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EXORDIUM 
 
 

Carenţe condamnabile şi acţiuni nejustificate şi nejustificabile dăunătoare 
culturei şi civilizaţiei Europei în totalitate 

şi 
Istoriei Românilor în fapt. 

 
 
 
 

Le‐am zis carenţe şi acţiuni, dar ele au un un scop precis ‐cum ar spune un Cicero: 
in rem esse, invisus et potenter care miră nu fără să şi îngrijoreze lumea cinstită şi 
doritoare de Adevăr a veacului XX: 

Iată unele din aceste carenţe şi acţiuni ‐extra fines veritates egredi‐ cele mai 
influente. 

Celebrul Dictionnaire pour tous, “petit Larousse illustré”, nu cunoaşte, prin 
remarcabilele sale personalităţi reprezentative ale culturii franceze, colaboratoare la 
acest dicţionar, numele lui Decebal, el nu figurează sub litera “D” şi nici sub litera “T” în 
locul unde este menţionat “Traian”. Aceasta este lumea culturilor în care trăim! Căci nu 
numai “petit Larousse illustre” (1983!) nu‐l cunoaşte pe Decebal, iar despre Dacia scrie că 
“a fost abandonată Goţilor de Aurelian (275)” (s. v. “Dacie”); se ignoră astfel titulatura de 
Gothicus pe care şi‐a arogat‐o Aurelianus, şi, la puţină vreme după aceasta, împăratul 
Caesar Marcus Claudius Tacitus Augustus, care la câteva luni după aclamarea sa, de 
Senat, ca împărat, în Septembrie 275, împinge pe Goţii ajunşi la Marea Neagră, până în 
Asia Mică, iar, în anul următor, 276, îi învinge pe aceştia în Cilicia; Gothicus au fost 
supranumiţi Diocletianus, Maximianus, Constantin cel Mare, Constantius II, Valentinianus 
I, Valens, Gratianus, Iustinianus. Dacă “Goţii de la 270 înainte erau oarecum reprezen‐
tanţii oficiali ai siguranţei publice romane, faţă de ceilalţi barbari de primprejur” (Pârvan), 
aceasta nu poate însemna ‐şi nici că înseamnă‐ că Dacia le‐a fost abandonată lor. 

Se poate închipui un dicţionar enciclopedic precum Der Grosse Brockhaus 
Jubiläum Ausgabe (din 1978!), în care Decebalus regele Dacilor să nu figureze la litera 
“D”? Este aceasta condamnabilă carenţă o culme a ignoranţei? sau o înţelegere tacită 
dictată de anumite interese absconse? Ce altă interpretare s’ar putea da faptului că sub 
cuvântul “Dakien” / “Dacia” / este scris, în acest mare dicţionar enciclopedic, citez textul 
integral: “Zur rom. Keiserzeit das Land zw. Theiβ, Donau und Pruth; bewohnt von den 
Dakern, einen Teil der indogerm. Thraker. D. wurde von TRAJAN 101/102 und 105/106 n. 
Chr. errobert und 106 rom. Provinz. 270/71 wurde es unter Keiser AURELIAN von den 
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Romern aufgegeben”. Culmea: Thracii, Indogermani! Aceasta este măsura intrinsecă a 
valoarei culturii germane actuale, şi tendinţa ei de înfumurare... “indogermană”? (Se ştie 
că termenul “indogerman” este folosit excluziv în cultura germană, fără nici o 
corespondenţă reală în preistoria Europei (v. J. P. Mallory, op. cit. p. 176 şi p. 287, fig. 
145; şi N. Iorga, în op. cit., p. 50: “... Et déjà une langue romane existait, avec tous ses 
caractères, deux siècles avant cette date des “serments de Strasbourg” avec laquelle on 
veut commencer l’histoire des langues romanes en Occident. II y avait tous les élèments 
du moyen âge et le germanisme n’y intervenait pour presque rien”; subl. îmi aparţine). 
Consensul este general, The Oxford Dictionary (1985!) nu cunoaşte nici pe Decebal, nici 
Dacia (!!!?), iar sub cuvântul “Thrace”/“Thracia”/ citim: “District of eastern Balkan 
peninsula, in ancient times including Bulgaria, and eastern Macedonia. Thră’cian (‐sha.n) 
adj. & n. (Native, inhabitant) of Thrace; (of) its ancient Indo‐European language, closely 
related to illyrian, Phrygian, and Armenian”. “District” în limba engleză înseamnă “raion, 
district”, în limba română: “district, judeţ, subdiviziune teritorială sub raportul 
administrativ”, iar pentru “raion”, I.‐A. Candrea dă ca explicaţie: “în raionul oraşului”. 
Este “Istoria lumii măcelărită în veghe” la comandă “strict secret” ‐ ignoranţa şi flagelul 
înfumurării rasiale îi ajută comenzii, întrebării: De ce? nu i se poate da un răspuns logic, 
raţional, creştinesc. 

 
Dar un răspuns care ţine de acestea, există! 
La vremea lui, Vasile Pârvan, în Prefaţa lucrării sale Contribuţii epigrafice la 

istoria creştinismului daco‐roman, constatând că “istoria internă a provinciilor romane, a 
fost numai schiţată” de singurul ‘umanist’ al vremurilor noastre, Theodor Mommsen: pe 
umerii căruia stă astăzi întreaga ‘antichitate romană’ “, şi că “istoria spiritului public 
roman în lumea antică, marile mişcări religioase, în general civilizaţia creatoare ori 
vegetativă a Imperiului roman, mai nici n’au fost atinse de el”, iar dintre şcolarii săi care 
să ducă “mai departe” opera “maestrului”, “aceştia au fost puţini”, se rosteşte apriat: 
“Pentru Europa sud‐estică n’a fost chiar nici‐unul”. A fost dat uitării: “În special însă acel 
popor al Europei sud‐estice, care nu numai că e cel mai numeros printre neamurile de 
aici, dar e ‐ ca origini etnice şi culturale ‐ şi cel mai vechi, cel daco‐român, ar căpăta” ‐ 
printr’o “nouă excerptare a tuturor izvoarelor ‐literare şi monumentale‐ cu privire la 
Europa sud‐estică, în desvoltarea civilizaţiei omeneşti de aici, între graniţele de timp, 
1000 a. Chr.‐1000 p. Chr.”, “o nouă istorie, şi nu mai puţin, o nouă valoare în mijlocul 
popoarelor europene: el ar fi recunoscut ca cheia de boltă a culturii mediteraneane în 
Sud‐Estul european şi ca un element prin excelenţă statornic şi nobil în lumea 
neastâmpărată, pestriţă şi ‐sufleteşte‐ încă nelimpezită a acestor ţinuturi” (Vasile Pârvan, 
op. cit., Bucureşti 2000 ‐reeditare‐, pp. 9‐10). 

Nu avem decât să deschidem Cronica lumii/De summa temporum vel origine 
actibusque gentis romanorum/ şi Istoria Geţilor/De origine actibusque getarum/, operele 
capitale ale lui lordanes, istoric şi scriitor roman din sec. VI (ambele terminate în anul 
551), ca să ne dăm seama, (în măsura în care suntem de bună credinţă), de marea cultură 
şi civilizaţie a poporului dac, şi să citim, în aceasta din urmă, (din Istoria geţilor) textul de 
la pagina 69, în care lordanes vorbeşte despre Deceneu, Marele Preot din timpul lui 
Burebista (5): “... (Deceneu) le arăta (dacilor) teoretic cele douăsprezece Constelaţii şi îi 



13 

 

învăţa să observe mersul planetelor după acestea şi întreaga astronomie; de asemenea le 
prezise în ce mod universul creşte şi cum el (universul) descreşte (declină) şi le‐a arătat 
acestora (dacilor) de câte ori sfera ca de foc a soarelui întrece în mărime cercul (globul) 
pământului, sau le‐a explicat (dacilor) sub ce nume sau sub ce semne, şi cât de repede 
apun, la suirea şi la coborîrea bolţii cereşti, cele 346 de stele de la Răsărit şi Apus”. 

Grandios! Numai într’un cerc de trăire în absolută înfrăţire, a fost posibilă, la 
scara neamului, existenţa unei adevărate şcoli de astronomie teoretică şi practică: prima 
şcoală din lume la nivel de popor: nu numai din lumea acelor vremi, ci a tuturor 
vremurilor ce au urmat, până la sfâşitul legei vechi. 

Această pagină de istorie arată, la modul cel mai evident, superioritatea extremă 
a culturii poporului dac, comparativ cu cultura poporului roman, respectiv a romanilor 
care au cucerit şi au păzit teritoriu dac şi pe daci. Citind această pagină nu poţi să nu 
califici de aberaţii afirmaţiile partizanilor acţiunii de “romanizare a Daciei”, le redau, pe 
unele din acestea: “... dacii îşi însuşesc cultura, obiceiurile, credinţa şi limba 
cuceritorilor”; sau cele ale istoricului C. Daicoviciu: “nu este exagerat de a spune că 
romanizarea daco‐romană a continuat şi s’a desăvârşit chiar după părăsire” (C. 
Daicoviciu, în Problema continuităţii în Dacia, p. 270; n.n.: nefericită formă sintagmatică 
expresia lui C. Daicoviciu: “romanizarea daco‐romană”!?!). Dar dacă acest adevăr, această 
realitate istorică ce decurge din Istoria Geţilor, s’ar cunoaşte şi s’ar recunoaşte în toată 
puterea lui, nu s’ar întuneca, atunci, întregul Occident? Iată sâmburele “romanizării”, iată 
sâmburii ignorării şi ignoranţei generale la comandă, ştampilată, strict secret, sâmburi 
succint semnalaţi în aceste carenţe şi acţiuni condamnabile. 

 
Închei aceste carenţe şi acţiuni condamnabile cu un adevăr, întristător, în sine de 

neînţeles, devenit un “ce” comun în mâna satanicilor, adevăr neocolit rostit categoric 
acestora, de Nicolae lorga în La Transilvanie, terre roumaine, o scriere‐document‐de‐
punere‐la‐zid‐a‐diavolilor‐satanei publicată în La Grande Roumanie, Album edité par 
L’Illustration, Septembre 1920 ‐ îl citez: “Non, non, quoi qu’en disent ceux qui arrangent 
l’histoire à leur façon pour tenter de justifier de droits politiques perimés, ces gens‐là, qui 
témoignaient par chacun de leurs gestes qu’ils étaient chez eux, n’étaient pas des 
adventices chassée, comme une vague poussière humaine, par Ies tempêtes des siècles 
plus récents”. 

Ilustrăm acest satanism al celor ce vor să “aranjeze istoria la interesele lor” negre, 
printr’un exemplu ales din “ce”‐ul comun. 

Dintr’o carte semnată de Rupprecht Rohr, Einfurung in das Studium der 
Romanistik, 2., uberarbeitete Auflage, Berlin 1968, destinată “în special debutanţilor 
romanişti, dar la fel de bine pentru toţi”, după cum precizează autorul cărţii în al său 
“Cuvânt înainte”/”Vorwort” (citez precizarea, de la începutul ei, în limba în care este 
scrisă: “Die vorliegende ‘Einfurung in das Studium der Romanistik’ ist besonders fur 
angehenden Romanisten geschriben, ebenso fur alle, die sich in irgendeiner Weise um die 
Romanistik bemuhen”; textul subliniat este cel redat în limba română), rezultă că 
problema continităţii românilor în Dacia încă se mai discută şi azi, însă într’o formă nouă, 
bazată pe lingvistică /dialectică/ şi fonetică, şi pe o altă concepţie în privinţa strămoşilor 
românilor, citez textul respectiv: “Eine der wichtigsten Fragen der rumänischen 
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Geschichte, die auch politische Bedeutung gewonnen hatte, spielt in die Beurteilung der 
Lautenrwicklung hinein: Es handelt sich darum, wie man anhand der spradilichen 
Kriterien feststellen kann, ob die Rumänen direkte Nachfolger der Römer sind, die unter 
Kaiser Trajan in Dakien angesiedelt wurden und trotz der späteren Räumung z. T. blieben 
und die Spradie überliefert haben, oder ob sie zu einer bestimmten Zeit aus den Gebieten 
südlich der Donau neu einwanderten. Während sich nun die Historiker im allgemeinen 
gegen eine solche Kontinuität ausgesprodien haben, sind die Linguisten heute uberzeugt, 
Beweise dafür in den Händen zu haben. Sie begründen ihre Auffassung damit, daβ in 
bestimmten Begrenzungen der einzelnen rumänischen Dialekte Verhaltnisse vorliegen, 
die nicht erklärbar wären, wenn eine allgemeine Einwanderung aus dem Süden stat‐
tgefunden hatte.  

Diese Oberlegungen sind aber erst in neuerer Zeit auf Grund der Existenz des 
rumänischen Sprachatlas moglich geworden. So wird bei H. Tiktin (Rumänisches 
Elementarhuch, Heidelberg 1905), das als Einführung in die historische Lautlehre auch 
heute noch ganz gut geeignet ist, die Frage nach der Kontinuität verneint. Fur alle, die 
beginnen, sich mit dem Rumänischen auseinanderzusetzen, ist die Arbeit von K.‐H. 
Schroeder (Einführung in das Studium des Rumänischen, Sprachvissenschaft und 
Literaturgeschichte, Berlin 1967) zu empfehlen” (op. cit., p. 61). 

Redau, în traducere, pentru tot Românul, textul de mai sus: 
“Una din cele mai importante întrebări în istoria românilor, care a căpătat şi o 

importanţă politică poartă asupra analizei desvoltării foneticei: este vorba să se ştie cum 
se pot stabili concret criteriile limbajului, în cazul în care (se consideră că) Românii sunt 
urmaşii direcţi ai romanilor, care sub împăratul Traian au fost colonizaţi în Dacia şi cu 
toate că aceasta a fost, mai târziu părăsită, o parte (din acei colonişti) au rămas (în Dacia) 
şi le‐a dat (dacilor) limba (lor latină), sau dacă ei (Românii) într’un anumit timp au 
emigrat din nou din ţinuturile de la Sud de Dunăre... 

Aceste consideraţii au devenit însă de curând posibile în baza existenţei atlasului 
limbei române. Aşa se face că la H. Tiktin (Carte elementară a limbei române, Heidelberg 
1905), introducerea în ştiinţa foneticei istorice nu a căpătat nici până astăzi o înţelegere 
unanimă, aceasta neagă întrebarea relativă la continuitate”. 

Afirmaţiile din textul citat nu sunt de comentat. Prostia, ignoranţa, becisnicia, 
necinstea, stupiditatea, faptele prosteşti nu se comentează, sunt caracteristice omului a 
cărui minte, şi pe lângă minte şi sufletul, sunt jucate de diavoli. 

Rupprecht Rohr, autorul cărţii din care am luat citatul ‐aceasta trebue spus ca un 
merit aparte al autorului‐ nu împărtăşeşte opiniile exprimate în textul citat; deşi el este 
un părtaş al romanizării Daciei, consideră opera lui Ovid Densuşianu, Histoire de la langue 
roumaine, 2 Bde., Paris 1901/1914, ‘Lucrarea fundamentală asupra istoriei limbei 
române’, cu cuvintele lui: “Die grundlegende Arbeit uber die Geschichte des 
Rumänischen”, şi ţine să adaoge, în continuare: “Die neuere Arbeit ist diejenige von S. 
Puscariu (Die rumanische Sprache, ubersetzt von H. Kuen, Leipzig 1994)”. 

 
În numele Istoriei şi al adevărului trebue spus răspicat: Nu există ‐ca să ne folosim 

de prezentul istoric‐ o “Dacia romană”, după cum nu există o “ludeea romană”. Cucerirea 
unei părţi din Dacia, (anume o parte din Vestul ei), ca şi cucerirea unei părţi din Palestina 
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(Sudul ei) sunt evenimente din istoria romanilor din timpul ascensiunii lor, şi din istoria 
dacilor şi din istoria iudeilor din timpul declinului lor, asupra acestor evenimente istorice 
care au avut loc în acelaşi timp în Dacia şi în Palestina nu este de discutat. De discutat 
însă este fenomenul lingvistic numit “romanizare”. 

Se ştie ca Iudeea a fost cucerită în anul 63 a. Chr. de către Pompeius (106‐48) şi 
devine stat vasal al Romei. După multe revolte locale care s’au încheiat, formal, în anul 
80 după Christos, ludeea încape pe mâinile dinastiei (romane) a Herozilor; ea începe, în 
timpul lui Agustus, şi cu accepţiunea acestuia, prin primul reprezentant (testamentar) al 
Romei, Herodes Antipa; acesta face în ludeea o nouă organizare administrativă, şi institue 
o nouă capitală a ţinutului cucerit din Palestina, capitală pe care, spre glorificarea noului 
împărat al Romei, Tiberius, o denumeşte Tiberias. Acest Herodes era Tetrarch peste 
Galileea şi Peraia, era deci suveranul‐judecător al lui Isus din Nazaret (Luca 13, 31, 
passim). 

Se mai ştie că în anul 66, după un război de gherilă, izbucneşte o revoltă populară 
instigată de Zeloţi, o clasă de preoţi din Ierusalim care urmărea să instaleze, cu forţa, pe 
întreg pământul, o Teocraţie zelotică; acei Zeloţi/Zelotes/ au fost susţinuţi, în timpul 
revoltei populare, de Sikari, duşmanii înverşunaţi ai romanilor. Se mai ştie că un Sikaier, 
Simon, unul dintre rebelii cei mai fanatici, conducător, ‐alături de Sikarii Eleazar şi 
loannes din Ghishala‐ al războiului din 66‐70, purtat, la început, pe teritoriul din Sudul 
Palestinei, apoi în asediatul Ierusalim, a fost dus, ca ultimul prizonier, în anul 71, în triumf 
la Roma şi acolo omorît. După aceste date se poate spune că ludeea a fost (re)cucerită, de 
fapt, în anul 71 p. Chr., nu în anul 63 a. Chr. când Pompeius, după cucerirea Ierusalimului, 
confirmă pe (Johannes) Hyrcanos II ca Mare Preot, demnitate moştenită de la tatăl său 
Alexander lannaios, după moartea acestuia, în anul 76 a. Chr., şi îl numeşte Regent, 
redându‐i, prin aceasta, autoritatea de Suveran al ludeei avută din anul 67 după moartea 
mamei sale, Alexandra Salome. Hyrcanes II fusese alungat din aceste demnităţi de către 
fratele său Aristobulos II, la puţină vreme după primirea lor. După bătălia de la Pharsalos 
(48 a. Chr.), Hyrcanos trece de partea lui Caesar, acesta îi recunoaşte (lui Hyrcanos), 
ambele demnităţi statale, îl numeşte Ethnarch ‐guvernator relativ autonom cu depline 
puteri justiţiare interne‐, făcându‐l aliat al Romei. 

Neliniştile şi răscoalele în ludeea continuă şi în timpul lui Traian (115‐117) şi în 
timpul lui Hadrian (132‐135), după care, Antoninus Pius revine la toleranţa implicată de 
practica religioasă; astfel, între 135 şi 153 nu sunt semnalate revolte în toată ludeea. 
Îngăduitor cu religia iudeilor au fost şi Septimius Severus (193‐211) şi Caracalla (211‐217). 
După Caracalla şi până la Flavius Valentinianus II, împărat între anii 375 şi 392, în ludeea 
nu s’au mai semnalat revolte interne, ea s’a supus, înţelegătoare, puterii romane. 

Toţi acei împăraţi romani, de după Caracalla, până la Diocleţian, împărarat între 
284 şi 305 (moare în ziua de 3 Decembrie 313) au stăpânit şi în ludeea. întrebările cele 
mai fireşti pe care şi le poate pune orice om, sunt: Nu au voit toţi acei împăraţi, cuceritori 
de ţări şi teritorii, să răspândească în ţările şi teritoriile cucerite limba lor latină? Nu au 
voit toţi acei împăraţi romani, în privinţa răspândirii limbii romanilor, în teritoriile în care 
s’au înstăpânit, aceleaşi interese, faţă de gloria lor şi de gloria Romei? Şi dacă aşa este, 
întrebarea mai mult decât firească: de ce, în ludeea care a stat mai bine de 400 de ani sub 
stăpânire romană, ‐se ştie că ea s’a continuat şi după Diocleţian, până la anul 325 când se 
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consideră sfârşitul imperiului roman păgân, şi după acest an după care se socoteşte că 
începe imperiul roman creştin, şi se produce scindarea imperiului roman în două părţi: de 
Apus şi de Răsărit, până la anul cea. 400, când ludeea intră sub influenţa grecească‐ nu 
există nici o fărâmă de teritoriu în care să se vorbească limba romanilor, adică de ce nu a 
existat romanizare? 

Este de mirare că nici unul dintre scornitorii şi apărătorii romanizării nu şi‐au pus 
aceste întrebări normale, logice, raţionale. Substantivul mirare cerut de cadrul carenţelor 
şi acţiunilor acestea face nevolnic orice adjectiv şi anulează orice comentariu: dar mirare 
rămâne! 

 
O concluzie firească generală se impune cu toată rigoarea Istoriei: Dacia nu a fost 

romanizată: Nu au fost romanizate nici una din populaţiile din Vestul Europei ori din 
Orientul asianic peste care în decursul timpului au stăpânit Romanii. Puţinele cuvinte 
preluate în vocabularul lor de acele populaţii subjugate de armatele romane, aparţin 
patrimoniului noţional purtat de Romani ca expresie a unor noutăţi inexistente la acele 
populaţii, dar aceasta nu înseamnă romanizare. 

Mai cu deosebire, firească, romanizarea nu putea prinde la Daci. Ştim de la 
Părintele istoriei, Herodot, că Dacii şi Geţii erau cei mai bravi şi mai drepţi dintre Thraci. 
Dacii nu puteau uita că Regelui lor, Decebal, i s’au tăiat de către un roman capul şi braţul 
drept, şi au fost duse la Roma, ca trofee, că la Roma capul Regelui lor a fost aruncat pe 
treptele unei scări de închisoare, că acel cap regal şi venerat a fost svârlit apoi în paragina 
de pe malul Tibrului şi lăsat să putrezească în mlaştinile fluviului. Istoria este omenească. 
Iertarea şi neuitarea sunt omeneşti. Dacă iertarea şterge păcatul, neuitarea îl ţine treaz, 
nu‐l uită: Iată de ce în Dacia, mai cu deosebire, “romanizarea” populaţiei dace nu era 
posibilă pe nici un considerent. 

Toate acele limbi pe care “romaniştii” le împart în două grupe: 1: “Vest‐
romanice”, cu limbile “Ibero‐romanice”: “spaniola, portugheza, catalana”, şi “Gallo‐
romanice”: “franceza, provensala, respectiv occitana”, şi 2. “Est‐romanice”: “româna, 
dalmata, albaneza, croata, un loc aparte ocupându‐l sarda”, nu sunt limbi formate prin 
“romanizarea populaţiilor” respective, limbajul lor popular nu are la baza lui “latina 
vulgară”. Toate aceste limbi au la originea lor, puternice şi active, idiomuri sau dialecte 
ale limbei thrace; Iberii sunt neam thracic din Caucaz, “lumea galilor, ‐la Herodot, Celţi‐, ‐
ea se alcătuia din “24 de popoare sau triburi”‐ era de obârşie thracă (v. Caşin Popescu, 
Cine sunt Etruscii, Cap. De la cărare mai departe în căutarea originii Galilor, passim, pp. 
67‐92); Celţii şi Galii sunt în literatura antică un acelaş neam, o spun: Pausanias (l, 4,1), 
Strabon (4, l, 14) şi Caesar: “... qui ipsorum lingua Celtae nostra Gallica appellantur” (Gall. 
l, l, 1); româna este “urmaşă a limbei daco‐geţilor”, Albanezii sunt neam de Thraci din 
Caucaz, Dalmaţii şi Croaţii sunt de neam thracic din întinsa arie carpato‐istro‐ponto‐
balcanică, arie pe care s’au aflat “din toate timpurile, Thracii” (N. Iorga), iar la originea 
limbei populaţiei din insula Sardiniei, Sarda, stă tot limba thracilor, a acelor grupuri 
aşezate acolo din timpul marilor migraţii (sec. XIII/XII a. Chr.), pe urma cărora, în secolul 
VII a. Chr. s’au aşezat Fenicienii, neam de Thraci de pe coasta vestică a Asiei Minore, 
înfiinţând în insulă primele “comptoare”, ‐agenţii de comerţ‐, faptul confirmă existenţa în 
insulă a unei, relativ numeroase populaţii de limbă tracă: dar nu numai în insulă, ci şi în 
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vecinătea ei, uşor accesibilă pe căi de ape bine cunoscute: nu înseamnă aceasta că pe 
ţărmurile acelor ape locuiau, şi ele bine cunoscute, neamuri thrace? Răspunsul se afirmă. 
Aşezări şi triburi de limbă thraco‐pelasgă existau în Italia încă din secolele XIII/XII a. Chr. 
(pentru locuri şi denumiri, Caşin Popescu, op. cit. pp. 340‐342). Înşişi “Latinii, prin 
eponimul lor, sunt, indubitabil, urmaşii unei străvechi rase de nobilă plămadă thracă, cum 
şi Etruscii”. “Apariţia Latinilor în Latium este întru totul asemănătoare apariţiei Etruscilor 
în Etruria. Şi ca origine şi ca drumuri străbătute. Iată încă o cale prin care se arată că 
limba latină are, din începuturi, în aluatul ei, o puternică doză de drojdie thracă; în toate 
tradiţiile ce amintesc pe Latinus mama sa este din ginte thracă”. “Între Latini şi Etrusci nu 
există nici o deosebire (rasială) dat fiind originea lor comună (vechi thracă)”. “Limba 
Romei s’a chemat latină printr’o înţelegere de ordin ‐putem spune‐ politico‐sentimental. 
La fel de bine s’ar fi putut numi etruscă, însă, în coordonatele etnice şi politico‐
administrative ‐am putea adaogă şi dramatice‐ ale începutului formării poporului roman, 
ea nu se putea denumi altfel decât latină. O limbă crescută pe rădăcini thrace ‐ ca şi limba 
poporului Dac ‐, afinată printr’o mai norocoasă devenire politico‐culturală ce i‐a acoperit 
vârfurile rămase nevăzute în stratul mumelor” (pentru doc. şi det. Caşin Popescu, op. cit. 
pp. 366‐369). 

 
Drumurile urmate de susţinătorii fenomenului “romanizării”, indiferent dacă 

acesta s’a manifestat în Italia sau în afara ei, sunt lipsite de repere istorice sau 
arheologice determinante, care să le poată justifica direcţiile, caracteristicile şi soliditatea 
lor (pre)istorică. Prin reducere eidetică, la absurd, afirmăm că populaţiile care se 
consideră a fi fost romanizate, ar fi vorbit azi o aceeaşi limbă, a lor, neschimbată, chiar 
dacă nu s’ar fi aflat deloc sub stăpânire romană. 

 
 

Caşin Popescu 
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I. ŢARA ŞI PĂRINŢII 
 
 
 

Istoria românilor este continuarea istoriei dacilor, precum istoria italienilor este 
continuarea istoriei romanilor, ‐ diferiţi sunt numai determinanţii continuării după natura 
şi câtimea elementelor lor constitutive şi după (pre)favorizanţii esenţiali parcurgerei 
continuităţii pe liniile de forţă definitorii ale conturului şi substanţei Istoriei proprii 
spiritualităţii acesteia. 

În acea vreme ce a precedat Istoriei Românilor, vreme turburată de nelinişti şi 
nesiguranţe locale (destrămarea statului dac ‐ un adevărat imperiu ce cumpănea puterea 
Romei şi ameninţa să o întreacă pe teritoriile din vecinătatea dacilor aflate sub 
stăpânirea Romei ‐, Stat realizat de Burebista prin unificarea triburilor geto‐dace, cele 
mai importante şi mai mari), continuarea istoriei dacilor s’a petrecut pe cele două planuri 
organizatorice specifice societăţilor geto‐dacice, respectiv triburilor geto‐dacice, anume, 
pe: 

1, planul nobiliar: clasa dominantă stăpânitoare deosebită nu numai prin putere 
sau domenii, ci şi prin port: pentru a putea fi, de la distanţă şi iradiat recunoscuţi, nobilii 
se purtau acoperiţi cu o bonetă (pălăriuţă) din pâslă sau din lână, ori o căciulă, aceasta 
era clasa aşa numiţilor tarabostes; se pare că “tarabostes” va fi fost acea togă scurtă 
înfăşurată în jurul umerilor, ca un şal, unde era prinsă cu o fibulă, de cele mai multe ori 
acoperită cu o rozetă distinctivă, (afirmaţia se sprijină pe cuvântul “tarabolus”, 
“tarabulus”, la plural “tarabuse”, “un fel de şal oriental, întrebuinţat de musulmanii din 
Nordul Africei ca să‐şi lege capul de jur împrejur: cuconaşii nu lăsau să le scape nici un 
prilej... a se lega la cap cu tarabulos /I. ‐ Gh./” “(tc. Tarabulus ‘Tripoli’, L‐A. Candrea); Al. 
Ciorănescu dă: “tarabulus (‐se), s. n. Ţesătură orientală care se folosea ca turban, Tc. 
tarabulus ‘Tripoli’ (Tiktin)”. Dacă ştim că Tripoli se numea o parte a Thessaliei ‐informaţie 
ce se deţine de la Titus Livius 42, 53, 6, şi că tot Titus Livius menţionează /sub 35, 27, 9/ 
un oraş Tripolis în Laconia /ţinut în Sud‐Estul Peloponesului/, iar Plinius pomeneşte de un 
oraş Tripolis, în Phenicia /sub 5, 78 şi 6, 213/ ‐toate, vechi aşezări de grupuri thrace‐, şi 
dacă nu se neglijează faptul, istoric, că Turcii au trecut peste, şi au rămas, pe pământuri 
thrace, de unde au preluat unele influenţe (din limbă, din civilizaţie, din tradiţii, etc.), 
atunci apropierea tarabostes ‐ tarabuse se depărtează de coincidenţă şi intră în câmpul 
realităţilor istorice. Pentru tarabostes, User: Decius/Lexicon ‐ Wikipedia, the free 
encyclopedia, dă: “Tarabostes. Related to Romanian tărăboi, Albanian therboj, ancient 
Greek thorubos. PIE *dher, perhaps”; în greaca veche, yorub°v  înseamnă, în principal: 

“1. a face sgomot, tumult, în particular într’o adunare (Ar. Vesp. 622), 2. a turbura, a 
cauza turburare, a face să piardă capul (Dem. 237, 6); în limba română tărăboi (‐oiuri) 
înseamnă larmă, zarvă, gălăgie, (termeni mai puţin substantivabili unei clase nobiliare), 
iar în albaneză, a turba (după Teodor Capidan, în Daco‐Romania III, 763), verb care, pe 
lângă semnificaţia de “a se îmbolnăvi de turbare”, o are şi pe aceea de a se înfuria peste 
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măsură (etc.); în latineşte, printre alte înţelesuri, turba = mulţimea, gloata (Cic. Brut. 
332): corespondenţele oferite de toate aceste semnificaţii sunt departe de a putea fi 
atribuite clasei dominante; oricum, tarabostes este cuvânt dacic, iar tărăboi în limba 
română este cuvânt de origine dacică), 
şi 

2, planul poporan: mulţimea celor mulţi, a oamenilor legaţi de pământul pe care 
s’au născut şi s’au asociat în muncile de lucrare sau de plantare a pământului, ori de 
creştere a animalelor domesticite, munci care să le asigure traiul cel de toate zilele, 
organizându‐se, ei înseşi, în grupuri specifice muncilor ‐familiare, private, sau săteşti‐ 
după cum erau locurile pe care se găseau şi pe care se puteau organiza după miticele 
pravile ale thracilor‐daci, preluate de Greci şi strânse laolaltă în didacticele poeme de 
slăvire, Munci şi Zile: aceştia formau poporimea, ei se purtau, în mod obişnuit, spre 
deosebire de nobili, “cu părul lung, neacoperit”, din această cauză erau numiţi “comaţi” 
(în latineşte comatulus = cu păr /frizură/ abundent şi îngrijit; comatus = cu păr /frizat/; se 
pare că aceasta nu era o caracteristică specifică sătenilor daci, ci mai de grabă a unor 
neamuri thracice, căci de la Pliniu 4, 105, aflăm că a existat o “Comata Gallica”/“Galia cu 
plete”/, iar din inscripţii, ‐CIL 3, 1096‐ cunoaştem numele unei familii romane, Comatius, 
corespondent, la români, numelui de familie Pletosu, sau Pletea (v. Caşin Popescu, Cine 
sunt Etruscii, capitolele De la cărare mai departe în căutarea originii Gallilor, şi Câteva 
date care par să confirme originea thracă a Galilor, pp. 67‐92, Ediţia a II‐a, Oradea 2005); 
aceşti comati mai erau numiţi şi “capilati” (în latină “capillatus” = cu părul lung, cu plete); 
tot de la Pliniu 3, 135, aflăm că Ligurii din Alpii Maritimi erau numiţi “Capillati”: Ligurii 
sunt neam de Thraci, aceasta o deducem de la Dionysius Halikarnasseus ‐el însuşi Thrac 
din Caria‐ din opera sa antiquitates Romanae l, 10, 13; semnificativ pentru capillatus este 
că acest cuvânt înseamnă şi “preot al Cybelei” /CIL 6, 2262/, zeiţa thracă, în deosebi, a 
celor mulţi”: “magna mater” /Herodot 4, 76/ şi “zeiţa munţilor” /Euripides, Hipolythus 
143/; dar şi tinerii nobili se purtau cu părul lung şi erau numiţi Capillati, aceasta ne spune 
Cassiodorus, în Variae 4, 49, (el scrie în prima jumătate a secolului VI după Christos). 

Obştiile geto‐dace, ‐ţărănimea‐, trăiau în comune rurale în care loturile agricole 
se lucrau în comun ‐de aici, denumirea de “comună” pentru întreaga formaţiune agricolă 
/obştie/ trăitoare pe o anume parte de pământ‐, ele constituiau proprietatea obştei, 
faptul prielnicea înfrăţirea între indivizi ‐ţărani şi familii‐ şi contribuia la îmbunătăţirea 
organizatorică şi la consolidarea ei: pe bună dreptate Nicolae lorga a afirmat că “frăţia de 
cruce” este o caracteristică specifică thracilor. 

Continuarea istoriei dacilor în forma lor organizatorică aristocraţie tribală şi 
săteni bine definită şi consolidată prin tradiţii şi credinţe pe pământurile ce le aveau în 
stăpânire, “de când lumea”, ‐arheologic, de mai bine de şase milenii înainte de Christos‐ 
este, prin toate vitregiile prin care ei vor fi trecut în lunga lor dăinuire prin vremi, 
//(dintre toate vitregiile vremilor, vitregia romană, deşi petrecută în epoca scrisurilor şi, 
relativ, mai apropiată veacului nostru, nu este, nici ea, bine cunoscută, şi nici obiectiv 
relatată şi descrisă, fapt ştiut dar prea puţin recunoscut, anume, că, mai cu deosebire în 
vremea împăraţilor romani, scrierile şi descrierile de fapte istorice erau mincinoase, 
interesate în propria lor glorificare)//, un fapt firesc, natural, logic, deci indiscutabil, 
implicat de legătura cu pământul pe care s’au fost născut, de sentimentul de libertate, de 
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cultul morţilor şi venerarea strămoşilor, de paza şi îngrijirea altarelor de cult religios, 
într’un cuvânt, un fapt implicat de existenţa umană. 

În timpul în care Romanii au cucerit o parte din teritoriul Dacilor (în anul 106) şi l‐
au avut sub controlul şi în stăpânirea lor cca. 165 de ani (până în anul 271) această 
“existenţă” a fost apărată de fiecare generaţie dacă, prin revolte şi războaie interne 
conjugate cu războaie şi năvăliri din exterior conduse fie de Dacii liberi, fie de aliaţii 
credincioşi ai acestora, care au silit Roma ‐în fond o înfrângere a puterii Romei în Dacia‐ 
să renunţe definitiv la zonele cucerite de ei din “bogata Dacie” dârz şi irezistibil apărate 
de Daci. 

 
Continuarea istoriei dacilor pe pământurile vremelnic intrate sub stăpânire şi 

administraţie romane ‐nici o clipă, Dacii, nu vor fi socotit această stăpânire romană, 
vizibil, excluziv, în beneficiul hrăpăreţei Rome, altfel decât vremelnică‐, deci, continuarea 
existenţei dacilor şi a urmaşilor lor de sânge, Românii, Istorie curgătoare, pe aceleaşi 
pământuri, după determinările vremurilor, sunt realităţi indeniabile, fireşti, proprii 
omului ca “fiinţă istorică” (Lucian Blaga). 

Istoria   este   continuitate.   Teoria   scriitorului   sas   Robert   Rösler   (1840‐
1881), /stabilit în Transilvania, cu drepturi de colonist german (!),/ după care 
“naţionalitatea română s’a format la Sudul Dunărei şi poporul român a venit foarte târziu 
în provinciile de la Nordul fluviului, adică el tăgădueşte continuitatea vieţii Românilor în 
Dacia” (Gh. Adamescu) este o aberaţie, din punct de vedere logic, o falsificare flagrantă, 
condamnabilă, a Istoriei, teorie ieşită din interese politice oculte, ea reia opiniile, de 
aceeaşi factură ocultă şi interesată, politic‐iredentistă, aşternute pe hârtie încredinţată 
tiparului, de către funcţionarul administrativ Engel loan Christian (1770‐1814), ungur de 
origine, promovat (“peste noapte”) istoric: el scrie, la repezeală, în limba germană, o 
Istorie a Ungariei (în cinci volume!), în 1813, un an înainte de dispariţia sa timpurie din 
văzuta lume a oamenilor. 

De sigur, în faţa unor asemenea rătăciri ale minţii, trebuesc aduse argumente 
irefutabile, ele se găsesc, cum firesc, la tot pasul: în istorie, în epigrafie, în lingvistică, în 
arheologie, în cultura materială şi spirituală, în tradiţii şi legende, şi chiar în... cimitire! 

Pe această temă de capitol iscat, din interese politice şi culturale de domeniul 
romanisticei ‐interese bine camuflate, pentru salvarea unui prestigiu iluzoriu al 
naţionalităţilor europene apusene‐ s’au scris în ţară şi în străinătate ‐mai ales în 
străinătate‐ de către tot felul de specialişti şi nespecialişti, de literaţi şi neliteraţi, tomuri 
ce nu lipsesc din nici o bibliotecă importantă din oraşele din întreaga Europă şi chiar de 
peste ocean, în America, unde, “continuitatea dacică sub stăpânirea romană” şi 
“romanistica” ţesută pe baza acestei stăpâniri romane, sunt probleme de vieaţă politică 
şi culturală, de prim plan ideologic, universitar, ‐de inspiraţie satanică‐ a căror soluţie 
este unică şi intangibilă! Orice referinţă la aceste tomuri de “argumente” e superfluă (în 
sensul folosit de Hieronymus în Epistulae 27, l, sau de cel înţeles de Augustinus în 
Epistulae 166, 4). De n’ar fi decât Mioriţa, a cărei vechime de plămădire sufletească 
numără, pe pământurile Thracilor Nord‐Dunăreni, milenii mitologice ‐”un imn adresat 
dulceţei universale” (Leo Spitzer, în Archetype de la ballade Mioritza et sa valeur 
poètique) în timpul transhumanţei valahice,‐expresie de structură a spiritualităţii thraco‐
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dacice ar fi destul să justifice “continuitatea” (v., pildic, Teodor Speranţia /1856‐1929/, 
Mioriţa şi căluşarii, urme de la Daci, Bucureşti 1914), ‐ dar, vorba ţăranului român: “un 
nebun aruncă o piatră în fântână şi zece înţelepţi n’o pot scoate”. Totuşi, un exemplu de 
probitate profesională şi respect pentru adevărul istoric, un exemplu ce surprinde prin 
argumentele ce le aduce, de‐a dreptul, neaşteptate, vrem, şi trebue, să‐l citez: Un altra 
prova della continuita Daco‐romana: Le parole latine in Ulfila (în Acta Historica 
Academica Daco‐romana Monachii, Tomus VIII, Munchen, 1968, pp. 41‐48; şi Le parole 
latine in Gotico, în Atti della Academia Nazionale dei Lincei, Serie VIII, Volume XIV, 
Fascicolo 7, Academia dei Lincei, Roma, 1969, ‐ argumente, considerate de Vittoria 
Carazzo şi Profesorii: Giacomo Deroto, Giuliano Bonfante şi Antonio Pagliato, ca probe 
irefutabile ce demonstrează “continuitatea Românilor în Dacia” (citatul după Virgiliu 
Ştefănescu‐Drăgăneşti, Romanian Continuity in Roman Dacia ‐ Linguistic  evidence,   
Romanian Historical Studies Miami Beach,  Florida  1968, pp. 29‐30). 

Un cuvânt definitiv în chestiunea continuităţii Daco‐Române în Dacia l‐a spus 
Nicolae lorga în Lupta ştiinţifică împotriva dreptului românesc, conferinţă ţinută la 
Adunarea “Astrei” la Abrud, în ziua de 1 Septembrie 1938 (conţinutul Conferinţei a fost 
publicat, în acelaşi an, la Bucureşti). Departe, deci, de a fi fost slăbită, “continuitatea 
dacilor” din Nordul Dunărei a fost puternică şi după destrămarea statului dac de sub 
sceptrul lui Burebista. [O paranteză: În aceeaşi Wikipedia, the free encyclopedia, găsim: 
“Burebista. See Latin furibundus, ‘inspired’ from Latin furo (fury, rage, inspiration), of 
unknown origin”; din sensurile pe care le are în limba latină cuvântul “furibundus”, pus în 
legătură cu numele lui Burebista, este de reţinut numai sensul de “inspirat de către zei” 
(Cic. Div. 1, 4 şi 1, 114; Ov. M. 14, 107): Cuvântul este de străveche origine thraco‐
pelasgo‐daco‐getă, vechimea lui este mitologică: cele trei Furii /Erinyiile/: Al(l)ecto, 
Megaira, Tisiphone/Teisiphone erau trei divinităţi, le întâlnim, cel dintâi, în limba etruscă, 
îl aveau şi preitalicii dardani, ‐ în privinţa originii cuvântului “furie”, în limba română 
/venit prin Daci/ nu subzistă, din punct de vedere lingvistic, nicio îndoială.  

 
Exemplele de puternicie a Statului Dac de după Burebista sunt impresionante, le 

amintim pe scurt. 
Se ştie că în iarna anului 85/86, într’o bătălie purtată cu armatele romane de la 

Sud de Dunăre, Dacii de sub comanda regelui Dac, Duras Diurpaneus ‐ după doctorul 
Florin Tudoriu, istoric şi lingvist, Diurpaneus, ar însemna, în limba dacă, “Secerătorul”; 
Diurpaneus ar veni de la cuvântul dropny, din limba albaneză, care înseamnă secure mică, 
unealtă pe care Dacii o foloseau ca armă de luptă; urmaşi ai dacilor, de la care am primit 
şi limba şi sensurile cuvintelor, secerea, secerică, pl. secerele, înseamnă săbiuţă, armă 
mică de luptă (I.‐A. Candrea, op. cit. s. v.) ‐au repurtat o glorioasă şi răsunătoare victorie, 
în luptă fiind ucis însuşi guvernatorul Meosiei, C. Oppius Sabinus (Iord. Get. 13, 76; Oros. 
7, 10, 3). În Wikipedia, the free encyclopedia, la locul “Duras, Diurpaneus”, se scrie: 
“Dacian: Duras, Diurpaneus Meaning: Duras (Dacian king 69‐86) ‘The Resistant one’, 
Diurpaneus ‐ (same Dacian king 69‐86) ‘That one that cannot be overtaken’. Attestation: 
Diurpaneus ‐ Jordanes, ‘GETICA sive De Origine Actibusque Gothorum’ XIII 76 
(http://www.harbornetcom/folks/theedrich/Gotns/Gothsl.htm#Xm): Cui provinciae tunc 
post Agrippam Oppius praeerat Sabinus, Gothis autem Diurpaneus principatum agebat, 
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quando, bello commisso, Gothi, Romanis devictis, Oppii Sabini capite absciso, multa 
castella et civitates de parte Imperatoris invadentes publice depraedarunt. Oppius 
Sabinus was then in command of that province, succeeding {Fontejus} Agrippa {governor 
of Moesia, 69‐70}, while Diurpaneus {i.e., Dacian king Duras‐Diurpaneus, 69‐86} held 
command over the Goths. Thereupon the Goths made war A.D. 85; {actually the Dacians, 
not the Goths} and conquered the Romans, cut off the head of Oppius Sabinus, and 
invaded and boldly plundered many castles and cities belonging to the Emperor. 
(sublinierea îmi aparţine; alte izvoare lasă să se înţelegă că Diurpaneus ar fi fost, 
“probabil, unchiul lui Decebal” ‐ v. infra). 

În anul 87, Decebal zdrobeşte armatele lui Cornelius Fuscus, locţiitorul 
împăratului Domitianus, lăsate, tactic, să pătrundă peste Dunăre, în Dacia, până la locul 
denumit Tapae (în Banat, în apropiere de Lugojul de azi ‐Bucova?) unde le atacă: patru 
din cele cinci legiuni comandate de Cornelius Fuscus sunt decimate, Legiunea a V‐a 
Alaudae ‐epitetul Legiunii a V‐a Galică‐ este în întregime distrusă, Cornelius Fuscus, ucis 
(Iord. 13, 77 şi urm.; Cass. Dio 68, 9, 3; un “Altar” cu lista fruntaşilor căzuţi în luptă, în CIL 
III 14214); această bătălie este consemnată, în aceeaşi “encyclopedia”, la locul “article 
about Diurpaneus”, astfel: “In 87, Domitian decided to send his prefect of the Praetorian 
Guards, Cornelius Fuscus, to punish and conquer the Dacians with five or four legions. 
Two Roman legions (among which V Alaudae) were ambushed and defeated at Tapae 
(near modern Bucova), and Fuscus killed. Diurpaneus changed his name into Decebalus 
[1].  [1] A “Decebalus” means “strong as ten (men)” (cf Sanskrit dasábala); Dece‐ being 
derived from Proto‐Indo‐European *dekm‐ (‘ten’) and ‐balus from PIE *bel‐, ‘strong’. Cf. 
Proto‐Albanian *dek(a)t‐, from PIE *dekm‐ (Demiraj, 1999).” 

Într’un articol biografic asupra lui Decebal, istoricul britanic Smith, observă că 
Decebal “este numit Diurpaneus la Orosius, şi Dorphaneus, la Iordanes”. Această 
observaţie contrazice părerea acelor istorici, după care, Diurpaneus, ar fi fost “probabil”, 
unchiul lui Decebal. În anul 88 Domitianus întreprinde o campanie împotriva Dacilor, 
comanda trupelor fiind încredinţată guvernatorului Moesiei Superioare, Tettius lulianus; 
Decebal aşteaptă trupele lui Tettius lulianus la Tapae (Bucova?), loc unde Tettius suferă o 
“grea înfrângere” (Cass. Dio 67, 10, 2 şi 68, 8, 1); Domiţian, vrând să continue, totuşi, 
acest război început cu Dacii, ‐război pe care el nu îl socoteşte sfârşit‐, în aşteptarea unei 
victorii decizive, cheamă sub steagurile Romei noi legiuni. Decebal, aflând de revoltele de 
la Rhin a unor neamuri germanice, (aceasta, pe de o parte, pe de alta, şi pentrucă trupele 
lui erau obosite de lupte, iar o împrospătare a lor implica, în primul rând, durată), oferă, 
tactic, lui Domiţian, în locul războiului cu Dacii, pacea, adică posibilitatea să‐şi ducă 
legiunile, în pregătire, din Sudul Dunărei, la Rhin, unde graniţele imperiului erau direct 
ameninţate; Domiţian primeşte pacea, cu condiţia de a obţine, pe timpul cât va dura 
războiul lui cu neamurile germanice (Cvazii şi Marcomanii) dreptul de a trece, cu armatele 
sale, prin Dacia, în acest scop dându‐i‐se, în stânga Dunărei, unele capete de pod; Decebal 
acceptă (se pare, că acele capete de pod oferite de Decebal au fost Lederata /pe Dunăre/, 
şi Drobeta, /poate şi Dierna /Tierna?/, lângă Dunăre), în schimbul unei foarte mari sume 
de bani, cât să acopere cheltuelile de întreţinere a armatelor imperiale la trecerea lor prin 
Dacia (şi, eventual, şi prăzile şi stricăciunile/distrugerile, deşi interzise), sume plătite lui 
Decebal, în avans, totodată, şi tehnicieni şi meşteri în construcţii de drumuri şi poduri, 
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precum şi arme romane, cele mai noi, şi specialişti iscusiţi în a‐i învăţa, pe Daci, 
manevrarea lor; unii istorici, printre care mulţi români, consideră că, astfel, Decebal 
devine “clientul Romei”, aceasta este o eroare, condiţiile păcii se opun acestei stări, bine 
definită de Marţial şi Juvenal, obligaţiile “clientului” fiind exprimate, clar, prin formula: 
“deditio in dicionem et fidem populi Romani”. Decebal nu era, şi nici nu putea fi, un asfel 
de om, o arată însăşi schimbul din oferta de pace; la Roma pacea a fost considerată, cum 
şi era, “ruşinoasă pentru Imperiul Roman”. 

Iată ce se scrie în Wikipedia, the free encyclopedia, referitor la campania lui 
Domiţian din anul 88, împotriva Dacilor: “In 88, Tettius lulianus commanded another 
Roman army in a campaign against the Dacians, who were defeated at the battle of 
Tapae; revolts of the Germans on the Rhine required the military force of Moesia, and 
the Romans were forced to pay large sums of money in the form of tribute to the Dacians 
for maintaining peace in this region. The humiliating situation for the Romans lasted until 
Trajan acceded as Emperor of the Roman Empire in 98. Immediately he engaged in a 
series of military campaigns which would expand the Roman Empire to its maximum 
extent.” 

Aceste exemple sunt dovezi de puternicie şi de bună organizare a Statului Dac 
după Burebista. Ele impun o deosebită atenţie în interpretarea ştirilor ce se deţin de la 
scriitorii antici despre Dacia de după Burebista. 

Astfel, ştirea dată de Strabon: “Geţii şi Dacii cari ajunseseră la cea mai mare 
putere, astfel că puteau ridica o armată de 200.000 de oameni (sub Burebista), sunt acum 
reduşi la a pune laolaltă pe picior de război 40.000 de oameni”, Strabon, Geographica 3, 
15; ştirea aceasta datează de prin anii 10 înainte de Christos, când au avut loc mici 
războaie între Romani şi Daci, unele, ajunse chiar până în Vestul Transilvaniei, nu a fost 
just cântărită, nici bine înţeleasă din punct de vedere geografic şi istoric. Ştefan cel Mare, 
în lunga lui Domnie, în războaiele ce le‐a purtat împotriva turcilor, nu a putut aduna 
decât o “oştire de călăreţi şi pedestraşi numărând la patruzeci de mii de oameni”, cum a 
fost în cazul luptei cu Soliman Paşa, beglerbegul Rumeliei a cărui armată număra “mai 
bine de 120.000 de oameni” conduşi de Soliman însuşi” şi încă “zece paşale”; nici în 
războiul dus, tot pe pământul Moldovei, împotriva armatei lui Mohamed al II‐lea, care 
avea, “după unii cronicari 150.000 de oameni, după alţii chiar 200.000 de oameni”, Ştefan 
cel Mare nu a putut aduna, după cum spune cronica, o oştire mai mare de 40.000 de 
oameni: şi era aceasta în a doua jumătate a secolului al XV‐lea, când Ştefan cel Mare avea 
în stăpânirea lui toată Moldova cu Bucovina şi Basarabia. 

Trebue observat că ştirea avută de Strabon: “40.000 de oameni sau apropiată 
acesteia” este o cifră comparativă, aceasta reiese clar din formularea ştirei, ea se referă la 
una din cele “patru şi mai târziu chiar în cinci părţi în care a fost divizat Imperiul (lui 
Burebista)”, este deci o cifră cât s’a putut de exactă; prin analogie cu teritoriul de pe care 
Ştefan cel Mare a putut, cu greu, strânge sub steagurile moldovene 40.000 de oşteni ‐
”călăreţi şi pedestraşi”‐ ne putem face o idee veridică de întinderea teritorială a uneia din 
cele “patru” sau “mai târziu”, “cinci” formaţiuni statale, conduse, fiecare, de câte o 
căpetenie ‐rege sau prinţ, alături, ca sfătuitor şi susţinător, avându‐l pe marele preot; 
dacă ştirea dată de Strabon este scrisă în timpul acelui “mai târziu” ea corespunde exact 
cu cifra de 200.000 de Geţi şi Daci cât puteau veni sub steagurile de luptă ale lui 
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Burebista. Nu cunoaştem ca Roma să fi putut dispune pe un câmp de luptă o asemenea 
numeroasă armată. 

Urmărind calea acestor similarităţi, dacă se socoteşte că acei 40.000 de oşteni 
Ştefan cel Mare i‐a putut aduna din Ţara sa a cărei suprafaţă era de cca. 94.000 kmp, 
admiţând că între acele cinci părţi în care se divizase Imperiul lui Burebista exista o cvasi‐
egalitate, atunci acel Imperiu se întindea pe un teritoriu de cea. 470.000 kmp, cu mult mă 
mare deci decât cel al României Mari, a cărei suprafaţă este de 295.000 kmp. 

Din datele istorice ce se deţin, Imperiul lui Burebista cuprindea ca unitate a 
triburilor dace toată şira Carpaţilor, începând, din Sud, de la Munţii Semenicului (cu 
prelungirile acestora spre Vest), mergând, în cunoscutul lor arc, către Nord, (cu 
ramificaţiile lor, din Ardeal, Munţii Apuseni), până la Munţii Bucovinei şi Maramureşului, 
incluziv ramura de “Carpaţi Păduroşi” de la a‐dreapta izvoarelor Nistrului, Munţi ale căror 
văi şi creste erau locuite de Daci, toată întinderea de pământ şi de ape ce le făcea hotare, 
îmbrăţişându‐i, de la apele Tisei şi dincolo de ele spre Apus, în Panonia, şi până la Nistru 
şi dincolo de Nistru spre Răsărit atâta cât graniţa Imperiului din acea parte să poată fi 
apărată împotriva neamurilor năvălitoare, toată partea de Dunăre dintre marginea 
panonică a Imperiului până la Pontul Euxin, toată partea de la Sud de Dunăre în tot 
tărâmul ei de curgere spre Mare, cu ţinutul Tribaliei şi Dobrogea până mai jos de Varna şi 
de Rusciuc. Aceasta era Ţara Dacilor uniţi sub sceptrul regelui Burebista. Aceasta arată 
dreptatea avută de istoricul Nicolae lorga când a afirmat că “România este o Ţară 
înconjurată de Români”. De acest drept istoric ţine, dureros‐de trist‐adevărul plâns de 
Eminescu: 

“De la Nistru pan’ la Tisa  
Tot Românul plânsu‐mi‐s’a  
Că nu mai poate străbate  
De‐atâta străinătate” 

(M. Eminescu, Doină). 
În lumina acestor adevăruri istorice, nu poate surprinde, deci, ca în vremea de 

după Burebista, o căpetenie getă, Dicomes, care stăpânea în ţinutul dintre Dunăre şi 
Carpaţi, s’a amestecat în războiul civil dintre Antonius şi Octavian, sprijinindu‐l, armat, pe 
cel dintâi ‐ fapt, menţionat, dar nu şi descris în actele şi decurgerea lui aşa cum a fost de 
nici un istoric roman. 

Pusă pe cântarul unei istorii interesate, ştirea lui Strabon: “astfel că de la o 
armată de 200.000 de oameni (sub Burebista)”, s’a ajuns după destrămarea statului dac, 
unificat de el, la o armată de “40.000 de oameni”, a permis, istoricului roman, Eutropius, 
să afirme (spre jumătatea secolului 4 după Christos), nu inconştient, şi nici fără intenţii, 
că “Dacia a fost secătuită de bărbaţi”. Eutropius era un păgân, lipsit de cultură generală, 
în solda împăratului roman Valens (364‐368), fire şubredă, /avea frică de magie/, sub 
influenţa lui Eutropius, Valens a fost binevoitor faţă de păgâni /v. Theodoretos 5, 21, 
episcop din Kirrhos, începând din anul 423/, păgânilor fiindu‐le îngăduite până şi 
vrăjitoriile, cf. Cod. Theod. 9, 16, 8). O armată de 40.000 de Geţi şi de Daci era deci o 
armată mare şi puternică, ea putea fi opusă romanilor, cu succes de izbândă, cum a şi fost 
cazul cu multe războaie duse împotriva armatelor rămâne, la Sud sau la Nord de Dunăre ‐ 
înfrângerile lor se cunosc. Romanii ‐istoria scrisă de ei‐ au trecut peste ele fără să le reţină 
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urmările, ca şi cum nu s’ar fi petrecut nimic însemnat: dar, declinul, decăderea Romei, 
începe de pe pământul Dacilor: cu tot efortul depus, în ultimă instanţă, de Aurelianus, 
împăratul Romanilor, să păstreze Dacia, acesta se vede silit să o părăsească definitiv în 
anul 271/72 în urma unui atac violent, la Dunăre, al aceloraşi Carpi, asupra forţelor 
romane, care sunt nevoite să se retragă împreună cu toată administraţia lor din Dacia, 
din faţa Carpilor care ameninţau să năvălească în teritoriul steagurilor romane. Amintesc 
că acest atac succeda anului 248, adică după invazia pustiitoare pentru legiunile, àlele, 
cohortele şi garnizoanele romane din Dacia, invazie întreprinsă de aceeaşi Carpi, 
refacerea acelor legiuni, cohorte şi garnizoane nemaifiind posibilă pentru ţinerea sub 
ascultare a Daciei. 

Dacă Aurelianus renunţă, în faţa Senatului (în anul 273) la titlul de Dacicus ‐titlu 
de “paradă goală”, pe care, prea grăbit şi‐l arogase ca să excite urechile iubitorilor de 
măreţie şi glorie a Romei, o face nu din simţul respectului pentru adevărul istoric, ci din 
teamă şi prudenţă, de sigur şi sfătuit, pentru a feri Roma şi ţinuturile de sub stăpânirea ei, 
învecinate Dacilor, de atacurile răzbunătoare şi pustietoare ale dacilor, şi a se feri, astfel, 
şi pe sine: Căci nu se va fi uitat la Roma ‐şi nici de către Aurelianus‐ că în anul 251 /cu 22 
de ani mai de vreme/ împăratul Decius, şi fiul acestuia, Quintus Herennius Etruscus 
Messius Decius (promovat la rangul de Caesares de către tatăl său) şi‐au pierdut vieaţa: la 
Abrittus, /vechi centru al Thracilor,/ în Dobrogea, unde, prin vicleşug tactic au fost atrase 
şi distruse de “Geţii din Dacia Mare”, cele mai puternice armate romane, în Cronica lui 
Dexippos, deşi Dexippos a fost contemporan cu evenimentul, apare, eronat, că Decius a 
fost înfrânt la Abrittus “de Scythi sau de Goţi”, /sub 1, pp. 732‐733/; eroarea nu ar fi prea 
mare, dacă se vrea a se înţelege prin “Scythi” pe “Geţii din Dacia Mare”, căci ştim de la 
Strabon, că mulţi autori antici confundau pe Geţii şi Dacii de la Dunăre şi din Nordul ei, cu 
“Scythii”; această ştire inexactă (a lui Dexippos) a fost însuşită de majoritatea istoricilor, 
printre care şi istorici români, exemple majore: H. Daicoviciu şi Ştefan Pascu, aceştia sunt 
/însă/ de părere că Goţii, nu “Scythii”, sunt cei cari, la Abrittus, au nimicit armatele 
romane de sub comanda supremă a celor doi Decius. La Abrittus, Decebal şi Căpitanii lui 
au fost, în fine, răzbunaţi! Dacia se putea socoti ieşită de sub stăpânirea Romei. Aurelius 
Victor, istoric roman care scrie către sfârşitul secolului 4 după Christos (trăieşte în a doua 
jumătate a acestui secol), în opera sa capitală Historiae abbreviatae cunoscută sub 
numele Caesares, afirmă că “pierderea Daciei” ‐”amissio Daciae”, în fapt, şi de fapt, în 
traducere, “abandonarea Daciei”‐s’a petrecut sub împăratul Gallienus (acesta îmbracă 
mantia imperială în Septembrie 253), ştiut este, însă, că, în anul 257, armatele sale, cu 
greu s’au putut împotrivi unui atac al Carpilor; ştirea adusă de Aurelius Victor este 
întărită de Paulus Orosius, Presbit din Bracara augusta taraconeză (azi Braga, în 
Portugalia septentrională) prin a sa Historia adversus paganos (partea a treia), dar şi de 
istoricii Festus Ruffus, lordanes, Eutropius, aceştia vorbesc, şi ei, despre abandonarea 
Daciei în timpul lui Gallienus. Părăsirea definitivă ‐oficială!‐ a Daciei, urmare a decimării şi 
destrămării celor mai puternice armate romane de la Dunăre şi din Dacia, va fi cunoscută 
la Roma abia în toamna anului 271, când împăratul Domitius Aurelianus Augustus, 
urmare unei noui înfrâgeri suferite de la Carpo‐Dacii de la Dunăre (Aurelius Victor, 
Epitome de Caesaribus 31) s’a văzut obligat să ordone evacuarea tuturor forţelor armate 
şi administrative de pe teritoriul Daciei. Se arătase lumii că Roma putea fi înfrântă! 
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Primul semn de decadenţă a Romei şi a slăbirii puterii ei ar putea fi văzut în actul prin 
care Senatul Roman hotărăşte să i se ridice, lui Aurelianus, Templu ‐ca unei divinităţi în 
vieaţa!‐ pe Campus Agrippae în Roma: Se necinstiseră, astfel, Zeii alăturându‐li‐se lor, şi 
întrecându‐i, o fire omenească: Să nu se uite că această fire omenească ‐Aurelianus‐ era 
de condiţie joasă, (născut în Dacia ripensis, după Eutr. 9, 13, l, sau în Sirmium, /azi 
Mitrovica/ după H. A. vit. Aurel. 3, 1 şi urm.). Acestea sunt fapte istorice concrete, ele vor 
trebui scoase, cândva, la lumina realităţilor istorice scrise cu majuscule şi recunoscute ca 
atare: La mai puţin de 45 de ani împliniţi, de la părăsirea Daciei de către Aurelian, Roma 
va primi, din Răsărit, lovitura fatală, ce îi va aduce, ireversibil, decăderea: în anul 330 
Constantinopolul devine a doua capitală a Imperiului Roman, mai importantă decât 
Roma. Toga imperială va fi purtată la târnosirea Constantinopolului în 11 Mai 330, ca 
“noua Romă”, capitală a Imperiului Roman (de Răsărit), de Constantin, numit “cel Mare”: 
el s’a născut la 27 Februarie 274 în Naisus (oraş în Moesia Superioară, azi Niş, în 
Iugoslavia) ca fiu al lui Constantiu ‐om de condiţie joasă, ajuns împărat,‐ şi al Flaviei lulia 
Helena, şi ea “de condiţie socială de jos” ‐ o tradiţie târzie îi atribue, acesteia, 
descoperirea adevăratei cruci. Faptele lui Constantin cel Mare se cunosc ‐ el a instituit 
monarhia de drept divin ‐ ele au izvorît din puternica lui credinţă în Isus‐Dumnezeu, deşi, 
Constantin cel Mare nu a “primit botezul decât înainte de moarte”; Biserica Creştină l‐a 
declarat “Sfânt”, amintirea lui se serbează la 21 Mai, zi în care se serbează şi amintirea 
mamei lui, “Helena, trecută şi ea în rândul Sfinţilor”. 

Nu este în intenţia noastră să urmărim Istoria Dacilor, nici înainte, nici după 
Burebista sau Decebal. Preocuparea noastră este Istoria Românilor; în legătură cu această 
Istorie se cere însă a fi desvăluite, aşa cum au fost, şi acele realităţi istorice asupra cărora 
până acum nu s’a rostit nici un cuvânt; totuşi, câteva date cunoscute sunt necesare 
istoriei şi cunoaşterii spiritualităţii lumii dace obârşitoare a lumii române. 

În anul 18, an din care începe Istoria Românilor, în una din acele “cinci state” sau 
“patru” (Strabon VII, 3, 11 /C 304/, prin Izvoare privind istoria României, I, Bucureşti 
1964, p. 239) în care se împărţise statul dac unificat de Burebista, stăpânea în Sudul 
Panoniei, în Banat şi la Sud de Dunăre, până în ţinutul Bessilor (Thraci), Rhoimetalces I, 
“Regele Thraciei”, tutorele lui Rhascuporis (nume thracic cf. I. G. III, 552 şi 553). Din anul 
16 a. Chr. Rhoimetalces I stăpâneşte şi o parte din ţinuturile Bessilor, de unde pleacă, din 
motive politice, personale, în anul 11 a. Chr., ‐aceştia /Bessi/ se răsculaseră, în anul 12 a. 
Chr., împotriva lui Augustus, (răscoala va fi înnăbuşită de L. C. Piso, printr’un lung şi greu 
război dus cu Bessi, ‐între anii 12 şi 10 a. Chr.‐, război câştigat de pontifexul roman, Piso)‐, 
pentru ca el (Rhoimetalces I), după victoria prezumată a lui Octavian, să poată trece de 
partea învingătorului, cum a şi făcut, îndreptând forţele armate promise lui Antonius, 
către Octavian, şi să ajute, astfel, împreună cu fratele său, Rhascuporis III, Roma, în 
războiul purtat de Tiberius în Panonia, 12/9 a. Chr., război început de Agrippa în anul 13 
a. Chr. Rhoimetalces I moare în anul 14 după Christos (Cass. Dio 54, 20, 3 şi 55, 3, 6). 

După Rhascuporis III şi Rhroimetalces I, în Dacia de la Nord de Dunăre până la 
Ripa Thraciae, rege este fiul lui Rhascuporis III, Rhoimetalces II, care domneşte între: cca. 
17/18 şi 26/27, după unii până în anul 37; se pare că Rhoimetalces II a fost un rege get, el 
a avut sub stăpânirea lui şi ţinuturile aparţinând într’o vreme mai veche Crobizilor 
/Krobyzoi/ şi Terizilor /Terizoi/ (Ptol. 3, 10, 4), neamuri thrace de Geţi, aşezate la Sud de 
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Callatis (Mangalia, în Dobrogea), între Athrys (azi Jantra, în Bulgaria) şi Marea Neagră 
(fără a i se cunoaşte vechimea, semnalăm că la răsărit de Jantra, spre Varna, se află o 
localitate numită Târgovişte!); Rhoimetalces este antroponim autohton, curat thraco‐get, 
prefixul Rhoi‐ fiind vechi thracic: Rhoiteon, promontoriu în Troada/Dardania, terasa 
acestui promontoriu thrac este menţionată de Apollonios din Rhodos în Cântul I, versul 
929, etc. (astăzi Iutepeh), de asemenea şi o aşezare, cu acelaşi nume (astăzi Paleo‐Castro, 
aproape de satul It‐Ghelmes); şi, tot cu acelaşi nume, un loc în Arcadia, regiune a Greciei 
vechi, în partea centrală a Peloponnesului (Plut. Cleom. 23). 

După Rhoimetalces II, ca “rex et pontifex”, vine Coryl(l)us, acesta a fost un 
conducător bun şi înţelegător faţă de toţi supuşii; domnia lui a fost lungă, se crede că a 
durat cca. 40 de ani; după Coryl(l)us, pe tronul regal al Daciei urcă Scorilo, tatăl lui 
Decebal, apoi Duros Diurpaneus (cca. 68‐cca. 86), căruia îi urmează, ca rege, Decebal; el 
domneşte până către sfârşitul toamnei anului 106, în timpul celui de al doilea război cu 
Romanii. 

Dacă primul război cu Romanii, început de Romani în primăvara anului 101, se 
încheie târziu, în anul 102, la Tapae, fără a se întrevedea vreo victorie decizivă, printr’o 
cerere de pace adresată lui Decebal, de Traian, ‐ fără îndoială, motivele acelei cereri vor fi 
fost pierderile armatelor romane mult prea mari, în vieţi omeneşti, poate şi o insistenţă a 
lui Hadrianus, căci o înlocuire imediată a acelor pierderi n’ar mai fi fost posibilă pentrucă 
acele două poduri de vase pe care trecuseră în Dacia armatele romane şi tot armamentul 
lor de război fuseseră practic distruse de partizanii Daci şi de viiturile Dunărei din timpul 
de iarnă. 

Deşi câştigul, la Tapae, fusese de partea lui Decebal, şi pierderile sale cu mult mai 
mici decât cele ale Romanilor, trupele sale erau, totuşi, istovite. La Tapae, se poate spune 
că Romanii suferiseră o înfrângere. 

Cât de încrezători în victorie fuseseră Romanii şi împăratul lor ‐victorie pe care o 
şi anunţaseră‐, se vede din faptul că atunci când Traian a pleacat din Roma, la 23 Martie 
101, el şi‐a luat cu el soţia sa, Plotina, pe nepoata sa Marciana şi pe urmaşul lui la tronul 
imperial, Hadrianus (CIL VI 2074). 

Când Traian se hotărăşte să reînceapă războiul cu Dacii, în anul 105, înainte ca 
laturile protectoare ale podului peste Dunăre, construit de Apollodoros din Damasc, să fi 
fost terminate, el ia cu sine numai pe Hadrianus. 

Deşi Regele Dac intuise intenţiile lui Traian de a reîncepe războiul, din momentul 
în care Romanul pusese să se abată apele Dunărei, ostentativ, din faţa aşezării Drobeta, 
pentru a lăsa să se construiască un pod pe picioare de piatră, Regele Dac nu avusese 
îndestulul timp să se repregătească, cum trebuia, pentru o nouă confruntare timpurie cu 
Romanii. 

Pentru acest al doilea război cu Dacii, armatele romane au fost refăcute şi sporite 
cu pedestrime şi cavalerie nouă, în chip covârşitor ca număr şi armament. Astfel fiind 
întărite şi împrospătate, Traian a ţinut să le comande el însuşi. El pleacă din Roma, la 6 
Iunie în anul 105 (cf. Inscr. It. XII, 1, p. 196 şi urm.). 

Războiul reîncepe în plina vară a anului 105. 
În această nouă bătălie, în care Dacii lui Decebal, şi “Căpitanii” lor, au trebuit să 

lupte cu forţe de cinci ori mai mari, după o rezistenţă dârză şi bravă, de mai bine de un 
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an, se retrag, în fugă, spre munţi; în timpul acelei retrageri, simţindu‐se urmărit din toate 
părţile, Decebal îşi dă moartea, într’o văgăună de munte. După un lung asediu, 
Sarmizegetusa, capitala Regelui Dac, cade (M. Spiedel, The Captor of Decebalus a New 
Inscription from Philippi, JRS 60, an. 1970, p. 142‐153 ). 

Trupul neînsufleţit al lui Decebal este găsit de călăreţi romani de sub comanda 
unui anume Tiberius Claudius Maximus, din Legiunea VII Claudia, cum se citeşte pe o 
stelă funerară descoperită la Gramini (Gramnani?), de lângă vechiul Philippi, în Grecia. 
Claudius Maximus taie capul lui Decebal şi mâna lui dreaptă, şi le predă lui Traian, care se 
găsea în “Ranisstorium” (localitate neidentificată, probabil Piatra Craivii, din judeţul Alba, 
“identică cu Apulum”, cetate de prin apropiere de Alba‐Iulia, care fusese “evacută de 
Romani”, către care se “îndreptau trupele romane în urmărirea lui Decebal”: consi‐
deraţiunile în ghilemele aparţin istoricului şi lingvistului român Ion I. Russu). Traian le 
consideră “trofee” şi le trimite la Roma (v. M. Spiedel, op. cit. loc. cit. supra; dar şi 
Michael P. Spiedel, Roman Army Studies, 1984, pp. 173‐187, despre care se spune că a 
descoperit monumentul funerar, ‐ se crede că acest monument a fost ridicat de Tiberius 
Maximus în anul 120, inscripţia pusă de el glorificând actul călăreţului roman). La Roma, 
“trofeele trimise de Traian” au fost svârlite pe “Gemoniae scalae”/”treptele Gemoniane”: 
ele duceau de la închisoare /carcer/ la Capitoliu /arx/ şi în vecinătatea Templului lui luno 
Moneta (adevăratul traseu al acestor trepte este necunoscut, nici un rest al lor 
negăsindu‐se); câteva luni mai târziu, după terminarea desmăţului sărbătoririi victoriei 
asupra Dacilor, ţeasta lui Decebal a fost găsită, aruncată undeva, pe malul Tibrului, în 
paragini: de fapta aceasta ‐inumană, ticăloasă,‐ vor fi aflat toţi Dacii ‐fie de la cei luaţi în 
sclavie, fie de la cei aflaţi, mai de mult, la Roma... Despre Ranistorium, istoricul D. Tudor 
crede, fără să‐l identifice, că “putea fi un modest sat dacic”. Ştefan Greceanu, istoric, 
identifică Ranistorium cu Deva, loc unde va fi fost îngropat Decebal; această presupunere 
se întâlneşte şi la istoricul Teohari Antonescu, ea pare a fi fost insuflată de marele istoric 
A. D. Xenopol; alţi istorici români se rostesc pentru un sat, Ranistorium, existent, pe acea 
vreme, lângă Zlatna. 

 
Efortul imens pe care l‐au făcut Romanii pentru cucerirea unui anume teritoriu 

din Dacia lui Decebal, nu a fost un act de spălare a ruşinei suportate de Roma prin pacea, 
considerată umilitoare, încheiată de Domiţian cu Decebal, cum s’a zis, în mod fanfaron, şi 
public, ci un act cugetat, un act de desperare a Romei aflată pe prag de faliment financiar, 
conştientă fiind de bogăţiile Daciei în teritoriul ce se urmărea a fi cucerit şi administrat de 
Romani. Acesta a fost motivul pentru care ea dă toga imperială lui Traian, în fond un om 
obscur, dar ambiţios şi iubitor de glorie supremă (Eutropius, are în acest sens o menţiune 
directă acuzativă). 

Acel   efort  imens  a  fost  răsplătit  din plin în  privinţa  cheltuelilor de război. Cu 
tezaurul lui Decebal, luat de Traian ca pradă s’a salvat Roma de la ruina financiară care 
bătea la porţile imperiului roman de sub sceptrul lui Domiţian, din acel tezaur s’au plătit 
serbările victoriei care au durat 123 de zile, din el s’au clădit edificiile forului lui Traian, 
din el monumentele comemorative, din el laudele senatorilor. Rămâneau însă, dureros 
de apăsătoare, jertfele de vieţi omeneşti cerute de acele din urmă două războaie 
împotriva Dacilor, îngrijorător, în această privinţă, devenise şi faptul că, din cauza 
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rezistenţei la care se aşteptau Romanii din partea Dacilor, Traian a transferat acolo 
armate de stăpânire şi de pază imense. Acesta a fost motivul pentru care, la nici un an de 
la moartea lui Traian (în August 117), ruda şi urmaşul acestuia, care l‐a însoţit pe Traian în 
ambele războaie cu Dacii, Paulus Aelius Hadrianus, devenit împărat, a vrut să retragă din 
Dacia toate unităţile militare şi formaţiunile de pază, ca nu cumva mulţi cives Romani 
barbaris traderentur; acestei horărîri imperiale s’a opus însă Senatul, mulţi dintre 
membrii Senatului realizând de pe urma exploatării Daciei venituri fabuloase. El a câştigat 
de partea sa Senatul în hotărîrea de a retrage din ludee garnitura de cucerire şi stăpânire 
instituită şi încredinţată de Traian lui Lusius Quietus (acest Lucius Quietus, devenit, la un 
moment dat, prea puternic şi ameninţător, este omorît din ordinul lui Hadrianus, ‐
amănunte la A. lordănescu, L. Quietus, Bucureşti 1941). 

Pentru a reduce numărul cetăţenilor Romani din Dacia, Hadrianus, silit de 
revoltele izbucnite în Dacia, şi la Dunăre, imediat după moartea lui Traian (117) pe care 
cu greu le potoleşte, el însuşi venind la Dunăre, procedează (cca. 118/19) la o 
reorganizare a teritoriul cucerit de Traian, împărţindu‐l în “Dacia superioară, o parte din 
Transilvania” (CIL XVI 68) şi în “Dacia inferioară” cu o parte din Oltenia şi răsăritul 
Banatului (CIL XVI 75), iar în 124, urmare unor atacuri ale Dacilor Liberi, Hadrianus 
institue şi organizează “o nouă Dacie”, pe care, pentru mândria localnicilor, crezând că 
astfel ar putea câştiga bunăvoinţa lor, Hadrian o numeşte “Dacia Porolisensis” 
(Porolisensis este toponim de origine certă geto‐dacă, cf. Christo Danof). Reorganizările 
teritoriilor cucerite de Traian, în Dacia, făcute de Hadrianus, vorbesc îndestul de dârzenia 
Dacilor, dar şi de teama Romanilor faţă de Daci, de vreme ce Hadrianus a vrut să o 
abandoneze de cum a îmbrăcat Toga Imperială care punea pe umerii lui şi răspunderea ce 
avea pentru vieaţa supuşilor lui: aceasta o arată părăsirea, din ordinul lui Hadrianus, a 
Assyriei, Armeniei, Mesopotamiei, înglobate Romei, ca provincii, de către Traian. 

În acele timpuri nu numai Romanii şi toţi vecinii Daciei auziseră de bogăţiile în aur 
ale Daciei şi ale Dacilor, ci, întreaga lume antică, în concepţia lui Traian şi a Senatorilor şi 
Magistraţilor romani, Dacia era o ţară bună de exploatare, exemplul viu îl aveau pe acel 
Charagonius Philopalaestros, care primeşte, de la Magistraţii Romani, investitura de “şef 
al vamei pe Dunăre”: acesta avea să susţină şi să finanţeze, în mod ocult, acceptarea de 
către Senat a lui Traian ca succesor al lui Domiţian, şi renunţarea la Matemus, 
contracandidatul lui Traian la toga imperială. Acel Charagonius a plătit cheltuelile în 
războaiele purtate de Traian împotriva Dacilor. Avea şi de unde! Toate aceste 
manipulaţiuni, cunos‐cute unor magistraţi influenţi, şi unor Senatori Romani, au 
cumpănit, hotărîtor, în abando‐narea ideii lui Hadrian de a separaşi Dacia, în profitul unei 
‐de fapt a unor, căutate,‐reorganizări a ei, socotite supape de uşurare şi liniştire pentru 
sufletele romane îngrijorate de vieaţa celor de sub ordinele Cezarului. 

 
 

* 
 
Istoria Românilor începe, într’o lumină potolită de taină, în anul 18, în timpul Lui 

Isus, când învăţătura Lui ‐ Vestea cea bună ‐ “a pătruns în Dacia prin discipolii Thraco‐Daci 
din Decapolii” (v. Caşin Popescu, Românii un popor născut creştin, Oradea 2006), primul 
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însuşitor deplin al Vestei cea bună fiind, după cum este spus într’o legendă rămasă pe 
pământul thraco‐dacilor din a‐stânga Nistrului, un om, din tagma preoţească a Dacilor, 
aflat în Tempul de la Ierusalim în ziua în care Isus cuvânta “Vestea cea bună” celor 
prezenţi în Templu: căpetenii sacerdotale, învăţaţi, norod din cele toate neamuri 
locuitoare în Ierusalim sau poposite acolo şi venite să vadă şi să asculte obiceiurile 
religioase din Templu: adică prezenţi în acel moment crucial pentru spiritualitatea 
omenirei (determinant aşezată, prin vremi, “după legea cea veche”), moment crucial prin 
care omul lua absoluta cunoştinţă despre sine, despre originea sa divină paradisiacă şi 
despre condiţiile de salvare a lui din greul pământului pe care fusese îndepărtat şi 
păznicit cu iubire, spre îndreptare ‐pentru neascultarea cuvintelor‐poruncă‐dumne‐
zeiască. (Pentru pământul stăpânit de Thraco‐Daci, ca autohtoni, dincolo de Nistru, spre 
Răsărit, v. Alexandru Boldur, La Grande Thrace, Madrid 1980; de reţinut că acei Thraco‐
Daci caucazo‐carpato‐danubieni au fost “generatorul marilor culturi materiale, iniţiale”, 
ibid. p. 155 şi urm.). 

Acel om, ‐legenda (moldo)ucrainiană îl reţine ca “episcop Moldovean”, în 
interpretare firească, pentru acele timpuri de legendă, “episcop Dac”‐, pătruns în tot 
cugetul său şi în toată inima şi sufletul său de învăţătura predicată de Isus, se va fi întors 
în Dacia cu râvna de a sluji, ca preot, răspândirii printre Daci a Învăţăturii Lui Isus, “regele 
nou născut al Iudeilor” (Matei 2, 2). 

În anul 18 după Christos, în partea de Sud a Dunărei de Jos, de la gurile ei şi 
Marea Neagră, în Dobrogea actuală, şi mai jos de ea, parte cunoscută istoric sub numele 
de Ripa Thraciae, stăpânea Rhascuporis III; suzeranitatea sa asupra acestui teritoriu 
numit de istoricii romani “Ripa Thraciae” a fost recunoscută în anul 12 p. Chr. de către 
Augustus, ca răsplată, (aşa spun unii istorici romani, şi cei de partea acestora) pentrucă 
Rhascuporis III l‐a ajutat în campania întreprinsă de Roma în Panonia în anul 6 p. Chr., ‐ 
un act de recunoaştere, (zicem noi, deşi, în anii 10‐9 a. Chr., prietenul lui Augustus, L. 
Vinicius, împreună cu guvernatorul Moesiei, au obţinut, împotriva dacilor, o mică victorie 
‐ cf. Mon. Anc. 30), nu de atribuire, cum lasă să se înţeleagă unele scrieri romane, altfel 
spus, un act de îngâmfare augustă, proprie învingătorului lui Antonius, dar şi exilatorul lui 
Ovidius, cel mai sărbătorit poet al Romei, pe care, fără nici o judecată, ci printr’un ordin 
al cabinetului imperial (dat în anul 8 după Christos), poetul iubirei este trimis, sub 
escortă, la Tomis (Constanţa, în Dobrogea), la “Pontos Euxeinos” (Marea Neagră). 
Recunoaşterea acordată de Augustus, lui Rhascuporis III, asupra teritoriilor de la Marea 
Neagră, înglobate în Ripa Thraciae, are aspectul unui interes pe care Augustus îl va fi 
avut, ca Dacii să garanteze vieaţa “celui mai iubit şi mai mare poet al Romei”, interes 
izvorît din teama respectului. Răzbunarea lui Augustus a fost, însă, aşa de mare ‐se poate 
zice nebunească‐, încât, cărţile lui Ovidius au fost interzise publicului, cele aflate în 
bibliotecile oficiale, publice, distruse. Ovidius moare la Tomis în anul 18! În acel an de 
eternă tăcere şi împăcare între vieaţa şi sufletul avid‐slăvitorul, totalul‐închinătorul lui 
“Eros: stăpânul zeilor şi oamenilor”, pe aceleaşi meleaguri ale ţărmului mereu 
împrospătate pe coasta lor dinspre Soare‐Răsare, de mereu neliniştitele ape ale mării, în 
tăcuta lor taină, a început Istoria Românilor: 

“Vede’n capăt începutul 
Cine ştie să le‐nveţe” (M. Eminescu, Glossă). 
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Urme autohtone scrise, despre acest început, nu sunt, nu pentrucă Dacii nu ar fi 
cunoscut scrisul ‐dovezi contrare, peremptorii, au fost aduse de noi într’un amplu studiu, 
intitulat Scrierea danubiană neolitică apărut în Cine sunt Etruscii, ediţia princeps în 1989, 
ediţia II‐a, Oradea: AdSumus, 2005, pp. 135‐252, format mare, in‐8°) în capitolele: Despre 
un alfabet dacic (“diagnozat, cel dintâi, de Hasdeu în Istoria critică a României”, Bucureşti 
1875, vol. II, pp. 23), şi Menţiuni şi concluzii... (ibid., pp. 221‐241),‐ ci, pentrucă, neam de 
Thraci, Dacii considerau scrierea sacră şi o foloseau, excluziv, în relaţiile lor cu Zeii: 
aceasta este explicaţia faptului, unic în istoria scrisului şi a evenimentelor istorice, rămas 
neînţeles în toată adânca lui psihologie, ‐ iată‐l: Când Dacii şi Regele Decebal, împreună 
cu aliaţii lor, au găsit de cuviinţă să înştiinţeze pe Traian (în vara anului 101) de pericolul 
ce îl pândeşte dacă nu renunţă la războiul pornit de el împotriva Dacilor, ei îi transmit 
acest mesaj, nu potrivit uzului, pe un document scris pe un papirus, ci pe pălăria unei 
mari ciuperci; mai trebue observat, că nu Decebal şi Dacii lui sunt cei care trimit acel 
mesaj, ci aliaţii lor (faptul este cunoscut, pentru detalii şi comentarii, Caşin Popescu, op. 
cit. loc. cit. pp. 235 şi urm.). Acest fapt, unic, ca document în relaţiile politice şi 
diplomatice, obligă, logic, la unele presupuneri: în primul rând, că scrierea pe pălăria unei 
ciuperci, nu poate fi un act gândit la repezeală, el implică, dacă nu o tradiţie, cel puţin o 
cunoaştere prealabilă a posibilităţii/certitudinei aplicării scrierei pe pălăria unei ciuperci 
şi a păstrării ei exacte atâta timp cât pălăria ciupercii poate fi păstrată, intactă; a crede că 
un astfel de mesaj, de importanţă capitală pentru cei ce îl trimet, ajunge, indemn, cui îi 
este trimis, ‐suportul pe care îl scrii fiind deformabil în timp şi perisabil‐, fără să ai, în 
materie, o experienţă prealabilă care să îţi asigure certitudinea indemnităţii mesajului, nu 
este, logic, cu putinţă; logic este să se presupună că Decebal şi Dacii, respectiv scriptorul, 
aveau acea experienţă; aceasta înseamnă că folosirea scrisului pe pălării de ciuperci, sau, 
de ce nu, pe feţele unor alte plante, ‐pentrucă perisabile‐ pentru comunicări, de seamă, 
sau urgente, va fi fost, între Daci, de la căpetenie la căpetenie, un uz obişnuit. 

Şi dacă ştiri din afară, de asemenea, nu sunt, este pentrucă propovăduirea nouei 
credinţe se făcea, din prudenţă, în taină, de la Dac la Dac, de la Get la Get la Get, dar şi 
pentrucă, atunci când evenimentele care marcau/indicau prezenţa Învăţăturei Lui Isus, 
oriunde, nu numai pe pământul Dacilor, acestea erau ocolite, tăcute; unele ştiri însă 
aduse de către unii din istoricii antici, dacă se pot desface din ţesătura ce acoperă unele 
din acele evenimente din istoria de început a Creştinismului, ‐e. g. a pătrunderii şi 
răspândirii lui în Dacia primelor secole după acel an 18‐, se pot scoate la lumină unele 
adevăruri nedesminţibile. 

Dintr’o comunicare a Doctorului Medic Jean Ţăranu, Un patrimoniu de împărtăşit, 
prezentată la Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Filiala Americană, aflăm că 
“Printre cărţile şi obiectele de valoare” deţinute de “Asociaţia Română din Canada”, de 
“la Val‐David, (la 76 km nord de Montreal)”, există o “mărturie descoperită în arhivele 
Vaticanului privind... creştinismul românesc bimilenar” (Jean Ţăranu, op. cit., în 
Proceedings of The Fifth Meeting, Comunicările celui de‐al cincilea miting, New York, 
February 16, 2002, American Institute for Writing Research, corp. New York NY 10163 ‐ 
1364, p. 104). Din păcate, acest document şi conţinutul lui, nu‐l cunoaştem când scriem 
aceste rânduri. 
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În această idee hermeneumatică (hermeneuma, atis = interpretare, explicaţie, cf. 
Seneca, Controversiae 9, 3, 4), ştirea data de Eutropius: “Dacia a fost secătuită de 
bărbaţi”, ‐ştire care a dat apă la moara lui Rösler, şi dă, încă, răufăcătorilor Istoriei‐, dacă 
este descusută cu acele întrebărilor: de ce (numai) “de bărbaţi”?, şi nu şi de femei, şi de 
copii, sau de bătrâni? /răspunsuri acestor întrebări, până acum nepuse, nu s’au dat/ ar 
putea fi veridică, numai dacă se admite că în acea vreme către care priveşte Eutropius, 
vreme de sfârşit a secolului III, când Creştinismul, în Dacia, va fi căpătat o mare 
răspândire ‐creştinii, este fapt ştiut, nu erau oameni ai războiului: “... întoarce sabia ta la 
locul ei, că toţi cei ce iau sabia de sabie vor pieri” (Matei 26, 52), şi, ca atare, nu puteau fi 
adunaţi, pentru război, îndestui “bărbaţi”: Când Eutropius scrie “bărbaţi”, el înţelege pe 
oamenii de luptă /în această privinţă nu poate fi nici un dubiu/, şi, aşa fiind, el nu 
pomeneşte nici de femei, nici de copii, nici de bătrâni, iar dovezi că în Dacia, în acel sfârşit 
de secol III, Creştinismul a pătruns pe mai tot cuprinsul ei de la Nord de Dunăre, şi în 
toată Dobrogea dintre Dunăre şi Marea Pontului, sunt destule, suficiente, pentru a putea 
spune, întăritor, că acesta era un fapt împlinit; şi că, în această idee hermeneumatică, 
ştirea lui Eutropius: “Dacia a fost secătuită de bărbaţi”, întrucât se referă la oficialitatea 
Statului Dac, este spuitoare a unei situaţii oficiale. Şi dacă n’ar fi aşa, această ştire n’ar 
putea fi catalogată decât ca o exagerare de felul antitetic: “infinitas copias hominum”, 
afirmaţie ieşită tot de sub pana lui Eutropius, referitoare tot la Dacia acelei aceleiaşi 
vremi. 

Reiau, aici, remarca cu care istoricul român Gh. Adamescu încheie referirea la 
Aurelian şi părăsirea Daciei: “Aurelian... neputând apăra Dacia lui Traian, o părăsi, 
retrăgând legiunile şi lăsând ca poporul cel nou ‐ Românii ‐ să se desvolte fără legătură cu 
imperiul” (în Dicţionarul Enciclopedic ilustrat “Cartea Românească”, Partea II‐a, p. 1507; 
sublinierea îmi aparţine). Aceste pagini de Istorie a “poporului cel nou ‐ Românii ‐”, nou 
cât numai Dacii şi‐au şters din credinţa lor păgânismul henoteist şi şi‐au luminat sufletul 
prin Cuvântul Lui Isus, sunt încă nescrise. Ele primesc întâele lor rânduri în cartea de faţă. 

 
Una din acele dovezi de răspândire a Creştinismului în toată Dacia, ‐ca să amintim 

numai una din acele dovezi la care ne‐am referit mai sus,‐ este “minunea de la Cotinum” 
/în anul 174, localitate în Sud‐Vestul Panoniei, spre Tisa/, “minune” consemnată istoric, 
detailat, de Cassius Dio sub 71, 81‐10, 1: minunea de la Cotinum vorbeşte despre 
existenţa unor creştini înrolaţi în armata romană ‐Legiunea XII Fulminata‐ trimisă în 
Panonia. Împărat al Romei, pe atunci, era Marcus Aurelius Verus, iată evenimentul 
descris de pana istoricului Jaques Zeiller: “În timpul campaniei lui Marc‐Aurel împotriva 
Quazilor, în 174 p. Chr., armata imperială a fost într’o zi pe punctul de a pieri de sete 
într’o regiune pustie, în chiar momentul în care duşmanii se pregăteau s’o atace; soldaţii 
creştini, care serveau într’un detaşament al Legiunii XII Fulminata trimisă în Panonia, au 
căzut în genunchi şi s’au rugat şi imediat a izbucnit o furtună, care, aducând romanilor o 
apă nesperată, şi răspândind panică printre barbari, salvă pe primii de la moarte şi îi ajută 
să învingă pe ai doilea”. Aceasta se spune şi într’o tradiţie creştină, reprezentată la 
origine de Apollinarius din Hierapolis, a cărui povestire o cunoaştem de la Eusebios şi de 
la Tertullian. Iată ce spune ‐în concluzie,‐ despre această minune, intrată în tradiţie, 
Jaques Zeiller, care îi analizează, critic, documentar, toate elementele conţinutului ei: 
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“Ainsi nous n’avons pas de motif d’écarter la tradition, formée presque immediatement, 
d’après laquelle des chretiens auraient été melés à un événement heureux pour l’armée 
romaine pendant une des guerres de Marc‐Aurele” (J. Zeiller, op. cit. p. 42 şi p. 44: 
“Astfel, noi n’avem motiv să îndepărtăm tradiţia formată aproape imediat, după care 
creştinii au fost amestecaţi la un eveniment fericit pentru armata romană în timpul unuia 
din războaiele lui Marc‐Aurel”). Faptul înrolării acelor creştini ‐probabil ai locurilor‐ se 
datorează influenţei convingătoare a soţiei împăratului Marcus Aurelius, Annia Galeria 
Faustina Augusta /ea l‐a însoţit pe împărat în acea campanie dusă împotriva Quazilor/, 
fapt pentru care Faustina a fost numită /ridicată la rangul de/ mater castrorum şi 
sărbătorită fastuos (Cass. Dio, 71, 10, 5; vit. Marci 26, 8; RIC 3, 346‐350); această ştire a 
fost retranscrisă, după Cassius Dio, de către Xiphilinos, călugăr, nepot al Patriarhului din 
Constantinopol, cu acelaşi nume (Xiphilinos) /1064‐75/, care, la cererea împăratului 
Michael Dukas /1071‐1078/ a făcut un extras /Epitom/ din istoria Romei dintre anii 68 a. 
Chr. şi 229 p. Chr.; un loc deosebit în acest Epitom îl ocupă “minunea ploii” din timpul 
războiului cu Quazii, aşezat de Xiphilius în anul 171 (în volumul 71, 9). După acea minune, 
Roma, prin senatul ei, a hotărît încetarea prigonirii creştinilor.  

Unii istorici antici spun că Dacii Cotini din Panonia sunt cei dintâi păgâni care au 
dat, pe pământurile lor, Creştinismului, /către mijlocul secolului III/ pe martirii 
Demetrios, Quirinus Sancti IV Coronati: în legătură cu numele acestui Quirinus, două 
menţiuni: l, în limba latină, coronatus, este participiul de la coronare, semnificaţia 
creştină a lui “coronati”, este: “a acorda recompensa cerului”, aceasta o ştim de la 
Caecilius Firmanus Lactantius, (apologist al Creştinismului, la începutul secolului 4), din 
Epitome divinarum institutionum 24 (29) 11; 2, precizarea IV, nu este o ordine de familie, 
ci de rang, ‐probabil de căpetenie, la început, sanctus, având semnificaţii de: “rege, 
preot”, oameni dotaţi cu “puteri zeieşti”‐, primii trei Quirinus nefiind prinşi de istorie, 
fapt explicabil, aceştia fiind păgâni, ‐din neamul Dacilor creştinaţi‐, nu Romani. Aceşti 
Daci Cotini sunt priviţi (eronat) ca neam celtic, deţinem, însă, de la lorga, o menţiune 
preţioasă: “Mais Ies Moeses sont distribués d’après Ies rivières et il y a aussi des groupes 
dont le nom est purement généalogique, comme Ies Kotines. Ils se raprochent du nom 
des Cotensii daces” (N. lorga, Histoire des Roumains, Vol. I, Partie I, Bucarest 1937, p. 149 
şi p. 149 n. 7). 

 
 

* 
 

Din acel an 18, ‐ de când începe Istoria Românilor ‐, Dac cu Dac, Get cu Get, 
înţelegând Învăţătura lui Isus, părăsesc credinţa lor păgână ce avea în urma ei tradiţii de 
cel puţin 15 secole înainte de Christos (Vasile Pârvan, Getica), şi cred în Cuvântul Lui: 
“Cine dar se află în Christos este o făptură nouă. Ce era vechi a trecut, ceva nou a luat 
acum fiinţă” spune Sfântul Apostol Pavel în A doua scrisoare către Corinteni (II Cor. 5, 17‐
18). Lăsându‐se de henoteism, îmbrăţişând credinţa în Isus‐Dumnezeu, Geţii şi Dacii au 
devenit “făpturi noi,”, “ce era vechi a trecut, ceva nou a luat”, atunci, “fiinţă”: Românii. 
Aşa dar, istoria Dacilor, din punct de vedere politic şi religios, după anul 18, este istoria 
dacilor păgâni şi creştini, continuitatea acestora este, în lumina adevărului istoric 
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cunoscut azi, indeniabilă. Este ştiut, Creştinismul a fost prigonit, adepţii lui torturaţi şi o‐
morâţi, în deosebi în împeriul roman şi în toate provinciile acestuia, deci şi în Dacia. 

În Dacia, o piedică greu de înlăturat în pătrunderea Creştinismului a fost însăşi 
puterea statală, aceasta nu era, organizatoric, ‐politic şi militar‐ deţinută în excluzivitate 
de şeful statului, ea era împărţită, ca decizii şi acţiuni, cu Marele Preot, acesta avea sub 
ascultarea sa întreaga tagmă a preoţilor: astfel statul Dac, în timpul regelui Burebista, 
avea ca “vice‐rege” pe Marele Preot Deceneu, unificarea triburilor din zonele carpatice, 
inter‐ şi sub‐ carpatice, Oltenia şi Câmpia Munteană, Moldova etc. se datorează, în mare 
parte, accepţiunii şi acţiunii Marelui Preot Deceneu; după suprimarea brutală a lui 
Burebista ‐suprimare, în care mâna instigatoare şi vicleană a Romei va fi jucat, în 
condiţiile acelea în care Roma se temea de Daci, rolul de seamă; Rege rămâne Deceneu, 
cumulând şi autoritatea religioasă de Mare Preot: rex et pontifex; ca şi urmaşul acestuia, 
Comosicus. Se poate afirma, deci, pătrunderea Creştinismului în Dacia era supraveghiată 
şi cenzurată de Marele Preot, ajutoarele lui, destul de vigilente, suficiente şi interesate, o 
constituiau preoţii, chiar dacă, numeric, aceştia nu vor fi fost foarte mulţi, ei erau 
răspândiţi pe întreg teritoriul dacilor, faptul este dovedit arheologic, prin prezenţa pe 
acest teritoriu a multelor sanctuare dedicate zeului lor, ca exemplu, cele de la 
Sarmizegetusa care erau cele mai mari şi mai multe, comparativ cu cele descoperite la 
Ocniţa (fost sat în judeţul Râmnicul Vâlcea), cari, deşi mai puţine, aveau însă forme 
deosebite şi de mare grandoare; despre sanctuarele Dacilor ‐atât de impresionante şi de 
deosebite vor fi fost ele‐ vorbeşte şi părintele istoriei, Herodot, care, călătorind în Dacia, 
le‐a cunoscut şi le‐a descris: ele constituiau semne ale unei puternice credinţe, dar şi ale 
unei puternice tagme preoţeşti, bine închegată şi bine organizată. 

Totuşi, de la anul  18  şi până în 106, anul sinuciderii lui Decebal, şi anul cuceririi 
unor părţi din Dacia de către Traian, comunităţile creştine creşteau şi se înmulţeau, 
membrii lor bucurându‐se de îngăduinţa preoţilor daci, atunci când aceştia au constatat 
că noua credinţă, în înţelegerea lor, (a preoţilor daci,) era puţin diferită de cea a lor, şi de 
loc răufăcătoare acesteia, ci dimpotrivă. 

Acei Daci şi Geţi care şi‐au însuşit credinţa în Christos devenind prin Aceasta 
fiecare “o făptură nouă” sunt începătorii legendari ai poporului român. În această 
realitate a transformării mistice a firii comunităţile de creştini din Dacia sunt comunităţi 
de români: vorbind aici de comunităţile creştine şi de creştini, se înţelege că vorbim de 
comunităţile române şi de români. 

Prigonirea creştinilor în Dacia prinde putere şi mare ameninţare, de vieaţă şi de 
moarte, după anul  106, în timpul lui Traian. Fire bănuicioasă şi prudentă, răzbunătoare şi 
sângeroasă, plină de  cruzime şi căutătoare de glorie acest Traian nu s’a sfiit să ceară lui  
Caius Plinius Caecilius Secundus să‐l informeze,  confidenţal,  asupra creştinilor din Dacia 
şi a locurilor unde se aflau, pentru a‐i putea distruge. 

Pentru istoria creştinismului, şi pentru Istoria Românilor acest fapt are o mare 
însemnătate: nu îţi e teamă de cineva care nu are, şi nici nu deţine, vreo oarecare putere; 
de sigur, Traian fusese avertizat că pentru siguranţa romanilor instituiţi în paza şi 
administraţia Daciei, un pericol ar putea veni şi din partea comunităţilor dace creştine, 
acestea putând acţiona, la maximă nevoie, din locurile lor tăinuite: acest pericol, şi 
această teamă stau la baza faptului că Traian a cerut tuturor ocupanţilor din Dacia să facă 
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referate imformative asupra Dacilor creştini şi asupra locurilor unde aceştia se aflau, în 
mod deosebit, cerându‐i (în scris!) nepotului marelui istoric roman, Plinius cel Bătrân, 
Pliniu cel Tânăr ‐autorul unui Panegiric dedicat lui Traian în Septembrie (sau Octombrie) 
anul 100 (acel Panegiric se va publica însă, din ordin imperial, trei ani mai târziu, cu 
adăogiri dictate, cum, clar, o dovedeşte pasajul care se referă la o victoie a lui Traian 
împotriva Dacilor); şi dacă spusa lui Eutropius, că împăratul Traian a dat un decret prin 
care îngăduia să vină în Dacia colonişti “din toată lumea romană” / “ex toto Orbe 
Romano /, corespunde unui adevăr istoric, şi că întradevăr aceia au venit (cf. Eutropius, 
Breviarum ab urbe condita), este de admis că printre ei se vor fi găsit şi îndestui creştini, 
cari, de sigur, vor fi sporit numărul creştinilor din comunităţilor deja existente în Dacia. 
Departe, deci, acest împărat Traian, de împăratul Marcus Aurelius care în urma “minunei 
de la Cotinum” a trimis Senatului o scrisoare prin care cerea încetarea prigonirii 
creştinilor (v. comentarii la Jaques Zeiller, op. cit., pp. 42‐45); de altfel, Traian avea de 
apărat în faţa Romei abominabila faptă săvârşită de Nero prin învinuirea creştinilor de a 
fi dat foc Romei. 

Aceste acte ale lui Traian dovedesc că încă din acele vremi de început de secol II, 
Dacii creştini erau, numeric, mulţi, temeinic organizaţi în comunităţi creştine, considerate 
periculoase pentru Romani; acele comunităţi creştine deveniseră o forţă ameninţătoare 
pentru Roma, de aceea nevoia de prigonire sistematică a creştinilor dintre graniţele 
Daciei controlate de Roma. 

Aceasta reiese clar şi doveditor din prima scrisoare adresată lui Traian de Pliniu 
cel Tânăr (nepotul şi fiul adoptiv al lui Pliniu cel Bătrân): deşi scrisă de un păgân această 
scrisoare este o mărturie emoţionantă şi un elogiu de viaţă şi de dragoste fraternă. 
Puritatea vieţii şi dragostea de aproapele, au fost gloria primilor creştini. Această 
“Scrisoare lui Traian”, cum şi schimbul de scrisori ce i‐au urmat acestui caz special de 
cognitio extra ordinem (Traian) sunt documente preţioase, mărturisitoare despre 
existenţa creştinilor în Dacia, respectiv a Creştinismului în Dacia, în secolul unu, ‐ ele sunt 
şi documente viu grăitoare pentru cunoaşterea timpului lui Traian (v. Epistolele 96 şi 97, 
cuprinse în volumul 10, Plinius minor epistulae, editat de Durry; v., în temă, Th. Mayer‐
Maly, Der rechtsgeschichtliche Gehalt der Christenbriefe, SDH1 22, 1956, 311‐328; v. şi L. 
Vidman, Etude sur la correspondance de Pline le Jeune avec Traian, 1960, şi R. Syme, 
Tacitus, passim). Ca fapt important este de menţionat că scrisorile şi răspunsurile au fost 
dictate de Traian. Şi tot ca fapt important pentru istoria Creştinismului în imperiul roman, 
amintesc, aici, că Gallienus, împărat între 253 şi 268, păgân şi el, a avut, faţă de creştini, 
oameni care îşi duc vieaţa, în toată rigurozitatea, conform Învăţăturei Lui Isus, o 
admiraţie care îl scoate din şirul comun al împăraţilor: şi el s’a luptat cu Dacii la Dunăre, şi 
el, cu armatele lui, a trebuit să ţină piept, cu greu, în Dacia răsculată, împotriva Carpilor 
(CIL II 22: Dacicus maximus), dar n’a urmărit pe creştini să‐i omoare, să le distrugă 
comunităţile, cum a voit Traian (pentru relaţiile lui Gallienus cu creştinii, v. Eusebios, hist. 
eccl. 7, 23). 

De reţinut ‐o spunem în acest loc‐, faptul că vărul lui Domiţian, T. Flavius 
Clemens, a fost executat, şi soţia sa, Flavia Domitilla exilată, ambii ca adepţi ai 
creştinismului (Cass. Dio. 67, 14, 1 şi urm.; v. şi M. Serdi, La persecuzione di Domitianus, 
în Riv. Stor. della chiesa in Italia 14, 1960, 1‐26): aceasta era în Italia la începutul anului 
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95! Noi presupunem că trecerea la creştinism a celor doi: Flavius Clemens şi Flavia 
Domitilla, s’a făcut sub influenţa bogătaşului dac, din lumea nobilă, T. F. Abascantus, 
adus de Domiţian, ca sclav, la Roma, şi apoi eliberat; acesta, în anul morţii soţiei sale, 
Priscilla, petrecută în anul 95, i‐a ridicat, pe Via Appia, un impresionant monument 
funerar, de arhitectură dacă; tot el, a pus să se construiască, la Roma, o baie publică ‐o 
iniţiativă creştinească‐ cunoscută sub numele balineum Abascanti, situată în regiunea I. 
Dacă este aşa, concluziile că în Dacia Creştinismul va fi avut o vechime care coboară spre 
prima perioadă a Creştinismului primitiv (deci, câteva decenii, sub anii 95), şi că, 
independent de ceea ce noi credem (supra), noua religie se va fi răspândit şi în clasa 
nobiliară, că nu va fi fost, cum adesea se zice, “o religie excluziv a săracilor”, ci o credinţă 
a sufletelor curate, pure, ‐ în acest sens trebuesc pricepute Cuvintele Domnului: “Fericiţi 
cei săraci cu Duhul, că a lor este împărăţia cerurilor” (Matei 5, 3), se învederează de la 
sine. 

 
Din faptul, aparent fără altă importanţă decât informarea asupra locurilor unde 

se aflau comunităţi creştine, deducem un altul, poate mai important, anume, că, în Dacia, 
nu a existat o colonizare organizată, oricât de mică ar fi fost acea organizare: într’un timp 
în care creştinii erau, în imperiul roman, (începând de la Nero), urmăriţi şi torturaţi, ea ar 
fi trebuit, fie să controleze şi să nu primească intrarea în Dacia a niciunui creştin, fie să‐i fi 
urmărit până la locurile lor de aşezare, şi, acolo, distruşi sau siliţi să abjure. Lipsa oricărei 
organizări a colonizării arată, fie că înstăpânirea romanilor în Dacia nu era în măsură să 
organizeze, în acea stare de pripă, o substanţială colonizare dictată de necesitate (v. 
Eutropius), fie că Dacii, popor iubitor de libertate şi de pământul lor, nu fuseseră, în 
majoritatea lor, aduşi sub ascultare, fapt, de altfel, dovedit prin numeroasele răzvrătiri şi 
lupte ‐războaie în toată regula‐ izbucnite după cucerirea unei părţi din Dacia, de către 
Romani: această din urmă situaţie explică lipsa oricărei organizări a colonizării, şi apelul 
lui Traian la delatori. De aici decurge o concluzie, de mare importanţă istorică, asupra 
căreia nici un istoric nu s’a rostit: Dacia a fost cucerită militarmente de Traian, dar 
niciodată ocupată de Romani. Traian a permis colonizarea Daciei ‐urmărind prin aceasta 
o glorie personală ‐, conştient fiind că nu o poate organiza. El s’a bizuit excluziv pe faptul 
că bogăţiile Daciei fiind cunoscute, pe cât în imperiul roman şi în toată lumea antică, vor 
atrage destui interesaţi să răspundă pozitiv decretului imperial. Sunt vorbe în vânt, vorbe 
inspirate de cine ştie, cine, de cine ştie ce, vorbele aşternute pe hârtie, în Istoria României 
Compendiu: “caracterul organizat şi masiv al colonizării, explică influenţa romană 
puternică asupra populaţiei dace” (op. cit. p. 50). În această stare de lucruri (lipsa oricărei 
organizări a colonizării Daciei) este greu de spus cât adevăr sau neadevăr conţine 
afirmaţia cronicarului polonez Bielski (scrie pe la începutul secolului XVI) referitoare la 
“coloniştii veniţi în Dacia” ‘ex toto orbe romano’, că aceia erau toţi osândiţii aflaţi în ‐şi 
eliberaţi din‐ “închisorile romanilor” (cf. P. P. Panaitescu, în Analele Academiei Române. 
Memoriile Secţiunii Istorice, Seria III, Tom IV, 1925 /Extras/, p. 36). Nu este însă exclus ca 
printre acea “multitudine de oameni” ‐ “infinitas copias hominum” (“infinitas”, o 
exagerare grosolană, evidentă, şi ridiculă, a lui Eutropius, în op. cit. supra) să fi fost şi 
oameni din Roma, şi din Italia, şi că unii dintre aceia vor fi fost certaţi cu legea, căci 
aceştia, devin, după pedeapsă, (pare‐se), mai supuşi. Oricum, “Dacia Felix”, este o 
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denumire‐gogoriţă ce nu se întâlneşte în nici una din scrierile niciunui istoric roman care a 
scris despre Dacia acelui timp; de altfel, această prea gogonată şi gratuită sintagmă a fost 
părăsită, în timpul din urmă, de înseşi autorii ei, istorici români şi moderni adepţi ai 
“romanizării”. 

Neocuparea Daciei de către Traian, şi nici de către urmaşii acestuia, e dovedită 
prin desele reorganizări ale teritoriului cucerit (ele sunt cunoscute, nu este cazul a le mai 
pomeni) începute imediat după moartea lui Traian, în anul 117, când Hadrian, în urma 
unor revolte locale din faţa cărora se retrage, se vede nevoit să abandoneze punctele 
cucerite de Traian, din Muntenia, şi cele din Nordul Dobrogei: aşa zisa stăpânire romană 
din Sudul Moldovei, de la Bărboşi, la care se referă istoricii arheologi Gh. Ştefan, I. 
Barnea, Maria Comşa, Eugen Comşa, în Dinogeţia, I, Aşezarea feudală timpurie de la 
Bisericuţa‐Garvăn, Introducere, se găsea, în acea vreme, în Nordul Dobrogei, nu în Sudul 
Moldovei; noi am documentat că “spre sfârşitul mileniului unu înainte de Christos şi 
începutul celui dintâi după Christos, Istrul îşi avea albia, după Arrubium, pe un traseu mai 
scurt, prin Balta Jijiei ‐pe la capătul ei‐, prin Balta Plosca, ocolind prin stânga Bisericuţa ‐
din aproape‐ şi mai la vale, curgând prin Balta‐Crapina‐Ciulineţul, spre Noviodunum; 
braţele gârlei Lăţimea acoperă o veche albie de Istru; mult mai în adânc, sub fundul lor 
actual, materialul întrebuinţat pentru ridicarea treptată de la vechea adâncime a patului 
avut de fluviu, şi până la aceea de azi, este ‐după cum s’a constatat prin sondaje 
geologice‐ aproape în totalitate de origine geologică carpatică şi chiar mai îndepărtată, 
din bazinul vechiului Istru. Iar balta Plosca, acoperă vechea gură a Siretului, care se vărsa 
pe vremea lui Ptolemaeus, la Sud‐Vest de Bisericuţa. Aşa dar, Bărboşi se găsea situat în 
sus pe Siret, cam la aceeaşi depărtare de vărsarea Istrului, cum se găsea Dinogeţia 
(Bisericuţa) de Arrubium, pe Istru...” (citatul după Caşin Popescu, Podurile peste Istrul din 
primul mileniu înainte de Christos, Freiburg 1984, nota 134, pp.353‐354; pentru 
documentare şi detalii, v. nota 134, pp. 351‐355; v., tot acolo, Podurile plutitoare ale lui 
Alexandru, p. 129); acele teritorii şi puncte erau imposibil de apărat în faţa insurecţiunilor 
Dacilor, a celor aflaţi în interlocurile necucerite, coordonate cu atacurile Dacilor Liberi. În 
împrejurări similare, ameninţătoare pentru teritoriul dac şi populaţia dacă, Iorga pune 
punctul pe i şi rosteşte un adevăr istoric indiscutabil: “Mais à coté, une vie purement 
rurale  se developpait et pouvait se maintenir” (N.  Iorga, La <Romania> danubienne et 
Ies barbares au VIe siecle, în “Revue belge de   Philologie   et  d’Histoire,   Tome   III,   no.   
l, janvier‐mars   1924,   Brusseles,   1924 /Extrait/, p. 47). 

Pe seama acestor insurecţii trebue pusă şi reorganizarea din anul 158 a Daciei, din 
cele două părţi în câte o grăniţuise şi organizase Hadrianus, în trei părţi /districte/, 
reorganizare dispusă de acel “T. Aurelius Fulvius Boionius Arrius Antoninus = imp. Caes. T. 
Aelius Hasdrianu Antonius Aug. Pius”, (împărat între 10 Iulie 138 şi 7 Martie 161), din 
cauza acelor “Dacii rebellantes” (“rebellatus”, part. de la “rebello” = cel ce reia ostilităţile, 
iar rebellis = “cel ce reîncepe războiul”; pentru reorganizarea Daciei în trei districte, a se 
vedea A. v. Premerstein, Wien. Eranos 1909, pp. 256 şi urm.); denumirea de “Dacii 
rebellantes” a fost dată, drept caracteristică a dacilor din teritoriul cucerit de Traian şi a 
dacilor din câmpia Tisei, ea s’a păstrat şi în timpul lui Commodus, împărat între 17 Martie 
180 şi 31 Decembrie 192, (acesta era fiul adoptiv al lui Antonius Pius), care duce, şi el, 
războaie cu “Dacii rebellantes” din câmpia Tisei şi din Dacia (184). 
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Iar dacă acest pericol era mare ‐şi, întradevăr era‐, el nu putea veni din partea 
unor indivizi răzleţi, neorganizaţi, ci a unei formaţiuni unitare, bine închegate, puternice, 
dominante, şi astfel, ameninţătoare: acestea vor fi fost “comunele”, căpetenia fiecărei 
“comune” fiind, la început, preotul “comunei”: în cazul identificării lui, de către 
prigonitori, el va deveni martirul, pe care îl va fi prins, sau nu, istoria vremei; importanţa 
istorică a acestui fapt este mare: prin martiri se pot cunoaşte căpeteniile acelor 
formaţiuni prestatale româneşti creştine, incipiente, cum şi locurile centrelor lor, să le 
numim reşedinţe de scaun vlădicesc, reşedinţe de scaun domnesc; iar, dacă acele comune 
vor fi fost ameninţate din afară preotul va fi recurs, de sigur, la un personaj capabil, 
destoinic şi recunoscut ca atare, acesta este căpetenia civilă implicată de istorie pentru 
relaţii diplomatice, politice, militare; se poate vorbi, deci, că acele “Românii populare” 
intuite de lorga, se închegau, încetul cu încetul, strâns unite, din încă începutul secolului 
II, în secolul următor, în vremea lui Diocleţian (285‐305) acestea putând constitui realităţi 
pre‐statale bine definite, bine organizate ‐ele trebuiau şi să se apere de eventualele 
pericole ce puteau veni asupra lor, în orice, neaşteptat, moment‐, conduse de un episcop, 
ajutat sau nu, de un nobil remarcabil, evident, creştin. Notăm că Sidonius Apollinaris, 
episcop de Clermont în Auvergne, (în secolul 5), nu face nici o deosebire, ca semnificaţie 
şi rang, între “preot creştin, episcop, prelat” (Sidon. Carmina 16, 6): aceste semnificaţii 
urmăresc, cu exactitate administrativă şi de conducere desvoltarea comunităţii primitive 
creştine, ele figurează înscrise sub cuvântul “pontif”, în latină “pontifex” (cf. Le Grand 
Gaffiot, s. v.). Când comunităţile creştine, supuse sub cârmuirea unui episcop, s’au 
înmulţit, episcopul a primit numele ‐în fond o titulatură‐ de vlădică, de aici semnificaţiile 
de “stăpânitor” şi de “domn”, avute în vechime de cuvântul “episcop” = “vlădică”; în 
limba română au rămas încă în uz adjectivul “vlădicesc” cu sensurile: “De stăpânitor; De 
vlădică, episcopal”, şi substantivul “Vlădicie” = “stăpânire, domnie” (I.‐A. Candrea, op. cit. 
s. v.); Al. Ciorănescu, în DER (Bucureşti, 2002, s. v.), dă: “vlădicie, s. f. (episcopat; înv., 
boierie); vlădui, vb. (a stăpâni, a fi stăpân), din sl. vladati; vlăduitor, adj. (înv., de stăpân); 
vlastă, s. f. (putere), în Trans., din sb. vlast (Candrea)”; şi tot de la “vlădică” adjectivul 
“vladnic” = “imens, foarte mare”; pentru Iorga “un Vlădică” este “un dominateur” (op. 
cit. supra, p. 37). Dacă am vrea să ne pierdem în conjecturi asupra semnificaţiei acestui 
adjectiv ar însemna să admitem pentru acele formaţiuni prestatale numite de Iorga: 
“Românii populare” o întindere, comparativ cu comuna, “imensă, foarte mare”, ‐ şi nu 
am fi departe de adevăr dacă ne gândim că, în Dobrogea, centre ca Tomis, Durostorum 
(Silistra), localite unde, în principal, a propovăduit Dasius (Sfânt), şi lângă ea, Ozobia, 
Noviodunum (Isaccea), Aegysus (Tulcea), Axiopolis (Cernavoda), Troesmis (Igliţa), Callatis, 
Histria, Halmyris, Transmarisca (Trutak, Turtucaia) deveniseră episcopate ‐Tomis, chiar, 
centru Mitropolitan‐, Dionisopolis (Balcic; v. O. Tafrali, La cité pontique de Dobroudja, 
Paris 1927, pp. 1‐43), astfel că întreg teritoriul Dobrogei poate fi identificat cu prima 
dintre acele “Românii populare”, exterioritatea ei (teritorială, faţă de centrele romane 
din Dacia, îndeajunge pentru a justifica această primă formaţie prestatală dintre acele 
“Românii populare”, de înfăptuire neîndoielnic creştină). Alte derivate de la “vlădică” 
sunt numele proprii “Vlăduţ(ă)” şi “Vlad”. În Dicţionarul enciclopedic ilustrat “Cartea 
Românească”, Partea I, I.‐Aurel Candrea scrie: “Vlad, Vlădiţ(ă) npr m Tipul prostului, 
nerodului: după ce e prost (sau sânt, sau ciupit de vărsat, etc.) îl mai chiamă şi Vlad...” 
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(op. cit. s., v.). Aceste derivate dau toată îndreptăţirea lui Mircea Vulcănescu să afirme, în 
studiul său Despre spiritul românesc, citez: “Noi înşine ne criticăm groaznic şi suntem 
nemulţumiţi, fără însă să pierdem un anumit sentiment de superioritate, care persistă 
oricât l‐am înnăbuşi” (Text publicat postum în “Caiete de dor”, 1952, nr. 6, p. 4); 
întradevăr, “ne criticăm groaznic”, dar fără să pierdem respectul faţă de adevăr. 

Vlădică este un termen vechi al thracilor, şi al dacilor pe care strămoşii slavilor, 
Neurii, l‐au luat de la ei în vremea când au trăit în Ardeal, unde Stăpâni şi Domni erau 
Thracii şi Dacii ‐ se crede deci greşit că Vlădică este slav şi că în limba română a pătruns de 
la Slavi; la fel ca şi Patria, care este străvechi cuvânt thraco‐dacic. Latinii l‐au păstrat 
neschimbat: patria, cu sensul unic de “patrie, ţara natală, sol natal”. Grecii l‐au păstrat şi 
ei neschimbat: patr¤a, dar cuvântul este femininul de la pãtriow, care înseamnă: 1. 

“de la părinte” (Sophocles, Oidipus Tyranos, v. 1394), 2. “de la părinţi, de la strămoşi” 
(Herodot, I, 174), patr¤a însemnând 1. “descendenţă, neam”, în particular “din partea 

bărbătească” (Herodot, III, 75), 2.  “neam, familie” şi “trib, castă” (Herodot, I, 200) ‐ adică 
toate înţelesurile strămoşeşti moştenite de Români. 

Dacă am menţionat, pentru acele vremi (sec. I‐III) aşezarea Halmyris (Olymyria) 
situată în Sudul depresiunii Nalbant, la Nord‐Est de Camber, ne‐am întemeiat pe un fapt 
istoric ‐ignorat de istoricii români‐, anume, că, împăratul Theodosius cel Mare a exilat la 
Halmyris, (pe când avea sub ascultare “Dioceza Daciei” şi a “Macedoniei”), pe Eunomios, 
vremelnicul episcop de Cyzic, ştirea se deţine de la Philostorgios care scrie către sfârşitul 
secolului IV şi începutul secolului V (în Istoria Bisericească X, 6), o operă eretică împotriva 
ortodoxiei, astfel se justifică exilarea episcopului Eunomios printre ortodocşii din 
Halmyris, “în Dacia” (unii istorici, în loc de Halmyris au trecut “Dakora?”, e.g. Doctorul 
Theolog, Johannes Wirsching, din Stuttgart, în Der Kleine Pauly, s. v.). Eumenios moare la 
Halmyris, ca exilat, în anul 394. Theodosius primeşte creştinescul botez în toamna anului 
380. Cât timp va fi avut Theodosius cuvânt de ascultare în “Dioceza Daciei”, şi care va fi 
fost teritoriul acesteia, nu se cunoaşte, se poate bănui însă că nu va fi fost decât o fâşie 
îngustă de pământ de‐a lungul Dunărei de graniţă cu Moesia inferioară, atâta cât flota de 
pază a Dunărei să poată fi asigurată; oricum, Halmyris va fi făcut parte din acea fâşie 
(pentru situarea aşezării Halmyris, Caşin Popesu, Podurile peste Istrul din primul mileniu 
înainte de Christos, Freiburg 1984, pp. 59‐60, şi, tot acolo, notele 273 şi 274, pp. 301‐306). 
Dar nu aceasta este important în cadrul temei noastre, ci faptul că centrele creştine 
învecinate litoralului marin deţineau o independenţă a cărei autoritate era respectată de 
Bizanţ, prin urmare, nici unul din aceste centre nu ar fi putut primi pe Eumenios, 
episcopul (eretic) din Cyzic, dacă nu cumva, Halmyris, va fi fost indicat Bizanţului de însuşi 
mitropolitul din Tomis. 

Pentru istoria formaţiunilor prestatale, creştine, ‐”Româniile populare”‐, conduse 
de un vlădică, (aceasta în sens de “stăpânitor” şi “domn”) este important să se ştie că 
acestea, s’au desvoltat, după Conciliul de la Niceea (20 Mai 325), în toată libertatea, 
acceptată, oficial, din anul 330, de către împăratul roman Constantin cel Mare, an în care 
Bizanţul, nou reconstruit, primeşte numele de Constantinopol şi este sfinţit Capitală 
primă a imperiului roman. Această recunoaştere se va oglindi nu numai în istoria 
românilor din primele veacuri creştine /I‐IV/, ci, în chiar istoria imperiului roman până în 
anul dispariţiei lui. 
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Regretăm că în mult importanta lucrare a lui Vasile Pârvan, Contribuţii epigrafice 
la istoria creştinismului daco‐roman, citim în a sa Introducere: “Pentru prima parte a 
cercetării am până la anul 325, rezultatele lucrării lui Harnack, Die Mission und 
Ausbreitung des Christentums, în a doua ediţie, din 1906: la materialul strâns de el nu se 
mai poate adăuga deocamdată nimic” (op. cit. loc. cit. p. 21). Acest “deocamdată” ‐
rezerva lui Pârvan‐ este îmbucurătoare. Pentru timpul până la 325 Harnack observă: 
“Răspândirea [Creştinismului în peninsula balcanică] a fost foarte variată. În ‘Europa’ 
(ţinutul din faţa Bithyniei asiatice) şi în Thracia trebue să fi existat multe biserici înainte 
de 325. Aceasta ne arată istoria bisericească a Thraciei în secolul al IV‐lea. Corintul şi 
Thessalonica aveau comunităţi înfloritoare... Dar cele mai multe părţi ale peninsulei nu 
pot să fi avut până la 325 decât o populaţie creştină rară” (Harnack, op. cit. p. 197). 
Harnack se înşeală şi odată cu el Pârvan, dovada ne‐o aduc, fără a o fi vrut, amândoi, 
câteva rânduri mai departe: Pârvan: “Dacă acum considerăm ca un fapt caracteristic, că în 
provinciile de cultură latină de la Dunăre, Creştinismul nu prinde rădăcini până către 
sfârşitul secolului al III‐lea22” şi Harnack: “22 cf. Harnack, o. c., II, p. 201 “Bisericile din 
Moesia şi Pannonia erau tinere încă pe vremea lui Eusebiu. El scrie (vita Constant., IV, 
43), că la sfinţirea bisericii din lerusalim, Moesii şi Pannonii ar fi trimes 
tå par'aÈto›w éndoËnta Xãllh t∞w toË deoË neola¤aw, în  orice  caz,  actele  

martirilor încep a ne da ştiri despre aceste ţinuturi de‐abia de la Diocleţian înainte”. 
Dovada: Vremea lui Eusebios începe după anii 260‐265, daţi ca anii lui de naştere, 

oricum, înainte de finele secolului III. Deci înainte de finele acestui secol, “Bisericile din 
Moesia şi Pannonia erau încă tinere”. Tinereţea unei Biserici, ca ani, este, fireşte, diferită 
de cea a tinereţii omului; dacă omul este încă tânăr la 40 de ani, o Biserică poate fi 
considerată tânără chiar la mai bine de un secol de la începutul ridicării ei. Dacă nu se 
neglijează faptul că Harnack foloseşte pluralul “Bisericile”, deci o totalitate bine împlinită, 
tot teritoriul “din Moesia şi Pannonia”, provincii îndepărtate de Galilea, unde însăşi 
Învăţătura Lui Isus era la începutul Ei, ne este permis să conchidem că “Moesii şi 
Pannonii” au trimis la sfinţirea bisericii din Ierusalim, nu simpli asistenţi, ci “egali” în 
credinţa în Dumnezeu, deci tineri comparativ cu cei din Ierusalim. Acest fapt evidenţiază 
o vieaţă creştină temeinic organizată, cunoscută şi recunoscută la Ierusalim, întrebarea 
indirectă pusă de Pârvan, cu răspuns imediat, condiţionat: “dacă va fi fost aici (în Dacia) 
creştinism ori gnosticism înainte de 270, el putea veni de‐a dreptul de la izvor” (op. cit. p. 
45; sublinierea îmi aparţine), poate fi socotită un adminicul pozitiv pentru venirea 
Creştinismului / Învăţătura Lui Isus / în Dacia prin discipolii Thraco‐Daci din Decapoli în 
chiar timpul Lui Isus. Aşa dar, primelor biserici din Moesia şi Pannonia li se poate acorda 
vechime apostolică. Este regretabil că istoricul Vasile Pârvan nu a cunoscut “minunea 
ploii” ‐minunea de la Cotinum‐ descrisă de Cassius Dio (71, 81‐10). Am fi avut, atunci, nu 
numai o altă perspectivă asupra venirii Creştinismului în Pannonia, respectiv în Dacia, dar 
şi opinia autorizată a unui istoric‐arheolog asupra Dacilor Cotini. Pârvan, singur o afirmă, 
este istoric şi arheolog, mai întâi arheolog şi apoi istoric. Când el scrie: “Jelic crede că 
începuturile unora din mausolee”, descoperite în cimitirele creştine de lângă Salonta 
(Dalmaţia), “pot fi puse chiar în prima jumătate a secolului al II‐lea”, (fiind vorba de 
cimitire creştine se dovedeşte prin ele că Învăţătura Lui Isus a pătruns în Dalmaţia din 
chiar a doua jumătate a secolului I), el constată o afirmaţie, pe care, nerespingând‐o, şi‐o 
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însuşeşte ca atare. Şi tot Pârvan, scrie: “Legăturile excepţional de strânse între Dalmaţia 
şi Dacia lui Traian sunt prea cunoscute, pentru a mai insista aici asupra lor” (ibid. p. 45). 
Aceste legături sunt şi ele o întărire a adevărului cuprins în legenda moldo‐ucrainiană 
aşezată de noi la începutul formării poporului român, “un popor născut creştin”. Logica 
istoricului îl conduce pe Pârvan să afirme apriat, “Că în Dacia traiană trebue să fi fost 
creştini şi înainte de anul 270, e o necesitate logic‐istorică” (ibid., p. 93). 

 
Tot în rândul dovezilor de existenţă a Creştinismului în Dacia din perioada 

originilor lui, adică a primelor iniţiative misionare şi a apărării comunităţilor creştine 
împotriva statului şi a ereziei, se înscrie şi inscripţia, menţionată de Pârvan, descoperită 
în plin mediu thracic, în valea Strymonului, citez cele spuse de Pârvan în legătură cu 
această inscripţie şi cu textul ei: “O lungă inscripţie greacă, găsită aici248, şi care pare să fi 
fost săpată pe soclul unei mari cruci aşezate în nartexul bisericii, accentuează tocmai 
lupta dintre ortodoxie şi arianism ‐ aşa de violentă şi în aceste părţi în secolul al IV‐lea, ‐ 
oprind pe eretici să calce pragul sfântului lăcaş ortodox:...”, după care urmează 
precizarea: “întrucât arianismul este înnăbuşit în imperiu încă în secolul IV, inscripţia 
noastră trebuie să aparţină, pentru caracterul ei polemic, numaidecât acestui veac” (248La 
Kalinka, o. c., n. 232; cf. şi comentariul editorilor;  o. c. = Antike Denkmaler in Bulgarien; 
n. 252 Cf. Kalinka, l. c.). Pârvan observă însă că “înfăţişarea eretică a creştinismului pare a 
fi în Dalmaţia mai veche decât secolul al IV‐lea. În adevăr se ştie că Gnosticismul... a 
înflorit..., cu deosebire în secolul al II‐lea şi al III‐lea, decăzând repede în sec. IV” (V. 
Pârvan, op. cit. p. 41). Logica acestor texte duce la câteva consideraţiuni, expunem două 
din cele mai importante pentru cadrul temei: 1. o astfel de luptă “vilentă” nu se poate 
isca de la sine, ea are o vechime în care ortodoxia a fost bine consolidată şi temeinic 
însuşită, această vechime nu poate fi de ieri, de alaltăieri, ea trebuie să fi purtat în spate 
cel puţin un număr de ani care s’o fi coborît către ultimul deceniu al secolului II, dacă nu 
şi mai în jos; 2. Arius trăieşte între anii 256‐336; doctrina lui a fost condamnată (pentru 
prima oară) în Conciliul de la Niceea ţinut în anul 325, când Arius era în vieaţă, ‐ dar ideile 
sale, eretice, el le va fi formulat înainte de finele anului 300, când lupta împotriva 
eretismului lor a generat o luptă “violentă” împotriva lor, şi apoi o condamnare generală 
a acestora: dacă ar fi fost altfel, textul inscripţiei nu şi‐ar mai fi avut rostul, iar faptul 
trebuia să fie menţionat în inscripţie: logica aceasta spune că “inscripţia noastră trebuie 
să aparţină munaidecât”, nu secolului IV, ci sfârşitului de secol III. 

În privinţa vechimei Gnosticismului în ortodoxie, Pârvan are dreptate. Unde 
Pârvan greşeşte grav este în “chestiunea originilor naţiunii noastre”, cărora el le aşează 
ca temei “romanizarea”, un concept perimat, la modă cândva, şi încă, dar iluzoriu. Este 
destul să citez pe J. P. Mallory, în una din concluziile sale la monumentala lui operă A la 
recherche des Indo‐Européens, Janvier 1997, Edition du Seuil, iată această fermă şi 
irefragabilă concluzie, pusă la locul cuvenit, adică acolo unde vorbeşte despre desvoltarea 
“continuă a comunităţilor până la anul ‐4000”: “La phase ultime de cette evolution doit 
être cherchée sur les tells de Bulgarie meridionale (qui datent de la periode Karanovo VI), 
et au nord de ceux‐ci, dans la culture de Gumelniţa, la civilisation tardive de Vinča (et 
celles qui lui sont contemporaines dans le centre et l’ouest des Balkans), ainsi que dans la 
civilisation de Cucuteni‐Tripolye, située sur la frange occidentale de la region pontique. 
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C’est à cette dernière phase, qui date de 4500‐4000 avant J.‐C., que Ies archéologues font 
remonter les premières traces de contacts directs avec des populations pontico‐
caspiennes. Du reste, au millenaire suivant, les preuves de ces contacts prennent une 
telle ampleur qu’elles ont convaicu des archéologues, tels Vladimir Dumitrescu, Milutin 
Garasanin, Frano Prendi ou Henrietta Todorova, que des hommes venus du Pont avaient 
gagné massivement l’Europe du sud‐est, et qu’ils y avaient introduit Ies parlers indo‐
europeens” (J. P. Mallory, op. cit., p. 262; sublinierea îmi aparţine; pentru alte întemeieri 
şi detalii, Caşin Popescu, în Cine sunt Etrusci, cap. Introductio sub speciem, pp. 32‐67, şi, 
de acelaşi, v. Romanitatea Românilor ‐ un concept care nu corespunde adevărului istoric 
şi filologic, studiu publicat în “Al cincilea anotimp”, Oradea, vara 2000). Nu ca o 
atestaţiune, ci ca un diagnostic pus de un medic după îndelungi, atente şi serioase 
cercetări, pentru a‐l justifica, amintesc că Doctorul Nicolae Lupu, fără să‐şi fi arogat 
dreptul de istoric, stabileşte că limba dacă şi limba latină vulgară sunt una şi aceeaşi 
limbă, Dacii vorbind deci în Dacia latina (vulgară), cu multe veacuri înainte ca ea să fi fost 
“vorbită la Roma” (cf. Dr. Nicolae Lupu, Originea Românilor, I‐II, Bucureşti 1941, 1942). 
“Romanizarea este o idee plusculum quam distorsionată ce se încearcă de multă vreme a 
o trece de partea istoriei, vane vanităţi verbale ‐ vorbind despre ele, Horatius, ar fi spus, 
la propriu, sesquipedalia verba, adică vorbe de un picior şi jumătate, mutând, din a sa Ars 
poetica, în Epistulae 2, 102, 97, această noţiune. Este regretabil că mai toţi marii istorici 
români ‐speculând, absurd, lipsa de informare exactă a primilor cronicari români: “... 
Măcar că de la Râm ne tragem” (Gr. Ur., cca. 1590‐cca. 1646), “împărăţia Râmului... 
numele său trage de pe oraşul Roma” (M. Costin, 1633‐1691)‐ vorbesc chiar de o 
“romanizare a dacilor încă înainte de cucerirea romană” (v. Istoria României Compendiu, 
Ediţia a III‐a revăzută şi adăugită, sub redacţia: Acad. Prof. Univ. Ştefan Pascu, Bucureşti 
1974, p. 39), întărind‐o cu corelativul: “Aşa se explică cum, într’un răstimp relativ scurt, 
are loc romanizarea populaţiei autohtone: dacii îşi însuşesc cultura, obiceiurile, credinţele 
şi limba cuceritorilor” (ibid. p. 50). lată‐i pe Daci slăvindu‐l pe Aurelianus, ca zeu al lor, şi 
ridicându‐i, în Dacia, un templu similar celui de pe Campus Agripae, în Roma ‐ templu ce 
încă nu s’a găsit dar aşteaptă lopata care să dea peste el... Mai trist este însă că şi 
Părintele Dumitru Stăniloae semnează pentru “romanitate” şi afirmă că “după plecarea 
armatelor romane din Dacia şi apoi din Sudul Dunării”, Dacii, incluziv Thracii şi Bessii, 
“rămân vorbitori ai limbii romane” (Dumitru Stăniloae, Naţiune şi Creştinism, Bucureşti 
2003, p. 3). 

 
Adevărul istoric este altul: “după plecarea armatelor romane din Dacia şi apoi din 

Sudul Dunărei”, “adică după părăsirea Daciei”, pe tot acel întins cuprins, neamurile de 
Daci, stăpânitoare, acolo, revin la trăirea în frăţie, o caracteristică veche, a thracilor. Să le 
numim pe cele mai cunoscute şi mai importante. 

Kostobocii, în CIL III 14214: Coisstobocensis, aşezaţi în Nordul Transilvaniei, în 
Maramureş, şi în Carpaţii de unde izvorăşte Tisa /aceştia se găseau dincolo de teritoriul 
cucerit de Traian) şi coborau, ca printr’o învăluire, (pe lângă acel teritoriu), până la Sud de 
Pecica, pe Mureş, spre Banat; o ramură a lor se găsea şi în ţinutul Moldovei ocupând 
malurile Siretului până la Marea Neagră. Ultima ştire despre Coisstoboci o dă Cassius Dio 
71, 12, l (anul 171/72 p. Chr.). I‐am numit pe aceştia, întâi, pentru a mă grăbi să validez ca 



43 

 

adevăr istoric însemnarea filologului Alexandru Rosetti, din ale sale Călătorii şi portrete 
(Bucureşti 1977, p. 122), însemnare pe care o transcriu: “Sadoveanu a întreprins el însuşi 
cercetări la faţa locului, cutreierând în lung şi în lat întreg domeniul nord‐dunărean al 
graiurilor româneşti” întru cunoaşterea lor. El “arată că limba vorbită în regiunea Girişului 
Negru prezintă o serie de analogii cu graiurile din Moldova”: ‘Tot timpul cât am stat pe 
acele meleaguri ‐ne spune maestrul‐ m’am îndeletnicit să‐mi însemn vorbele speciale cu 
care urechea mea a fost din copilărie obişnuită pe Valea Bistriţei’. Consideraţiunile de 
mai sus aparţin filologului Alexandru Rosetti, de la care am împrumutat citatele, pentru a 
trece asupra lor autoritatea savantului.  

Lângă Coisstobocii din de‐a lungul Şiretului erau Carpii, ei se întindeau de la 
izvoarele Prutului, spre Sud, până la Marea Neagră; şi mai departe, tot spre Sud, până 
dincolo de Hârşova (Carsium) ‐în apropierea căreia cunoaştem una din reşedinţele lor 
importante, Vicus Carporum‐, în Dobrogea, unindu‐se cu Crobizii, cu Terizii şi cu Astai. La 
răsărit de Prut, Carpii se întindeau până la Nistru, şi peste (v. Alexandru Boldur, La 
Grande Thrace, Madrid 1980, p. 155, passim). În legătură cu Carpii de dincolo de Nistru, 
Iorga ne dă următoarele informaţii: “A Olbia, on trouve des noms barbares, thraces aussi, 
dans une synthèse compliquée... Là aussi un Sosias, fils de Karpos, rappelle par le nom de 
son père les Carpes des Carpathes...” (în op. cit., Les Synthèses, pp. 226‐227). 

Între Costoboci şi Carpi, în Transilvania (judeţul Alba) locuiau Dacii Montani, 
Albocensi. Aceştia se aflau în prima vechime în Albania caucaziană. Albocensii sunt una 
din cele cincisprezece populaţii conlocuitoare ale Daciei ‐în ordine, cea de a zecea‐, 
numite de Claudios Ptolemaios (trăieşte de la anul 100, până după anul 160) în al său 
Îndreptar geografic (III, 8, 3, prin Izvoare privind istoria României, I, Bucureşi 1964, pp. 
542‐543). “Les Albocensioi prennent leur nom de la localité *Alboca, non encore attesté”, 
crede profesorul de istorie de la Universitatea ‘A. I. Cuza’, din Iaşi, N. Gostar, şi propune 
pentru Albocensioi ‐ethnonym care ar fi fost scris greşit‐ lectura Napocensioi, aceştia din 
urmă fiind un trib care şi‐ar fi tras numele de la Napoca, localitate situată nu departe de 
locul unde Claudios Ptolemaios îi aşează pe Albocensi. Localitatea *Alboca ‐a cărei 
existenţă este admisă de N. Gostar‐ ar trebui căutată “quelque part dans la region du 
Banat” (Nicolae Gostar, La population de la Dacie avant la conquête romaine ‐Ptolemée, 
Geogr., III, 8, 3‐, în Le monde thrace, IIe Congrès International de Thracologie, Volume 
selectif, Ed. Nagard, Paris‐Roma‐Montreal‐Pelham N. Y. 1982, p. 254). 

*Alboca este Albac‐ul românesc din Munţii Apuseni (judeţul Turda), ‐odinioară, 
probabil, centrul important al Albocensilor‐, toponim luat după numele lor, ci nu invers, 
cum poate să creadă profesorul ieşean, în intenţia de a oferi un argument în plus 
conjecturei sale. Poziţia acestei aşezări, care, dincolo de ruinările şi spulberările a tot ceea 
ce s’a fost zidit acolo odinioară, a păstrat peste veacuri numele întemeietorilor ei, 
corespunde aproape cu exactitate amplasamentului indicat de Claudios Ptolemaios 
pentru Albocensi (asupra trecerii de la coordonatele lui Claudios Ptolemaios la 
coordonatele geografice reale, a se vedea Caşin Popescu, op. cit., p. 342 şi urm., şi, tot 
acolo, Harta XVII Dacia şi Moesia după Ptolemaeu, pp. 455‐456). C. Poghirc consideră 
Albac “un vilage de nos jours” (citat de N. Gostar, loc. cit., n. 38). Numele celor două râuri 
Albac, din regiunea locuită de Albocensi, sunt fie trecute sub tăcere, fie necunoscute 
profesorului Cicerone Poghirc; o afirmaţie în acelaşi sens despre hidronimul Albac ar fi 
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fost greu de apărat. De altfel, în aceeaşi munţi ai Bihorului, la cca. 25 km la Sud de Albac, 
pe Muntele Mare, se află oraşul Abrud, de la vechiul “Abruttus iarăşi nume bun getic” 
cum spunea Vasile Pârvan (Getica, p. 278; un Abrupolis, suveran thrac al Sapienilor, 
cunoscut către 190 a. Chr., ca “socius et amicus” al Romanilor, /acesta avea în stăpânirea 
lui celebrele mine din munţii Pangaion/, fiind alungat din domnie de Perseus, /regele 
Macedoniei între 179‐169 a. Chr./ devine, pentru repunerea lui în drepturi, pricină de 
război pentru Roma împotriva Macedoniei /Polybios XXII, 18, 2 şi urm./)‐, şi lângă Abrud, 
în judeţul Alba, curge râul Abrud. Coincidenţă? Nu! Aşezare şi râu, aflate în locuri 
apropiate, denumite cu acelaşi nume, sunt un obicei al lumii vechi thrace, slujind 
orientării. Aceste realităţi istorice explică limpede de ce azi, “studiindu‐se comparativ 
limba română şi limba albaneză”, s’au putut determina “unele particularităţi în comun 
din domeniul foneticii, morfologiei, sintaxei şi, mai ales, al vocabularului” (Alexandru 
Rosetti, Scurte consideraţiuni asupra formării limbii române, în Apulum, VII/I 1968, p. 
465); ele dau cuvenitul suport istoric afirmaţiei filologului român Alexandru Rosetti, care, 
rostindu‐se asupra elementelor comune ale limbilor română şi albaneză, care spune că 
ele “nu provin din una din aceste două limbi ..., ci se explică prin originea comună a 
acestor elemente în cele două limbi” (ibidem). [În trecăt, amintesc, aici, că Abrudul era 
bogat în mine de aur, acolo, în timpul lui Traian, s’a instituit un “collegium aurorum”; 
afluentul râului Abrud, care trece pe lângă oraşul Abrud, are în apa lui fărâme de aur 
nativ.] 

În teritoriul cucerit de Romani, în Transilvania, trăiau triburile Dacilor înfrăţite cu 
Carpii, unele din acestea au rămas în afara teritoriului cucerit, acestora li se ziceau, în acel 
timp, “Dacii liberi”. 

Pentru teritoriul Daciei, dincolo de Banatul în care locuiau Costobocii, între 
Carpaţi şi Dunăre, în Oltenia şi Muntenia, până la Întorsura Buzăului, şi mai departe, spre 
Răsărit, până la vărsarea Dunărei în Pont, şi pentru teritoriul dintre Dunăre şi Pont, ‐în 
Dobrogea‐, prima informaţie o dă Strabon, la locul unde vorbeşte despre Danubius, citez: 
“Ţinuturile de aci se află, în cea mai mare parte în stăpânirea dacilor” ‐ după care se 
aduce precizarea (implicată de corecţiunea: “în cea mai mare parte”): “Partea inferioară a 
fluviului până la Pont ‐ de‐a lungul căreia trăiesc geţii ‐, ei o numesc Istru. Dacii au aceeaşi 
limbă ca şi geţii” (Strabon, prin Izvoare..., VII, 3, 13 /C. 304 şi C. 3057). 

Pentru toate triburile de Daci şi de Geţi, denumirile lor sunt date de Claudios 
Ptolemaios, a le reda nu este nevoie, cetitorul doritor a le cunoaşte le găseşte în 
Geographia lui Claudios Ptolemaios, prin Izvoare..., pp. 242‐243: Acei Daci şi Geţi care şi‐
au însuşit credinţa în Christos sunt PĂRINŢII NEAMULUI ROMANESC: Teritoriul avut în 
averea şi lucrul lor din străbunicie este PĂMÂNT ROMANESC: întinderea lui este aceea 
doinită de Eminescu: “De la Nistru pân’ la Tisa”: O parte din acel pământ, aflat prin vremi 
de vitregie, când şi când, în stăpânire străină, a revenit la vatra lui mumă în urma 
“Războiului de întregire” 1916‐1918, ‐purtat de Români cu duşmanii lui, cei mai aprigi, 
aceia din învecinarea lui‐, un război încheiat prin pacea de la Versailles, semnată la 28 
Iunie 1919, între Franţa, aliaţii ei, şi Germania: Acea parte de pământ românesc adusă 
prin jertfe lângă Vetrele Părinteşti, întregindu‐le, a fost numită, în acel moment de 
entuziasm general: ROMÂNIA MARE: O BINECUVÂNTARE DIVINĂ! “Acolo”, la Versailles, 
scrie N. lorga, “s‐a proclamat, ca şi în actele internaţionale contemporane pentru Austria, 
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pentru Ungaria, necesitatea ca, în margeni care n‐au fost totdeauna trase exact, fiindcă 
nu se putea altfel, naţiile să se bucure de dreptul lor cel mai firesc. Şi pentru aceasta fie 
binecuvântat Versailles!” (N. lorga, Ultimele, “Neamul românesc”, anul XXXIV, nr. 227 din 
13 octombrie 1939, p. 1). Bun cunoscător al Istoriei, al drepturilor istorice imprescriptibile 
şi al realităţilor demogeografice, marele istoric Nicolae lorga, având de partea lui 
dreptatea şi realitatea, a putut afirma, privind prezentul şi trecutul realităţilor istorice din 
jurul Ţării noastre: “România este o ţară înconjurată de Români”. 

După 1940, bietul PĂMÂNT ROMANESC avea să îndure o nouă vitregie a 
vremurilor îngăduite a intra în mâini satanice scelerate; acele vremi durează încă: acele 
mâini răpitoare încă n’au putrezit: peste ele încă nu s’a aşezat praful ţărânei mistuitoare 
de oameni şi de vremi ale lor: încă este acoperitiă, ocult, lumina dreptăţii. 

 
 

* 
 
Comunităţile creştine au prins putere şi temei după anul 34, când, “în Scythia”, la 

Marea Neagră, în Dobrogea, a venit să propovăduiască Învăţătura Lui Isus, Apostolul 
Andrei. Această Învăţătură, părând a fi, din punct de vedere filosofico‐teologal, 
continuarea credinţei geto‐dacilor, altfel spus, o contopire firească, prin suprapunere 
istorică, cu duhul autohton geto‐dacic, ‐ o integrare în fiinţa istorică geto‐dacă în tocmai 
acea vreme de evoluare către realităţi mai bune şi mai precise, realităţi care să marcheze 
/ şi să pună / vieaţa cotidianului în legătură cu celestul şi cu universul ‐ Învăţătura Lui Isus 
a prins rădăcini trainice, perene şi s’a răspândit cu repeziciune în Dacia: o graţie divină 
dată urmaşilor imediaţi ai geto‐dacilor, Românii. Cu dreptate întărită istoric Ion Pachia 
Tatomirescu scrie: “Creştinismul Pelasgo‐Daco‐Thracic / Valahic, sau Dacoromânesc, 
Biserica ortodoxismului în Pelasgo‐Daco‐Thracia / Dacoromânia au obârşii apostolice, 
fundamentându‐se prin Sfântul Apostol Andrei între anii 34‐47 d. H. (aprox.) şi prin 
Sfântul Apostol Pavel între anii 53‐54 d. H. şi 57‐58 d. H.” (op. cit. p. 69). Ea va fi găsit 
acolo, deja înfiripate, bisericuţele “legendare”. 

Plauzibil pare a fi că activitatea de propovăduitor al Învăţăturei Lui Isus, depusă 
de episcopul moldovean despre care vorbeşte legenda, va fi pornit de pe lângă vechiul 
Tomis, unde pare a se fi aşezat “episcopul moldovean”, întărire a acestei presupuneri 
sunt evenimentele ulterioare de natură creştină semnalate istoric a fi avut loc la Tomis ‐ 
adaos acestora, prielnicia aşezării la coasta Pontului de unde se putea călători uşor către 
Decapoli. Aşa fiind, Istoria Românilor trebue căutată în legende, în tradiţii, în vechiul 
foclor al românilor, în zicale, în ghicitori şi proverbe, arar în cronici străine şi scrieri 
literare inspirate deschizătoare de orizonturi noi. 
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Anexă 
 
“Legendele sunt (într’un anume sens) arheologia istoriei, diferenţialele 

intermetafizice ale ştiinţei originilor” (Caşin Popescu, Legenda Argonauţilor fapt istoric, 
Freiburg 1989, Typographia, p. 213). André Piganiol, în Essai sur Ies origines de Rome, 
(Paris 1917, p. 5), afirmă, bine documentat: “l’accord souvent evident des legendes et de 
l’archéologie prouve que Ies hypercritiques n’ont pas le droit d’écarter de leur histoire la 
periode legendaire”, adică: “acordul (în mod) frecvent evident al legendelor şi al 
arheologiei dovedeşte că hipercriticii n’au dreptul să îndepărteze din istoria lor perioada 
legendară”. 

În acele timpuri de legendă s’au fost sădit la Români în sufletul intelectualului 
desăvârşit, în sufletul celui ce‐şi iubeşte aproapele, neamul şi ţara mai presus de orice 
sentimentul de trăire în veşnicie în preajma lui Dumnezeu. În acel atunci rădăcinile 
“frăţiei de cruce” s’au curăţit dând omenia specifică Românilor, ‐ tradiţie observată de 
Nicolae Iorga: “Joignons‐y la coutume de la fraternisation par la croix (frăţia de cruce), 
avec l’échange du sang, comme dans l’ancienne comunion scythe décrite par Hérodote; 
elle se rencontre aussi chez les Slaves, mais ceci n’impose pas une autre explication de 
son origine thrace” (op. cit., p. 180). 

A vorbi, “În reconstituirea procesului de formare a poporului român”, de 
“Componentele etnice ale poporului român” şi a afirma ca acestea sunt: “substratul etnic 
comun (cel daco‐geto‐moesic), întins pe ambele maluri ale Dunării; stratul roman, acelaşi 
pe amîndouă părţile Dunării; adstratul slav (slavii meridionali) comun şi el văii marelui 
fluviu” este mai mult decât o eroare de judecată, mai mult decât o absurditate, mai mult 
decât o aberaţie – este un asasinat al Istoriei comis în masă de argaţii satanei, nu‐i mai 
numim şi nu‐i mai comentăm, suntem însă obligaţi să spunem că citatele sunt după 
Istoria Românilor Compendiu, op. cit., pp. 67‐68, şi că adstratul slav, componentă etnică, 
a fost însuşit după C.C. Giurescu, Formarea poporului român, Ed. Scrisul Românesc, 
Craiova, 1973. 

Pentru meritul ce‐l are scriitorul american Milton G. Lehrer, autorul cărţii Ardealul 
pământ românesc, de a acuza făţiş de necinste profesională pe toţi istoricii care au scris 
împotriva continuităţii Dacilor, pe pământul Ţării lor, după părăsirea acelei părţi de 
teritoriu cucerit de Romani, cum şi pentru meritul ce îi revine lui Milton G. Lehrer de a se 
fi ostenit să noteze numele şi lucrările celor mai cunoscuţi istorici care au scris despre 
“problema continuităţii” ‐pro şi contra‐ redau lista întocmită de el, trecută în subsolul 
paginilor 6 şi 7 ale numitei cărţi. 

“Istorici, pseudo‐istorici, filologi, publicişti şi jurnalişti, unii de bună credinţă şi 
alţii de o patentă rea credinţă, unii în mod obiectiv şi alţii pătimaşi, au ţinut să‐şi spună 
cuvîntul în această delicată chestiune, depăşind de cele mai multe ori cadrul strict limitat 
al discuţiilor pur ştiinţifice pentru a intra în acel atît de extensibil al consideraţiilor 
politice.* 

*Continuitatea românilor în vatra lor strămoşească — Dacia — nu a fost 
contestată pînă la sfîrşitul secolului al XVIII‐lea. Dezvoltarea conştiinţei naţionale a 
românilor după Unirea ţărilor române, la 1600, sub Mihai Vodă Viteazul, afirmarea tot 
mai puternică a dorinţei lor de a se uni într‐un singur stat au alarmat cercurile reacţionare 
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din Imperiul Habsburgic care, temîndu‐se că vor pierde Transilvania, au început să 
conteste drepturile istorice ale românilor asupra vetrei lor străbune şi au născocit teoria 
părăsirii Daciei de către daco‐romani în secolul al III‐lea e.n., a formării poporului român 
undeva la sudul Dunării şi a imigrării sale la nordul Dunării, în secolele IX—XIII, în orice 
caz, după ce triburile maghiare ocupaseră Transilvania, pe care ar fi găsit‐o pustie. 
Inventatorii acestei teorii au fost: căpitanul în armata habsburgică — Franz Joseph Sulzer 
în lucrarea sa Geschichte des transalpinischen Daciens..., vol. I—III, Viena, 1781—1782 şi 
funcţionarul de la cancelaria aulică din Viena — Johann Christian Engel, născut la Lieser, 
prin lucrările sale: Fortsetzung der allgemeinen Welthistoire durch eine Gessellschaft von 
Gelehrten in Deutschland und England ausgeferigel, 5 vol., Halle; John lacob Gebaur, 
1797‐1804, Geschichte des Ungarischen Reiches, Viena, 1813; Geschichte des Unga‐
rischen Reichs und seiner Neberländer, Halle, 1804.  

Vezi şi Joseph Karl Eder, doctor în filozofie la Universitatea din Budapesta (1778), 
prin lucrările: Supplex Libellus Valachorum Transylvaniae iura tribus receptis Nationibus 
communia postliminie sibi adseri postulatium, cum notis historico‐criticis J.C.E., Cluj, 
1791; Observationes criticae et pragmaticae ad Historiam Transylvaniae sub regibus 
Arpadianae et mixtae propaginis, Sibiu, 1803: Erdélyország ismertetésének zsengéje, 
Cluj—Sibiu, 1796; Christiani Schesaei saxonis Transilvani Ruinae Pannonicae, Sibiu, 1797. 
Peste o jumătate de secol, geograful Robert Roesler a reluat această teorie şi a încercat 
să‐i dea o formă ştiinţifică, răstălmăcind o serie de date istorice şi lingvistice în lucrările 
sale: Das varrömische Dacien, Viena, 1864; Die Anfänge des Walachische Fürstenthums, 
Viena, 1867; Dacien und Romänen. Romänische Studien. Untersuchungen zur älteren 
Geschichte Romäniens, Leipzig, 1871. 

Deosebit de semnificativ este faptul că marile lexicoane ale vremii, inclusiv cele 
germane, nu au înregistrat teoria lui Roesler şi nici măcar pe autorul ei. Continuitatea 
poporului român în vatra sa străbună dacică a fost susţinută de‐a lungul timpului de 
către: Poggio Bracciolini, Disceptationes convivales, 1451; Enea Silvio Piccolomini (papa 
Pius al II‐lea), Historia rerum ubique gestarum locorumque descriptio, 1489; Antonius 
Bonfinius, Rerum Ungaricarum decades quatuor cum dimidia, Basileae, 1568, decad. III, 
lib. IX, p. 448 şi 538; I. lib. 1 şi II lib. 7; J. Vadianus, Epitome trium terrae partium, Asiae, 
Africae et Europae compendiarium locorum descriptione, continentes, Tiguri, 1534, p. 38; 
Johannes Lebel, De oppido Thalmus, 1542, ed. loannes Seivert, Cibinii, 1779, p. 11— 12; 
Antonio Maria Graziani (1537— 1611). De loanne Heraclide Despota, în E. Legrand, Deux 
vies de Jaques Basilicos, Paris, 1889, p. 169— 171; Johann Tröster, Das Alt‐und Neu‐
Teutsche Dacia. Das ist Neue Beschreibung des Landes Siebenbürgen, Nürnberg, 1666, p. 
323; M. Felmer, Kurzgefasste Historische Nachricht von der Wallachischen Völkerschaft 
überhaupt und derjenigen insonderheit der heut zu Tage in dem Kayserlichen Königlichen 
Erb ‐ Fürstenthum Siebenbürgen anzutreffen ist, în Archiv des Vereins für siebenbürgische 
Landeskunde, VII, 1867, p. 419; E. Gibbon, The History of the Decline and Fall of the 
Roman Empire, I, 1788, p 226 ; I. C. Schuller, Zur Frage über den Ursprung der Romänien 
und ihrer Sprache, Sibiu, 1855, p. 7; Paul Joseph Schafarik, Slavische Alterthümer, Leipzig, 
1844, p. 205 ; Josej Kemény. Uber des Entstehungszit der ungarischen Komitate, în 
„Magazin für Geschichte I, 1844, p. 231—232 ; A. de Gerando, La Transylvanie et ses 
habitants, Paris, 1845, p. 309; J. A. Vaillant, La Roumanie, I, 1844, p. 41—42; Amedée 
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Thierry, Histoire d’Attila, Paris, 1856, p. 32 ; E. A. Bielz, Handbuch der Landeskunde 
Siebenbürgens, Sibiu, 1857, p. 139— 143 ; Julius Jung, Die Anjänge der Romänen. Kritisch 
— ethnographische Studien, în „Zeitschrift fur Oesterreichischen Gymnasium”, 27, 1876, 
p. 92 ; Josef Ladislau Pič, Uber die Abstammung der Rumänen, Leipzig, 1880 ; A. Dopsch, 
Wirtschafliche und soziale Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung, Berlin, 1923; 
C. Tagliavini, Studi Romeni, 3, p. 115; K. Jaber, Die Rumänische Sprach — Atlas und 
Struktur des daco‐rumänischen Sprachgebites, în „Vox Romanica”, V, 1940, p. 73; Ernst 
Gamillscheg, Uber die Herkunft der Rumänen, Berlin, 1940 ; Gustav Kisch, Siebenbürgen 
im Lichte der Sprache, ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Karpathenländer, Leipzig, 
1926; F. Altheim, Die Soldatenkaiser, Frankfurt am Main, 1939, p. 201‐202 ; Gino Lupi, 
Intorno all’origine dei Romeni, in „Annuario de R. Liceo Ginnasio A. Manzoni”, 1931 — 
1932; Jaroslav Müller, Naši rumunsti sousede, Praha, 1932: R. W. Seton‐Watson, A History 
of the Roumanians from Roman times to the completion of Unity, Cambridge, 1934, p. 5‐6 
şi 9‐10; M. Besnier, Historie des Hongrois et de l Etat magyar, Paris, 1934 ; Marcel Emerit, 
Les derniers travaux des historiens roumains, în «Revue des études anciennes», 1939, p. 
57—64; Hans Koch, Die neue Propyläen ‐ Weltgeschichte. Berlin, 1940, p. 505; Mario 
Ruffini, Il problema della romanità nella Dacia Traiana. Studio storico‐filologico, Roma, 
1941, etc., etc.” 

 
Redau, întru acelaşi merit ce i se cuvine autorului volumului Ardealul pământ 

românesc, două din opiniile sale caracteristice, cu notele în referinţă, la rândul lor, şi ele 
caracteristice “problemei continuităţii”: 

“Continuitatea dacică. Adversarii continuităţii elementului românesc pe 
pământul fostei Dacii, recrutaţi în marea lor majoritate printre învăţaţii, şi mai cu seamă 
printre pseudo‐învăţaţii unguri, contestă desigur orice apropiere între populaţiile care au 
trăit odinioară în aceste regiuni şi locuitorii români de azi66. 

Într‐adevăr, orice fir, oricît de subţire ar fi el, care ar continua o tradiţie, un obicei, 
o particularitate, un rit, o credinţă, ar însemna falimentul jalnic al unui sistem creat „de 
toutes pièces” pentru a sprijini o idee politică. 

În cursul ultimului secol a apărut o uriaşă literatură ca caracter antiromânesc 
datorită scriitorilor unguri şi cîtorva cercetători germani. Sînt, e drept, cîteva opere — 
extrem de puţine la număr — care se menţin în cadrul obiectiv şi imparţial al discuţiei pur 
ştiinţifice. Dar, repetăm, ele sînt rare. Enorma lor majoritate, însă, sub aspectul exterior 
al unor preocupări obiective, sînt în realitate, pure lucrări de propagandă, cînd nu 
îmbracă caracterul şi mai tendenţios al pamfletului şovin67. 

66De la Hunfalvy Pal, care perorează dispreţuitor despre inexistenţa oricărei 
legături între daci, romani şi români, aceştia din urmă s‐ar fi format ca popor la sudul 
Dunării (Hunfalvi Pal, Ethnographie Ungarns übertragen von Prof. H. Schwicker, 
Budapest. 1877, p. 344 ; idem, Die Landesnamen Siebenbürgens in „Korespondenzblatt”, 
X, 1887, p. 8‐9) la Réthy şi Karàcsonyi care se străduiesc să împingă cît mai departe locul 
de origine al poporului român (Réthy Lászlò, Daco‐Romains ou Italo‐Roumains?, in 
„Revue d’Orient et de Hongrie”, Budapest, 1897, p. 4; Karàcsonyi Janos. Les Droits 
historique de la nation hongroise à l’integrité territoriale de son pays. Budapest. 1919; Cf. 
şi „Bulletin de l’Institut” X. 1923, p. 73—77) şi să‐i aducă pe români cît mai tîrziu posibil, 
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eventual chiar după 1526, curn susţine Karacsonyi (Ibid., Vezi şi A. Sacerdoţeanu, 
Consideraţii asupra istoriei românilor în evul mediu. Dovezile continuităţii şi drepturile 
românilor asupra teritoriilor lor actuale, Bucureşti, 1936, p. 131). 

67Surprins neplăcut de tonul dispreţuitor, jignitor folosit de unul dintre asemenea 
istorici, Hunfalvy Pal, la adresa poporului român, învăţatul Rudolf Bergner constata cu 
regret că Hunfalvy „nu mai vorbeşte ca om de ştiinţa, care se închină adevărului, ci ca un 
reprezentant al şovinismnlui unguresc (...) care înjoseşte ştiinţa în serviciul politicii şi al 
urii naţionale” (Rudolf Bergner, Siebenbürgen. Eine Dastellung des Landes und der Leute, 
Leipzig, 1884, p. 246). 
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