
Zodii în cumpãnã 3
ReSpice AdSpice ProSpice

 Toamna 2008  Istoria românilor  Tara si pãrintii  Un studiu de Casin Popescu  Fragment dintr-un volum în pregãtire la SCS AdSumus , ,, , ,
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Istoria Românilor începe, într’o luminã
potolitã de tainã, în anul 18, în timpul Lui
Isus, când învãþãtura Lui - Vestea cea bunã
- “a pãtruns în Dacia prin discipolii Thraco-
Daci din Decapolii” (v. Caºin Popescu,
ROMÂNII UN POPOR NÃSCUT CREª-
TIN, Oradea 2006), primul însuºitor deplin
al Vestei cea bunã fiind, dupã cum este spus
într’o legendã rãmasã pe pãmântul thraco-
dacilor din a-stânga Nistrului, un om, din
tagma preoþeascã a Dacilor, aflat în Tempul
de la Ierusalim în ziua în care Isus cuvânta
“Vestea cea bunã” celor prezenþi în Templu:
cãpetenii sacerdotale, învãþaþi, norod din
cele toate neamuri locuitoare în Ierusalim
sau poposite acolo ºi venite sã vadã ºi sã
asculte obiceiurile religioase din Templu:
adicã prezenþi în acel moment crucial
pentru spiritualitatea omenirei (determinant
aºezatã, prin vremi, “dupã legea cea ve-
che”), moment crucial prin care omul lua
absoluta cunoºtinþã despre sine, despre ori-
ginea sa divinã paradisiacã ºi despre condi-
þiile de salvare a lui din greul pãmântului pe
care fusese îndepãrtat ºi pãznicit cu iubire,
spre îndreptare - pentru neascultarea cuvin-
telor-poruncã-dumnezeiascã. (Pentru pã-
mântul stãpânit de Thraco-Daci, ca autoh-
toni, dincolo de Nistru, spre Rãsãrit, v.
Alexandru Boldur, LA GRANDE THRACE,
Madrid 1980; de reþinut cã acei Thraco-
Daci caucazo-carpato-danubieni au fost
“generatorul marilor culturi materiale,
iniþiale”, ibid. p. 155 ºi urm.).

Acel om, o legendã (moldo)ucrainianã
îl reþine ca “episcop Moldovean”, în inter-
pretare fireascã, pentru acele timpuri de le-
gendã, “episcop Dac”, pãtruns în tot cuge-
tul sãu ºi în tot sufletul sãu de învãþãtura
predicatã de Isus, se va fi întors în Dacia
cu râvna de a sluji, ca preot, rãspândirii
printre Daci a învãþãturii Lui Isus, “regele
nou nãscut al Iudeilor” (Matei 2, 2).

În anul 18 dupã Christos, în partea de
Sud a Dunãrei de Jos, de la gurile ei ºi Marea
Neagrã, în Dobrogea actualã, ºi mai jos de
ea, parte cunoscutã istoric sub numele de
Ripa Thraciae, stãpânea Rhascuporis III;
suzeranitatea sa asupra acestui teritoriu
numit de istoricii romani “Ripa Thraciae” a
fost recunoscutã în anul 12 p. Chr. de cãtre
Augustus, ca rãsplatã, (aºa spun unii isto-
rici romani, ºi cei de partea acestora) pen-
trucã Rhascuporis III l-a ajutat în campania
întreprinsã de Roma în Panonia în anul 6
p. Chr., - un act de recunoaºtere (zicem
noi, deºi, în anii 10-9 a. Chr., prietenul lui
Augustus, L. Vinicius, împreunã cu guver-
natorul Moesiei, au obþinut, împotriva da-
cilor, o micã victorie - cf. Mon. Ane. 30),
nu de atribuire, cum lasã sã se înþeleagã
unele scrieri romane, altfel spus, un act de
îngâmfare augustã, proprie învingãtorului

lui Antonius, dar ºi exilatorul lui Ovidius,
cel mai sãrbãtorit poet al Romei. Recunoaº-
terea acordatã de Augustus, lui Rhascuporis
III, asupra teritoriilor de la Marea Neagrã,
înglobate în Ripa Thraciae, are aspectul
unui interes pe care Augustus îl va fi avut,
ca Dacii sã garanteze vieaþa “celui mai iubit
ºi mai mare poet al Romei”, interes izvorît
din teama respectului. Rãzbunarea lui
Augustus a fost, însã, aºa de mare -se poate
zice nebuneascã-, încât, cãrþile lui Ovidius
au fost interzise publicului, cele aflate în
bibliotecile oficiale, publice, distruse. Ovi-
dius moare la Tomis în anul 18! În acel an
de eternã tãcere ºi împãcare între vieaþa ºi
sufletul avid-slãvitorul, totalul-închinãtorul
lui “Eros: stãpânul zeilor ºi oamenilor”, pe
aceleaºi meleaguri ale þãrmului mereu îm-
prospãtate pe coasta lor dinspre Soare-
Rãsare, de mereu neliniºtitele ape ale mãrii,
în tãcuta lor tainã, a început Istoria
Românilor:

“Vede’n capãt începutul
Cine ºtie sã le-nveþe”

(M. Eminescu, Glossã).
Urme autohtone scrise, despre acest

început, nu sunt, nu pentrucã Dacii nu ar
fi cunoscut scrisul -dovezi contrare, pe-
remptorii, au fost aduse de noi într’un
amplu studiu, intitulat Scrierea danubianã
neoliticã apãrut în CINE SUNT ETRUS-
CII, ediþia princeps în 1989, ediþia II-a,
Oradea 2005, pp. 135-252, format mare,
in-8°) în capitolele: Despre un alfabet dacic
(“diagnozat, cel dintâi, de Hasdeu în Istoria
criticã a României, Bucureºti 1875, vol. II,
pp. 23) ºi, Menþiuni ºi concluzii... (ibid.,
pp. 221-241),- ci, pentrucã, neam de Thraci,
Dacii considerau scrierea sacrã ºi o folo-
seau, excluziv, în relaþiile lor cu Zeii: aceasta
este explicaþia faptului, unic în istoria
scrisului ºi a evenimentelor istorice, rãmas
neînþeles în toatã adânca lui psihologie, -
iatã-l: Când Dacii ºi Regele Decebal, îm-
preunã cu aliaþii lor, au gãsit de cuviinþã sã
înºtiinþeze pe Traian (în vara anului 101)
de pericolul ce îl pândeºte dacã nu renunþã
la rãzboiul pornit de el împotriva Dacilor,
ei îi transmit acest mesaj, nu potrivit uzului,
pe un document scris pe un papirus, ci pe
pãlãria unei mari ciuperci; mai trebue ob-
servat, cã nu Decebal ºi Dacii lui sunt cei
care trimit acel mesaj, ci aliaþii lor (faptul
este cunoscut, pentru detalii ºi comentarii,
Caºin Popescu, op. cit. loc. cit. pp. 235 ºi
urm.). Acest fapt, unic, ca document în
relaþiile politice ºi diplomatice, obligã, logic,
la unele presupuneri: în primul rând, cã
scrierea pe pãlãria unei ciuperci, nu poate
fi un act gândit la repezealã, el implicã, dacã
nu o tradiþie, cel puþin o cunoaºtere prea-
labilã a posibilitãþii/certitudinei aplicãrii
scrierei pe pãlãria unei ciuperci ºi a pãstrãrii

ei exacte atâta timp cât pãlãria ciupercii
poate fi pãstratã, intactã; a crede cã un astfel
de mesaj, de importanþã capitalã pentru cei
ce îl trimet, ajunge, indemn, cui îi este
trimis, -suportul pe care îl scrii fiind
deformabil în timp ºi perisabil-, fãrã sã ai,
în materie, o experienþã prealabilã care sã
îþi asigure certitudinea indemnitãþii mesa-
jului, nu este, logic, cu putinþã; logic este
sã se presupunã cã Decebal ºi Dacii,
respectiv scriptorul, aveau acea experienþã;
aceasta înseamnã cã folosirea scrisului pe
pãlãrii de ciuperci, sau, de ce nu, pe feþele
unor alte plante, -pentrucã perisabile-
pentru comunicãri, de seamã, sau urgente,
va fi fost, între Daci, de la cãpetenie la
cãpetenie, un uz obiºnuit.

ªi dacã ºtiri din afarã, de asemenea, nu
sunt, este pentrucã propovãduirea nouei
credinþe se fãcea, din prudenþã, în tainã,
de la Dac la Dac, de la Get la Get, dar ºi
pentrucã, atunci când evenimentele care
marcau/indicau prezenþa învãþãturei Lui
Isus, oriunde, nu -numai pe pãmântul Da-
cilor, acestea erau ocolite, tãcute; unele ºtiri
însã aduse de cãtre unii din istoricii antici,
dacã se pot desface din þesãtura ce acoperã
unele din acele evenimente din istoria de
început a Creºtinismului -e. g. a pãtrunderii
ºi rãspândirii lui în Dacia primelor secole
dupã acel an 18-, se pot scoate la luminã
unele adevãruri nedesminþibile.

Dintr’o comunicare a Dr. Jean Þãranu,
“Un patrimoniu de împãrtãºit”, prezentatã
la Academia Oamenilor de ªtiinþã din
România, Filiala Americanã, aflãm cã
“Printre cãrþile ºi obiectele de valoare”
deþinute de “Asociaþia Românã din Canada”,
de “la Val-David, (la 76 km nord de
Montreal)”, existã o “mãrturie descoperitã
în arhivele Vaticanului privind... creº-
tinismul românesc bimilenar” (Jean Þãranu,
op. cit., în PROCEEDINGS OF THE
FIFTH MEETING, Comunicãrile celui de-
al cincilea miting, New York, February 16,
2002, American Institute for Writing
Research, p. 104). Din pãcate, acest docu-
ment ºi conþinutul lui, nu-l cunoaºtem când
scriem aceste rânduri.

În aceastã idee hermeneumaticã (her-
meneuma, atis = interpretare, explicaþie, cf.
Seneca, Controversiae 9, 3, 4), ºtirea data
de Eutropius: “Dacia a fost secãtuitã de
bãrbaþi”, -ºtire care a dat apã la moara lui
Rosler, ºi dã, încã, rãufãcãtorilor Istoriei-,
dacã este descusutã cu acele întrebãrilor:
de ce (numai) “de bãrbaþi”?, ºi nu ºi de
femei, ºi de copii, sau de bãtrâni? /rãs-
punsuri acestor întrebãri, pânã acum ne-
puse, nu s’au dat/ ar putea fi veridicã, numai
dacã se admite cã în acea vreme cãtre care
priveºte Eutropius, vreme de sfârºit a
secolului III, când Creºtinismul, în Dacia,

va fi cãpãtat o mare rãspândire -creºtinii,
este fapt ºtiut, nu erau oameni ai rãzboiului:
“... întoarce sabia ta la locul ei, cã toþi cei
ce iau sabia de sabie vor pieri” (Matei 26,
52), ºi, ca atare, nu puteau fi adunaþi, pentru
rãzboi, îndestui “bãrbaþi”: Când Eutropius
scrie “bãrbaþi”, el înþelege pe oamenii de
luptã /în aceastã privinþã nu poate fi nici un
dubiu/, ºi, aºa fiind, el nu pomeneºte nici
de femei, nici de copii, nici de bãtrâni, iar
dovezi cã în Dacia, în acel sfârºit de secol
III, Creºtinismul a pãtruns pe mai tot
cuprinsul ei de la Nord de Dunãre, ºi în
toatã Dobrogea dintre Dunãre ºi Marea
Pontului, sunt destule, suficiente, pentru a
putea spune, întãritor, cã acesta era un fapt
împlinit; ºi cã, în aceastã idee hermeneu-
maticã, ºtirea lui Eutropius: “Dacia a fost
secãtuitã de bãrbaþi”, întrucât se referã la
oficialitatea Statului Dac, este spuitoare a
unei situaþii oficiale. ªi dacã n’ar fi aºa,
aceastã ºtire n’ar putea fi catalogatã decât
ca o exagerare de felul antitetic: “infinitas
copias hominum”, afirmaþie ieºitã tot de sub
pana lui Eutropius, referitoare tot la Dacia
acelei aceleiaºi vremi.

Reiau, aici, remarca cu care istoricul
român Gh. Adamescu încheie referirea la
Aurelian ºi pãrãsirea Daciei: “Aurelian...
neputând apãra Dacia lui Traian, o pãrãsi,
retrãgând legiunile ºi lãsând ca poporul cel
nou - Românii - sã se desvolte fãrã legãturã
cu imperiul” (în DICÞIONARUL ENCI-
CLOPEDIC ILUSTRAT “CARTEA RO-
MÂNEASCÃ”, Partea II-a, p. 1507). Aces-
te pagini de Istorie a “poporului cel nou -
Românii -”, nou cât numai Dacii ºi-au ºters
din credinþa lor pãgânismul henoteist ºi ºi-
au luminat sufletul prin Cuvântul Lui Isus,
sunt încã nescrise.

Una din acele dovezi de rãspândire a
Creºtinismului în toatã Dacia -ca sã amin-
tim 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”
consemnatã istoric, detailat, de Cassius Dio
sub 71, 81-10, 1: minunea de la Cotinum
vorbeºte despre existenþa unor creºtini
înrolaþi în armata romanã -Legiunea XII
Fulminata- trimisã în Panonia. Împãrat al
Romei, pe atunci, era Marcus Aurelius
Verus, iatã evenimentul descris de pana
istoricului Jaques Zeiller: “În timpul
campaniei lui Marc-Aurel împotriva
Quazilor, în 174 p. Chr., armata imperialã
a fost într’o zi pe punctul de a pieri de sete
într’o regiune pustie, în chiar momentul în
care duºmanii se pregãteau s’o atace;
soldaþii creºtini, care serveau într’un
detaºament al Legiunii XII Fulminata trimisã
în Panonia, au cãzut în genunchi ºi s’au
rugat. continuare în pagina 4
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