunătăŃile şi cu mare frumuseŃe a înfrumuseŃat acest hram” (splendida biserică e cea 
mai frumoasă din câte se înălŃaseră până atunci în łara Românească, lăcaşul constituind o capodoperă a 
arhitecturii religioase - cu premiera celor 2 turle pe pronaos); domnitorul a fost îngropat acolo în 1508 iar 
mitropolitul său Gheorghe Brancovici - călugărit Maxim - s-a retras ca mitropolitul Sremiei / Serbia (de aceea, 
acolo în 1512 voivodul Neagoe Basarab, însurat din 1505 cu Despina Brancovici - nepoata lui Maxim / după 
fratele lui, Iovan - a ctitorit Biserica Buna Vestire, la Mănăstirea Cruşedol 45,07 lat. N, 19,56 long. E). În 1508 
la Mănăstirea Dealu a fost tipărită prima carte din România şi tot de acolo sunt şi primele xilogravuri Româneşti 
(influenŃele Sârbe erau încă majore atât în construcŃiile bisericeşti, cât şi în publicaŃii). Pe atunci, în marile 
mănăstiri se concentra viaŃa culturală a Ńării. CărŃile apărute la Mănăstirea Dealu (au fost activi călugărul 
Aromân Macarie, ajuns acolo de teama otomanilor, el fiind din Bosnia, proprietarul primei tipografii din 
MunteNegru / care după ce a lucrat Octoihul la 1494 în localitatea Sârbă Obod a trudit pentru Români la 
Liturghier în 1507, la Octoih în 1510 şi Evangheliar în 1512, localnicul diacon Coresi / stabilit din 1559 la 
Braşov, Udrişte Năsturel 1596 - 1659 / cumnat al lui Matei Basarab, Antim caligraful care a activat în timpul 
aceluiaşi voivod şi alŃii) constituie nu doar forme unice ale unui model editorial, ci şi expresia perfectă a unui 
concept ideologic specific, prin care Mănăstirea Dealu îşi asuma rolul de important centru cultural SE European, 
loc de apariŃie a cărŃilor necesare creştinilor din Imperiul Otoman, punct de maximă concentrare a valorilor 
cărturăreşti. În 13 XII 1514, voivodul Neagoe Basarab s-a remarcat din Târgovişte prin oferirea unor întăriri şi 
scutiri Mănăstirii Dealu (în 14 VI 1521, un document îl menŃiona pe ispravnicul - adică dregătorul care ducea la 
îndeplinire porunca domnească - Gherghe vistier, al lui): 
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Ispravnicul Gherghe vistier 

 
În 24 X 1535, voivodul Radu Paisie l-a menŃionat într-un document emis din Bucureşti pe spătarul 

Gherghi: 
 

 
Gherghi spătar 

 
În 20 II 1542, din Curtea de Argeş - după ce a scris pe hârtie - Gherghi a semnat simplu, înaintea rudei 

sale, voivodul Radu Paisie / fiul voivodului Radu cel Mare (la fel a fost şi pe un document anterior emis în acel 
an, tot de acolo): 

 

 
Gherghi 
 

În 1545, marele comis Gherghe / Gherghi a figurat ca martor în Bucureşti pe documente emise de 
voivodul Mircea Ciobanul (ca de exemplu în cele din 27 V, 30 V, 1 VI, etc. el fiind şi peste 2 ani cu aceeaşi 
funcŃie acolo: 
 

 
Gherghe mare comis 

 
În 11 I 1547, 30 IV 1547, 8 şi 18 V 1547, 1, 5, 6, 19, 20 şi 30 VI 1547, 1 VII 1547, 9, 21 şi 27 VIII 

1547, 20 IX 1547, 11 IX 1551, etc. martorul pe documentele semnate de acelaşi voivod Mircea Ciobanul a fost 
jupanul Gherghe, mare vistier: 
 

 
Jupan Gherghe mare vistier 

 
E curios că în documentele din 23 V 1546, 22 VI 1546, 5 VII 1546, 26 IV 1547, 25 VI şi 2 VII 1547, 

toate semnate de voivodul Mircea Ciobanul, funcŃiile dregătorilor Gherghe şi Chirca au fost că Gherghe era 
comis iar Chirca era mare vistier / în 16 X 1544, Chirca era vornicul voivodului Radu Paisie (e posibil că 
Gherghe şi Chirca erau fraŃi, atât datorită asemănării numelor, cât şi datorită rocadei funcŃiilor; de exemplu, 
marele vistier al łării Româneşti în 1 VII 1547 era Gherghe iar a doua zi a fost Chirca / celălalt figurând în 
documentele CurŃii cu cealalaltă dregătorie). 

În 19 VIII 1547 şi 5 III 1549, actele din Bucureşti ale voivodului Mircea Ciobanul au fost scrise de 
secretarul cancelariei domneşti, Gherghe: 
 

 
Gherghe grămătic 

 
În 10 IV 1550, un document scris de logofătul Gherghi a fost semnat de voivodul Mircea Ciobanul: 

 

 
Gherghi logofăt 
 

În 6 V 1552 - pe când domnea voivodul Mircea Ciobanul - Gherghi a fost martorul unei donaŃii la 
Mănăstirea Argeş. După 2 decenii şi-a făcut apariŃia într-un pergament “Gherghe copilul, care am scris în 
cetatea de scaun Bucureşti, luna mai, 22 de zile, anul 7080 (1572). Io Alexandru voivod, din mila lui Dumnezeu, 
domn”: 
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Gherghe copilul 

 
El - notat şi Gherghie - a continuat cu un alt pergament, ce se încheia: “Şi eu Gherghe diac mic, care 

am scris în cetatea numită Bucureşti, luna decembrie 1 zi iar de la Adam până acum, cursul anilor, în anul 7081. 
Io Alexandru voivod, din mila lui Dumnezeu, domn” (diacul era scriitor de cancelarie şi slujbaş al visteriei): 
 

 
Gherghe mic diac 

 
În 14 V 1573 - pe când domnea voivodul Alexandru Mircea - logofătul Gherghe a scris în scaunul 

oraşului Bucureşti un izvod “pe limba rumânească de pe uricul slovenesc al lui Lupu, dascălul slovenesc de la 
Şcoala Domnească din Bucureşti”. În 11 VIII 1575, Gherghe a scris în Bucureşti un pergament despre 
proprietăŃile vistierului Gherghe (el a mai scris acte în 29 VIII, 1 IX, etc). După 1647 (când la Mănăstirea Dealu 
a fost scoasă lucrarea “ImitaŃia lui Cristos”) tipografia s-a mutat definitiv la Târgovişte; voivodul Matei Basarab 
i-a dăruit o cruce în 1648, păstrată azi ca de mare preŃ în zestrea mănăstirii iar în 1655, orăşenii din Târgovişte s-
au judecat cu Mănăstirea Dealu pentru “vinăriciul” / zeciuiala de pe Dealul Voivozilor şi au pierdut, căci nu era 
proprietatea capitalei (“virtuoşii băutori” de acolo au încercat să ia atunci ceea ce a fost şi a Gherganilor, însă n-
au putut). Alte oase domneşti odihnesc la Mănăstirea Dealu: sora lui Radu cel Mare / doamna Caplea +1511, 
fratele vitreg al lui Radu cel Mare / domnitorul VlăduŃ +1512, fiul lui Radu cel Mare / domnitorul Bădica +1524, 
fiul lui Bădica / domnitorul Vlad +1532, nepotul lui Radu cel Mare / Pătraşcu +1557, ş.a. E de ştiut că un 
document din 19 VIII 1537 l-a indicat pe Gherghe ca medicul voivodului Radu Paisie (nepot al lui Gherghina, 
căci era fiul lui Radu cel Mare), care l-a îngrijit pe prinŃul Marcu, băiatul voivodului şi în 1543, când a fost 
chemat din Braşov “Gherghe vraciul, cu ierburi de leac, de toate bolile, în grabă, poate îl va tămădui”; fratele 
aceluia, Pătraşcu cel Bun, a domnit apoi în łara Românească. La Mănăstirea Dealu a fost trimis de către Giorgio 
Basta capul lui Mihai Viteazu (ucis pe Câmpia Turzii 46,32 lat. N, 23,52 long. E), ca să-i convingă pe cei rămaşi 
fideli de sfârşitul aceluia, inscripŃia săpată pe lespede fiind “Aici zace cinstitul şi răposatul cap al creştinului 
Mihai, marele voivod, ce a fost domnul łării Româneşti, Ardealului şi Moldovei; cinstitul trup zace în Câmpia 
Turdei. Şi când l-au ucis nemŃii a fost 1601, în 8 VIII. Această piatră a pus-o jupanul Radu Buzescu”. E de 
remarcat la denumirea jupânului de “jupan” că nu doar rimează cu “şaman”, ci conform filologului Aromân 
Sextil Puşcariu 1877 - 1948 a şi fost provenienŃa sa Avară (e de reŃinut că în Dobrogea exista în 992 jupanul 
Gheorghe).  
 

 
Steagul Avarilor Caucazieni 

 
Mihai Viteazu şi-a început cariera la 5 ani după nunta cu Ghergana Stanca, când avea 30 de ani, 

devenind stolnic la curtea voivodului Mihnea 1564 - 1601 / fiul lui Alexandru Mircea 1529 - 1577, apoi ban al 
MehedinŃului, între Banat şi Bănie / adică Oltenia (în N Dunării s-a preluat vechea denumire a conducătorului 
din Balcani, care se numea “ban” - unde s-a folosit din 945 / în CroaŃia, aşa cum la miazănoapte era “pan”, în 
răsărit se folosea “han” ori în Extremul Orient se chema “san”). Homer a arătat că Pan era fiul lui Hermes iar 
Diodor Sicul 1:25 a scris că pentru Osiris se folosea şi apelativul Pan; demnitatea cea mai înaltă în Cumae / S 
Italiei - după cum a consemnat şi Eschil - era “banus” (la Frigieni “baal” însemna rege), Alanii folosind când au 
fost la Dunăre, după cum a consemnat Iornandes, termenul “banus” pentru conducător; în aceeaşi succesiune, cel 
mai vechi titlu al domnitorilor Români a fost cel de “ban”, Nordicii preluând pentru liderii lor pe cel iniŃial, de 
“pan”. 

FraŃii Buzea / Buzeşti au fost cei mai apropiaŃi boieri ai domnitorului Mihai Viteazu; mezinul Stroe era 
însurat cu verişoara Sima, fiica logofătului Gherghe / Gherghia - ulterior ştiut şi ca “popa Gherghe” - rămasă 
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în legendă că aflată la cula lor din actuala localitate Strejeşti 44,32 lat. N, 24,16 long. E / judeŃul Olt, când 
bărbatul ei era plecat la război (el a fost propus ca urmaşul voivodului Mihai Viteazu, însă a refuzat), a ridicat 
Ńăranii la luptă împotriva otomanilor, reuşind sub conducerea ei să-i fugărească până la Dunăre. În timpul celei 
de-a doua domnii a voivodului Mihnea Turcitul 1585 - 1591, Gherghina / notat şi Gherghe a fost şeful 
magistraturii în Târgovişte (confirmat de exemplu ca jude în documente din 12 VI 1586 şi 9 IV 1588, ceea ce era 
asimilat ca primarul capitalei łării Româneşti); apoi, faŃă de acelaşi voivod, Gherghe a devenit mare postelnic 
(adică dregătorul cel mai apropiat de persoana domnitorului, putând intra în iatacul lui şi nechemat), cu 
atribuŃiile de a introduce soliile şi pe cei veniŃi în audienŃă. Mihnea Turcitul a întărit o ocină la Călineşti, 
documentul încheindu-se cu “Iată martorii puşi de domnia mea: jupan Mitrea mare vornic, jupan Pârvu mare 
logofăt, Andrei vistier, Pătru spătar, Radu comis, Vlad paharnic, ispravnic Mitrea şi Gherghe mare postelnic. Şi 
eu, Gherghe cel care am scris, eu Gherghe în luna iunie, ziua 29, anul de la facerea lumii până la această scriere 
7098 (1590). Io Mihnea voivod, din mila lui Dumnezeu domn”: 
 

 
 

În anul următor, la 14 I 1591, voivodul Mihnea Turcitul a întărit averile din Poenărei / în comuna Corbi, 
lângă Jgheaburi, afirmând “Iată martorii puşi de domnia mea: jupan Mitrea mare vornic, jupan Pârvu mare 
logofăt, Pătru spătar, Andrei vistier, Radu comis, Mihai stolnic, Vlad paharnic şi jupan Gherghe mare postelnic” 
(stolnicul Mihai menŃionat în acel document - coleg la curte cu marele postelnic Gherghe - a devenit apoi 
“Viteazu” în urma domniei sale de 8 ani, când a reuşit prima unire a teritoriile locuite de Români din N Dunării). 
 

 
 

E de ştiut că marele postelnic Gherghe a semnat şi hrisovul domnesc din 22 I 1591 privind stăpânirea 
moşiei Grădiştea din Vale. Gherga-nii rămaşi în łara Românească - după mutarea în Banat a celor care au 
decis aşa - şi-au păstrat demnităŃile de dregători la Curtea Domnească şi în cursul secolului XVII, prezenŃa lor 
fiind necesară diverşilor voivozi. Astfel, în “Istoria fondării oraşului Bucureşti”, Dumitru Papazoglu în 1874 a 
indicat că vornicul Gherghina a întemeiat în 1589 - când domnea Mihnea Turcitul - Nucetul lângă Mănăstirea 
Nucet (vornicul era mare dregător, însărcinat cu supravegherea curŃii domneşti şi conducea treburile interne ale 
Ńării, fiind locŃiitorul voivodului în acele probleme, având rangul de ministru); în 1899, istoricul George Lecca în 
“Familiile boiereşti române - istoric şi genealogie (după izvoare autentice)” a scris: “Gherghina a fondat din 
temelie şi a înzestrat cu mare avere Mănăstirea Nucetul din DâmboviŃa, care a rămas ca ctitorească a posterităŃii 
Bălenilor, fiind întemeiată de neamul lor” (din marele pârcălab Gherghina, “om foarte bogat” la începutul 
secolului XVI, s-a tras - pe linie feminină - şi Gherghe banul din secolul XVII, strămoş al boierilor Băleni). 
Grămăticul - secretarul cancelariei - Gherghe a scris acte domneşti pentru voivodul Mihai Viteazu în 8 III 1594, 
15 V 1594, 11 I 1597, 3 II 1597, 18 I 1598, 16 V 1600, 15 şi 16 VI 1600, etc.; în 31 X 1594, jupanul Gherguş 
era mare postelnic al voivodului Mihai Viteazu: 
 

 
Jupan Gherguş, mare postelnic 

 
Dintre fraŃii Simei, unii au avut demnităŃi, ca de exemplu Chirca, devenit comis şi apoi paharnic / a 

trăit până în 16 III 1639 (tatălui lor - preotul Gherghe - iniŃial i se mai spunea şi Gheorghe “Pribeagul” / căci 
tânăr fiind, a călătorit mult, îndeosebi în Ardeal). Ghergana Sima a scris pe mormântul soŃului ei, decedat în 2 X 
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1602, ca urmare a unei lupte cu Tătarii: “Această piatră e pe groapa jupanului Stroe Buzescu, care a fost stolnic 
la Mihai Vodă şi a fost în toate războaiele dimpreună cu domnul său ca o slugă credincioasă, la războiul dintâi 
dobândind rana la mâna stângă de la turci şi la războiul de la Giurgiu, când se lovi cu hanul, se răni la ochi de 
săgeată. Şi-a slujit Stroe lui Mihai Vodă până pieri”; verii Sima şi Stroe n-au avut urmaşi şi sunt îngropaŃi 
alături, în Biserica Stăneşti 44,49 lat. N, 24,03 long. E / judeŃul Vâlcea (au fost portretizaŃi în pronaosul Bisericii 
Sf. Nicolae de la Mănăstirea Căluiu 44,25 lat. N, 24,05 long. E / judeŃul Olt, ctitoria Buzeştilor):  
 

 
Stroe şi Sima 

 
În łara Românească a secolului XVI, numele Zorza şi Gherghina au început să fie des folosite pentru 

femei iar Gherghe / Gherghi şi de Români, Evrei, łigani, ş.a. Documentele de cancelarie ale łării Româneşti 
menŃionează un act prin care voivodul Radu Şerban a întărit moşia Crăgueşti 44,45 lat. N, 22,46 long. E / judeŃul 
MehedinŃi: “Scris de Gherghe în scaunul oraşului Târgovişte, în luna octombrie, ziua 28, de la curgerea anilor 
până aici 7113” (1605). În 22 I 1612, într-o scrisoare trimisă de voivodul Transilvaniei către Radu Şerban, a 
apărut numele de Georgio armaşul (Gherghe a fost mare armaş în timpul domniei lui Radu Şerban, adică 
dregătorul domnesc însărcinat cu paza temniŃelor); în 24 I 1618, voivodul Alexandru Iliaş a întărit o ocină 
armaşului Gherghe în Căscioarele şi apoi i s-a făcut dreptate cu cei din Blagodeşti care contestau dependenŃa de 
el - căci Gherghe locuia în Drăgoeşti 44,58 lat. N, 25,17 long. E / judeŃul DâmboviŃa, loc de unde a fost soŃia lui 
Gherghe Pribeagul / care a avut-o ca fiică pe Sima, căsătorită cu Stroe Buzescu - actele din 28 I 1618, 21 IX 
1618 şi 20 VIII 1619 arătând că aceia apoi şi-au pierdut chiar libertatea (fostul mare armaş ştia şi Latineşte, căci 
în 1626 s-a semnat pe un act ca Georgis). În 7 IV 1613, când domnea Radu Mihnea 1586 - 1626 (fiul lui Mihnea 
Turcitul), acela din Târgovişte a emis un act prin care întărea localnicului Gherghina stăpânirea peste moşia 
Băjeşti 45,02 lat. N, 24,56 long. E / judeŃul Argeş iar în acelaşi an, voivodul a dăruit clucerului Gherghe moşia 
Siliştioara (azi cartier al oraşului Corabia 43,46 lat. N, 24,30 long. E / judeŃul Olt). La 2 VI 1613 logofătul Vâlcu 
din Bârza 44,20 lat. N, 24,47 long. E / judeŃul Olt a vândut o ocină în Dreveşti: “Mărturie au pus Raică din 
Rotunda, Stanciu din Ciuperceani, popa Gherghe şi încă mulŃi megieşi”. În 15 III 1615, voivodul Radu Mihnea 
a întărit jupaniŃei Boloşina satul Vâlsăneşti 45,11 lat. N, 24,48 long. E: “Martori sunt jupan Ianachi mare ban, 
jupan Vintilă mare logofăt, Deadiu vistier, Leca spătar, Bratu comis, Mihalachi stolnic, Lupu paharnic, jupan 
Bărnat mare postelnic şi jupan Gherghe mare vornic” (în 14 VII din acelaşi an, într-un alt manuscris din 
Târgovişte, marele ban al Craiovei e notat Ianache, marele vistier e Dediu, marele comis e BraŃul, marele stolnic 
e Mihalache, marele paharnic e Lupul şi jupanul mare vornic e notat Gheorghe). În 15 I 1618, negustorul 
Gherghe din Câmpulung Muscel 45,16 lat. N, 25,03 long. E a cumpărat via şi delniŃele cu Rumâni de la 
Călineşti. În Târgovişte - capitala łării Româneşti - şeful magistraturii (adică primarul) a fost judeŃul / judele 
Gherghi / Gherga între 1620 şi 1629, care personal a emis unele documente, ca de exemplu cele din 4 IV 1620, 
31 VII 1626, 20 IV 1627, etc. (în 1 VIII 1626 dar şi anul următor acolo Gherghe era postelnic); în 1627, 
“judeŃul Râmnicului” / Vâlcea era Gherghe. La Târgu Jiu 45,02 lat. N, 23,16 long. E / judeŃul Gorj, în 3 III 1626 
atât pârcălabul, cât şi postelnicul, erau Gherghe; în Bucureşti, la 12 V 1626, grămăticul voivodului a fost 
Gherghe (pe atunci, în Bucureşti exista “mahalaua popii Gherghe”) iar în 8 I 1627, jupanul Gherghi era marele 
ban al Craiovei. Voivodul Alexandru Coconul 1611 - 1632 - fiul lui Radu Mihnea - în 30 VI 1625 îl avea pe 
Gherghe ca mare paharnic. În 23 V 1630, târgul Buzăului 45,09 lat. N, 26,49 long. E îl avea ca jude pe 
Gherghi. În 15 V 1631, Verneşti 45,13 lat. N, 26,44 long. E / judeŃul Buzău îl avea pe popa Gherghe iar printre 
martorii tranzacŃiilor aceluia pentru voivod - pe atunci conducea Leon Tomşa - a fost jupan Gherghe mare 
stolnic. “Carta de libertăŃi” de la Bucureşti din 15 VII 1631 a fost semnată şi de jupan Gherghe mare stolnic - 
care a mai semnat un act în 17 VIII în acelaşi an - într-un hrisov din 20 IV 1632 despre iertarea de dări a 
mănăstirilor din łara Românească fiind consemnat jupanul Gherghe mare clucer (adică boierul dregător care 
răspundea de depozitele domneşti) iar în 6 XII 1632 “jupanul Gherghe logofăt” a fost martorul voivodului Matei 
Basarab la clarificarea raporturilor Mănăstirii Argeş cu Corbii de Piatră / Jgheaburi; e de observat că în 1632, 
Bucureştiul era cârmuit de Gherghe judeŃul iar în 1666, de Gherghina judeŃul. În 21 I 1635 într-un document a 
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fost amintit paharnicul Chirca / fiul lui Gherghe “Pribeagul”, însurat cu Despa din Runcu 45,11 lat. N, 25,23 
long. E / judeŃul DâmboviŃa (nepoata marelui ban Dobromir): altă căsătorie între veri. În 22 V 1636, popa 
Gherghe - care avea deja moşia Verneşti - a mai achiziŃionat şi moşia MeiuŃeşti din apropiere, pentru feciorii 
săi. Un document din 11 VII 1637 l-a menŃionat pe vistierul Gherghe, împreună cu marele ban al Craiovei; 
Gherghe a mai fost menŃionat ca martor în 9 IX 1637 şi 28 III 1638 la moştenirea ocinii Verneasca / Verneşti, 
un document din 8 II 1639 indicând că Gherghe de acolo conlucra cu 24 de Megiaşi (proprietari devălmaşi), el 
apărând la o tranzacŃie din zonă şi în 10 IV 1639. Gherghina a fost în 1640 unul dintre martorii vânzării moşiei 
Câmpina 45,07 lat. N, 25,44 long. E, de pe Valea Prahovei. În 18 X 1641 (când domnea Matei Basarab 1580 - 
1654), Gherghina şi alŃii din Câmpulung Muscel au adeverit că au primit bani de la Mănăstirea Radu Vodă din 
Bucureşti pentru vin “pe care să-l dea la Sfântul Nicolae iar dacă nu-l vor duce la Mănăstire să fie amendaŃi”. (E 
de ştiut - după cum a consemnat în 1878 şi academicianul Petriceicu Haşdeu în lucrarea “Originile Craiovei” - că 
în perioada 1641 - 1646 circa 10000 de familii din Oltenia s-au mutat în Banat, în jurul VârşeŃului şi Timişoarei, 
cu posibilitatea ca atunci printre aceia să se fi aflat şi unii Gherga-ni). În 9 I 1651, popa Gherghe a fost martor 
la vânzarea Văii Teancului de lângă Zoreşti 45,10 lat. N, 26,42 long. E / judeŃul Buzău, Gherghe mai fiind 
menŃionat în actele locale din 20 III 1651 şi 27 IV 1652 (acolo la 1 XI 1652 episcopul Buzăului s-a înfrăŃit cu 
postelnicul Gherghe, printre martori fiind spătarul Gherghe). La Târgu Jiu, Gherghe judeŃul a fost menŃionat la 
29 XI 1650, 20 II 1657, 29 IV 1658 şi 15 X 1662 - judeŃ / jude însemna şeful magistraturii, respectiv primar - iar 
în 20 VII 1657, acelaşi Gherghe a fost menŃionat acolo ca pârcălab; în 16 X 1667 şi 9 II 1672, la Târgu Jiu / 
judeŃul Gorj logofătul era Gherghina. În 22 X 1655, Mănăstirea lui Negru Vodă din Câmpulung Muscel / 
judeŃul Argeş a fost întărită printr-un act domnesc, semnat printre alŃii de banul Chirca şi vornicul Gheorghe; la 
Câmpulung Muscel în 1656 judeŃul / judele era Gherghina, rânduit de voivodul Constantin Şerban (fiul 
voivodului Radu Şerban), pentru lămurirea proprietăŃii asupra Bisericii Cloaştir, ctitorită acolo de familia lui 
Negru Vodă. Un hrisov domnesc din 11 XII 1657 despre Mănăstirea Căldăruşani 44,41 lat. N, 26,16 long. E îl 
avea ca martor pe jupan Gherghie mare vornic de la Văleni. În 20 III 1659 la Bucureşti (când domnea Mihai 
Radu, pretins fiu al lui Radu Mihnea) portarul Gherghie a fost martor la vânzarea unor părŃi din Codrul 
Delenilor; în 30 VIII 1659, acel voivod a semnat un act ce conŃinea: “Mihai Radu, domnul łării Româneşti, 
întăreşte lui Sima din Bărbăteşti şi fiilor lui stăpânirea casei, prăvăliei şi a locului din jur, din Târgovişte, din 
Târgul de Sus, aflate lângă popa Gherghe, ce fuseseră cumpărate de la Zorze portar şi de la fraŃii lui, Neagu şi 
Pătru, fiii Neacşei; Anca, sora lor, spune că acestea le-au fost lăsate de mamă la moartea ei, însă fără a dovedi în 
vreun fel acest lucru. Martori: Manu mare ban al Craiovei, Radu mare logofăt, Stroe mare vistier, Dumitru mare 
spătar, Mihai mare clucer, Manta mare comis, Iane mare paharnic, Neagoe mare postelnic, Bădislav mare slujer, 
Gherghe mare stolnic şi Gherghe mare vornic”. 

Alexandru Mircea, voivod al łării Româneşti crescut în Rodos imediat după izgonirea de pe insulă a 
Cavalerilor IoaniŃi de către otomani, i-a urgisit pe boierii ostili domniei sale în 1568 - 1577 (tatăl său Mircea - 
fiul lui Mihnea cel Rău 1462 - 1510 - când a pretins tronul łării Româneşti a fost învins în 1511 la GherghiŃa de 
către Danciu Craiovescu / ginerele marelui pârcălab Gherghina); a dus o politică fiscală asupritoare, înfiinŃând 
noi biruri, motiv pentru care a fost supranumit de popor “oaie seacă” - după birul inclusiv pe oile sterpe. În 12 III 
1571, voivodul a întărit scriitorului Gherghina proprietatea pe jumătate din moşia Leordeni (în 1650, la un 
schimb de proprietăŃi din Popeşti-Leordeni 44,22 lat. N, 26,10 long. E, martori au fost vistierul Gherghe şi 
fratele lui, clucerul Gherghe). În 18 XI 1571, 27 III 1577, 18 IV 1577, 20 VI 1578, 4 VII 1578, 19 XI 1578, 2 şi 
30 XII 1578, 5 XII 1580, etc. grămăticul Gherghe din Fundeni a scris din Bucureşti acte pentru voivodul 
Alexandru Mircea (în documentele din 26 V 1577, vătaf de puşcaşi - conducător de oşteni - era Gherghe şi 
Gherghi era un orăşan al Bucureştiului): 
 

 
 

Unicul fiu al voivodului, Mihnea Turcitul, a condus apoi, 1577 - 1583, ceea ce l-a determinat pe preotul 
Ştefan Gherga ca în 1580 - atras şi de privilegiile oferite de către principele Transilvan - să nu se întoarcă în 
Valahia / łara Românească, ci să se mute la Lugoj (unde, la fel ca Saşii din S Ardealului, locuitorii se bucurau 
de libertatea privilegiului zonei de naŃiune Românească în care erau / regiunea având autonomie specială); la 
toate acelea a contribuit şi Ghenadie, mitropolitul Ardealului (cu reşedinŃa la Bălgrad / Alba-Iulia 46,04 lat. N, 
23,24 long. E), hirotonit în toamna lui 1579 la Târgovişte - cu care Gherga a lucrat. Ghenadie, “mitropolit al 
Ardealului şi Orăzii mari” - titulatură cum n-a mai avut vreun ierarh al Românilor până la el - era de la 
Mănăstirea Prislop / acum judeŃul Hunedoara: acolo a vieŃuit din 1564 până în 1580 domniŃa Zamfira, fiica 
voivodului Moise Vodă din Dinastia Basarabilor, domnitorul łării Româneşti în 1529 - 1530 (ucis deoarece se 
opunea otomanilor împreună cu cumnatul său Barbu II Craiovescu / fiul Gherganei Hrusana). DomniŃa Zamfira 
pentru lucrările de restaurare ale aşezămintelor religioase din łinutul HaŃegului, la poalele MunŃilor Poiana 
Ruscă şi Retezat, a fost sprijinită din Ghergani de către înruditul preot Ştefan Gherga, stabilit deja de 6 ani 
acolo, din 1558, când mulŃi boieri şi preoŃi din łara Românească au trecut hotarul în Ardeal, după moartea 
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voivodului Pătraşcu “cel Bun” şi a lui Anania, mitropolitul łării Româneşti (rudă cu voivodul Neagoe Basarab, 
ucis în 3 II 1558 de altă rudă: voivodul Mircea Ciobanul). Proiectul Genografic în baza sa de date din 2011 
despre România a relevat - pe lângă asemănări genetice cu familii ca Rusu din Vizantea 45,57 lat. N, 26,50 long. 
E / judeŃul Vrancea, LăzăruŃ din Band 46,35 lat. N, 24,23 long. E / judeŃul Mureş, ş.a. - o asemănare genetică 
Gherga cu Boldizar Macskay din Tincova 45,34 lat. N, 22,07 long. E / comuna Sacu, judeŃul Caraş-Severin, cu 
menŃiunea documentară de naştere din 1552 (anul cuceririi Banatului de către Imperiul Otoman): înrudire în 
familia cnezilor Români Măcicaş, care era din elita Banatului Medieval (dovedită de istorici ca ajungând înrudită 
- prin familia Ardeleană Rhedey - cu actuala familie regală Britanică); posibil că fratele mai mare al preotului 
Ştefan Gherga a fost tatăl lui Baltazar Măcicaş - baltagul fiind toporul cu coadă lungă utilizat ca armă - şi n-a 
mai apucat să-şi vadă pruncul (cu numele familiei mamei sale, în sânul căreia a crescut), căci în acel an mulŃi 
Români au murit în Banat datorită invaziei otomane, regiunea ajungând inclusă în Imperiu pentru 164 de ani. 
Inclusiv văduva voivodului Pătraşcu cel Bun, Ghergana Voica, s-a refugiat, la Sebeş 45,57 lat. N, 23,34 long. E 
/ în vecinătatea łinutului HaŃegului (Pătraşcu şi Voica de altfel erau şi veri îndepărtaŃi Gherga, ei având 4 copii: 
Maria ucisă în 1568 de voivodul Alexandru Mircea, Vintilă Vodă, voivodul Petru Cercel şi Petraşcu din Cipru, 
ucis în 1576 de voivodul Mihnea); atunci au fost descoperite în 2 biserici din HaŃeg inscripŃii Romane ce afirmau 
că Hermes - bunicul biblic al Gherga-nilor - încă tutela regiunea, fost leagăn al GeŃilor (care înaintea atacului 
Romanilor aglomerau depresiunea, nu înălŃimile unde şi-au făcut fortificaŃiile). În timpul voivodului Mihnea 
Turcitul, un act l-a împuternicit pe Gherghe să-şi strângă łiganii fugiŃi în łara Românească: “Din mila lui 
Dumnezeu, Io Mihnea voivod şi domn: Dă domnia mea această poruncă a domniei mele boierului domniei mele 
jupan Gherghe fost al doilea sluger, ca să fie volnic cu această carte a domniei mele şi sluga lui, anume Vlaicu şi 
cu sluga domniei mele Marco armaşul să adune toŃi Ńiganii lui, câŃi îi sunt de moştenire, de cumpărătură, de frăŃie 
şi de dar, oriunde îi va găsi în Ńara domniei mele ori în Ńigănia domniei mele ori în Ńigănie boierească ori în 
Ńigănie a călugărilor şi oriunde îi va găsi el, încât să aibă a-i lua. Şi oriunde pe unde va avea Ńigănci măritate, el 
să dea Ńigancă pentru cealalaltă Ńigancă. Iar dacă nu va da, să plătească Ńigancă pentru Ńigancă. Iar boierul 
domniei mele mai sus-scris să fie volnic cu această carte a domniei mele să-şi ia averea sa. Şi nimeni să nu 
cuteze să-l bântuie înaintea acestei cărŃi a domniei mele. Iar dacă i se va părea strâmb, să stea faŃă înaintea 
domniei mele. Altfel să nu fie, după spusa domniei mele. Ispravnic, Mitrea mare vornic. Eu Radu am scris, luna 
august 27. Io Mihnea voivod, din mila lui Dumnezeu, domn”. (E de ştiut că slugerul era dregătorul care 
aproviziona - mai ales cu carne de vită - curtea domnească; volnicul era cel liber în acŃiuni / care putea acŃiona 
după voia sa iar ispravnicul era cel care ducea la îndeplinire porunca domnească, fiind responsabil de 
îndeplinire).  

Spre deosebire de fratele său Vintilă, care a fost instalat ca voivod peste łara Românească în 1574 doar 
pentru 4 zile - cu sprijinul armatei lui Ioan Vodă cel Cumplit, domnitorul Moldovei 1521 - 1574 - voivodul 
Alexandru Mircea / “oaie seacă” ucigându-l, Petru Cercel (descendent Ghergan după ambii părinŃi) a condus 
statul în perioada 29 VIII 1583 - 16 IV 1585; din 22 X 1583 l-a avut drept comis pe Gherganul Stroe Buzescu, 
care era însurat cu verişoara lor Ghergana Sima şi ca mare logofăt (făcut din 5 IX 1583) pe unchiul Ghergan 
Pătru din Băleni: fratele mamei sale Voica. Petru Cercel a ridicat biserici ortodoxe - episcopul Elen Maxim din 
Insula Cerigo 36,31 lat. N, 23 long. E i-a închinat o carte de luptă împotriva catolicismului - a realizat un mic 
palat domnesc de o mare frumuseŃe (acum monument istoric în Târgovişte), a construit instalaŃii de 
aprovizionare cu apă şi a înfiinŃat un atelier pentru fabricarea tunurilor de bronz: realizări importante în cariera 
unui domnitor şi cu atât mai remarcabile pentru un voivod care a domnit mai puŃin de 2 ani. Cu toate acestea, 
istoria l-a păstrat în amintire mai degrabă pentru excentricităŃile lui, pentru viaŃa lui aventuroasă şi pentru apariŃia 
plină de farmec a persoanei sale, ignorând însuşirile care ar fi putut face din el un mare domnitor - dacă soarta ar 
fi fost mai îndurătoare cu el. Până şi porecla sub care a rămas cunoscut - cea de Cercel - se datorează doar unui 
amănunt frivol: cercelul pe care îl purta în ureche şi despre care se spune că era făcut dintr-o perlă mare cât un 
ou de porumbel. În ochii boierimii de la sfârşitul secolului XVI, acel detaliu apărea ca o extravaganŃă, ba chiar ca 
o curiozitate care năştea întrebări asupra gusturilor şi purtărilor noului domn. Dar lucrurile erau, de fapt, mai 
simple: Petru Cercel nu făcea decât să poarte ceea ce era la modă; e drept, nu în łara Românească, ci în Ńările 
Europei occidentale, pe care le colindase, unde trăise şi unde îşi însuşise maniere, cultură şi concepŃii care se 
deosebeau mult de cele ale domnilor cu care erau obişnuiŃi boierii. Petru trăise o vreme la curtea regelui FranŃei 
Henric III 1551 - 1589, fiind chiar unul dintre favoriŃii aceluia, printre acei tineri frumoşi, eleganŃi, foarte 
preocupaŃi de modă, pe care protestanŃii, adepŃi ai sobrietăŃii în moravuri şi înfăŃişare, îi bârfeau şi îi acuzau 
inclusiv de înclinaŃii homosexuale. Dar acei tineri par să fi fost, mai degrabă, ceea ce sunt denumiŃi acum 
metrosexuali: bărbaŃi care dau o mare atenŃie înfăŃişării lor şi tendinŃelor modei. În ochii austerilor protestanŃi, 
acele preocupări erau o dovadă de efeminare iar de aici până la acuzaŃia de homosexualitate nu mai era decât un 
pas. Cercelul purtat într-una dintre urechi nu era totuşi decât o modă, răspândită în acea vreme. În mai multe 
portrete ale regelui Henric III, acela apare purtând la ureche o perlă de o mărime impresionantă, astfel încât - la 
urma urmei - Petru Cercel nu făcea decât să urmeze o tendinŃă a modei (“era un împătimit al muzelor”, după 
cum l-a prezentat Genovezul Franco Sivori, care i-a fost secretar). După moartea tatălui său, voivodul Pătraşcu 
cel Bun, prinŃul Petru şi-a trăit tinereŃea mai mult pribeag: a colindat prin mai multe Ńări şi devenise - ajutat şi de 
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frumuseŃea sa fizică - un personaj deosebit de interesant şi atrăgător; era poliglot şi scria chiar versuri, 
compoziŃiile sale în Italiană fermecând-o inclusiv pe regina Caterina de Medici 1519 - 1589, mama lui Henric III 
(prima Europeană care a fumat tutun). Iată o rugăciune adresată Tatălui Ceresc, compusă de el în 1579 (tradusă 
din vechea Italiană în Română de Alexandru Ciorănescu): 

“Stăpâne Domn pe-adânc şi pe văzduhuri, 
Tu, ce-ai făcut pământ şi cer şi mare, 

Pe om din lut şi nevăzute duhuri, 
Tu, care din fecioară întrupare 

Ai vrut să iei, Părinte preaputernic, 
Ca să-nviezi şi să ne dai iertare, 

Tu, ce vărsându-Ńi sângele cucernic 
Ai sfărâmat a iadului tărie 

Şi l-ai legat pe diavolul nemernic, 
Tu, ce-ai deschis a ta împărăŃie 

Şi blând te-arăŃi şi milostiv cu mine, 
Spre-a-mi face raiul veşnică moşie, 

Ascultă, Tată, ruga mea ce vine 
La tine arzătoare şi plecată, 

Tu, ce-ai fost om ca să mă-nalŃi la tine. 
Cum voi plăti, stăpânul meu, vreodată 

Atâtea bunuri mie hărăzite, 
Şi ce-aş putea să-Ńi juruiesc răsplată? 
Mă-nbelşugaşi cu daruri nesfârşite, 
Fiind nevrednic eu, şi cu-ndurare 

M-ajuŃi mereu, mă-ndrepŃi din căi greşite. 
Tu nu pui preŃ pe-averi şi pe odoare, 

Pe perle, nici pe pietre nestemate, 
Căci tot ce e, e-al tău, Stăpâne mare. 
De tine-au fost făcute-n lume toate, 
Şi omul mârşav nici c-un pai subŃire 
Să se fălească-a fi al său nu poate. 
Cu o bătaie de-aripi, cu-o privire 

Chiverniseşti şi-ndrepŃi orice făptură, 
Şi cerul, şi tărâmul de sub fire. 

Plăcute-altfel de jertfe nu-Ńi mai fură, 
Alt dar decât o inimă curată 
Şi închinată Ńie cu căldură, 

Şi toŃi să te mărturisească, Tată, 
Drept Domn al Israelului, cel care 

L-a înecat pe Faraon odată. 
Tu vrei doar fapta bună şi-nchinare. 
Şi toŃi să te slujim, căci ştii în minte 
Şi-n inimă ce-ascunde fiecare. 

E mică plata ce ne ceri, Părinte, 
Şi n-o-mplinim pe toată cu dreptate, 

Dar tot ne vrei moşneni ai slavei sfinte. 
Prea multă dragoste şi bunătate 

ArăŃi spre noi, căci cu nesocotire 
O preŃuim, şi numai cu păcate 
Răspundem la a ta milostivire 

Şi-al tău judeŃ, cu care plin de fală 
Călăuzeşti cu bine-ntreaga fire. 

Cu multă neştiinŃă şi greşală 
Noi ne trudim să-Ńi dăm în închinare 

O inimă plecată cu sfială, 
Dar, bieŃi de noi, greşim fără-ncetare 

În faŃa ta, puternice-mpărate, 
Şi-Ńi risipim averea-n desfătare. 
Pân’ce Ursitele ne-nduplecate 

Vor rupe-al anilor mei fir subŃire, 
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Îmi iartă, Doamne, grelele păcate 
Şi-atât de mare ai milostivire 

Spre mine, sluga ta cea vinovată, 
Ca să trăiesc cu tine-n nemurire. 

Şi fă-mă, Doamne, vrednic de răsplată, 
Nu-mi da pedeapsă după-a mele vine, 

Ce trec măsura ce-ar fi fost iertată. 
Greşit-am, Tată, milă ai de mine, 
Aprinde-mi sufletul şi mă învaŃă, 
Şi fă să vin alăturea de tine. 

Tu, ce eşti cale, adevăr şi viaŃă, 
Ştiu că tot binele ce va să-mi vie 
Mi-l va trimite sfânta ta povaŃă. 

Ferice de voi fi şi-n bogăŃie 
De stare şi avere, dă-mi putere 

Cu spaimă mare să Ńi-o-nchin tot Ńie. 
Iar caznă când avea-voi şi durere, 
Să fiu ca Iov cu straşnică răbdare 
Şi să-Ńi slujesc statornic îŃi voi cere. 

Orice Ńi-e voia, Împărate mare, 
Nespus de mult mă bucură şi-mi place, 

De-ar fi spre bine sau spre grea-ncercare. 
Mi-e gândul doar la slujba ce voi face 

Măriei Tale tot mereu, căci Ńie 
Cel ce-Ńi slujeşte va trăi în pace 
Şi va zbura la cer cu bucurie”. 

În calitatea sa de prinŃ, Petru - fiul Gherganilor Pătraşcu şi Voica - se credea îndreptăŃit să pretindă 
tronul łării Româneşti, însă în vremurile acelea (şi înainte de ele şi timp de câteva secole după aceea) accesul la 
tronul unuia dintre Principatele Române depindea de bunăvoinŃa şi sprijinul Înaltei PorŃi Otomane iar bunăvoinŃa 
şi sprijinul se cumpărau cu bani grei. E poate greu de imaginat azi ce însemna, în acele vremuri, cursa pentru 
ocuparea tronului, fiind la cheremul sultanului. Intrigi, denunŃuri, reclamaŃii, scrisori calomnioase, sume uriaşe 
plătite drept mită unor înalŃi dregători ai CurŃii Imperiale de la Istanbul, o adevărată junglă a corupŃiei, în care 
pretendentul care dădea cei mai mulŃi bani îşi cumpăra, practic, tronul. Dacă beneficia şi de nişte relaŃii, cu atât 
mai bine; recomandările unui înalt personaj puteau fi de ajutor dar principalul argument erau darurile bogate, de 
care nici un pretendent nu era scutit. Petru avea de luptat cu un adversar puternic: Mihnea care, împins de la 
spate de mama sa, Italiana ambiŃioasă şi fără scrupule Ecaterina Salvaresso, era hotărât să lupte cu toate armele - 
bani şi intrigi - pentru a păstra tronul pe care se urcase în 1577. Fără a ignora aspectul financiar al chestiunii, 
Petru Cercel a hotărât să-şi folosească şi relaŃiile de la Curtea FranŃei pentru a-şi asigura izbânda: a putut apela la 
ambasadorul FranŃei pe lângă Sublima Poartă, Jacques de Germigny, cerându-i sprijinul; asta se întâmpla în 
1579. 
 

 
Pecetea voivodului 

 
În 1581, trecând şi prin alte Ńări ale Europei şi pledându-şi cauza pe lângă puternicii vremii - inclusiv 

VeneŃia - s-a dus el însuşi la Stambul / Istanbul, pentru a da “lupta” la faŃa locului, însă abia în 1583 a izbutit să 
obŃină de la sultanul Murad III ca Mihnea să fie înlăturat, lăsându-i liberă calea spre tron. Cronici ale vremii 
relatează că noul domn a fost bine primit în łara Românească. Un voivod tânăr şi frumos, elegant şi plin de 
farmec, avea toate şansele să fie admirat de boieri şi de popor, deopotrivă; pe deasupra, el era fiul lui Pătraşcu, 
supranumit “cel Bun” din pricina că avusese o fire blajină, tolerantă şi o domnie liniştită, fără conflicte grave cu 
boierimea iar acea frumoasă reputaŃie a tatălui se răsfrângea şi asupra fiului. Voivodul şi-a stabilit Curtea la 
Târgovişte, căci Bucureştiul era, pe vremea aceea, un mic oraş, mai puŃin important, ce slujea ca un fel de 
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capitală alternativă. În primele luni de domnie lucrurile au mers bine iar Petru Cercel a putut să se remarce prin 
câteva înfăptuiri ce au dat tuturor speranŃa că veniseră vremuri mai bune pentru Ńară; oraşul a fost îmbogăŃit cu 
instalaŃii de apă şi cu numeroase înfrumuseŃări arhitectonice marcate de gusturile şi ideile occidentale ale noului 
domn, care au stârnit admiraŃia contemporanilor. Din nefericire, situaŃia n-a Ńinut mult şi dezmeticirea a fost 
amară: domnitorul avea nevoie de mulŃi bani, nu numai pentru a finanŃa lucrările începute, nu numai pentru a-şi 
recupera sumele enorme cheltuite pentru a dobândi tronul - sume ce fuseseră obŃinute prin împrumuturi făcute la 
Istanbul - dar şi pentru că una dintre condiŃiile înlocuirii lui Mihnea cu Petru fusese ca acesta din urma să ia 
asupra lui o mare parte din datoriile lui Mihnea către Înalta Poartă. Protectorii otomani ai lui Petru nu înŃelegeau 
să piardă bani la afacerea asta; aşa încât domnul a recurs la metoda consacrată de a aduna bani: a sporit birurile 
(nu exista măsură mai nepopulară pe atunci - ca şi azi - decât aceea de a împila şi mai rău oamenii din popor). S-
au adăugat la aceasta neînŃelegerile cu boierii pământeni, generate de ciocnirea dintre ideile inovatoare ale lui 
Petru Cercel şi obiceiurile din bătrâni la care Ńineau marii dregători. Domnitorul era înconjurat de curteni 
Francezi şi VeneŃieni, dorind să introducă la curtea sa strălucirea curŃilor princiare occidentale, promovând 
concepŃii care, pentru boierii tradiŃionalişti, constituiau tot atâtea noutăŃi supărătoare (rezistenŃa la schimbare era 
şi pe atunci un fenomen larg răspândit şi cu manifestări nebănuit de puternice); era, de fapt, o luptă între vechi şi 
nou, între Orient şi Occident, o ciocnire între Evul Mediu Românesc şi Renaşterea apuseană. Disputele au 
degenerat în conflicte deschise, în urma cărora Petru Cercel a poruncit executarea a 3 dintre marii dregători, el 
pierzându-şi astfel sprijinul păturii conducătoare. Mihnea - care, după înlăturarea de la domnie plecase la 
Istanbul şi începuse imediat intrigile - pentru a-şi recupera tronul, a profitat de “criza de imagine” a domnitorului 
Petru Cercel; şi-a sporit darurile către Înalta Poartă, calomniile la adresa lui Petru şi insistenŃele de a fi repus pe 
tron. Unii cercetători consideră că aceeaşi înclinare pro-occidentală ce îi scandalizase pe boierii din łara 
Românească a fost unul dintre motivele pentru care Înalta Poartă i-a retras lui Petru Cercel sprijinul. Alegând 
drept capitală, în locul Bucureştiului, Târgoviştea, un oraş aflat mai departe de graniŃă - deci de influenŃa 
otomană - uşor de apărat şi legat direct de Transilvania - Petru Cercel părea să afirme o voinŃă de a se distanŃa 
cât mai mult de Imperiul Otoman, apropiindu-se în schimb de civilizaŃia apuseană; evident, aşa ceva nu putea fi 
pe placul Înaltei PorŃi, pentru care controlul asupra Principatelor Române, din care obŃinea bogăŃii enorme, sub 
forma tributului şi a mitei prilejuite de numirea domnilor, era esenŃial. În acele condiŃii, fostul domn Mihnea 
părea un candidat mai bun, nu numai sub aspectul financiar - al darurilor făcute pentru a influenŃa alegerea - ci şi 
din punct de vedere politic. În 1585, Petru Cercel - a cărui popularitate scăzuse foarte mult - şi-a dat seama că 
urma să fie mazilit; n-a mai aşteptat să se întâmple asta, ci a părăsit Ńara, luându-şi cu el averea - documentele 
pomenesc despre o caravană formată din 43 de care pline cu bogăŃii - şi a pornit spre Transilvania, sperând ca, de 
acolo, să se îndrepte spre Vest. Abia ajuns în Ardeal, a fost trădat de oamenii din escortă, care l-au jefuit; a fost 
arestat la Mediaş 46,09 lat. N, 24,21 long. E / judeŃul Sibiu şi întemniŃat în Maramureş; în 1587 a izbutit să 
evadeze, coborând pe o funie. A încercat să caute sprijin la foştii săi protectori dar norocul îşi întorsese faŃa de la 
el: nici FranŃa, nici VeneŃia nu l-au mai sprijinit îndeajuns. Istoricul Alexandru Xenopol a fost de părere că acea 
răsturnare de intenŃii s-a petrecut ca urmare a faptului că Petru Cercel eşuase în a realiza ceea ce protectorii săi 
din Occident aşteptaseră de la el: îl sprijiniseră cu gândul de a avea un aliat în acea parte a Europei, ca o 
modalitate de a-şi extinde influenŃa, cu atât mai mult cu cât la Roma circula ideea unei cruciade, menită să 
stăvilească extinderea expansiunii otomane către apus; aşadar, Ńările Vest Europene încercau să pregătească 
terenul: un prinŃ format după modelul occidental şi îndatorat lor le-ar fi slujit minunat scopurile. Cu alte cuvinte, 
Petru Cercel reprezentase o investiŃie şi o unealtă. Neizbutind să-şi păstreze tronul, a devenit neinteresant. Poate 
era prea boem, prea visător pentru a servi Ńelurilor politice ale marilor puteri Europene. La Istanbul - unde s-a 
dus din nou, în cele din urmă, într-o încercare disperată de a-şi recăpăta tronul - nu mai avea, deci, suficient 
sprijin diplomatic şi nici financiar. Rivalul său Mihnea a redobândit tronul łării Româneşti (ulterior, în 1591, 
acela a fost iarăşi mazilit şi chemat la Istanbul, unde, pentru a-şi scăpa viaŃa, a abjurat credinŃa ortodoxă şi s-a 
convertit la islam, de unde şi porecla sub care a rămas - Turcitul / Mehmet-beg, locuind de atunci la Nicopole, pe 
malul drept al Dunării - în istorie fiind singurul voivod Român devenit musulman). Petru a fost întemniŃat la 
închisoarea “7 Turnuri” iar peste câteva luni, în 1590, pentru a pune capăt, o dată pentru totdeauna, oricărei 
probleme din partea lui, otomanii, cu contribuŃia lui Mihnea, s-au descotorosit de el: spunându-i-se că va fi 
surghiunit în Rodos, a fost urcat pe o corabie dar în mijlocul Bosforului a fost ucis (era în etatea de 43 ani). Din 
legăturile sale amoroase, Petru Cercel a avut mai mulŃi copii, dintre care primul născut Marcu a fost, pentru 
foarte puŃină vreme, în anul 1600, guvernatorul Moldovei, atunci când cele 3 Ńări Române s-au unit pentru scurt 
timp, sub domnia lui Mihai Viteazu. Dincolo de dorinŃa de mărire - cine n-o avea? - se găsesc în povestea lui 
lucruri aparte, ce îl deosebesc de alŃi pretendenŃi şi domni care s-au perindat la tronul łării Româneşti: a fost 
primul care a folosit politica Franceză pentru a ajunge la tron; a adus cu el idei - poate chiar idealuri - ce ar fi 
putut da o nouă strălucire łării Româneşti şi i-ar fi grăbit progresul, dacă soarta l-ar fi păstrat mai mult pe tron. 
În acea “olimpiadă” a corupŃiei în care se înfruntau pretendenŃii la tron, a câştigat Turcitul Mihnea în locul lui 
Petru Cercel, care visase să unească Principatele Române cu Europa - în spirit. În imaginea următoare se poate 
vedea voivodul Petru Cercel, într-o pictură din Mănăstirea Căluiu 44,25 lat. N, 24,05 long. E / judeŃul Olt 
(ctitoria Buzeştilor): 
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Petru Cercel 

 
Ulterior Radu, fiul lui Mihnea Turcitul - domnitor succesiv al łării Româneşti şi Moldovei - înconjurat 

de Greci în anturajul său, a dăruit Mănăstirii Dealu în 1614 Satul Nou 44,35 lat. N, 25,28 long. E / judeŃul 
DâmboviŃa, ca moşie de sprijin. Istoricul Niculae Iorga a marcat Mănăstirea Dealu ca o “minune a artei 
orientale”: “Lespezi mari de piatră, prinse cu scoabe de fier, alcătuiesc păreŃi de o putere neobişnuită în grosime 
şi-n înjghebarea lor de stâncă. Două turnuleŃe octogonale în faŃă, unul mai mare la mijloc. Cele mai delicate şi 
mai felurite horbote de piatră înconjoară pisania împărŃită la dreapta şi la stînga uşii de intrare sau împodobesc 
baza, tivesc ferestrele turnurilor. Gustul cel mai ales s-ar opri fermecat înaintea acestei armonii, durate pentru o 
mie de ani”. Ca nişte ecouri târzii, după plecarea familiei preotului ortodox Ştefan Gherga pentru restaurările 
bisericilor din łinutul HaŃegului, între conducătorii capitalei łării Româneşti - oraşul Târgovişte - în apropierea 
relativă a căruia e Ghergani, gospodărirea localităŃii echipată bine utilitar în 1585 de voivodul Petru Cercel l-a 
avut ca primar pe Gherghina / Gherghe până în 1588 (când a domnit voivodul Mihnea); apoi, primarul 
Târgoviştei a fost Gherghi pentru un deceniu, în 1620 - 1629, sub 3 voivozi. În 20 IV 1628 (când domnea 
voivodul Alexandru Iliaş), jupan Gheorghe mare spătar - din Ghergani - a fost în Bucureşti martorul 
tranzacŃionării moşiei ÎnghimpaŃi, de lângă Călugăreni; e de ştiut că funcŃia de mare spătar însemna dregătorul de 
la curtea domnească având rangul de ministru al apărării (iar la ceremonii purta sabia şi buzduganul voivodului). 
De exemplu, în lupta din 25 X 1632 de lângă Mănăstirea Plumbuita / Colentina, acum Bucureşti, a fost 
evidenŃiat spătarul Gherghie. În 3 IX 1717, preotul Constantin din Ghergani a cumpărat o proprietate, după 
cum apare în actul de atunci: “Mihai, fiul popei Stoica din Vizureşti, împreună cu nepotul meu şi cu feciorii mei, 
dat-am zapisul nostru la mâna dumnealui jupanul Constantin precum să se ştie că am vândut dumnealui un vad 
de moară în apa DâmboviŃei, însă împrejurul morii şi am vândut de a noastră bună voie, fără de nici o silă şi cu 
ştirea tuturor vecinilor noştri, să-i fie dumnealui şi copiilor dumnealui, nepoŃilor şi strănepoŃilor, moşie în veci şi 
pentru mai adevărată credinŃă ne-am pus numele aici”; în 9 III 1718, acelaşi preot Constantin din Ghergani a 
mai fost implicat într-o tranzacŃie: “Eu Avram, împreună cu nepoŃii mei făcut-am zapisul nostru la mâna 
dumnealui jupanul Constantin precum să se ştie că i-am vândut toată partea noastră de moşie Înghindeasca ca să-
i fie dumnealui această moşie stătătoare în veci dumnealui şi coconilor dumnealui şi nepoŃilor şi strănepoŃilor, 
câŃi Dumnezeu va dărui. Lungul moşiei merge din apa Colentinei ce se cheamă matca Colentinei până în matca 
DâmboviŃei Vechi. Am vândut această moşie de bunăvoia noastră, nesiliŃi de nimeni şi cu ştirea tuturor fraŃilor 
moşteni. Când am făcut acest document au fost mulŃi oameni martori care se vor iscăli ca să se creadă. Am scris 
eu, popa Constantin din Ghergani” (moşia Înghindeasca sau ÎnghimpaŃi - mai târziu Boanga - era între GhimpaŃi 
/ Colentina şi Slobozia Moară / DâmboviŃa Veche). În 2008, Dan Dulciu a scris: “Ghergani a fost un sat de 
Moşneni / Moşteni (ca şi satele învecinate Vizureşti şi ÎnghimpaŃi); la Mavrodin şi Săbieşti - sate aparŃinând 
Gherganilor - s-au desfăşurat lupte între armata lui Mihai Viteazu şi cea otomană. Marele ban Neagoe, originar 
din Ghergani, a transferat copiilor săi Bălaşa şi Bădica moşiile ce-i aparŃineau, Ghergani şi Stăneşti, pentru ca 
ei să plătească - în numele lui - o datorie” (pisania Bisericii din Stăneşti scrie că pictura ei a fost săvârşită la 21 X 
1536 de finanŃatorul ei, logofătul Ghiura, fiul doamnei Zorza, după ce s-a întors din łinutul HaŃegului, unde 
“din pricina pedepselor şi prigoanelor” voivodului Vlad Vintilă a fost refugiat din 1534 cu toată familia, 
împreună şi cu logofătul din Drăgoeşti; Maria, fiica logofătului Ghiura / Giura, moştenitoare a unor moşii pe 
Jiu după bunica Zorza, măritată cu o rudă - Gherghe “Pribeagu” / “jupan Gherghia”, apoi devenit “popa 
Gherghe” - a fost mama celor 3 fraŃi Buzeşti; pe Jiu, fraŃii ei au moştenit la 1 I 1573 jumătate din Filiaşi 44,24 
lat. N, 23,31 long. E / judeŃul Dolj - de atunci fiind prima atestare a numelui localităŃii - apărând astfel boierii 
Filişanu, care au dominat acel oraş aproape 4 secole). Alexandru Ştefulescu în “Istoria Târgu-Jiului” din 1906 a 
scris că “la Corbi (azi Bârseşti, suburbia oraşului Tg. Jiu), proprietatea a avut-o Gherghe logofătul - fratele 
marelui ban Dobromir - mai în urmă cunoscut sub numele de ’popa Gherghe’, tatăl Simei, soŃia stolnicului Stroe 
Buzescu, minunea cavalerilor din secolul XVI. După moartea lui Mihai Viteazu, boierii Ńării cu Buzeştii oferă 
coroana lui Stroe; acesta refuză şi înalŃă la tron pe Radu Şerban”. De exemplu, Gherge / Gheorghe în Tg. Jiu a 
fost menŃionat într-un document din 6 X 1581.  
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Popa Gherghe 

 
Popa Gherghe a cumpărat în perioada 1571 - 1574 (pe când domnea voivodul Alexandru Mircea) multe 

moşii, ca Bârleşti şi Câineni, ambele în Bumbeşti-Jiu 45,10 lat. N, 23,22 long. E, judeŃul Gorj, CurŃişoara - fostă 
Şofrânceni - 45,05 lat. N, 23,22 long. E / ce găzduieşte acum Muzeul Etnografic Gorj, GârniŃa 44,35 lat. N, 
22,51 long. E / judeŃul MehedinŃi, jumătate din Runcu 45,11 lat. N, 25,23 long. E / judeŃul DâmboviŃa, Sâmbotin 
45,10 lat. N, 23,18 long. E / judeŃul Gorj, Vădeni 45,22 lat. N, 27,55 long. E / judeŃul Brăila, un vad de moară în 
Bucureşti, loc de vie pe DâmboviŃa / în marginea Bucureştiului, etc. La 22 I 1596, popa Gherghe mai apare într-
un act: “În numele Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh, amin: Iata dar oameni buni din oraşul Piteşti, judeŃul Ivan şi 
12 pârgari această carte a noastră acestui om, anume Stanciu, cum a avut Stanciu tocmeală cu călugării din 
Vierăş pentru partea lui Pravilă de mori, ce-a fost zălojit la Sfânta Mănăstire din Vierăş. Iar Stanciu a plătit 2100 
de aspri, gata. După aceea, să fie Stanciu în pace cu partea lui Pravilă, să n-aibă nimeni nici un lucru a-l bântui. 
Cine va mai scorni pâră, să fie proclet de Isus Hristos şi de cei 318 părinŃi care au fost în Niceea. Martori: 
Arsenie clucer, popa Gherghe, popa Sava, Leca cupŃu, Ivan pârcălab, Pătru postelnic, Ivan, Iorga, Chirecă, 
Bojechi, Dima, Mircea, Stan, Gherghe, Dumitru, Gherghe Păun şi Badea. Am scris, popa Gherghi”. E de ştiut 
că sora Neacşa a logofătului / popii Gherghe a avut-o ca fiică pe Stanca, soŃia celui care a devenit voivodul 
Mihai Viteazu, care la căsătorie a adus o mare zestre, banii şi relaŃiile Gherganilor ajutându-l pe Mihai 
semnificativ în lansarea politică (Gherghe, unchiul Stancăi, ajuns mare postelnic la Curtea Domnească, i-a 
aranjat în 12 XII 1588 soŃului ei Mihai prima funcŃie publică la Curtea łării Româneşti / drept stolnicul 
voivodului iar Dobromir - alt unchi al Stancăi, însurat cu nepoata Vilaia - a fost banul Craiovei în 1568 - 1583); 
pe atunci, puternicul neam Gherga atrăgea ca un magnet, Mihai însurându-se cu Ghergana Stanca, similar cum 
Pătraşcu a făcut înaintea sa cu Ghergana Voica (care tare s-a amărât la timpul ei de prezenŃa frumoasei hangiŃe 
Teodora la curte - cea devenită mama lui Mihai Viteazu - la fel păŃind-o şi doamna Stanca, datorită escapadelor 
amoroase ale lui Mihai cu amantele). Deoarece Mihai Viteazu n-a fost singur, succesul marelui proiect de la 
sfârşitul secolului XVI de conducere a Românilor din N Dunării a fost al echipei sale, dominată de Gherga-ni, 
cei mai apropiaŃi voivodului fiindu-i soŃia (doamna Stanca) şi verii ei (fraŃii Buzeşti).  
 

 
Mihai Viteazu şi Doamna Stanca 

 
La începutul secolului XX, de Ghergani Ńinea şi satul Colacu. Până în 1955, când a fost doborât de o 

furtună năpraznică, a existat în Ghergani un stejar mai vechi decât întemeierea łării Româneşti (încă din timpul 
Pelasgilor gorunii / stejarii erau foarte onoraŃi, plantaŃi tradiŃional cu rolul de a marca locuri deosebite; spre 
exemplu, la Templul Hiperboreu Dodona 39,24 lat. N, 20,47 long. E din Epir - închinat la început Mamei Gaia, 
gospodărit apoi de Moloşi - principiul divinaŃiunii era acŃiunea vântului: cel mai vechi rit de profeŃie acolo era de 
a observa freamătul coroanei unui stejar înalt).  
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Gorunul din Ghergani 

 
Ca monument istoric, azi în Ghergani este catalogat zidul de incintă. În 1970, profesorul Simion Dănilă 

- autorul Monografiei BelinŃului - a indicat sosirea Gherga în Banat din Ghergani. (Printre multe locuri din 
Banatul Sârbesc unde apare Gherga, ca Alibunar 45,05 lat. N, 20,58 long. E, NicolinŃ 45,02 lat. N, 21,04 long. 
E, etc. e şi Glogoni 44,59 lat. N, 20,33 long. E - aşezare înfiinŃată în avalul Râului Timiş printr-un canton 
existent la 1586, al cărei nume ar fi derivat din “măceş” sau “porumbel” - unde există şi străvechiul nume 
Chirca provenit din ceea ce Bulgar e Kirka / în 2002 Mircea Samoilă, autorul lucrării “ViaŃa numelui”, despre 
unele nume de familie a Românilor din Voivodina, în care s-a referit la Gherga, a emis ipoteza posibilei legături 
cu localitatea Chirca 44,21 lat. N, 26 long. E din Sudul judeŃului DâmboviŃa ca şi fosta moşie Gherga, numită 
Ghergani). Pe lângă Ghergheşti 44,41 lat. N, 25,18 long. E şi GherghiŃeşti 44,47 lat. N, 25,20 long. E din 
vecinătatea Ghergani, în România mai există locuri cu rezonanŃă, însă doar ca vagi legături de nume sau neam 
cu Gherga (cum ar fi ca actuale exemple Gherghina 44,16 lat. N, 28,10 long. E din judeŃul ConstanŃa, ce istoric 
se numea Defcea / Turceşte Devce ori Ghergheşti 46,30 lat. N, 27,31 long. E din judeŃul Vaslui, ce pe timpul lui 
Alexandru cel Bun se numea Mânjeşti). Acum, Ghergani - unde Biserica Ortodoxă are hramul Sfintei Treimi - e 
încorporat oraşului Răcari / judeŃul DâmboviŃa. 

 

 
 

Restaurări Medievale 

 

 
łinutul HaŃegului 
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În łinutul HaŃegului, preotul Ştefan Gherga din Ghergani / nepot al marelui pârcălab Gherghina şi-a 

avut baza la Mănăstirea Prislop, alături de domniŃa Zamfira (erau din aceeaşi generaŃie şi înrudiŃi, căci prinŃesa 
Zamfira - fiica domnitorului Moise Vodă - şi preotul Ştefan Gherga aveau acelaşi unchi Barbu II Craiovescu / 
fiul Gherganei Hrusana, omorât deodată cu cumnatul Moise Vodă în 29 VIII 1530, la Viişoara) şi a renovat cu 
echipa sa în zonă mai multe aşezăminte ortodoxe - construite gotic - cu diverse hramuri, ca de exemplu ColŃ, 
Densuş, Ostrov, Prislop, Strei, etc. În locul unde Sfântul Nicodim Gârca venit din Coşava / Kosova, de la 
izvorul Moravei - de pe moşie Ghergană - a terminat de copiat Tetravanghelul la 1405, domniŃa Zamfira a 
reclădit din temelie Mănăstirea Prislop înfiinŃată de acela / ea fiind de fapt al doilea ctitor al aşezământului 
religios; îi plăcea foarte mult apa izvoarelor din zonă şi ultima parte din viaŃă a locuit acolo. Gabriela Pisoschi în 
Analele UniversităŃii din Craiova din 2006 scria că Mănăstirea Prislop a fost înconjurată cu zid, înzestrată cu 
moşii şi dotată cu multe odoare de către domniŃa Zamfira, devenind aşezarea ortodoxă cea mai renumită din 
Transilvania prin copierea de cărŃi Româneşti şi Sârbeşti şi prin şcoala bisericească pentru viitorii preoŃi şi 
cântăreŃi deschisă acolo de ea (din 1572, pentru 7 ani, şeful ortodocşilor Români din Ardeal a fost Eftimie din 
Serbia). Biserica Mănăstirii Prislop a fost construită în stilul triconc - acelaşi ca al Mănăstirilor VodiŃa 44,43 lat. 
N, 22,29 long. E (din defileul PorŃilor de Fier / Gherdap) şi Tismana - fiind singura de acel fel din Transilvania / 
monument istoric.  

 

 
Mănăstirea Prislop 

 
Neobişnuit pentru ortodoxia de atunci, lespedea domniŃei Zamfira (împodobită cu stema łării 

Româneşti), a fost inscripŃionată nu în Slavonă, ci în Latină; cel care a îngropat-o la Mănăstirea Prislop, fiul 
domniŃei Zamfira, călugărul Ioan, devenit mitropolit al Ardealului ce i-a urmat lui Ghenadie pentru 2 decenii, a 
fost cel care a ridicat Catedrala din Alba-Iulia / Bălgrad, împreună cu Mihai Viteazu. În 1580, la decesul 
domniŃei Zamfira, cu ajutorul colegului Ghenadie de la Prislop (devenit din 1579 mitropolitul Ardealului, căci 
Ioan - fiul domniŃei Zamfira - a rămas la Prislop să-şi îngrijească mama în ultimul ei an de viaŃă, urmând ca 
mitropolit al Ardealului după moartea din 1585 a lui Ghenadie), preotul Ştefan Gherga s-a mutat la Lugoj; în 
acel an 1580, în munŃii Albaniei o răzvrătire împotriva otomanilor era condusă de nobilul Gărdan (care ulterior 
- când Mihai Viteazu a preluat puterea în łara Românească - l-a căutat pe voivod împreună cu mai mulŃi şefi 
Balcanici “pentru dezrobirea creştinătăŃii”, după cum a scris Aromânul Theodor Capidan în Buletinul Muzeului 
Limbii Române din 1920). În Lugoj, preotul Ştefan Gherga l-a înlocuit pe parohul Moise Pescişel / Peştişel, care 
la invitaŃia mitropolitului Ghenadie a lucrat până în 1581 la versiunea Română a Pentateuhului, din care în 
premieră naŃională a fost tipărită în 1582 “Palia de la Orăştie” 45,51 lat. N, 23,12 long. E / judeŃul Hunedoara: 
primele 2 cărŃi ale Bibliei - Geneza şi Ieşirea - în Română. 

 

 
Biserica din Densuş 
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Construită în secolul X pe ruine din secolul IV, din bolovani de râu, cărămizi cu inscripŃii Romane, 

capiteluri, pietre funerare, tuburi de canalizare, etc. (luate şi din vecina Ulpia Traiana, unde anterior Romanilor 
era un templu dedicat Marii Mame), găzduind lespedea celui mai bun prieten şi general al împăratului Traian / 
cuceritorul Daciei, Biserica din Densuş 45,34 lat. N, 22,46 long. E are un aspect straniu, stârnind totodată 
admiraŃie şi uimire: deasupra altarului se află 2 lei de piatră situaŃi coadă în coadă, aspectul clădirii - ca de pasăre 
- amintind de străvechea Biserică Sân-Nicoară, adică Sfântul Nicolae, din Curtea de Argeş. În masiva construcŃie 
au rămas peste ani pe registrele superioare ale pereŃilor naosului ca şi în altar fragmente de pictură - cu sfinŃi în 
straie populare - restaurate de către preotul Ştefan Gherga. Profilate pe un fond ultramarin, figurile executate 
vădesc particularităŃile ortodoxe ale łării Româneşti. Niculae Iorga în “Istoria Bisericii Româneşti” a consemnat 
că frumoasa domniŃă Zamfira a sprijinit restaurarea Bisericii din Densuş (ultima lucrare acolo fiind din 1443), 
semnătura preotului Ştefan Gherga care s-a îngrijit de aceasta văzându-se şi azi sub fereastra din SE a altarului. 

 

 
Semnătura restauratorului Medieval Ştefan Gherga 

 
Călugărul Ioan, fiul domniŃei Zamfira, de la apropiata Mănăstire Prislop, a supravegheat restaurarea 

Bisericii din Densuş, aceasta însă la scurt timp după aceea ajungând în reŃeaua calvină, apoi unită / în prezent 
revenită la ortodoxie, fiind monument istoric inclus şi pe lista UNESCO - e cea mai veche biserică de piatră din 
România. 

 

 
Biserica din Strei 

 
Biserica din Strei 45,44 lat. N, 22,59 long. E din Valea Strei / Sargetia este o construcŃie din secolul 

XIII / monument istoric, a cărei pictură (efectuată de Grozie în secolul XIV) a fost restaurată de către preotul 
Ştefan Gherga în secolul XVI. Turnul clopotniŃă, având 3 nivele, păstrează nealterat acoperişul de piatră, 
terminat în interior printr-o cupolă, la exterior fiind încununat cu 4 frontoane triunghiulare. Etajul de sus poartă 
un chenar de cărămidă în zig-zag, element ornamental întâlnit şi la Biserica din Densuş. Valorosul ansamblu 
mural se păstrează în absida altarului, în naos pe pereŃii de E, S şi fragmentar pe cel Vestic la parterul turnului 
clopotniŃă iar la exterior pe faŃadele de răsărit, S şi în luneta portalului de la turnul clopotniŃă. 
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Biserica din Ostrov 

 
Înconjurată cu un gard făcut din sute de pietre cu inscripŃii Romane, inclusiv altare cărate de la Ulpia 

Traiana, Biserica de la Ostrov 45,38 lat. N, 22,50 long. E apare pe Râul de Mori ca o insulă creştină (inclusiv 
numele său însemnând asta). A fost ridicată din piatră în secolul XIV. În luneta portalului Vestic se află icoana 
de hram, realizată de Ştefan Gherga, care a renovat în secolul XVI pictura existentă de la începutul bisericii.  

 

 
Schitul ColŃ 

 
Schitul ColŃ 45,30 lat. N, 22,51 long. E, monument istoric, funcŃionează acum ca o obşte de călugări, 

străjuind intrarea pe Valea Râuşor, lângă Cetatea ColŃului (înfiinŃată în 1280 de Nicolae Cândea, cneazul 
HaŃegului). Clădirea a fost construită cu elemente caracteristice bisericilor din zona HaŃegului: acoperiş 
piramidal al turnului din piatră, contraforturi, arce cu material din piatră făŃuită, având ziduri de peste un metru 
grosime. În pictura lăsată de către preotul Ştefan Gherga în secolul XVI apar câteva elemente etnografice 
specifice zonei şi elemente comice (oarecum în contradiŃie cu doctrina bisericească) fiind cu totul originală, 
gletul care constituie suportul acesteia fiind armat cu coajă de copac, ace de brad, sâmburi de cireş sălbatic şi nu 
cu câlŃi / aşa cum se obişnuieşte. 
 

Gherga în Banat după secolul XVI 

 
Mihai Viteazu izbutise în 20 V 1595 ca prin tratatul de la Alba Iulia să treacă bisericile Române din 

Transilvania sub jurisdicŃia Mitropoliei łării Româneşti; astfel, Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae din Lugoj - 
condusă de către preotul Ştefan Gherga - a trecut în “ascultarea” Târgoviştei (ea a fost construită în 1402 de 
Ecaterina Perian şi demolată în secolul XVIII / azi mai e doar turnul-clopotniŃă, în centrul oraşului - fiind cea 
mai veche clădire lugojană - însă renovarea din 1726 de către Ion RaŃ a acoperit lucrarea din 1580 a lui Ştefan 
Gherga). Conform academicianului Alexandru Xenopol, la începutul lui 1601 Mihai Viteazu şi-a întărit acolo 
oastea; el a apelat la rudele sale din familia fostului preot Ştefan Gherga, baza recrutărilor fiind organizată la 
Hanul Poştei din Lugoj (pe atunci Ghergana Stanca - soŃia lui Mihai Viteazu - ierna împreună cu fiul lor, prinŃul 
Nicolae, în cetatea Făgăraşului 45,50 lat. N, 24,58 long. E, Mihai Viteazu sosind în Lugoj via Mănăstirea 
Prislop, unde s-a refugiat după lupta de la Mirăslău 46,22 lat. N, 23,43 long. E / judeŃul Alba, din 18 IX 1600).  
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Turnul Sf. Nicolae din Lugoj 

 
Petru Gherga, fiul preotului Ştefan Gherga, în 7 VIII 1602 - ca primar al Lugojului - i-a scris 

generalului Albanez Giorgio Basta 1544 - 1604 (ucigaşul în anul precedent al lui Mihai Viteazu) cerându-i 
ajutorul împotriva otomanilor, care au atacat şi prădat Lugojul chiar în acea săptămână; consiliul orăşenesc a 
adresat o lungă scrisoare generalului, care era implorat să le trimită ajutor împotriva duşmanilor ce năvăliseră în 
oraş cu 2000 de călăreŃi şi 800 de panduri / din 1554 acea zonă BănăŃeană aparŃinea Transilvaniei, ea a fost 
cedată “Vilaietului” - adică Provinciei - Timişoarei abia la 1658. În imaginea următoare este Timişoara otomană, 
într-un desen foarte corect realizat de Austriacul Henrik Ottendorf la 1663: 
 

 
 

PrezenŃa Medievală Gherga în Banat apare şi în documentele de la mijlocul secolului XVII despre 
înstăriŃii oraşului Caransebeş (colaborând cu Gabriel Ivul 1619 - 1678 / primul filozof Român, Mihai Halici / 
primul lexicograf Român şi fiul aceluia 1643 - 1712 / autorul primei ode Române şi al primului cântec de 
dragoste scris în Română; de exemplu, când în 1657 s-a întemeiat Şcoala Românească la Făgăraş, regulamentul 
dat de văduva principelui Transilvan impunea ca obligatorie învăŃarea cântărilor din Lugoj şi Caransebeş, unde 
erau prezenŃi cântăreŃii Gherga). Un document aflat la Arhivele Statului din Cluj-Napoca 46,46 lat. N, 23,36 
long. E (cele 3 peceŃi inelare sunt în ceară verde cu bandă de protecŃie îndoită din hârtia documentului, aplicate 
sub text) menŃionează o tranzacŃie: “Noi, Ştefan de Marga senior, persoană nobilă locuind în oraşul Caransebeş 
din comitatul Severinului şi jurat-asesor, Mihail Lazăr şi Gheorghe Toma, persoane nobile locuind în numitul 
comitat şi oraş, dăm de ştire prin cele de faŃă tuturora la care li se cuvine, că ni s-au înfăŃişat personal, pe de o 
parte viteazul Ladislau Găman iar pe de altă parte nobilul domn Nicolae Măcicaş, vicebanul amintitului oraş al 
nostru, ambii preamilostivi din pomenitul oraş şi comitat iar mai înainte-numitul Ladislau Găman, nesilit de 
nimeni, din libera lui voinŃă, prin viu grai - luând mai înainte asupra sa obligaŃiile şi chezăşiile tuturor 
tulburătorilor - a făcut o astfel de mărturisire, anume că, pentru a îndepărta o anumită nevoie mare a sa, s-a văzut 
constrâns să ia de la domnul Nicolae Măcicaş 30 de florini ungureşti, pentru care i-a dat domniei sale partea lui 
de vie aflată în Dealul Teiuşului, care (vie) se află în vecinătatea viei lui Gheorghe Găman, spre a o stăpâni - în 
schimbul sumei amintite - pe veci, în chip nestrămutat, din tată în fiu, din urmaş în urmaş, luând în considerare şi 
faptul că deoarece a vândut o bucată de vie lui Vekarnak Gherga din starea orăşenilor, scrisă de către domnul 
Măcicaş, restituindu-i acestuia, va să zică, cei 16 florini, să o ia înapoi cu dreptul său, deoarece şi această (vie) o 
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lasă în chip asemănător, pe veci, în stăpânirea domnului Măcicaş. Spre dovada cărui lucru am dat şi noi această 
scrisoare a noastră de dare de seamă cu pecete prin credinŃa noastră. Dat la Caransebeş, în a zecea zi a lui martie, 
în anul 1650”. (Vekarnak - prenumele boierului Gherga “din starea orăşenilor” menŃionat în acel document - în 
limbajul Medieval local însemna “văcar”: proprietar de vaci). Afacerile aceloraşi s-au reluat luna următoare 
(original pe hârtie, cu pecetea în ceară verde aplicată sub text): “Noi, Mihail Vaida, prim-jude, LaurenŃiu 
Giuraca, Nicolae Peica, Petru Colovic, Gheorghe Peica, Ioan Ciorcioc şi Ioan Mihnea, juzi-juraŃi şi ceilalŃi 
cetăŃeni, dimpreună cu toŃi consulii oraşului Caransebeş, dăm de ştire prin cele de faŃă că au venit în faŃa noastră 
pe de o parte nobilele persoane locuind în oraşul nostru, viteazul Ladislau Găman şi Vekar Gherga din starea 
orăşenilor iar pe de altă parte domnul Nicolae Măcicaş, viceban al Caransebeşului iar amintiŃii Ladislau Găman 
şi Vekar Gherga, nesiliŃi de nimeni, din libera buna lor voinŃă, au făcut în faŃa noastră o astfel de mărturisire - 
luând mai întâi asupra lor obligaŃiile şi chezăşiile tuturor tulburătorilor - anume că s-au văzut constrânşi, pentru a 
îndepărta o anumită nevoie a lor, să-i vândă pentru totdeauna domnului Nicolae Măcicaş: Ladislau Găman, 
strugurii (via) din Dealul Teiuşului pentru 30 de florini iar Vekar Gherga, pentru 13 florini, o parte din via 
aceluiaşi Ladislau Găman ce se găseşte în aceleaşi hotare, având anume ca hotarnici: spre soare-răsare via lui 
Lupu Sebeşan, spre miazăzi drumul public ce Ńine de vii, bunurile călugărilor şi ale lui Mihail łeicu, spre apus şi 
miazănoapte via lui Gheorghe Găman, pe care o stăpâneşte domnul Măcicaş. Luând pentru acele (vii), Ladislau 
Găman cei 30 de florini, Vekar Gherga cei 13 florini, au dat în faŃa noastră şi au încredinŃat cele 2 vii domnului 
Nicolae Măcicaş, pentru a le stăpâni pe vecie, în chip de nestrămutat, din tată în fiu, din urmaş în urmaş. Spre 
dovada cărui lucru am dat şi noi scrisoarea noastră întărită cu cea mai veche pecete a acestui oraş al nostru şi 
fiind făcută publică - potrivit obiceiului - la 3 scaune de judecată în zile deosebite, nimeni nu s-a pronunŃat 
împotriva ei. Dat la Caransebeş, în ziua de 20 aprilie, în anul 1650”.  

Pe fosta moşie Bejan din BelinŃ, liberă din 1650, Familia Gherga s-a mutat în 1690 cu ocazia reformei 
agrare din Banat - prin care s-a acordat dreptul de proprietate, vânzare şi schimb asupra pământului - însă toate 
titlurile dinaintea anului 1716 n-au mai fost recunoscute ulterior de habsburgii care au ocupat regiunea de atunci 
pentru 2 secole (ca de exemplu cum au fost cazurile lui Iancu Gherga şi fiului său Petru Gherga, din casele 11 
şi 12 / după vechea numărătoare din BelinŃ, aşa cum a rămas în documentele din 1779 salvate din incendiul de la 
luptele din 1788, păstrate în Arhivele Statului din Timişoara). În cartea “Deocamdată enigme”, autorul Român 
Dan Apostol nota că un fapt neobişnuit s-a petrecut în seara de 6 XII 1737, ce a atras atenŃia celor din Coştei 
45,44 lat. N, 21,51 long. E (localitatea dintre BelinŃ şi Lugoj, dacă nu cumva era Coştei 45,02 lat. N, 21,23 long. 
E - acum în Banatul Sârbesc - la S de VârşeŃ, spre Naidăş / localitate azi în Banatul Românesc, de asemenea cu 
populaŃie Gherga), consemnat ca important într-un manuscris BănăŃean: “şi-a făcut apariŃia un mare obiect 
aerian strălucind într-o culoare roşu intens, ce a staŃionat între orele 18 şi 20 pe cer, separându-se şi recuplându-
se apoi din nou” (posibil să fi fost fenomenul Fata Morgana, ca reflexie pe cer datorată focurilor mari de 
sărbătoarea Moşului Nicolae). E de ştiut că până în secolul XVI în EurAsia şi Africa nu existau cartofi, porumb, 
fasole, roşii, floarea-soarelui, cacao şi alte plante - aduse din America - până în Epoca Modernă alimentaŃia 
oamenilor fiind foarte diferită de ceea ce e azi; odată cu coloniştii apăruŃi în Banat după trecerea regiunii în 
stăpânirea Vienei, plugarii Gherga s-au evidenŃiat printre localnicii harnici cultivatori şi consumatori ai acelora, 
de exemplu soiul de cartof roz din BelinŃ (cultivat acolo din 1767) fiind şi azi celebru datorită unei buruiene 
binecuvântate - costreiul - ce face pieliŃa cojii cartofului aşa de fină, pâsla de costrei apărând leguma de insecte şi 
ger. 
 

 
BelinŃ, 1772 

 
Lângă Lugoj, la BelinŃ / reşedinŃa Districtului Medieval Bel, unde Gherga la începutul Epocii Moderne 

era cel mai numeros nume de familie şi era sediul Protopopiatului - numit al Hasiaşului şi Sărazului - între 17 III 
1785 şi 10 IX 1788 (când a fost ars de otomani) a funcŃionat primul Atelier de legat cărŃi din Banat. Apoi, la 



596 
 

ridicarea Bisericii Ortodoxe BelinŃ pe locul celei vechi, cneziale (distrusă de otomani) a contribuit şi Gherga: 
biserica de 27 metri lungime şi 10 metri lăŃime este zidită din piatră (la temelie) şi cărămidă, în stil baroc / la fel 
şi interiorul, ca iconostasul din zid de cărămidă, uşa împărătească, etc.; mobilarea este cu străni de lemn din 
secolul XIX, pictura murală fiind în frescă.  
 

 
Biserica din BelinŃ 

 
Deoarece prima fotografie din lume a fost realizată abia înaintea RevoluŃiei Paşoptiste, pozarea în Banat 

n-a fost decât după aceea - înaintea utilizării lămpii electrice ori a introducerii curentului electric - cea mai veche 
imagine Gherga disponibilă fiind a preotului ortodox Damaschin Gherga, născut în BelinŃ (fiul lui Achim 
Gherga 19 XII 1819 - 21 II 1895 şi al Evei / născută Balint 7 I 1820 - 20 II 1899), absolvent în 1869 al 
Preparandiei din Arad 46,10 lat. N, 21,18 long. E:  
 

  
Certificat de botez Cea mai veche poză Gherga 

 

Scriitorul BănăŃean Vlad Delamarina 1870 - 1896 a scris despre traiul din acel timp, în acea zonă: 
“ViaŃa pe atunci în casa unui preot la sat era patriarhală. Era belşug acolo şi oamenii din sat intrau în casa 
preotului cu aceeaşi smerenie ca în biserică. Nu intra unul cu pălăria pe cap, fără să sărute mâna doamnei 
preotese, fie tânăr, bătrân, bărbat sau femeie. Când ieşea vreun membru al familiei preotului cu vreun oaspe din 
oraş pe stradă şi se apropiau de vreun grup de Ńărani, aceştia se ridicau toŃi în picioare. Această veneraŃie 
provenea pe atunci în urma subjugării, asupririi românilor, erau Ńăranii mai modeşti şi priveau la preotul satului 
ca la un adevărat părinte”. Tot în zona BelinŃului au apărut şi cele mai vechi coruri Ńărăneşti din România - între 
corişti prezenŃa constantă Gherga constituind prin tonurile lor grave timbrele vocale cele mai puternice. Ca fapte 
diverse: filozoful Lucian Blaga (1895 - 1961) - Aromân după mamă - a caracterizat cultura BănăŃeană ca 
reprezentând “barocul etnografiei româneşti”; imediat după înfiinŃare, prima lucrare de analiză ştiinŃifică făcută 
de Institutul Social Banat-Crişana a fost în BelinŃ, decizia de a începe chiar acolo / era în perioada interbelică / 
fiind luată din capitală de către Aromânul Dimitrie Gusti 1880 - 1955 - cel care avea să devină preşedintele 
Academiei Române - tocmai datorită caracterului satului ca specific Românesc BănăŃean. 
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Gherga în BelinŃ 

 
În 1939, Dr. Aurel Contrea publica lucrarea “BelinŃul - cadrul fizic şi etic al unui sat bănăŃean”, în 

care descria băştinaşii (pentru timpurile mai recente, comuna a fost unul dintre ”rezervoarele” Gherga în Banat), 
el remarcând ascendenŃa Balcanică a unora: “Cei veniŃi dinspre miazăzi sunt bruni, cu ochi negri şi păr negru ca 
pana corbului. Aceştia Ńin de tipul mediteran şi reprezintă cam o treime din locuitori. Hainele strâmte şi uşurinŃa 
mişcărilor trădează că trebuie să fi coborât din regiuni deluroase. Îmbrăcămintea însă, albă, înflorită, de un 
pitoresc desăvârşit, este hotărât bănăŃeană, aşa cum se îmbracă popoarele sudice, obişnuite să trăiască în deplina 
strălucire a soarelui”. În 2003 muzicologul BănăŃean Constantin Stan a documentat că Sabin Drăgoi 1894 - 1968, 
compozitorul primei opere Române (care a fost directorul Institutului de Folclor din România), a realizat 
Monografia muzicală a BelinŃului şi a compus “Rapsodia din BelinŃ” / cunoscută şi ca “Rapsodia BănăŃeană” - 
bazată pe melodia celebrei balade ancestrale “MioriŃa” - dedicând-o apoi lui George Enescu 1881 - 1955 şi 
dirijată de acela, în premieră, la Bucureşti / fiind inspiraŃia Rapsodiei Române. De altfel, în Banat teme muzicale 
ca de exemplu “Brâul lui Gherga” (de la Naidăş 44,53 lat. N, 21,35 long. E / judeŃul Caraş-Severin) sunt de 
succes şi la începutul mileniului III / cum ar fi în interpretarea Dr. Marius Cîrnu, dirijorul Orchestrei Radio 
Timişoara, etc. Prima vizită canonică în BelinŃ a fost efectuată la 1861, de către episcopul - ulterior mitropolitul - 
Şaguna, când prefectul judeŃului Timiş era Aromânul Emanoil Gojdu 1802 - 1870. (Şaguna a fost primul 
preşedinte al Astrei, din 4 XI 1861 = AsociaŃia Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului 
Român, cu mare prestigiu ulterior în Ardeal şi Banat - ce există şi azi, ca fiind cea mai veche organizaŃie 
neguvernamentală din România - iar Emanoil Gojdu a fost unul dintre cei mai bogaŃi Români vreodată, care a 
lăsat moştenire Românilor vestita sa FundaŃie). Atunci, cu prilejul vizitei sale oficiale la BelinŃ, Aromânul 
Şaguna a dăruit un Kiriakodromion editat la Sibiu 45,47 lat. N, 24,09 long. E în 1855 - îşi avea limitele sale / 
păstra alfabetul chirilic - atât localităŃii, cât şi ca semn de preŃuire pentru profesorul său belinŃean de muzică 
(unchi al lui Damaschin Gherga 16 VI 1843 - 27 II 1902, devenit parohul ortodox al Păduranilor 45,53 lat. N, 
22,04 long. E din comuna Mănăştiur / judeŃul Timiş, care slujea şi în bisericuŃa de lemn ce în prezent a devenit 
inima Muzeului Satului din Timişoara; e de remarcat că în 1921 avocatul Gheorghe Gârda din Mănăştiur a 
popularizat vorba “tăt Banatu-i fruncea”). Biserica Ortodoxă BelinŃ cu hramul Învierea Domnului - azi 
monument istoric - a fost terminată în 1797 şi cu contribuŃia Gherga / printre alŃii; în timp, Gherga s-a mai 
remarcat prin construcŃia de biserici, cum ar fi a unui fiu de belinŃean, preotul Ioan Gherga 4 I 1870 - 16 IX 
1941, ctitorul la 1901 al Bisericii Ortodoxe Române cu hramul Naşterea Maicii Domnului din Icloda 45,39 lat. 
N, 21,25 long. E / judeŃul Timiş, în fotografia următoare la uşa bisericii, etc. (pictura din Icloda a fost făcută pe 
spesele socrului său, Aromânul Traian Barzu, asesorul consistorial al Episcopiei Caransebeşului - pe atunci nu 
exista Mitropolia Banatului - biserica fiind vizitată canonic de fostul episcop, ulterior devenit primul mitropolit 
al Banatului, Vasile Lăzărescu 1894 - 1969 / născut la Corneşti, judeŃul Timiş).  
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Ctitorul Bisericii Ortodoxe Icloda, Ioan Gherga 

 
Din 1910, până la unirea Banatului cu România, Ioan Gherga a fost la “Revista preoŃilor” din 

Timişoara în comitetul de redacŃie (tipărirea era la Lugoj). În marmura monumentului său funerar stă scris: 
“Luptă bună am luptat / CredinŃa am păstrat / LucraŃi şi vă rugaŃi / Că pe Dumnezeu nu uitaŃi”. Iată o fotografie a 
Bisericii Ortodoxe Române din Icloda, realizată în 2011 de Talida Gherga, la 110 ani de la ctitorirea sa de către 
bunicul bunicului ei: 
 

 
Biserica din Icloda 

 
Fiu al preotului Damaschin Gherga, preotul Ioan Gherga, care a ctitorit aşezământul ortodox de zid din 

Icloda, în urma căsătoriei din 6 II 1896 cu Talida / fostă Barzu, din Bacamezeu / Bacău de Mijloc 45,48 lat. N, 
22,06 long. E / acum comuna Bata, judeŃul Arad, l-a avut ca băiat pe Aurel Gherga, 27 I 1898 - 9 I 1958 
(devenit preotul ortodox al Blajovei interbelice 45,35 lat. N, 21,28 long. E / judeŃul Timiş), care - preocupat de 
realizarea Monografiei Gherga - afirma şi el ascendenŃa Aromână a neamului; în 1916 - când avea 18 ani, întors 
de la studii din Ungaria - Aurel Gherga a scris pe cartea de psalmi a tatălui său Ioan Gherga: “Când mă scăldam 
în râul Pogonici / soarele vărsa căldură de credeam că se aprinde pământul / eu mă simŃeam foarte bine / auzind 
glasul mult iubiŃilor mei părinŃi / şi graiul cel dulce al poporului românesc / care e aşa de dulce ca sunetul unei 
harfe / însă când mă văzui depărtat de căminul părintesc şi mă văzui între străini / a căror limbă nu o cunoşteam 
atunci / atunci am ştiut numai să preŃuiesc căminul părintesc / limba şi poporul românesc”. 
 

 
Preotul Aurel Gherga 
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De altfel, mitropolitul Român Valeriu Anania (1921 - 2011) referindu-se la Iov 7:6 “Că viaŃa mea-n 

balanŃă mai slabă-i decât graiul” a comentat: “Cuvintele, efemeridele despre care se spune că ’zboară’, sunt mult 
mai perene decât viaŃa omului prin aceea că, scrise sau chiar numai rostite, o transcend şi o prelungesc, aşa cum, 
în ordinea morală, credinŃa şi fapta omului sunt acelea care-i perpetuează statutul fiinŃial şi dincolo de moarte” 
(aceeaşi opinie o aveau vechii Indieni). La sfârşitul Evului Mediu, Gherganii erau răspândiŃi în numeroase 
localităŃi - atât din Banatul montan cât şi din cel de şes - fiind înaintaşii celor de acum, din Epoca Modernă. În 
secolul XX, alŃi ctitori Gherga-ni ai bisericilor ortodoxe de zid în Banatul Românesc au fost preotul Nicolae 
Gherga (născut în 4 X 1874, fratele vitreg al preotului Ioan Gherga, ctitorul Bisericii Icloda din comuna Sacoşu 
Turcesc / judeŃul Timiş - aveau acelaşi tată, pe preotul Damaschin Gherga - Ana Petrovici, mama lui Ioan, fiind 
din Pădurani iar Iuliana Cristea, mama lui Nicolae, fiind din łinutul HaŃegului), care în 1926 a ctitorit, în Valea 
unde se află Peştera Româneşti, Biserica din Fărăşeşti 45,48 lat. N, 22,23 long. E / comuna Pietroasa, judeŃul 
Timiş cu hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, preotul Constantin Gherga care a ctitorit în 1929 Biserica din 
Rădmăneşti 45,55 lat. N, 21,54 long. E / comuna Bara, judeŃul Timiş cu hramul Sfântului Ilie, preotul Tiberiu 
Gherga care a ctitorit în 1938 Biserica din Margina 45,51 lat. N, 22,16 long. E / judeŃul Timiş cu hramul 
Naşterea Maicii Domnului - construită de el pe când slujea în apropiere, la Coşava 45,51 lat. N, 22,18 long. E 
din comuna Curtea / judeŃul Timiş - ş.a. În fotografiile următoare se pot vedea câteva biserici ortodoxe ctitorite 
interbelic în N fostului judeŃ Severin / acum răsăritul judeŃului Timiş (cel mai întins judeŃ din România), de 
preoŃi Gherga: 
 

   
Fărăşeşti Rădmăneşti Margina 

 
În imaginea următoare e fostul judeŃ Severin - din perioada interbelică, adică dintre războaiele mondiale 

- din răsăritul Banatului (întins între Gherdap / Dunăre şi Mureş), învecinat cu regiunile Olteniei şi Ardealului, 
având capitala / reşedinŃa de judeŃ Lugoj: 
 

 
Fostul judeŃ Severin 
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Gherga în MişcolŃ 
 
Ungurii / Maghiarii au fost vecinii Românilor în NV din 896 (călugărul Ricardus în 1236 scria că atunci 

când Maghiarii au ajuns în Panonia aceea era ştiută ca “Păşunea Românilor”). Ungaria a luat fiinŃă în anul 1000 
sub conducerea lui Ştefan (primul rege Maghiar, un imperialist condus de conceptul că “Ńara ce cuprinde un 
singur neam e slabă”) şi este în forma actuală de stat din 1920. Filologul şi folcloristul Aromân Pericle Papahagi 
1872 - 1943 a fost în 1907 la MişcolŃ şi a scris în revista Transilvania: “Pe prima pagină a registrului cu numele 
coloniştilor Daco-Români şi Aromâni găseşte că ’Colonia Greacă / Română a venit pe Dunăre la 1100; aceştia 
erau Români’. Ei sunt înregistraŃi după naştere, botez, nuntă, moarte, pentru prima dată la 1606. Românii de aici 
sunt sub protecŃia bisericească a Ohridei, a Primei Justiniene. Cred că nu-s fără interes numele şi prenumele 
următoare, luate din matricola naşterilor de la 1728 (majoritatea literelor sunt Greceşti): Gherga Lina, Gherga 
Pati, ş.a. În curtea bisericii, ce servea altădată drept cimitir, zac o mulŃime de pietre tumulare pe care sunt săpate 
numele celor ce zac somnul de veci, multe acoperite de pulbere, tocite de vreme şi prea puŃine în stare a fi 
desluşite. Însemn din ele: Iosif Gherga, oficiant de tribunal, mort la 19 XII 1881; soŃia lui iubită, neuitată, a trăit 
36 de ani fericiŃi”. În MişcolŃ / Miskolc, la poalele Dealurilor Tokay, din 1606 (când prin tratatul din Viena s-a 
făcut pace cu otomanii, zona fiind oarecum liberă) erau sute de negustori Aromâni - mulŃi cu familiile lor, ajunşi 
acolo mai ales din Moscopolia, Graba, Lunca, Civara, etc. - căci au obŃinut dreptul de a exercita comerŃul şi 
astfel vinurile şi lemnele din Ungaria au intrat pe mâinile lor. În 1687, când otomanii au pierdut definitiv 
controlul zonei, Aromânii au primit de la Maghiari drept de autoguvernare în MişcolŃ - era capitala nou 
înfiinŃatului judeŃ Borsod - şi în 1700 deja aveau acolo o Casă de rugăciuni cu hramul Sfântului Naum al 
Ohridei, devenită ulterior Capelă (dascălul Aromân Naum a fost ucenic al fraŃilor Metodiu 815 - 885 şi Chiril 
827 - 869, lucrând plin de râvnă împreună cu aceia, fondând Mănăstirea ce-i poartă numele, pe malul Ohridei). 
Premisele instalării Aromânilor în MişcolŃ au fost favorizate ulterior şi de migraŃia spre N din 1690, când mulŃi 
locuitori din Balcani - începând din Coşava / Kosova - au răspuns invitaŃiei împăratului habsburgic de a se 
instala în Imperiul său; de altfel, conform cercetătorului BănăŃean Sorin ForŃiu, când în 1716 Austriecii au 
cucerit Banatul de la otomani, atunci în regiunea Banatului erau doar 2 localităŃi Maghiare. La 1721, negustorul 
Alex Gherga din Moscopole a început să dezvolte afaceri de tot mai mare succes în Ungaria, astfel că a ajuns să-
i instaleze pe fiii săi, ambii născuŃi în Moscopolia / acum Albania, în MişcolŃ: Gheorghe pe actuala Str. Rakoczi, 
Nr. 4 şi Adam pe actuala Str. Kossuth, Nr. 11; fratele său Dimitrie Gherga a deschis un Han în MişcolŃ pe 
actuala Str. Varoshaz, Nr. 5, ce în timpul RevoluŃiei Paşoptiste a fost Cazinoul oraşului (Casele Gherga din 
MişcolŃ erau considerate interesante datorită decoraŃiilor portalurilor şi interioarelor, cu semne tipice barocului). 
În 1998, Dr. Maria Berenyi, directoarea Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, a consemnat că în 
primele registre matricole din MişcolŃ se găsea numele Gherga; în 1784, împăratul a permis acolo ridicarea 
Bisericii Ortodoxe Aromâne - cu hramul Sfintei Treimi - pe faŃada căreia inscripŃia scrie că a fost construită 
numai pe cheltuiala Aromânilor din MişcolŃ, printre primii donatori figurând Gherga-nii Adam, Gheorghe şi 
Mihai. “Epoca de înflorire a coloniei se poate data în perioada 1770 - 1830; erau dinastii de comercianŃi, ca: 
Gherga, Ghica şi Pataki”.  
 

 
Icoană dăruită Bisericii Ortodoxe din MişcolŃ 

 
Când la 20 XII 1808 în MişcolŃ s-a născut Şaguna, acela a fost botezat în 28 XII 1808 cu naşul 

Anastasiu Gherga - fiul lui Adam Gherga. (Anastasiu Gherga întâi, în 1 V 1802, i-a cununat pe părinŃii 
viitorului mitropolit - tatăl fiind Naum Şaguna iar mama fiind Muciu / Mocioni, din bogata familie Aromână ce 
în zonă deŃinea celebra podgorie Tokay 48,09 lat. N, 21,21 long. E iar în Banat numeroase proprietăŃi). Familiile 
Muciu / cu forma N Dunăreană Mocioni, Şaguna şi Gherga proveneau din acelaşi areal Balcanic (din apusul 
Meteorei, Graba / Grabova, respectiv Moscopolia). Pe cel care a condus Adunarea de pe Câmpia LibertăŃii în 
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RevoluŃia Paşoptistă şi a ajuns să separe oficial Biserica Ortodoxă Română de cea Sârbă la 24 VI 1868 îl chema 
de fapt Anastasiu - după naşul său Gherga - iar abia la 1 XI 1833, când a intrat în monahie în Banat, la VârşeŃ, a 
primit binecunoscutul nume Andrei Şaguna. (Interesantă privind relaŃia Româno-Sârbă e sărbătoarea capitalei 
BănăŃene care în prezent aniversează anual ca Ziua Timişoarei intrarea armatei Române după retragerea celei 
Sârbe: 3 VIII 1919; atunci grupul major al populaŃiei Timişoarei era German / în aceeaşi zi, trupele Române au 
intrat şi în Budapesta / Ungaria). În “Istoria bisericească a românilor ardeleni” din 1918, Dr. Ioan Lupaş a scris: 
“În protocolul botezaŃilor din MişcolŃ s-a păstrat despre naşterea şi botezul acestui minunat copil Şaguna 
următoarea însemnare: ’Anastasiu, fiul lui Naum Evreta Şaguna, s-a născut în 20 decembrie şi s-a botezat şi 
miruit în 28 decembrie 1808 prin mine, preotul Constantin Vulc. Naşul lui a fost Anastasiu, fiul lui Adam 
Gherga’.” Naum Şaguna întâi a fost însurat cu Ghergana Aromână Ecaterina - zisă “Magiaro” fiindcă a ajuns în 
Ungaria din Balcanicul Părleap / Perlepe - care a murit la naşterea fiului lor, numit de aceea Gheorghe: a fost 
fratele vitreg al lui Anastasiu / Andrei Şaguna, de aceea şi naşul Anastasiu Gherga fiind la recăsătorirea 
văduvului Naum Şaguna şi botezarea următorilor săi copii (Gherganul - după mamă - frate mai mare al 
mitropolitului Românilor din Ungaria, Gheorghe Şaguna, a ajuns arhitect în Moldova iar fiul său Constantin 
Şaguna a fost general al armatei Române în Războiul de IndependenŃă de la 1877, păstrând constant de-a lungul 
vieŃii sale legăturile cu Gherga-nii din MişcolŃ şi cu preoŃii BănăŃeni Gherga).  
 

 
Biserica Ortodoxă din MişcolŃ 

 
Monografia Bisericii Ortodoxe din MişcolŃ / Ungaria descrie câŃiva Gherga, pe mai multe pagini, 

găsindu-i ca foarte pitoreşti: “la MişcolŃ au fost 4 generaŃii Gherga, într-o familie numeroasă - chiar cu numărul 
mare de decese infantile - ajungând la peste 50 de persoane menŃionate; un lucru e sigur - că pe lângă Cazinoul 
Gherga era prezentă la mijlocul secolului XIX în reclame şi Casa Gherga ca un loc notoriu / faimos: punct de 
orientare în oraş”. Exemple de descrieri: Gheorghe Gherga în 1738 - când era o epidemie de ciumă odată cu 
invazia otomană - a mers din Moscopolia în Banat şi apoi s-a mutat la MişcolŃ, fiind “înalt, proporŃional, cu 
figură prelungă şi ochi negricioşi, frunte destul de lată, ridată, părul, sprâncenele şi mustaŃa apoi toate negre” (a 
murit în 1778 la Liov / azi Ucraina). Un istoriograf din MişcolŃ a descris procedura alegerii electorilor din 
perioada reformei habsburgice şi a specificat faptul că tribuna negocierilor politice era Cazinoul Gherga: 
“Cazinoul de atunci se afla într-o casă cu un singur etaj, pe strada principală, unde proprietarul era Spiridon 
Gherga, cu o bucătărie foarte bună; în perioada RevoluŃiei Paşoptiste tinerii numeau acel loc de relaxare”. 
Trecerea prin MişcolŃ a marelui revoluŃionar al Ungariei, Petofi Sandor 1823 - 1849 (de fapt tânărul poet 
Balcanic Ştefan Petrovici, care a murit la Sighişoara) este consemnată de Maghiari prin faptul că “a fost găzduit 
în 1847 de Spiridon Gherga şi în cinstea lui s-au adunat tinerii din MişcolŃ iar pentru prânz a fost invitat la 
Cazinou”; RevoluŃia Paşoptistă în Ungaria s-a declanşat mistic la Idele lui martie şi de atunci anual e sărbătoarea 
Maghiarilor de pretutindeni.  

 

 
Cazinoul Gherga 
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Rădăcini 

 
Desigur că sunt multe asemănări privind originea Aromână şi de nume ca Gherga; iată nişte exemple, 

ca Ghica, Goga, Iorga, Gherca, ş.a.: 
În Ghergani, Ion Ghica (preşedintele Academiei Române şi premier) a avut moşie - cumpărată în 1785 

pentru tatăl său de bunicul Scarlat Ghica - murind acolo la 22 IV 1897 / capela Ghica din Ghergani e uriaşă. 
Tabloul “łigancă la Ghergani” de Nicolae Grigorescu, realizat în 1868, a fost cumpărat de Ion Ghica - fiul 
marelui logofăt Dimitrie Ghica - în 1872, cu cel mai mare preŃ plătit vreodată până atunci pentru vreo pictură 
Românească (în 2008, scriitorul BănăŃean Mircea Bălan observa în “Istoria violenŃei la români” că boierii 
deseori aveau prunci ilegitimi cu focoasele łigănci de pe moşiile lor). 
 

 
łigancă la Ghergani 

 
PrezenŃa Gherga şi Ghica în Ghergani nu e întâmplătoare: ambele familii sunt legate atât lingvistic 

prin numele lor - via Gheorghe, Ghica fiind forma Albaneză derivată din Gheorghică - cât şi ca provenienŃă: 
venite în łările Române din Balcani din acelaşi loc, Moscopolia. Ele s-au afirmat în paralel, N Dunărean: întâi 
Gherga în łara Românească şi Banat iar apoi Ghica în Moldova şi łara Românească. (Familia Ghica a venit 
prin negustorul Matei 1565 - 1620 din Albania iar prin descendenŃii săi Gheorghe, Grigore, ş.a. a domnit în cele 
2 principate Române în secolele XVII - XIX). Monografia Bisericii Ortodoxe din MişcolŃ / Ungaria - publicată 
în Maghiară acolo în 2002 - arată că ridicarea ei a fost finanŃată în 1785 prin contribuŃiile familiilor Aromâne 
Gherga, Ghica, Gojdu, Roja, Şaguna şi alŃii (familii importante din acea colonie, pe atunci); sfinŃirea 
iconostasului - considerat cel mai mare din Europa Centrală (de 16 metri înălŃime, cu 88 de icoane), de o 
frumuseŃe ce taie răsuflarea - a fost în 1791 / azi aparŃine Muzeului Ortodox Maghiar şi e în patrimoniul 
Patriarhiei Ruse. 

  

 
Iconostasul Bisericii Ortodoxe din MişcolŃ 
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Fostul premier al României Mari, Octavian Goga (1881 - 1938), fiu al preotului ortodox Iosif Goga 

1851 - 1905, s-a născut la Răşinari 45,42 lat. N, 24,04 long. E / judeŃul Sibiu, lângă a cărui biserică acela care a 
fost primul mitropolit al Românilor din Ardeal, Şaguna - trecut la cele veşnice în 28 VI 1873 - a cerut să fie 
înhumat, deoarece îi plăcea extraordinar de mult acolo şi îşi făcea dese drumuri în localitate să slujească. Şi 
Goga avea tablouri de Grigorescu (1837 - 1907). La fel ca Şaguna şi Gherga, Familia Goga e de origine 
Aromână. Octavian Goga a fost bursierul FundaŃiei Gojdu, filantrop Aromân, a cărui familie provenea din 
Moscopolia. Aşadar, pe lângă originea lingvistică similară a numelor Gherga şi Goga, între ele apare şi originea 
Aromână. De altfel, Răşinarii, ca şi Mărginimea Sibiului, Săcele 45,37 lat. N, 25,42 long. E lângă Braşov, unele 
sate vrâncene, Gărgălău (însemnând “herghelie / mulŃime de cai”) în MunŃii Rodnei, Valea Arieşului până la 
Vârful Ghergheleu, înalt de 1157 m, de la Roşia Montană în MunŃii Apuseni dar şi alte locuri din Ardeal, erau 
populate de Mocani - păstori transhumanŃi - care coabitau în stâne cu Aromânii din exact zona Balcanică de unde 
Gherga a ajuns în România, Mocanii circulând mai ales între łinutul Moscopoliei şi łinutul MoŃilor; a rămas 
celebru pentru ei până în prezent şi Muntele Găina (unde exista o megalitică “Baba Dochia”, prima menŃiune 
documentară a festivalului tradiŃional de acolo fiind de la 1816), cu peŃirea în 20 VII a fetelor MoŃilor de Sfântul 
Ilie, profet ce era de pe Valea Gherka din regiunea aparŃinând, la viaŃa sa din secolul IX î.C., biblicului łinut al 
Gherga-nilor din răsăritul Iordanului. (E de observat că de la MoŃi a rămas în vocabularul Român denumirea 
părului lung legat în coadă, aşa cum purtau Sumerienii - care spuneau părului strâns în coadă “ghi” - ori cum azi 
încă au unii călugări). E de remarcat că ritualul peŃitului colectiv pe munte a fost practicat Antic în Caucaz de 
Ghergari şi Amazoane şi e de ştiut că în prezent de pildă în Crişcior 46,07 lat. N, 22,52 long. E / judeŃul 
Hunedoara - la poalele Sudice ale Masivului Găina - trăiesc localnici Gherga. În 2005, profesoara Ioana Crişan 
afirma că “scenariul celei mai importante nedei din România - cea de pe Muntele Găina, existentă în timpul 
GeŃilor - era: seara se urca la lumina făcliilor până sub vârf - acolo aprinzând focurile - iar înaintea zorilor se 
urca ultimul povârniş, pentru a fi contemplat răsăritul soarelui; după aceea aveau loc petrecerea - jocul, cântatul - 
şi târgul. Dansurile nedeii solare arhaice conduse de marea preoteasă s-au clădit pe structura fizică şi psihică a 
fecioarelor alese spiritual şi asigurau un echilibru al stărilor emoŃionale în vederea conservării vieŃii; veşmintele 
purtate de ele au fost mereu înnoite, ca răspunsuri la comenzile sociale”. În prezent, Târgul de fete de pe Muntele 
Găina este cea mai mare sărbătoare tradiŃională Românească în aer liber. Octavian Goga a murit în conacul său 
din Ciucea 46,57 lat. N, 22,48 long. E (aflat la N de Muntele Găina). 

 

 
Mocani 

 
Fostul premier Iorga, un patriarh al culturii Româneşti, era de origine Aromână. Numele Iorga este ca 

şi Gherga din aceeaşi rădăcină onomastică (mama sa era Zulnia Arghiropol). Prenumele său era Niculae şi de 
aceea se semna N. Iorga. Bizantologul Nicolae Bănescu, în elogiul academic din 1945 amintea că marele istoric 
se cobora - după tată - din oameni întreprinzători de la Pind; filologul Italian Gino Lupi în 1955 i-a aşezat pe 
strămoşii Iorga într-o familie de Aromâni ajunsă în Moldova să facă negustorie. Atitudinea lui Iorga în favoarea 
Aromânilor era determinată şi de originea sa; Iorga a scotocit arhivele şi a relevat o mulŃime de nume Aromâne. 

Un obicei păstrat până în secolul XX la Aromâni, pentru a fi deosebiŃi de ceilalŃi Balcanici, a fost la 
mulŃi o cruce albastră tatuată pe frunte, între sprâncene, ce le demonstra credinŃa ocrotitoare, creştină (CopŃii şi 
acum au cruci tatuate la încheieturile mânilor). Răspândit în România este şi Gherca - ce se remarcă prin 
sonorizarea apropiată de Gherga - dar şi variaŃii cu diverse sufixe (mai mult sau mai puŃin elaborate), bazate pe 
prefixul Gher. 
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Stabilitatea Gherga 

 
Valorile păstrate ale moştenirii Gherga sunt caracterizate de criterii universale ca ilustrând etape 

semnificative din istoria umanităŃii, ca fiind exemple reprezentative de utilizare ale mediilor culturale şi ca 
asociate evident cu tradiŃii, idei, opere, credinŃe sau evenimente încă vii / cu deosebite semnificaŃii (Gherga-nii 
uneori s-au aflat în postura de a fi cu mult înaintea vremurilor, alteori s-au manifestat ca ultra-conservatori). 
Teritoriile Gherga (numite aşa corespunzător neamurilor exacte Gherga) de cele mai multe ori au fost împărŃite 
de către terŃi - după variate interese - astfel încât diverse frontiere au ajuns să se intersecteze în regiunile locuite 
de Gherga. Pe de altă parte, fostele zone Gherga cooperante cu semenii pentru succes au ajuns să fie marcate de 
tensiuni / conflicte, mai mult sau mai puŃin accentuate - funcŃie de motivaŃii - cu impact de la nivel local până la 
nivel internaŃional (apărute datorită suprapunerii altor identităŃi peste existenŃa Gherga). Contraste - uneori mari 
- între zone mai dezvoltate şi mai puŃin dezvoltate ale lumii unde trăiesc Ghergani (ori urmaşi) sunt şi acum, în 
mileniul III. SituaŃia actuală este complicată (faŃă de centrul Asiatic unde a avut loc ultima mutaŃie Gherga), în 
sensul că prezenŃa Gherga ca în Banat nu mai este confirmată integral altundeva în lume; ca exemple specifice, 
iată diferenŃe prin 3 parametri indicatori - loc, profil şi nominal - în 3 locuri / Ńări, de pe 3 continente: 
 

Loc Profil Nominal  
Geografic Genetic Gherga 

N Africii / Tunisia - + + 

V Asiei / Israel + - + 

E Europei / Finlanda + + - 

 
Comentarii: de pildă, în Tunisia, privind Insula Gherba, chiar dacă există validări genetice ori 

asemănătoare de nume, distanŃa duce la deosebire climatică, culturală, etc. - aşezarea Africană fiind în afara 
criteriului geografic Gherga (pregnant EuroAsiatic); Orientul Apropiat / Mijlociu a corespuns istoric, chiar cu 
un Regat în Epocile Bronzului şi Fierului, însă genetic acum în fostul Canaan domină populaŃii Semite / o 
inversare Europeană fiind în Laponia, probată geografic şi genetic (are cea mai mare concentraŃie LLY22G din 
lume) dar nu şi nominal, numele Gherga nu prea apărând în zonă. Cei 3 indicatori - geografic / loc, genetic / 
profil şi Gherga / nominal - azi apar deplin doar în Banat, pentru neam şi nume. Stabilitatea Gherga poate fi 
caracterizată prin valorile induse de încredere în diverse paliere ale societăŃilor / comunităŃilor beneficiare ale 
prezenŃei Gherga (colaborări deduse ori enumerate în general prin acest material). Ca remarcă: factorii de 
stabilitate Gherga şi-au evidenŃiat eficacitatea avută mai ales când s-a produs absenŃa Gherga din anumite zone 
- ceea ce a dus la instabilitate. Psihiatrul Austriac Victor Frankl 1905 - 1997 afirma: “Pentru că succesul, ca şi 
fericirea, nu poate fi căutat, el trebuie să decurgă ca un efect secundar neintenŃionat din dăruirea personală a unui 
om faŃă de o direcŃie mai înaltă decât el însuşi”. Întotdeauna calea spre progres s-a bazat pe vibraŃii, manifestate 
mai ales prin inteligenŃă, imaginaŃie şi emoŃii; în Banatul secolului XIX, preoŃii Gherga ştiau - şi afirmau - că se 
trăgeau dintr-un mare neam. Ce a fost şi ce va urma poate fi sintetizat din “Ce-Ńi doresc eu Ńie, dulce Românie”, 
cu expresia celui mai mare poet al Românilor, Mihai Eminescu (care decedat prematur, n-a apucat să termine 
Epopeea Dacilor, prin care făcea legătura acelora cu India): “la trecutu-Ńi mare - mare viitor!” 

 

Gherga în Epoca Modernă 

 
Arhivele Americane au indicat prezenŃa în 1635 a lui Henry George (având vârsta de 19 ani) în statul 

Virginia / ca unul dintre cele mai vechi nume de familie din Noua Lume iar în 1776 - anul independenŃei 
Americanilor faŃă de Britanici - în statul Pennsylvania, judeŃul Montgomery, localitatea Lower Salford 40,16 lat. 
N, 75,22 long. V, a colectorului William Gergas, proprietar a 60 de hectare, 5 vaci şi 3 cai: acela era neînsurat 
atunci, ca şi feciorul său Abraham (e de observat că în 1 VII 1509, Englezul John Colet - patronul Companiei 
Britanice de Mercerie - l-a împroprietărit cu un conac în Hertfordshire / N Londrei pe William Gerge, ce să 
rămână şi moştenitorilor, contra unei sume de 8 lire sterline pe an, emigraŃia peste Oceanul Atlantic putând fi a 
descendenŃilor săi); Virginia a fost prima colonie Britanică în America - din 1607 - iar Pennsylvania era colonie 
Britanică din 1681. În 17 VIII 1733, în Philadelphia / Pennsylvania a sosit cu corabia plecată din Rotterdam 
51,55 lat. N, 4,28 long. E / Olanda - via Londra / Anglia - Hans Jurg / Gerg (notat George în America) 
împreună cu soŃia şi 4 copii.  

Din BelinŃ (un “rezervor” Gherga în Banatul Românesc) la începutul secolului XX au migrat mulŃi 
Gherga în SUA, printre care Dumitru născut în 16 VIII 1879 (intrat în New York la 22 IV 1909), Ioan născut în 
27 I 1866 (intrat în Philadelphia 39,57 lat. N, 75,10 long. V la 2 IX 1913), Nicolae născut în 4 IX 1879 (intrat în 
New York la 11 IV 1914), Traian născut în 1 III 1870 (intrat în New York la 23 V 1907), ş.a. 
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De altfel, listele coloniştilor în N American - încă de pe când statele de acolo erau în formare - de la 
sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, reflectă răspândirea Europeană Gherga, ca de exemplu, din: 

• Ardeal - Ioan născut în 1875, din Bruiu 45,52 lat. N, 24,42 long. E / judeŃul Sibiu (intrat în 
Baltimore 39,17 lat. N, 76,37 long. V / SUA în 1900) 

• Austria / Imperiul Habsburgic - Adam născut în 1857 (intrat în New York / SUA la 28 III 1884)  
• Banatul Românesc - Eva născută în 1882, din Hitiaş 45,42 lat. N, 21,55 long. E / judeŃul Timiş 

(intrată în New York / SUA la 10 I 1914), Paraschiva născută în 1886, din Hitiaş (intrată în New 
York / SUA la 5 XI 1913), Paul născut în 1882, din RacoviŃa 45,42 lat. N, 21,38 long. E / judeŃul 
Timiş (intrat în New York / SUA în 1913), VicenŃiu născut în 1881, din Hitiaş (intrat în New York 
/ SUA la 22 XII 1912) 

• Banatul Sârbesc - Arcadie şi Duşan (intraŃi în Baltimore / SUA în 1907), Duşan născut în 1871, din 
Coştei (intrat în New York / SUA la 25 XI 1912), Gester născut în 1874 (intrat în Tacoma 47,14 
lat. N, 122,27 long. V / SUA la 4 IV 1912), Ianoş născut în 1863 (intrat în Portland 45,31 lat. N, 
122,40 long. V / SUA la 18 III 1912), IoŃa născut în 1866 (intrat în Quebec 53,45 lat. N, 71,59 
long. V / Canada la 3 V 1914), Toma şi Ioan din Iabuca 44,56 lat. N, 20,35 long. E (intraŃi în 
Montreal 45,30 lat. N, 73,33 long. V / Canada la 3 V 1926) 

• CroaŃia - Miller născut în 1885, din Daruvar 45,35 lat. N, 17,13 long. E (intrat în Detroit 42,19 lat. 
N, 83,02 long. V / SUA în 1905), Toma născut în 1861 (intrat în New York / SUA la 25 VIII 1909) 

• Germania - Adolf născut în 1881 (intrat în New York / SUA la 29 X 1931), Chas născut în 1852 
(intrat în New York / SUA la 29 VI 1883), Ion născut în 1874 (intrat în New York / SUA la 16 X 
1882) 

• Grecia - Zellos (intrat în New York / SUA la 17 VII 1953) 
• Italia - Giuseppe şi Maria (intraŃi în New York / SUA la 21 VIII 1909) 
• Macedonia - George născut în 1858 (intrat în New York / SUA la 13 XI 1908) 
• Polonia - Constantin, Mihai şi Victoria (intraŃi în Quebec / Canada la 23 VI 1896), Vladislav născut 

în 1903 (intrat în Quebec / Canada la 24 VII 1905) 
• Portugalia - Anton născut în 1898 (intrat în New York / SUA la 26 III 1923) 
• Rusia / Imperiul Ńarist - David născut în 1859 (intrat în Galveston 29,16 lat. N, 94,49 long. V / SUA 

la 22 I 1907), Groch născut în 1881 (intrat în Galveston / SUA la 14 V 1906) 
• Slovacia - Ferencz născut în 1892 (intrat în New York / SUA la 6 X 1913), Suzana născută în 1897 

(intrată în Saint John 45,16 lat. N, 66,03 long. V / Canada la 24 III 1920) 
• Spania - Jose născut în 1896, din Coruna / Galicia (intrat în New York / SUA la 31 X 1930) 
• Turcia / Imperiul otoman - Lazăr născut în 1888, din TârnoviŃa / Trnovica (intrat în New York / 

SUA la 8 VI 1910) 
• Ucraina / Imperiul Ńarist - Chiril născut în 1892, din Kiev (intrat în New York / SUA la 8 IV 1912) 
• Ungaria - Andrei născut în 1883 (intrat în New York / SUA la 4 XII 1900), Ianoş născut în 1864 

(intrat în New York / SUA la 29 V 1901), Ioan născut în 1884 (intrat în New York / SUA la 16 
VIII 1910), Ion născut în 1882 (intrat în Winnipeg 49,53 lat. N, 97,08 long. V / Canada în 1905), 
Zaiva născut în 1868 (intrat în New York / SUA la 1 V 1901) 

• etc. 
Paulina Gherga, născută în 1836 în SUA (pe atunci Vestul American nu aparŃinea Ńării), a fost indicată 

de genealogia Lamb; statisticile Americane mai arată că în 1840, un alb liber în Natchitoches 31,45 lat. N, 93,05 
long. V / Lousiana era Louis Gherga iar în 1880 Maria Gherga, născută în 1862 în Prusia, lucra în Saint Louis 
38,37 lat. N, 90,12 long. E / Missouri; recensământul American din 1880 a indicat că în Calumet 47,14 lat. N, 
88,27 long. V / Michigan trăiau atunci Ion Gherga - născut în 1835 în Finlanda - însurat cu Ana născută în 1855 
în Norvegia (Ńară unde în 1876 primul lor născut a fost August, după care s-au mutat în SUA) iar în Cleveland 
41,28 lat. N, 81,40 long. V / Ohio trăia familia lui August Gherga, născut în 1850 în Germania. AlŃi Gherga-ni 
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emigraŃi în America au fost Albert Gherga născut în 1875 în Germania, Bertha Gherga născută în 1877 în 
Germania, Richard Gherga născut în 1879 în Germania (domiciliaŃi din 1880 în Cleveland / Ohio), Ioan Gherga 
născut în 1885 în Finlanda (domiciliat din 1910 în Iron 45,49 lat. N, 88,03 long. V / Michigan), ş.a. 
Recensământul Canadian din 1861 a indicat că în York 43,38 lat. N, 79,24 long. V trăiau soŃii Gherga Benidetto 
şi Luiza (născuŃi în 1838), cu copiii lor Iulia născută în 1857 şi Ion născut în 1859. Consemnările despre Gherga 
peste Oceanul Atlantic în Epoca Modernă sunt foarte numeroase, acelea fiind disponibile în documentele de 
acolo (inclusiv din presă, ca de exemplu cotidianul Washington Post a scris în 19 VII 1912 despre prăbuşirea 
unei clădiri din Gherga / Daghestan, ce a îngropat 30 de persoane, Gettysburg Times din 12 VII 1924 a scris că 
gangsterul George Gherga de 23 de ani a fost arestat pentru jaful casieriei companiei feroviare din Pennsylvania, 
etc). Diaspora Gherga - masiv manifestată de-a lungul vremurilor / atât de mult timp şi în atât de multe locuri - 
s-a menŃinut, fiind un proces continuu. 

A vedea trecutul poate fi la fel de incitant ca a vedea viitorul (istoria este făcută mai ales de către 
“învingători”). România există ca stat cu acest nume din anul 1859 (când s-a format sub conducerea 
domnitorului Ioan Cuza prin unirea Moldovei cu Vlahia / łara Românească, capitala - chiar dacă atunci mai 
mare era Iaşi - fiind stabilită la Bucureşti, deoarece era mai departe de Imperiul łarist), independenŃa dobândind-
o în 1877 iar în forma actuală Ńara fiind din 1945. În Epoca Modernă, cele mai dezvoltate părŃi - atât din Serbia, 
cât şi din România - sunt cele din Banat / regiunea Gherga-nilor. În revista “łara noastră” din 9 V 1909, Alex. 
łinŃariu constata că în localitatea BănăŃeană Borcea 44,52 lat. N, 20,28 long. E / acum suburbia Nordică a 
Belgradului, pe malul stâng al Dunării (pe atunci Banatul aparŃinea Austro-Ungariei), printre familiile care şi-au 
păstrat numele Român - însă nu mai ştiau Română - era şi Gerga / Gherga: “În partea Sud-Vestică a Banatului, 
numărul Românilor sârbizaŃi e foarte mare. În puŃine locuri s-au făcut încercări pentru a pune stavilă sârbizării. 
Astfel, multe comune Româneşti s-au sârbizat cu totul iar altele numai în parte. E semnificativ faptul că deşi 
locuitorii acestor comune - şi mai cu seamă generaŃiile tinere - nu ştiu vorbi româneşte şi acum îşi păstrează 
numele de familie a moşi-strămoşilor lor”. Între faptele remarcabile din Epoca Modernă ale Gherga-nilor 
BănăŃeni, pe lângă că au fost mari sportivi (ca de exemplu prezenŃa în componenŃa de la înfiinŃarea din 1921 a 
primei echipe de fotbal Poli Timişoara ori în 1961 campionul la triplu-salt al Iugoslaviei - federaŃie formată 
atunci din Bosnia, CroaŃia, Macedonia, Slovenia şi Serbia cu cele 2 provincii autonome, Kosova şi Voivodina - 
etc.), pot fi menŃionate jertfele în războaiele mondiale şi că Gherga-nii nu au suportat extremiştii secolului XX, 
ca de pildă în 1924, cu 3 ani înaintea înfiinŃării Mişcării Legionare, preotul ortodox Nicolae Gherga, pretor al 
plasei Recaş / judeŃul Timiş, atrăgea atenŃia autorităŃilor asupra pericolelor pentru ordinea publică ale nou-
apărutelor posturi fasciste în zonă (ironic, vecinul Mircea Gherga al casei strămoşeşti din BelinŃ, născut în 1921, 
a fost deŃinut politic de comunişti din 1952 pentru 5 ani, ca “şef de plasă al mişcării legionare”); Gherga-nii au 
suferit datorită comuniştilor, ca de exemplu pentru sprijinul în Banatul montan / acum judeŃul Caraş-Severin a 
partizanilor care au rezistat armat dictaturii comuniste (arestaŃi fiind Gugulanii Petru Gherga şi fiul Crişan 
Gherga din Rusca-Teregova 45,09 lat. N, 22,17 long. E, Ioan Gherga din PetroşniŃa 45,19 lat. N, 22,15 long. E, 
Pavel Gherga din Slatina-Timiş 45,15 lat. N, 22,17 long. E, Viorica Gherga din Rusca Montană 45,34 lat. N, 
22,27 long. E, ş.a.), Dorina Gherga din Ferendia 45,19 lat. N, 21,29 long. E / judeŃul Timiş a fost deportată din 
1951 în Bărăgan, Constantin Gherga din Jdioara 45,37 lat. N, 22,06 long. E / judeŃul Timiş în 22 VIII 1988 a 
încercat evadarea din lagărul comunist cu un avion artizanal, fabricat în secret acasă cu ajutorul fiului său Cornel 
Gherga - trebuie ştiut că invenŃia lui Traian Vuia, realizatorul primului avion din lume, a fost finanŃată şi de 
Gherganii care frecventau Clubul Poganilor, adică al “vânjoşilor”, din Lugoj - Vasilie Gherga, născut în 1 I 
1932, fiul preotului ortodox Aurel Gherga care postbelic (ca văduv din 23 III 1938 după frumoasa Minorena 
Gherga, născută Domnica în BucovăŃ 45,45 lat. N, 21,22 long. E / judeŃul Timiş, fiica lui Iosif Jugariu din Bazoş 
45,44 lat. N, 21,29 long. E / judeŃul Timiş şi a localnicei Marta Ignea / fata primarului) n-a acceptat să fie 
episcop în Banat datorită orânduirii instaurate, a fost pedepsit de regimul comunist pentru “origine nesănătoasă” 
la muncă forŃată în mină / în prezent recompensat pentru acea persecuŃie prin pensie reparatorie de către 
Ministerul Apărării României, etc.  
 

 
Vasilie Gherga 
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Iată un extras - întitulat “Iarna” - din încercările poetice ale lui Vasilie Gherga: 
“În Banat, la noi în Ńară, 

Brazii îs albi ca şi o floare, 
De zăpadă s-au umplut, 

DimineaŃa nu-i mai soare. 
Ninge-ncet şi totu-i mut, 

De prin văi, din depărtare, 
Vântul bate în fereştri, 

Neaua creşte tot mai mare, 
Flori pe geamuri înfloresc. 

O copilă îngândurată, 
În căsuŃa tristă, rece, 

Se gândeşte ce să facă, 
Frig prin trup îi trece. 

A visat un vis în noapte, 
Că de iarnă o să scape, 

FrumuseŃea florilor pe geamuri 
Toate, ea o să le coase. 

O să-i ducă zânei Dochii, 
Pentru voalul de mireasă, 
Ca să-şi facă ia cunună, 
Din împletitură aleasă. 

De durere începe a plânge, 
Frigul îi pătrunde-n oase, 
Viscoleşte într-una afară, 
Iarna-i grea şi e geroasă. 
Lupii umblă pe câmpie, 
După pradă, după hrană, 

Vai de stânele de oi 
Şi de care înoptează 
Afară, norii zboară 
Şi ceru-i încărcat, 

Se duc în depărtare, 
Spre locul adorat. 
Acolo ea trăieşte, 
Cuprinsă de fiori, 

Cu dor la iubire se gândeşte, 
Spre tainice comori. 
O, tu din depărtare, 

De-ai ştii ce azi gândesc, 
Chiar ca un soare, 

Grăi-mi-ai de iubesc: 
’Dar tu eşti o copilă, 
Nevinovată floare, 

Cu gândul la iubire, 
La tine mă gândesc, 

Deşi eşti în depărtare, 
Te iubesc’. 

Pe cer apare un cerc de foc, 
Lumina se măreşte, 
Cărarea se lungeşte, 

Rotund e cercul de foc, 
Dă lumină, strălucire, 

Cercul de foc 
Străluceşte încontinuu, 
Luminează la mijloc, 

Toate au viaŃă 
De la lumina cercului de foc, 

Soarele”. 
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Caracterizarea făcută în 1980 de ministerul comunist al apărării din România a soldatului grănicer 
Eugen Gherga a fost că nu era de încredere pentru regim şi de aceea în timpul serviciului militar obligatoriu n-a 
efectuat paza frontierei Româno-Iugoslave pentru care era în armată, ci consemnat pe întreg stagiul la cazarma 
din Timişoara; confirmând încă o dată latura Ghergană de facere a istoriei, inclusiv că selecŃia oamenilor se face 
în circumstanŃe extreme / în condiŃii-limită, pe celebra formă de “omul potrivit, în locul potrivit, la timpul 
potrivit”, în 16 XII 1989, în prima localitate Română ce s-a ridicat pentru democraŃie, în prima zi a RevoluŃiei 
Române, după implicarea în prima baricadă a RevoluŃiei Române, acelaşi Eugen Gherga a fost primul din 
România care în public - în centrul Timişoarei - a dat foc lozincilor comuniste (ceea ce a înverşunat atât 
demonstranŃii, cât şi regimul opresor), certificat prin Legea RecunoştinŃei de către Guvernul şi Parlamentul 
României ca “luptător remarcat prin fapte deosebite”, pentru victoria RevoluŃiei Române, distins şi de forurile 
locale “pentru promovarea idealurilor, în amintirea solidarităŃii şi spiritului de sacrificiu”: 

 

  
 

Ulterior, printre alŃi luptători Gherga-ni remarcaŃi pentru fapte deosebite în RevoluŃia Română din 1989 
au mai fost Emil Gherga din Lugoj şi Avram Gherga din Caransebeş. Gherga-nii n-au apărut acum - ci îşi au 
esenŃa înaintea existenŃei tipului uman Gherga din prezent, în sacra mamă respectată ancestral din care se trag - 
şi existenŃa Gherga-nilor n-a fost deşartă (cercetătorii de la Institutul Britanic de RelaŃii Umane Travistock - ce 
studiază ştiinŃa comportamentului pentru scopuri politice şi militare - au demonstrat că o persoană care îşi pierde 
rădăcinile este mai uşor de gestionat şi ca atare, pentru a putea fi manipulată, trebuie să i se distrugă nucleul 
familial şi principiile). Fie că place sau nu - toŃi ar putea să-şi accepte moştenirea, cu bune şi rele, căci în final 
toŃi oamenii sunt înrudiŃi - doar unii au fost documentaŃi pe o scară de aşa amploare ca Gherga, atât ca 
desfăşurare temporală, cât şi teritorială, pe aproape zece milenii şi pe aproape o zecime de glob: ereditar, mitic, 
biblic, istoric, etc. (Sfântul Bernard 1090 - 1153 din Burgundia afirma că de fapt în istorie nu există trecut, 
prezent şi viitor, ci doar memorie, acŃiune şi proiecŃie), într-un tablou aşezat de către prestigiosul Institut 
Smithsonian, ce are cel mai mare complex muzeal din lume, la temelia culturilor / în imaginea din capitala 
Americană - de pe Capitoliul American - sediul aceluia e în castelul brun de lângă Obelisc: 
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Statistica Românilor arată mii de Gherga existenŃi în prezent (înregistraŃi în viaŃă de către starea civilă 
din România, fără variaŃiuni ale numelui); este evident - atât din calcul matematic cât şi din perspectivele 
mărturiilor - că în trecut au fost mult mai mulŃi Gherga decât cei de acum. La începutul mileniului III, ca şi pe 
timpuri, Gherga - de toate vârstele şi profesiile - se manifestă în multe domenii ale societăŃii, atât în România, 
cât şi în alte Ńări. În imaginea următoare sunt exponenŃi a 3 generaŃii Gherga, în Timişoara, 2011: 
 

 
 

Trebuie acceptat că tot ce e dat are un sens: Originea Gherga este un material ca o Enciclopedie 
Gherga sau un Ghid Gherga, dispus pe Internet în 2011 - îmbinând original informaŃii publice cu contribuŃii 
personale şi analize ale autorului - cu accesibilitate gratuită (conŃinutul său digital poate fi descărcat liber pentru 
salvare sau tipar, în scopuri necomerciale). 
 

 
Stema Timişului 

 
Cuprins 

 
3 Originea Gherga 
6 Numele 
13 Gherga în Genografie 
15 Genele Gherga 
21 MutaŃiile Gherga 
24 Anterior Gherga 
30 Contextul Gherga 
32 Sângele Gherga 
40 Mama Gherga 
44 MărŃişorul 
46 Ouăle încondeiate 
47 Vestirea primăverii 
50 Divinizarea Gherga 
52 Primele aşezări din Europa 
55 Ghirghe în prima scriere din lume 
60 Gherga din Epoca Pietrei 
65 Dansatorii Gherga 
67 Portul Gherga 
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69 Plămădirile Gherga 
73 Gorgane 
78 Brazda lui Iorgu 
80 GRG 
82 Gherga în Africa 
84 Bazinul Gher 
88 Gherga în NE Africii 
91 Oaza Kharga 
93 Calea Ghirga 
94 Gherga în Egipt 
100 Primele cavouri 
102 Primul joc 
103 Primele construcŃii de piatră 
106 Prima capitală a Egiptului: Gherga 
112 Ghirga 
113 Gherga în Sahel 
114 Primele generaŃii 
116 Grota Gherga 
118 Gherga în hieroglife 
121 Cel mai mare faraon 
124 Carianii în Egipt 
128 Nordul Egiptului 
130 Gherga în EurAsia 
131 Eroul Ghirga 
137 Gherga în Biblie 
138 FraŃii lui Ghergheseu 
139 Gherga în Canaan 
141 Turnul Babel 
142 Gherghe-seii / Ghirga-siŃii 
147 Alte nume biblice 
148 łinutul Gherghe-seilor / Ghirga-siŃilor 
150 Gadara 
151 Gherasa 
152 Ghergasa 
153 Decapolis 
158 Invadarea Canaanului 
160 RezistenŃa Gherga 
161 Fenicienii şi Filistenii 
165 Vrăjitoarea Ghergană 
168 Regatul Gheşur 
173 GhirgasiŃii şi IsraeliŃii 
175 Isus 
179 Exorcizarea Gherga 
183 Gherga în Scripturi 
185 MeditaŃia Herga 
188 Paradisul 
194 Prima civilizaŃie din lume 
204 Somnul Garga 
206 Yoga 
210 Ghicitul în palmă 
211 Primul tratat medical din lume 
213 Primii astronomi din lume: Garga 
217 Şcoala Garga 
221 Perioada vedică 
226 Perioada ariană 
230 Gherga în N Indiei 
239 Cronologia conducătorilor Indiei 
243 Botezarea lui Krişna 
245 Lucrări Garga 
250 MigraŃia Garga 
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253 După Garga 
255 Gherga în răsăritul Indiei  
258 Gurka 
259 AristocraŃia Tibetului 
261 Gherga în Tibet 
262 Adunările Gherga 
263 Gherghistan 
265 Regatul Ghandharva / Gandhara 
271 Drumul Mătăsii 
273 Gherga în Mongolia 
274 Kirghizii 
275 Gherga în Siberia 
277 Şamanismul 
281 Gherga în Sumer 
283 Gherga în Iran 
283 Gherga în Irak 
285 Ghergania 
286 Zidul Gorgan 
287 Strămoşii Caucazienilor 
295 Inventarea vinului 
296 FavoriŃii Amazoanelor: Ghergarii 
302 Poarta dintre Asia şi Europa 
304 Scrierea Gargară 
308 Gherga în Capadochia 
310 Bazinul Meandrului 
313 Gherga în Caria 
319 Copiii lui Zeus 
327 Muntele Sfânt 
335 Gargara 
339 Gherghis 
341 Podgoriile Gherga 
346 Întemeietorii Troiei 
351 Primul far din lume 
354 GherghiŃii şi HitiŃii 
356 Gherganele 
357 Ochiul Gorgon 
359 Gherga şi Grecii 
362 Lâna de Aur 
365 Primul concurs de frumuseŃe 
366 Războiul Troian 
369 Prima capitală a Ciprului 
371 Spionii Gherga 
372 Primii poeŃi europeni 
375 Prima colonie Greacă în Peninsula Italică 
378 PiraŃii Gherga 
385 Gherga în Spania 
387 Misterele Gherga 
390 GherghiŃia 
392 CărŃile Sfinte 
393 Cel mai mic stat din lume 
396 Gherga şi Galii 
397 Galia 
398 Gherga şi Germanii  
399 Gherga în Irlanda 
400 Regalitatea Britanică 
401 TradiŃia Herga 
402 Kirke 
405 Sanctuarul Gherga 
414 Gherga 
424 InscripŃiile Gherga 
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427 Obeliscurile Gherga 
431 Altarele Gherga 
433 Statuile Gherga 
436 Templul Gherga 
440 Clădirile Gherga 
442 Episcopii Gherga 
443 Campionul coloniştilor 
445 Gherga şi GheŃii 
449 Totemismul Gherga 
452 Şcoala din Milet 
454 Oracolul Gherga 
455 Gherga în Likia 
461 Gherga în Kilikia 
462 Monedele Gherga 
466 Minunile lumii 
469 Nodul Gordian 
470 Propagandistul Imperiului Makedon 
472 Cultul Ghergan  
474 Creştinismul 
477 Sfântul Gheorghe 
482 Gheorgos 
486 Cetatea Gherghina 
488 Gherga în Balcani 
495 Gherga şi GoŃii 
497 Regatul Gherilor 
501 Regatul Garðar 
503 Vikingii Garðar 
504 Urmaşii Ghergarilor 
505 Femeia “Biciului lui Dumnezeu” 
509 Şamanul Gheorghe 
512 Românii din Balcani 
520 Mitropolia Ohridei 
526 Atlantida românilor 
531 Negustorii Gherga 
535 Gherga în cadastrul otoman 
536 Ghega 
540 Cavalerii 
546 Jargonul Gherga 
548 Trecerea Dunării 
552 Primii dregători români: Gherga 
555 GherghiŃa 
561 ReşedinŃa Mitropoliei łării Româneşti: GherghiŃa 
563 Scaunul łării Româneşti la GherghiŃa 
570 Guvernatorul Gherghina 
576 Ghergani 
590 Restaurări medievale 
593 Gherga în Banat după secolul XVI 
600 Gherga în MişcolŃ 
602 Rădăcini 
604 Stabilitatea Gherga 
604 Gherga în Epoca Modernă 
613 Despre autor 
 



 

 

 

Gherga Aureliu Eugen Florentin 

 

Fiul lui Vasilie Grigorie Ioan şi Maria 

 

Născut în 9 VII 1962 la Timişoara 

 

Religia: ortodoxă 

 

2 metri, 120 kg 
 

Campion naŃional la volei şcolar în 1977 

 

Absolvent în 1980 al Liceului de Informatică Timişoara 

 

Căsătorit cu Lidia din 23 VII 1983 

 

2 copii: Şerban Cristian, născut în 3 X 1984 şi Andreea Roxana, născută în 20 IX 1988 

 

Absolvent în 1988 al UniversităŃii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca,  

Facultatea de Biologie-Geografie-Geologie, SecŃia de Inginerie Geologică şi Geofizică 

 

Cursant al Consiliului Europei la Strasbourg în 1993 – 1994:  

primul român oficial atestat formator internaŃional de tineret  

 

În 1997 master în psihopedagogia educaŃiei integrate,  

Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest Timişoara 

 

Fără să fi fost membru al Partidului Comunist Român ori al Uniunii Tineretului Comunist  

  

Închis la Bucureşti în 5 IX 1985 – 12 VI 1986 pentru comerŃ privat  

(interzis de dictatura comunistă) 

 

Luptător remarcat prin fapte deosebite pentru victoria RevoluŃiei din România:  

primul incendiator de lozinci comuniste în public, 16 XII 1989  

 

Preşedintele tineretului Ńărănist timişean în 1990 – 1994 

 

Consilier pentru tineret la PreşedinŃia României în 1997 – 1998  

 

Expert pentru consolidarea societăŃii civile în Bulgaria şi România în 2006 – 2007, 

DirecŃia de Extindere a Uniunii Europene 

 

În prezent: manager de proiecte, Institutul Intercultural Timişoara 

 

Domiciliul: Timişoara 300011, Str. Coriolan Brediceanu, Nr. 7 
 



 
 

 
 

Gherga în Banatul Epocii Pietrei 

 

Gherga în hieroglife 
 

 
 

Gherga în cuneiforme 
 

 
Gherga în Sanscrită 

 

  הגרהג
 

Gherga în Biblie 

ΓΕΡΓΑΓΕΡΓΑΓΕΡΓΑΓΕΡΓΑ    
Gherga în alfabetul Grec 
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