MISTERE
spune că ar fi fost locuit, cu mii de
ani în urmă, de uriaşi. O baladă a
locului vorbeşte despre personajul
Cingălău, “înalt cât vârful Pietrosu”,
care avea o fată frumoasă, pe nume
Roza Rozalina. Într-o bună zi, ea
s-a îndrăgostit de “căpetenia dacoromană Turda Robonban” şi s-a
rugat zi şi noapte să fie asemeni
alesului inimii ei. Iar dorinţa i-a
fost ascultată şi ea s-a transformat
într-o femeie obişnuită. Văzând
minunea, tatăl ei a împietrit,
devenind stânca numită azi „dealul
Gogoşa”. Roza Rozalina şi omul
ei şi-ar fi construit casa la poalele
stâncii, în lunca de pe malul Izei,
iar localitatea care s-a dezvoltat în
timp acolo poartă astăzi numele
Rozavlea. Uriaşii apar însă şi în
folclorul muntenesc, iar în zona
Ardeu, Hunedoara, se spune că
făpturi cu staturi imense ar fi fost
puse de regele dac Decebal să
păzească o comoară. Istoricii nu
au recunoscut deocamdată, oficial,
existenţa în trecut a unor giganţi
pe teritoriul ţării noastre. Nimeni
nu-l contestă însă pe Gogea Mitu,
care şi-a căpătat notorietatea graţie
staturii impresionante. Pe numele
său adevărat Dumitru Goagă, el
s-a născut în 1914 şi a murit la
doar 22 de ani. Gogea avea 2,42
metri înălţime, a lucrat la circ, apoi
a intrat în lumea boxului, dar nu a
luptat decât 2 ani, fiind răpus de
tuberculoză. Şi moartea lui a dat
naştere unor legende: unii cred că
tânărul ar fi fost ucis, alţii - că a vrut
să dispară, ca să nu mai fie privit ca
o ciudăţenie.

Gogea Mitu

originală este o fotografie aerienă a
unui sit arheologic din zona Hyde
Park, New York, care datează din 16
septembrie 2000.

Tibetul şi secretele sale

Urmele uriaşilor,
şi în India

Potrivit ziare.com, primul raport
despre giganţi care a apărut pe
Internet vorbea despre un schelet
găsit undeva în vestul Indiei.
Informaţiile despre descoperire ar fi
fost ţinute secrete de autorităţi până
când ştirea a apărut la finele lui 2003
în publicaţii din India şi Bangladesh.
Calculele prezentate dezvăluiau o
lungime a scheletului de aproximativ
80 de picioare (cam 24,3 m). În
raport, se menţionează şi faptul că
au fost scoase la lumină şi inscripţii
în limba sanscrită, conform cărora
zeii Brahma au creat aceşti uriaşi,
cu puteri nemaiîntâlnite, pentru
asigurarea ordinii între oamenii de

rând. În timp, giganţii s-au întors
împotriva creatorilor lor, fapt care
a dus la nimicirea lor de către zeul
Shiva. O nouă versiune despre un
megaschelet umanoid apare, pe
22 aprilie 2004, în ziarul Nation
din Bangladesh, care plasează
descoperirea în sud-estul Arabiei
Saudite, unde se făceau prospecţiuni
pentru gaze naturale. Mitologia
indiană vorbeşte despre asemenea
uriaşi, Rakshasa, care ar fi condus
o ţară cu numele Lanka şi care au
contestat autoritatea zeilor. Şi în
scrierile epice hinduse Ramayana
sunt prezentate astfel de personaje
în conflict cu zeităţile. Cu toate
acestea, imaginile asociate ştirilor de
senzaţie care circulă în mediul virtual
au fost -se pare- trucate. Imaginea

Scriitorul Lobsang Rampa
susţine, într-o carte apărută în
1957, că uriaşii erau extratereştri
care trăiseră în Tibet, pe timpul
când această zonă era o câmpie
scăldată de ocean, adică în urmă cu
40 de milioane de ani. La rândul
său, rusul Mihail Demidenko
ar fi strâns – potrivit ziarului
Pravda- un impresionant material
documentar pe această temă, în
timpul numeroaselor călătorii prin
China, Tibet, ţări din sud-estul
Asiei şi Europa. De pildă, în 1954,
Demidenko a însoţit un grup de
înalţi ofiţeri chinezi şi sovietici într-o
inspecţie la trupele din provincia
Xinjiang şi în vestul Tibetului.
Oficialii au înnoptat într-o mănăstire
lamaistă, unde un călugăr bătrân
i-a spus lui Demidenko despre
anumite peşteri din munţii tibetani,
care ar adăposti uriaşi de circa 3
metri înălţime, aflaţi într-un fel de
somn anestezic, din care ar urma să
se deştepte la momentul potrivit.
Ulterior, Demidenko a auzit că
Armata Roşie ar fi scotocit una
din aceste peşteri sacre, scoţând de
acolo “uriaşii amfibieni adormiţi” pe
care i-ar fi spânzurat public. Potrivit
scriitorului rus, şi naziştii ar fi fost
interesaţi de misterioşii giganţi din
Tibet, pe urmele cărora Hitler ar fi
trimis fără succes o expediţie SS.
Teodora Varlam

Uriaşul din
Mongolia,
fotografiat
în 1922
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