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III 
 

Impactul culturii carpato-dunareano-pontice asupra 
Afrieuroasiei 

 
 
In lumea pre-istorica care inca nici nu visa la radio, televiziune si Internet 

o miscare culturala nu se putea deplasa si raspindi fara membrii societatii care 
practicau cultura respectiva. In plus lumea antica nu era inclinata la impartasiri 
de experiente si credinte cum se face in ziua de azi pe scara larga. Existau multe 
practici tinute secrete pentru puterea pe care ti-o dadeau in comunicarea cu 
Zeitatea si obtinerea favorurilor solicitate. Accesul la practici si cunoastere era 
limitat initiatilor care activau drept intermediari intre cei multi si zeii 
panteonului respectiv. Toate acestea arata ca schimburi culturale erau posibile 
numai in conditii de convietuire sociala strinsa. 

Afrieuroasia este un trident uman, lingvistic si cultural dar nu neaparat 
simetric si echilibrat. Sumeria a trecut prin cataclismului Potopului de la 4000 
i.e.n. dupa care viata a trebuit reluata de la zero de catre putinii supravietuitori si 
eventual vecini ai zonei. Aceasta face Sumeria a fi un centru uman si cultural 
ne-exploziv in mileniul III i.e.n. Egiptul are resurse naturale imense de-a lungul 
Nilului si este separat de Afrieuroasia printr-o zona tampon desertica care a 
intirziat imens iesirea egiptenilor in afara. Centrul uman si cultural carpato-
dunarean are de trecut doar peste Bosfor si Dardanele pentru a veni la locul de 
intilnire intercontinental. 

Rominii pre-istorici ajung in Asia Mica in mod masiv pe la 2600 i.e.n. si 
s-au deplasat pe coasta Mediteranei catre sud. Descoperirile tehnologice din 
urmatoarele secole cum ar fi roata olarului, roata, carul si domesticarea calului 
vor produce o deplasare exploziva a poporului carpato-dunarean catre toate 
zarile unde Asia Mica si Orientul Apropiat sint cele mai accesibile. Aceste 
conditii istorice pun poporul romin pre-istoric pe pozitie avantajoasa in balanta 
Afrieuroasiei. Aceasta inseamna o preponderenta a culturii Veda carpatine in 
toata aceasta zona comparata cu celelalte culturi. 

Marea expansiune de la 1900 i.e.n. cucereste Babilonul post-Hamurabi pe 
la 1700 i.e.n. si cucereste Egiptul pe la 1730 i.e.n. Aceasta demonstreaza clar ca 
prima prezenta masiva in Afrieuroasia apartine poporului romin pre-istoric care 
duce limba romina si cultura Veda pina in miezul celorlalte doua centre ale 
tridentului Afrieuroasiatic. Inceputul colonizarii Afrieuroasiei este prin urmare 
nesimetric si se datoreaza cu preponderenta factorului rominesc carpato-
dunareano-pontic care fondeaza in mileniul II i.e.n. majoritatea cetatilor 
faimoase mai tirziu din Liban si Palestina, cum ar fi Ierusalimul. 

Asimetria Afrieuroasiei este dusa putin si mai departe prin faptul ca 
Sumeria si Egiptul nu au avut niciodata in istorie o influenta directa asupra 
leaganului poporului romin-arian al spatiului carpato-dunarean. Prezenta si 
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influenta Sumeriei si Egiptului de mai tirziu este limitata la zona Afrieuroasia 
fara a afecta spatiul carpato-dunarean in mod direct. Aceasta este important 
pentru identificarea trasaturilor culturale a caror origine nu este clara in una sau 
alta dintre componente. Daca aceste trasaturi sint prezente in mai multe culturi si 
in cultura Veda carpatina inseamna ca originea este cea carpatina din moment ce 
efectul invers este neglijabil. Daca oamenii erau singurul mijloc de raspindire a 
unei culturi atunci fluxul antic a avut loc de catre spatiul carpato-dunarean si nu 
invers. 

Egiptul iese pentru prima data in istoria sa catre Afrieuroasia in urmarirea 
rominilor Hyksos care au pierdut puterea asupra Egiptului pe la 1580 i.e.n. 
Avansarea egiptenilor s-a oprit in Asia Mica la marginea regatului rominesc al 
hititilor care separa puterea Egiptului de Marea Neagra. Egiptul nu a ajuns 
niciodata sa atinga tarmul Marii Negre in mod direct si cu atit mai putin spatiul 
carpato-dunarean pazit de mareata zeita Danu. 

Sumeria a devenit si ea activa in zona Afrieuroasia dupa 1500 i.e.n. cind a 
reusit sa-si extinda dominatia asupra Egiptului in sine dar nu si asupra spatiului 
carpato-dunarean. A nu se uita ca Sumeria in sine era in acea perioada sub 
controlul regilor romini casiti. 

In mileniul I i.e.n. se naste primul imperiul mondial din istoria omenirii, 
cel al lui Darius Arianul cum se semna el insusi. Acest imperiu mondial se 
opreste la ... Dunare, pe care Darius a trecut-o o singura data in viata lui si de 
unde s-a intors rusinat si infrint la momentul cind era stapinul lumii! Imperiul lui 
Darius cade sub mina regelui romin Alexandru al Macedoniei care ajunge si el 
stapinul lumii dar lumea lui Alexandru avea frontierele tot la Dunare ... pe care 
Alexandru o trece tot o singura data in viata lui fara a o putea aduce sub control. 

Intrega istorie demonstreaza ca legatura spatiului carpato-dunarean cu 
restul lumii antice si cu Afrieuroasia era mai mult unidirectionala, dinspre vatra 
poporului arian catre restul lumii si mai putin invers. Pe plan cultural si religios 
inseamna ca influenta culturii Veda asupra lumii este mult mai mare decit 
influenta lumii asupra culturii Veda care in termeni istorici se traduce in 
prezenta pe scara larga a influentelor vedismului asupra lumii antice. 

 
 
3.1. Impactul culturii carpato-dunarene-pontice asupra Egiptului 

antic. In aceasta carte ne-am ocupat de influentele rominesti preistorice si antice 
asupra Afrieuroasiei si implicatiile culturale si religioase ale culturii rominesti 
asupra iudaismului si crestinismului. 

Sa observam inainte de orice ca influentele culturii Veda, a Regelui ce 
Vede, a trecut mult dincolo de Afrieuroasia fiind intilnita in Persia unde s-a 
pastrat prin Avesta, in India unde s-a pastrat prin Rig Veda si in China unde sta 
la baza Budismului. Drumul catre India este directia estica de raspindire a 
poporului arian-carpatin si a culturii Veda. Ce stim despre alte directii de 
raspindire ? 
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Rominii-arieni au ajuns si in Egipt pe care l-au cucerit pe la 1730 i.e.n. si 
l-au stapinit pentru doua secole. Este evident imposibil de a nu fi lasat in urma 
lor puternice influente culturale si religioase din moment ce tot restul lumii a 
fost puternic influentata de catre cultura pastorala romineasca. 

Sa remarcam ca influentele rominesti asupra Egiptului nu au incetat odata 
cu izgonirea Regilor Pastori. Arienii-romini au lasat in urma lor nenumarate 
comunitati rominesti in Egipt precum si familii mixte. Egiptul s-a razboit cu 
regii romini si cetatile lor intarite de la Memfis si Avaris si nu cu satele 
rominesti din zona. In cele din urma Egiptul isi intinde puterea pina la Anatolia 
dar peste tot in Liban si Palestina era plin de sate si cetati rominesti. 

Dupa 1500 i.e.n. Egiptul devine vecin cu Regatul Hitit si Regatul Mitanni 
astfel incit influentele reciproce continua sa se raspindeasca. Aristocratia 
Marianna isi va vedea printesele alaturi de faraonii Egiptului pentru urmatoarele 
secole. Printesele au mers in Egipt nu numai cu darurile de nunta dar si cu limba 
ariana-romina, cultura si religia ariana care incontestabil au continuat sa 
influenteze balanta culturala a Egiptului chiar la nivelul faraonilor. Prezenta 
printeselor romince la nivel regal in Egipt a dus cu siguranta la consolidarea 
asezarilor rominesti din Egipt. 

Pe la 1300 i.e.n. un nou val rominesc-arian de pe vremea regelui Doru se 
indreapta catre sud si se opreste numai dincolo de Palestina la frontiera 
Egiptului. Acest popor dunarean, ramura a dorienilor, pun bazele unui nou regat 
rominesc in zona numit Filistia si vor deveni cunoscuti drept filisteni. Filistenii-
romini vor crea faimosul nume al Palestinei care provine din limba romina 
antica. 

Pentru urmatoarele secole Egiptul este parte activa in Afrieuroasia unde 
frontierele sint mai schimbatoare decit vintul, diverse zone fiind jocul Egiptului, 
Asiriei, Regatelor Rominesti si noua putere arabo-israelita care incepe sa se 
ridice din Peninsula Arabica dupa 1200 i.e.n. 

Dupa anul 600 i.e.n. rominii-scitii, extinsi din zona Moldova-Basarabia-
Ucraina, ajung la frontiera Egiptului care se grabeste sa semneze pace cu ei 
pentru a evita confruntarea. Scitii marcheaza ultimul mare val arian-rominesc in 
Afrieuroasia dar din nou sint in contact strins cu Egiptul. 

Putin mai tirziu Egiptul cade sub stapinirea Imperiului Persan, primul 
imperiu mondial construit de catre rominii-arinei ajunsi in Persia pe la 1700 
i.e.n. Prin Imperiul Persan impresionanta cultura Veda care acumuleaza trasaturi 
specifice orientale se reintoarce catre izvorul de origine. De remarcat ca 
Imperiul Persan cuprinde Egiptul dar se opreste la Dunare pe care putini in 
istoria lumii au indraznit sa o treaca. 

Egiptul nu se elibereaza niciodata de sub putere lui Darius-Arianul pentru 
ca va cadea direct in zona de influenta a Imperiului Macedonean a lui 
Alexandru, arian-macedonean. Prin Imperiul Macedonean limba oficiala a 
Egiptului ajunge a fi pentru 300 de ani limba romina antica prin dialectul 
international koine, limba Evangheliilor Crestine. Limba romina ajunge limba 
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oficiala in Egipt nu printr-un accident istoric ci ca o incununare a peste 1500 de 
ani de influente rominesti directe asupra Egiptului. 

Egiptul nu se elibereaza niciodata de puterea Macedoniei pentru ca 
ajunge incorporat in Imperiul Roman al arienilor-latini. Prin Imperiul Roman 
Egiptul marcheaza peste o jumatate de mileniu de influente directe ale culturilor 
si limbilor rominesti ale antichitatii. 

Pe plan politic si militar Egiptul iese din propriile frontiere numai dupa ce 
trecind prin stapinirea Regilor Pastori romini si isi insuseste tehnologia avansata 
ariana: roata si carul pe care nu le cunoscuse inainte de 1700 i.e.n.; calul ca si 
mijloc de munca si de transport; roata olarului ca si mijloc de productie; 
tehnologia metalelor de care nu auzise pina la venirea arienilor-romini. Aceste 
noutati tehnologice nemaiauzite inainte vor transforma Egiptul intr-o putere 
mondiala care abia dupa 1500 i.e.n. isi aduce contributia activa la devenirea 
Afrieuroasiei. 

Incepind cu Regii Pastori care cuceresc Egiptul la 1700 i.e.n. si terminind 
cu Imperiul Roman de dupa vremea crestina, devenirea culturala si tehnologica a 
Egiptului nu poate fi desprinsa sau inteleasa in afara culturii ariene-pastorale-
rominesti a spatiului carpato-dunareano-pontic. 

Nu dorim aici sa intram in multe detalii despre aspecte particulare ale 
influentelor ariene-rominesti asupra culturii Egiptului ci mai mult sa punem in 
evidenta legaturile umane si tehnologice directe intre spatiul carpato-dunareano-
pontic si Egiptul antic. Aceste influente au avut loc pe scara larga si milenara, cu 
un sens unidirectional, de la spatiul carpato-dunarean catre Egipt si aproape de 
loc invers. 

Sa nu uitam ca dintr-o cultura zoomorfa prin excelenta cum a fost cea 
egipteana unde elementele zeificate incep cu gindacul, trec peste cobra si se 
termina cu hipopotamul (devenit ratiunea razboiului de eliberare) Egiptul de 
dupa 1400 i.e.n. se apropie sub Amenhotep si Nefertiti de cultura Veda ariana 
prin ridicarea unui element astronomic, Soarele-Sureya-Ra la pozitia de zeu 
suprem. Revolutia culturala a lui Amenhotep-rebelul ar fi trebuit sa-l coste 
nemurirea si uitarea dupa pedeapsa pe care i-au aplicat-o egiptenii dupa moarte. 
Chiar si Nilul in sine a devenit Hapi-Apaya iar delta Nilului Udjo-Udarea. In 
cele din urma limba oficiala a Egiptului devine dialectul rominesc antic numit 
koine. 

Impactul rominilor-arieni asupra Egiptului este inca greu de evaluat la ora 
actuala dar cercetarile viitoare ne vor aduce o mai buna intelegere a acestuia. 

 
 
3.1.1. Isis, Osiris si Horus, zei straini in propria lor tara. Acesti trei zei 

egipteni ies in evidenta de la bun inceput prin numele lor rominesti antice care 
sint ciudate in Egipt dar sint la ele acasa in spatiul carpato-dunarean. Ceea ce ne 
surprinde din punct de vedere temporal este prezenta acestor personaje in 
Egiptul timpuriu al mileniului III i.e.n. 
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Pozitia ciudata a acestor zei in panteonul Egiptean nu a scapat nici 
[Britanicii]: "Traditia conform careia Isis si Osiris nu erau egipteni ci au venit 
dinspre nord (dinspre Anatolia) este probabil fondata si demonstrata de aparitia 
in Egipt a unui tip de civilizatie avansata si a unei noi infatisari religioase". 

Afirmatia de mai sus inseamna pur si simplu ca simburele civilizatiei 
egiptene asa cum a devenit cunoscuta in perioada faraonica este exterioara 
Egiptului. Aceasta concluzie ar fi subliniata si prin factori economico-
tehnologici. Perioada neolitica in Egipt este datata in [Britanica] "4500 i.e.n. ... 
Domesticarea animalelor si dezvoltarea agriculturii. Contacte cu vestul Asiei". 
Ne surprinde aici faptul ca domesticarea animalelor si agricultura deosebit de 
avansata din spatiul carpato-dunarean este cu multe mii de ani mai veche decit 
dezvoltarile similare din Egipt. De asemenea expresia "vestul Asiei" de mai sus 
inseamna zona Palestina de azi dar aceasta este dovedita inca din paleolitic a fi 
de provenienta "europeana". 

Cuvintul "european" de mai sus nu inseamna "Europa in general" asa cum 
ar sugera la prima vedere ci pur si simplu spatiul carpato-dunareano-pontic (nici 
nu ne putem imagina o relatie Scandinavia-Egipt sau Iberia-Egipt). In lumea 
preistorica a Afrieuroasiei continentul Africa este de fapt Egiptul, Europa este de 
fapt Dacia iar Asia este Sumeria. 

Daca Egiptul de la 4500 i.e.n. avea legaturi cu zona Palestina de azi 
(Biblosul) atunci Egiptul avea legaturi indiscutabile cu spatiul carpato-dunarean 
deoarece Palestina in sine provenea de aici. 

Sa nu uitam ca ne gasim in preistorie, acum aproape 5000 de ani, inainte 
de construirea piramidelor Egiptului. Daca acesti zei "straini" care vin dinspre 
nord (zona Palestina) pot proveni fie din Sumeria (ceea ce nu este cazul 
deoarece pe linie culturala si lingvistica acesti zei nu au nimic in comun cu 
Sumeria) fie dinspre Anatolia (unde acesti zei sint la ei acasa). Fiind vorba de 
perioada straveche, acesti "zei" sint de fapt personaje reale care au ajuns 
zeificate. Un nume de morfologie carpato-dunareana nu poate ajunge in Egiptul 
de acum 5000 de ani fara cel care poarta acest nume. Prin urmare Isis si Horus 
au fost neindoielnic personaje reale, precum a fost Indra sau Dacia. Zeul Horus a 
fost un rege real al spatiului carpato-dunarean care a intrat in Egipt (in persoana 
sau deja zeificat) in jur de 3000 i.e.n. 

Aceste nume de morfologie romineasca inregistrate in Egipt sint cele mai 
vechi nume rominesti de care avem cunostinta la ora actuala. Fara nici o indoiala 
numele Horea este cel mai vechi nume rominesc inregistrat de istorie. Nu 
inseamna ca alte nume nu sint la fel de vechi (Elen, Ion si Doru inregistrate deja 
la 1900 i.e.n.) dar nu au fost inregistrate inaintea acestuia. Putem spune fara 
ezitare ca numele Horea este vechi de peste 5000 de ani. 

Sa mai observam ca intrarea lui Osiris, Isis (din imaginea alaturata) si 
Horus in Egipt a avut loc inaintea construirii piramidelor egiptene. Din punct de 
vedere geografic si psihologic piramidele pe care egiptenii le-au construit sint 
straine Egiptului. Cind te gasesti linga marea piramida a lui Keops perceptia pe 
care o ai este ca stai in fata unui munte. Ce cauta ideea si realizarea ideii 
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muntelui in valea nesfirsita a Nilului? Ce l-a facut pe un omul egiptean care nu a 
vazut un munte niciodata in viata lui sa doreasca si sa realizeze inaltarea unui 
munte? 

Omul de la ses nu l-a inteles niciodata pe omul de la munte si omul de la 
munte nu l-a inteles niciodata pe omul de la ses. Imi amintesc discutia avuta cu o 
persoana din Oltenia undeva in zona Retezatului care aflind ca se planifica o 
iesire la cabana de pe munte a zis "ce va trebuie sa va rupeti picioarele pina 
acolo sus?" dupa care a facut apologia sesului "ce frumos este pe la noi (Oltenia) 
ca iti iei bicicleta si mergi, si mergi ...". Exista un determinism geografico-
psihologic care nu poate fi ignorat cind este vorba de intelegerea istoriei. Cum se 
face ca egipteanul, om de la ses din mosi stramosi, isi construieste brusc niste 
munti pe la mijlocul mileniului III i.e.n.? 

Cine sare peste patrunderea zeilor Horus, Osiris si Isis in Egiptul 
mileniului al III-lea i.e.n. nu va intelege niciodata semnificatia piramidelor 
egiptene. Egiptenii nu aveau notiunea si cultura muntelui dar noii "zei" veniti 
erau neindoielnic de la munte, infratiti cu natura si aproape de cer. Acesti noi zei 
veniti in Egipt nu isi construiesc muntele din simplu dor carpatin ci pentru ca sus 
pe munte este locul unde te rogi lui Sureia-Soarele, este locul sfint unde esti 
aproape de Univers, este locul magic unde se intoarce Phoenixul la cuibul lui 
carpatin. 

Piramidele Egiptene nu sint constructii geometrice abstracte venite din 
inspiratie extraterestra ci reprezinta Muntele si pe Munteanul care a adus cu el 
cultura muntelui pina in Egiptul preistoric. Piramidele egiptene sint pur si 
simplu materializarea reflexiei Carpatilor in apa Nilului. 

[Britanica]: "In timpul primelor dinastii Horus care reprezenta Egiptul de 
Jos a trait in pace cu zeul Setekh care reprezenta Egiptul de Sus". Observam ca 
Horus este prezent in Egipt la inceputul mileniului III i.e.n. cind incepe perioada 
dinastica egipteana. Venind dinspre spatiul carpato-dunarean Horus ocupa 
evident Egiptului de Jos (dinspre delta Nilului) pe cind zeul egiptean Setekh 
ocupa sudul Egiptului (retragindu-se din fata noului venit). 

Dupa 2500 i.e.n. (pe la 2700 i.e.n. asistam la inceputul expansiunii proto-
arienilor carpatini in lume, fondarea de cetati in Anatolia si coborirea catre 
Palestina si Egipt) zeul Osiris (alt nume de morfologie romineasca) se 
raspindeste in tot Egiptul. Sotia lui este Isis (sotie-sora) iar Horus devine fiul lor. 

Relatiile cu zeul Setekh se inrautatesc (Egiptul de Sus s-a opus probabil 
noilor veniti dinspre delta Nilului) si in razboiul zeilor Osiris este ucis. Drept 
urmare Horus intervine in conflict si-l invinge pe Setekh dupa care se 
raspindeste in intregul Egipt de Sus si de Jos. Horus este intilnit sub nume 
multiple de-a dreptul socante prin morfologia lor romineasca: Harmachis, 
Harpocrates, Harsiesis, Harsomptus, Harendotes etc. Aceste nume sint toate 
straine Egiptului pe plan lingvistic, cultural si morfologic. Raspindirea acestor 
nume diverse din radacina "Horus" nu s-a facut evident prin egiptenii localnici 
de o cultura diferita ci s-a facut numai prin poporul lui Horus, Osiris si Isis care 
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era prezent in Egipt. Pe linie lingvistica si culturala poporul acestor zei egipteni 
nu poate fi identificat decit cu poporul spatiului carpato-dunareano-pontic. 

[Britanica]: "Foarte putin se stie despre cultul timpuriu al zeitei Isis 
pentru ca inscriptiile sint foarte rare ... Chiar in textele piramidelor Isis este cu 
greu mentionata in afara contextului jelirii lui Osiris". Isis gaseste trupul lui 
Osiris imprastiat in lume si il aduna laolalta din Biblos, Palestina si Egipt dupa 
care ii reda viata prin puterile ei magice (si traditia leaga pe Isis de partile 
nordice, Fenicia, care conduc direct catre Anatolia). 

In perioadele mai tirzii din cultura Egiptului aflam pe Isis in postura de 
mama care alapteaza pe copilul Horus, imagine care se va reflecta mai tirziu in 
reprezentarile crestine. 

[Britanica]: "Cultul zeitei Isis a gasit simpatie la 'greci' si romani iar sub 
Imperiul Roman cultul acesteia s-a raspindit in Europa putind fi intilnit pina in 
insulele Britanice". Cum ne putem explica ca in Europa s-a raspindit cultul zeitei 
Isis si nu cultul Cobrei egiptene, al Scarabeului sau al Hipopotamului? 

Isis s-a raspindit in Europa pentru ca Isis apartine cultural Europei prin 
originea ei carpato-dunareano-pontica. 

 
 
3.1.2. Limba si cultura Coptica. Am analizat in capitolele precedente 

raspindirea poporului arian carpatin in lume incepind cu mileniul III i.e.n. si 
pina pe la sfirsitul erei trecute. Unul dintre locurile unde au ajuns arienii-romini 
este Egiptul care a si fost cucerit pe la 1700 i.e.n. pentru citeva secole. In 
continuare Egiptul trece printr-o continua influenta romineasca prin relatiile pe 
care le mentine cu Afrieuroasia precum si prin comunitatile rominesti asezate in 
Egipt. Un alt mare val rominesc, contemporan cu poporul regelui Doru, ajunge 
la frontiera Egiptului prin 1300 i.e.n. si se aseaza intre Palestina si Egipt formind 
statul numit Philistia de unde se va trage numele Palestinei in sine. Prin secolul 
VII i.e.n. Egiptul ajunge sa cunoasca prezenta rominilor-sciti care au format 
asezari in zona. Putin mai tirziu Egiptul cade sub stapinirea arienilor-persani 
care continua influenta romineasca antica asupra Egiptului. Pe vremea lui 
Alexandru Egiptul devine provincie a Macedoniei si limba romina antica a 
arienilor-macedoneni ajunge in sfirsit limba oficiala a Egiptului. Acesta nu este 
sfirsitul influentei rominesti antice deoarece Egiptul devine provincie romana 
sub arienii-latini. 

Din rezumatul de mai sus avem o influenta directa romineasca asupra 
Egiptului de aproape 2000 de ani de la cucerirea acestuia de catre Regii Pastori 
incepind cu Apophis si terminind cu Imperiul Roman al erei noastre. Din toate 
aceste influente directe rominesti milenare se ve dezvolta in Egipt la inceputul 
erei noastre o cultura unica in lume numita cultura Coptica. 

Cuvintul "coptic" se poate folosi ca substantiv sau adjectiv si este forma 
europeana a cuvintului rominesc antic "Aigyptios" sau "egiptean". Acest cuvint 
a fost preluat de catre arabi sub forma "qubt" si inseamna acelasi lucru. Cuvintul 
"coptic" nu este echivalent cu "egiptean" deoarece se refera in mod strict la 
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civilizatia dezvoltata in Egipt in secolele care urmeaza miscarii crestine. Acest 
cuvint este aplicat religiei crestine din Egipt, artei, limbii si poporului care o 
vorbea. 

Cea mai evidenta prezenta contemporana a civilizatiei coptice este 
constituita de ramasitele arheologice cum ar fi basorelifuri in piatra, sculturi in 
lemn (!), picturi murale, manastirile (!) construite de catre aceasta civilizatie si 
arta textila ajunsa pina la noi. Ca o delimitare temporala aceste ramasite provin 
din secolele II-VII ale erei noastre. 

Sa observam imediat niste elemente artistice tulburatoare in suita de mai 
sus si anume sculptura in lemn care a ajuns reprezentativa pentru arta coptica. 
Egiptul avea o traditie milenara pentru scultura in piatra care avea smnificatii 
sociale si religioase profunde, legate de nemurire si renastere. Sa mai luam in 
considerare faptul ca in jurul schimbarii erelor Egiptul era deja devastat la nivel 
egologic de catre specia umana ajungind a fi desertic asa cum il vedem astazi. 
Toate acestea demonstreaza ca arta in lemn este straina Egiptului din punct de 
vedere cultural si a ajuns acolo numai prin influente rominesti antice. 

O alta caracteristica culturala tulburatoare este prezenta pe scara larga a ... 
manastirilor in Egiptul perioadei coptice. Nimeni in Egipt nu construia manastiri 
in cultura traditionala (egiptenii construiau piramide, temple si morminte 
subterane din piatra) dar avem cultul manastirilor peste tot in Europa de sud-est 
(nu Europa in ansamblu ci doar sud-estul continentului) si mai ales in România 
unde manastirile sint vechi cit miscarea crestina. Cum se poate sa ai o asemenea 
componenta culturala trans-continentala acum 2000 de ani, valea Nilului si valea 
Dunarii cuprinse in bratele aceluiasi element profund cultural, manastirile? 
Elementul comun intre cultura coptica din Egipt si spatiul carpato-dunareano-
pontic este poporul arian-romin antic care a cucerit lumea preistorica si antica. 

Prezentam in continuare dovezi directe pastrate in arta coptica despre 
rominismul (pastoralismul) acesteia. Imaginea alaturata este o pictura murala din 
manastirea coptica de la Sarga, Egipt, din secolul VI e.n. Observam la prima 
privire imbracamintea acestor persoane care nu are nimic de a face cu 
imbracamintea traditionala a egiptenilor sau a Orientului Apropiat: camasa 
lunga pina peste genunchi impodobita cu broderii; cioareci strimti impodobiti cu 
motive decorative; pelerina larga aruncata peste umeri. Observati acum ingerul 
din imaginea de fond si care este imbracat dupa moda orientala traditionala, 
infasurat de sus pina jos intr-un cearceaf lung. Din tinuta acestor personaje 
observam ca ingerul si cei trei crai nu apartin la acelasi mediu cultural dar 
oricum ingerul nu este o fiinta terestra. 

Priviti acum expresia faciala a acestor personaje. Cei trei crai care au trait 
in Egipt nu arata nici africano-egipteni si nici arabo-evrei ci arata pur si simplu 
ca oamenii de pe la noi. Cel din mijloc are par blond bine conturat in imagine. 

Surpriza finala vine prin ... caciulile de oaie (!) pe care toti trei le poarta 
pe cap, bine conturate, chiar tuguiate si intoarse smechereste pe-o ureche. La ce 
au acesti crai nevoie de caciuli in Egipt? Caciula de oaie este un mijloc de 
supravietuire in iernile carpatine dar nu este prea utila pe valea Nilului. Sa mai 
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observam ca aceste caciuli pot fi intilnite numai la dacii antici si la ... rominii 
contemporani. 

Ca sa fie totul clar despre etnicitatea acestor personaje crestine observati 
inscriptia romineasca de deasupra capului ingerului "aggelos" citit "anghelos" 
sau "inginatorul-ingerul". Nu numai ca ingerul este pictat dar este si scris ca este 
un inger, ca sa nu fie nici o confuzie! Scrierea este facuta in limba romina antica 
pe peretele unei manastiri din Egiptul secolului VI e.n. 

Cind arta crestina din Egipt s-a conturat nu a fost inventata din neant ci s-
a bazat pe arta antica a Egiptului a carui motive [Britanica,Coptic] "au fost 
derivate din arta 'elenistica' si latina. Exista putina evidenta directa a artei 
Egiptului faraonic in stilul de executie sau in alegerea temelor decorative". 
Aceasta afirmatie demonstreaza caracterul ne-egiptean (rominesc antic) al artei 
coptice din Egipt. Motivele decorative florale si geometrice din imaginea 
alaturata, desi provin din Egipt, pot fi gasite peste tot in Maramures de exemplu. 

[Britanica] "... mai putin convingatoare (caracterul rominesc al artei 
coptice) este conexiunea postulata dintre Maria lactans (Maria alaptind) si 
statuile de bronz si teracota reprezentind pe Isis alaptind copilul Horus (numele 
rominesc Horea) sau reprezentarile sfintilor calari si anumite reprezentari ale 
cavalerului Horus". 

Aceste reprezentari sint putin convingatoare numai daca ignori intreaga 
istorie a Egiptului. Daca sfintii ar fi reprezentati de un popor din Sahara ar fi 
calari pe camile. Daca sfintii ar fi reprezentati de aborigenii australieni ar fi 
calari pe struti. Daca sfintii (cum ar fi Sfintul Gheorghe) sint reprezentati calari 
pe cai este pentru ca cei care au facut aceste reprezentari sint cei care au 
raspindit calul in lume dupa 2000 i.e.n. si anume arienii-carpatini. Daca sfintii 
crestini sint infatisati calari pe cai este pentru ca aceasta era pozitia de onoare a 
regilor romini-arieni. Prin domesticarea calului Regii Pastori au cucerit Egiptul 
la 1700 i.e.n. fara nici o lupta. Aristocratia Marianna a Mitanilor conduceau din 
carul de lupta. Egiptul a devenit putere mondiala dupa adoptarea calului 
domesticat si a carului. Daca sfintii sint calari este pentru ca si inaintea lor 
aceasta era pozitia de onoare in societatea ariana-romineasca. 

Daca exista o biserica crestina puternic integrata in cultura straveche 
antica acesta este biserica crestina originala, prima biserica crestina ca institutie 
din lume si anume Biserica Ortodoxa. Intreaga infrastrutura culturala a Bisericii 
Ortodoxe Crestine este mostenita direct din trecutul imemoriabil al rominilor-
arieni. Daca azi avem cintece de craciun laice este pentru ca aceste cintece au 
fost acolo de cind lumea si pamintul. Cintecele laice nu au aparut ca laice dupa 
raspindirea crestinismului ci erau cintate de dinainte. Daca azi cintecele laice 
sint cintate cu ocazia craciunului este pentru ca mediul cultural s-a schimbat dar 
aceste valori cu caracter de infrastructura sint tot acolo unde au fost 
dintotdeauna: in mijlocul si sufletul poporului romin. 

Pe linga aspectele culturale rominesti ale artei coptice mai exista si 
plinatate de dovezi lingvistice clare a prezentei masive a rominilor-egipteni in 
centrul societatii coptice. Sa observam numele citorva locuri egiptene unde 
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manastiri vestite au existat in primele secole ale acestei ere: Sarga, Apa 
Jeremias, Apa Apollo, Terenuthis, Oxyrhynchus (de unde provin cele mai vechi 
texte evanghelice), Heracleopolis etc. Aceste nume de locuri nu provin din sud-
estul Europei asa cum v-ati astepta ci din ... Egipt iar Oxyrhynchus este la mii de 
kilometri de delta Nilului, adinc in Africa. 

Sa vedem acum ce trasaturi gasim in limba coptilor egipteni. [Britanica] 
"O limba vorbita nativ in Egipt din vremea crestina timpurie pina prin secolul 
VII". Observam aici cum limba coptica apare din "neant" pe vremea crestina 
cind de fapt era acolo din vechime dar abia acum incepe sa ia amploare odata cu 
raspindirea noii credinte crestine. [EB] "Apartine la grupul hamito-semitic al 
limbilor africane". Impresia generala din [Britanica] de la capitolul "limba 
coptica" este de atingere a suprafetei fara a intra in nici un detaliu: "Relatia 
dintre limba coptica si cea a Egiptului Tirziu introdusa de Ikhnaton (1379-1362 
i.e.n.) este discutata ...". Iata cum limba coptica de dupa inceputul erei noastre 
dovedeste legaturi cu o limba veche de 1500 de ani. Acum urmeaza un soc de 
proportii istorice peste care [Britanica] trece usor printr-o propozitie de citeva 
cuvinte: "In sistemul sau inalt dezvoltat de timpuri verbale si inflexiuni 
aminteste de 'greaca' si latina". De unde pina unde o limba veche de mii de ani in 
Egipt aminteste de ... latina (!) si de greaca? Cum se face ca o limba sustinuta de 
[Britanica] a fi din grupul "hamito-semitic" aminteste de ... latina? 

Sa observam ca Ikhnaton este faraonul "eretic" care s-a casatorit cu 
Nefertiti (nume ne-egiptean) care provenea din aristocratia Marianna a 
rominilor-mitanni. Acest Ikhnaton a fost la centrul revolutiei culturale din Egipt 
care a dus la adoptarea lui Ra (Sureya) drept zeu suprem si ulterior la stergerea 
lui Ikhnaton insusi din istoria Egiptului. Revolutia lui Ikhnaton se manifesta si 
pe plan lingvistic. [Britanica,Egyptian Language]: "Limba egipteana tirzie arata 
diferente puternice (fata de limba perioadei mijlocii). Articole hotarite si 
nehotarite au inceput a fi folosite si au continuat in limba coptica, formele 
verbale anterioare au fost inlocuite, numeroase schimbari fonetice si noi cuvinte 
au aparut". Din motive politice [Britanica] nu explica nimic din aceste afirmatii, 
doar le constata la rece dar le clarificam noi in continuare. 

Chiar daca Ikhnaton era faraon, nu era decit o fiinta umana. Nici un 
faraon din lume nu poate produce din neant noi articole hotarite, schimba 
formele verbale sau inventa noi cuvinte. Ceea ce Ikhnaton face ca parte din 
revolutia lui culturala este de a recunoaste valorile concrete din societatea 
egipteana. Ikhnaton nu mai promoveaza doar limba imperiala a Egiptului asa 
cum s-a facut pina la el ci ia in considerare limba reala a Egiptului, limba care se 
va continua in limba coptica care aminteste de ... latina. Limba care aminteste de 
latina este de fapt limba romina antica ajunsa in Egipt masiv cu 400 de ani 
inainte de vremea lui Ikhnaton prin Regii Pastori care au cucerit Egiptul la 1730 
i.e.n. Egiptul s-a eliberat de sub Regii Pastori dar rominii erau deja in Egipt in 
comunitati mari (Avarisul anului 1700 i.e.n. numara 240.000 de luptatori). 
Ikhnaton (sub influenta citorva generatii de printese romince maritate cu faraonii 
Egiptului) nu face decit sa recunoasca noile realitati sociale din Egipt si anume 
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prezenta acolo a rominilor-arieni preistorici precum si influenta limbii ariene-
romine asupra Egiptului. Ikhnaton nu inventeaza o limba noua (care seamana cu 
latina 1500 de ani mai tirziu) ci doar da limbii romine din Egipt dreptul de a fi 
limba imperiala. 

Cu toata revolutia culturala a lui Ikhnaton "rebelul" cele doua limbi au 
existat in paralel ca limbi oficiale pina dupa vremea crestina cind limba "rebela" 
a ajuns in final dominanta. Aceasta relatie duala intre limba imperiala si limba 
reala-rominizata a Egiptului este reflectata pe cea mai vestita inscriptie din lume 
si anume Rozeta (care a dus la descifrarea limbii imperiale a Egiptului 
preistoric). Rozeta este inscriptionata in trei limbi, limba coptica in partea 
superioara, limba demotica (imperiala veche) in zona centrala si limba romina-
koine in partea inferioara in alfabetul ionian (limba romina antica koine a dus la 
descifrarea tuturor inscriptiilor egiptene incepind cu secolul XIX). 

Rozeta si cultura coptica a noii ere nu au inceput cu "elenizarea" 
Egiptului prin Imperiul Macedonean ci a inceput cu marea expansiune ariana-
romineasca de la 1900 i.e.n. Revolutia lui Ikhnaton "rebelul" nu este un accident 
istoric ci doar o recunoastere a prezentei culturii si limbii romine in Egiptul 
secolului XIV i.e.n. Imperiul Macedonean nu este sursa "elenizarii" Egiptului ci 
doar incununarea a 2000 de ani de prezenta romineasca masiva in Egipt. 

Daca exista manastiri si picturi murale si in Egipt si pe valea Oltului este 
pentru ca unul si acelasi popor isi exprima pe plan religios aceesi structura 
sufleteasca interioara: pastoralimul arian-rominesc carpatin. 

 
 
.3.1.3. Scrierile evanghelice originale. In anul 1896 au inceput sapaturi 

arheologice in sudul Egiptului la Oxyrhynchus cu speranta de a se gasi 
documente crestine timpurii. Locul a fost ales deoarece prin secolul IV-V era 
vestit pentru bisericile si manastirile sale. 

Oxyrhynchus este situat in sudul extrem al Egiptului si o legatura strinsa 
cu crestinismul timpuriu este imposibil de explicat in afara prezentei 
comunitatilor rominesti in aceasta zona. 

Ca o trasatura culturala a acestei comunitati sa observam prezenta 
bisericilor si manastirilor. Manastirea ca si asezamint cultural si religios este 
straina Egiptului care construia palate, temple, piramide si morminte subterane. 
Manastirea si biserica sint straine si comunitatilor evreiesti care construiesc 
temple, altare si sinagogi. 

Daca pe plan cultural aceste comunitati timpurii din Egipt nu sint nici 
egiptene, nici arabe-evreiesti atunci nu pot fi decit ariene-rominesti asezate 
acolo din vechime. Sa mai observam ca aici la Oxyrhynchus, la capatul lumii 
cunoscute, comunitatea locala vorbeste si scrie in limba ... romina antica, 
dialectul koine. Sintem la mii de kilometri de Delta Nilului dar aici se vorbeste 
cu "este", "zeon", "antropos", "logos", "Ioan", "Maria" etc. 

Sa ne amintim ca peste 1500 de ani mai inainte de vremurile crestine 
Egiptul fusese pentru secole sub stapinirea Regilor Pastori care au stabilit la 
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Avaris o garnizoana de un sfert de milion de oameni! Egiptul s-a eliberat in cele 
din urma de acesti regi "straini" dar comunitatile rominesti au continuat sa existe 
peste tot in Egipt. La nivelul familiei regale influenta romineasca a fost 
continua. In mileniul I i.e.n. Egiptul cade sub stapinirea arienilor-persani, apoi a 
arienilor-macedoneni, apoi a arienilor-latini. Prin secolul III e.n. Egiptul avea in 
urma 1000 de ani de stapinire continua ariana-romineasca sub diversele ramuri 
ale popoarelor ariene-rominesti antice. 

Cercetarile arheologice de la Oxyrhynchus au dat in cele din urma peste 
groapa de gunoi a orasului antic unde oamenii aruncau ceea ce s-a spart, stricat, 
rupt, invechit, ruginit sau mucegait. 

In cele din urma au rezultat tone de fragmente de papirusuri si chiar role 
intregi scoase la lumina dupa 2000 de ani. Printre toate aceste ramasite inutile la 
vremea respectiva apar la iveala fragmente de papirus care contin scrieri vechi. 
Unele dintre fragmentele de papirus contin ... scrieri evanghelice crestine care se 
dovedesc a fi cele mai vechi care au ajuns pina la noi, datind din secolul I-II 
dupa Cristos. 

Arheologii au trecut apoi la clasificare, numerotare etc rezultind ceea ce 
este azi cunoscut drept Papyrus Oxyrhynchus 1, Papyrus Oxyrhynchus 654 si 
Papyrus Oxyrhynchus 655 care contin scrieri evanghelice. 

Documentul alaturat este Papyrus Oxyrhynchus 1 si este intitulat 
"EYAΓΓEΛION TO ΚΑΤΑ ΘΩMAΣ" sau "EUANGELION TO KATA 
THOMAS" care se crede a fi Toma Necredinciosul. 

Observam alaturi ca scrierea veche este facuta cu alfabetul ionian in care 
avem doar litere mari si nici un fel semne diacritice. De unde au aparut atunci 
zecile de diacritice din transcrierea acestor texte in alfabetul grec? Daca pentru 
rominii antici aceasta scriere era clara in sine, de ce ulterior a fost rescrisa cu 
nenumarate accente si diacritice? Aceasta transformare de scriere petrecuta in 
jurul anului 1000 in Imperiul Bizantin, devenit din rominesc grec, se datoreaza 
traducerii textului antic in limba greaca a anului 1000, astfel incit Evangheliile 
Crestine scise initial in limba romina antica devin din senin Evangheliile 
"grecesti". 

Se observa in textul alaturat lipsa generala a semnelor de punctuatie. 
Sensul afirmativ, interogativ sau exclamativ al unei propozitii depinde in 
intregime de cel care citeste textul. Cu toate acestea avem un semn de despartire 
in silabe in paragraful unu, linia a treia, unde apare "oftalmoo-tou, ochiu-lui", 
apoi din nou in paragraful al doilea, linia a cincea, cuvintul "sab-baton, sar-
batoare". 

La inceputul paragrafului al doilea observati numele lui Isus scris doar 
simbolic fara o sintaxa completa, semnele "IC" supraliniat. Acest "IC" tine locul 
pentru "IHΣOYΣ, IEESOUS". O constructie similara apare la mijlocul 
paragrafului doi, literele "ΘY" supraliniat. Aceasta prescurtare tine locul lui 
"ΘEOY, ZEOU" sau "zeului" respectiv "lui Dumnezeu". In mod similar cuvintul 
"ΠΡΑ" supraliniat tine locul lui "ΠΑΤΕΡΑΣ, PATERAS" sau "parintele, tatal 
ceresc". 
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Observam ca numele sfinte nu sint scrise explicit ci doar simbolic in mod 
prescurtat. Pentru a nu produce confuzii prescurtarile sint supraliniate. 

Imaginea urmatoare contine un fragment dintr-o biblie "greaca" asa cum 
sint publicate la ora actuala. Observati acum urmatoarele litere: "ε", "υ", "ω", 
"ο" etc. scrise fara diacritice, cu diacritice multiple, deasupra, dedesupt, in 
dreapta si in stinga literelor. In final textul de mai sus devine un cosmar de 
neinteles. 

Comparati aceasta scriere contemporana cu scrierea antica, curata si in 
litere mari. Daca textul evanghelic original era clar si inteligibil acum 2000 de 
ani, de ce nu mai este in ziua de azi? De unde avem noi la ora actuala cunostinte 
despre limba antica incit sa putem interveni in scrierea evangheliilor? Pe ce ne 
bazam ca sa modificam scrierea veche? De ce parerile contemporane sint mai 
bune decit scrierile evanghelistilor insisi? 

Raspunsul la aceaste intrebari vin prin devenirea Imperiului Roman de 
dupa anul 300, ajuns apoi Imperiul Roman De Rasarit pe la 800 e.n. si devenit 
apoi Imperiul Bizantin de natura greaca pe la 1000 e.n. Ajuns sub mina grecilor, 
Imperiul Dac primeste un caracter grecesc puternic, scrierile vechi sint inlocuite 
cu noile scrieri adaptate la limba greaca si apoi au loc marile crestinizari de la 
anul 1000 prin care aceste noi scrieri devenite "grecesti" sint raspindite in lume. 
La ora actuala sint numite bibliile "grecesti" nu numai acele biblii transcrise in 
limba greaca dupa anul 1000 e.n. ci si Evangheliile originale scrise in limba 
romina antica. 

La ora actuala sint numite biblii "grecesti" si cele scrise in antichitate in 
Palestina sau Egipt sau oriunde altundeva in lume. De unde provine aceasta 
"grecizare" a lumii rominesti antice? Din faptul ca Imperiul Macedonean este 
catalogat printr-un gest reflex drept imperiul "grec" desi Alexandru era din 
familia regala a Macedoniei, vechi popor romin care vorbeste dialecte rominesti 
pina in ziua de azi. Nimeni nu se refera la faraonii macedoneni ai Egiptului drept 
macedoneni ci sint numiti "faraonii greci"! In acest moment devine evident ca 
scrierile in limba koine gasite la Oxyrhynchus la capatul lumii sint tot "grecesti". 

Nimeni nu poate in schimb explica cum a ajuns o mare comunitate din 
Oxyrhynchus sa traiasca acolo, sa faca biserici si manastiri, sa scrie si sa 
citeasca in koine. Egiptul fiind parte din Imperiul Macedonean lucrurile devin 
subintelse desi n-au nici un sens. Alexandru are in jurul lui la apogeul puterii 
sale 50.000 de oameni din care faceau parte macedoneni, traci si ionieni. Acestia 
erau soldati de meserie si nu pot explica nici cum prezenta unei mari comunitati 
rominesti la capatul lumii in sudul Egiptului. Observati ca nu este vorba de 
Alexandria din delta Nilului ci de mii de kilometri in susul fluviului. 

Sa retinem in final ca cele mai vechi documente evanghelice scrise ne 
provin nu din Palestina, nu de la Roma si nu de la Constantinopol ci de undeva 
adinc in Afirica la mii de kilometri de gura Nilului, o comunitate romineasca 
asezata acolo din vremuri stravechi. Acesti romini-egipteni nu sint singulari 
deoarece o alta mare comunitate romineasca traia in Alexandria, delta Nilului, 
cei care au tradus Septuaginta. Au ajuns la noi informatii despre aceste 
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comunitati rominesti-egiptene mai importante prin prisma devenirii 
crestinismului dar comunitati rominesti se gaseau peste tot in Egiptul antic. 

Prezenta rominilor in Egipt nu se explica nici prin prisma Imperiului 
Persan, nici a Imperiului Macedonean si nici a Imperiului Latin. Sa nu uitam ca 
rominii si-au facut intrarea in Egipt in mod masiv la 1700 i.e.n. si de atunci 
incoace influenta carpato-dunareana asupra Egiptului a continuat constant si 
masiv. 

Prezenta celor mai vechi texte crestine in rindul comunitatilor rominesti 
nu este intimplatoare ci este rezultatul a mii de ani de raspindire si influenta 
ariana-romineasca asupra lumii antice. 
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