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Imediat a izbucnit o furtunã, care, adu-
când romanilor o apã nesperatã, ºi rãspân-
dind panicã printre barbari, salvã pe primii
de la moarte ºi îi ajutã sã învingã pe ai
doilea”. Aceasta se spune ºi într’o tradiþie
creºtinã, reprezentatã la origine de Apol-
linarius din Hierapolis, a cãrui povestire o
cunoaºtem de la Eusebios ºi de la Tertullian.
Iatã ce spune -în concluzie,- despre aceastã
minune, intratã în tradiþie, Jaques Ziller, care
îi analizeazã, critic, documentar, toate
elementele conþinutului ei: “Astfel, noi
n’avem motiv sã îndepãrtãm tradiþia for-
matã aproape imediat, dupã care creºtinii
au fost amestecaþi la un eveniment fericit
pentru armata romanã în timpul unuia din
rãzboaiele lui Marc-Aurel” (J. Zeiller, op.
cit. p. 42 ºi p. 44). Faptul înrolãrii acelor
creºtini -probabil ai locurilor- se datoreazã
influenþei convingãtoare a soþiei împãratului
Marcus Aurelius, Annia Galeria Faustina
Augusta /ea l-a însoþit pe împãrat în acea
campanie dusã împotriva Quazilor/, fapt
pentru care Faustina a fost numitã /ridicatã
la rangul de mater castrorum ºi sãrbãtoritã
fastuos (Cass. Dio, 71, 10, 5; RIC 3, 346-
350); aceastã ºtire a fost retranscrisã, dupã
Cassius Dio, de cãtre Xiphilinos, cãlugãr,
nepot al Patriarhului din Constantinopol, cu
acelaºi nume (Xiphilinos) /1064-75/, care,
la cererea împãratului Michael Dukas /
1071-1078/ a fãcut un extras /Epitom/ din
istoria Romei dintre anii 68 a. Chr. ºi 229
p. Chr.; un loc deosebit în acest Epitom îl
ocupã “minunea ploii” din timpul rãzboiului
cu Quazii, aºezat de Xiphilius în anul 171
(în volumul 71, 9). Dupã acea minune,
Roma, prin senatul ei, a hotãrît încetarea
prigonirii creºtinilor.

Unii istorici antici spun cã Dacii Cotini
din Panonia sunt cei dintâi pãgâni care au
dat, pe pãmânturile lor, Creºtinismului, /
cãtre mijlocul secolului III/ pe martirii
Demetrios, Quirinus Sancti IV Coronati: în
legãturã cu numele acestui Quirinus, douã
menþiuni: l, în limba latinã, coronatus, este
participiul de la coronare, semnificaþia
creºtinã a lui “coronati”, este: “a acorda
recompensa cerului”, aceasta o ºtim de la
Caecilius Firmanus Lactantius, (apologist
al Creºtinismului, la începutul secolului 4),
din Epitome divinarum institutionum 24
(29) 11; 2, precizarea nu este o ordine de
familie, ci de rang, -probabil de cãpetenie,
la început, sanctus, având semnificaþii de:
“rege, preot”, oameni dotaþi cu “puteri
zeieºti”-, primii trei Quirinus nefiind prinºi
de istorie, fapt explicabil, aceºtia fiind
pãgâni, -din neamul Dacilor creºtinaþi-, nu
Romani.

Din acel an 18, - de când începe Istoria
Românilor -, Dac cu Dac, Get cu Get,
înþelegând Învãþãtura lui Isus, pãrãsesc
credinþa lor pãgânã ce avea în urma ei
tradiþii de cel puþin 15 secole înainte de
Christos (Vasile Pârvan, GETICA), ºi cred
în Cuvântul Lui: “Cine dar se aflã în
Christos este o fãpturã nouã. Ce era vechi
a trecut, ceva nou a luat acum fiinþã” spune
Sfântul Apostol Pavel în a doua scrisoare
cãtre Corinteni (II Cor. 5, 17-18). Lãsându-
se de henoteism, îmbrãþiºând credinþa în
Isus-Dumnezeu, Geþii ºi Dacii au devenit
“fãpturi noi,”, “ce era vechi a trecut, ceva
nou a luat”, atunci, “fiinþã”: Românii. Aºa

dar, istoria Dacilor, din punct de vedere
politic ºi religios, dupã anul 18, este istoria
dacilor pãgâni ºi creºtini, continuitatea
acestora este, în lumina adevãrului istoric
cunoscut azi, indeniabilã. Este ºtiut, Creº-
tinismul a fost prigonit, adepþii lui torturaþi
ºi omorâþi, în deosebi în împeriul roman ºi
în toate provinciile acestuia, deci ºi în Dacia.

În Dacia, o piedicã greu de înlãturat în
pãtrunderea Creºtinismului a fost însãºi
puterea statalã, aceasta nu era, organi-
zatoric -politic ºi militar-, deþinutã în
excluzivitate de ºeful statului, ea era îm-
pãrþitã, ca decizii ºi acþiuni, cu Marele Preot,
acesta avea sub ascultarea sa întreaga tagmã
a preoþilor: astfel statul Dac, în timpul
regelui Burebista, avea ca “vice-rege” pe
Marele Preot Deceneu, unificarea triburilor
din zonele carpatice, inter- ºi sub- carpatice,
Oltenia ºi Câmpia Munteanã, Moldova etc.
se datoreazã, în mare parte, accepþiunii ºi
acþiunii Marelui Preot Deceneu; dupã
suprimarea brutalã a lui Burebista -su-
primare, în care mâna instigatoare ºi vi-
cleanã a Romei va fi jucat, în condiþiile
acelea în care Roma se temea de Daci, rolul
de seamã; Rege rãmâne Deceneu, cumu-
lând ºi autoritatea religioasã de Mare Preot:
rex et pontifex; ca ºi urmaºul acestuia, Co-
mosicus. Se poate afirma, deci, pãtrunderea
Creºtinismului în Dacia era supraveghiatã
ºi cenzuratã de Marele Preot, ajutoarele lui,
destul de vigilente, suficiente ºi interesate,
o constituiau preoþii, chiar dacã, numeric,
aceºtia nu vor fi fost foarte mulþi, ei erau
rãspândiþi pe întreg teritoriul dacilor, faptul
este dovedit arheologic, prin prezenþa pe
acest teritoriu a multelor sanctuare dedicate
zeului lor, ca exemplu, cele de la Sarmize-
getusa care erau cele mai mari ºi mai multe,
comparativ cu cele descoperite la Ocniþa
(fost sat în judeþul Râmnicul Vâlcea), cari,
deºi mai puþine, aveau însã forme deosebite
ºi de mare grandoare; despre sanctuarele
Dacilor -atât de impresionante ºi de
deosebite vor fi fost ele- vorbeºte ºi pãrintele
istoriei, Herodot, care, cãlãtorind în Dacia,
le-a cunoscut ºi le-a descris: ele constituiau
semne ale unei puternice credinþe, dar ºi
ale unei puternice tagme preoþeºti, bine în-
chegatã ºi bine organizatã.

Totuºi, de la anul  18  ºi pânã în 106,
anul sinuciderii lui Decebal, ºi anul cuceririi
unor pãrþi din Dacia de cãtre Traian,   comu-
nitãþile creºtine creºteau ºi se înmulþeau,
membrii lor bucurându-se de îngãduinþa
preoþilor daci, atunci când aceºtia au con-
statat cã noua credinþã, în înþelegerea lor,
era puþin diferitã de cea a lor, ºi de loc rãu-
fãcãtoare acesteia, ci dimpotrivã.

Prigonirea creºtinilor în Dacia prinde
putere ºi mare ameninþare, de vieaþã ºi de
moarte, dupã anul  106, în timpul lui Traian.
Fire bãnuicioasã ºi prudentã, rãzbunãtoare
ºi sângeroasã, plinã de  cruzime ºi cãutã-
toare de glorie acest Traian nu s’a sfiit sã
cearã lui  Caius Plinius Caecilius Secundus
sã-l informeze, confidenþal, asupra creºti-
nilor din Dacia ºi a locurilor unde se aflau,
pentru a-i putea distruge.

Pentru istoria creºtinismului, ºi pentru
Istoria Românilor acest fapt are o mare
însemnãtate: nu îþi e teamã de cineva care
nu are, ºi nici nu deþine, vreo oarecare
putere; de sigur, Traian fusese avertizat cã

pentru siguranþa romanilor instituiþi în paza
ºi administraþia Daciei, un pericol ar putea
veni ºi din partea comunitãþilor dace
creºtine, acestea putând acþiona, la maximã
nevoie, din locurile lor tãinuite: acest
pericol, ºi aceastã teamã stau la baza faptului
cã Traian a cerut tuturor ocupanþilor din
Dacia sã facã referate imformative asupra
Dacilor creºtini ºi asupra locurilor unde
aceºtia se aflau, în mod deosebit, cerându-
i (în scris!) nepotului marelui istoric roman,
Plinius cel Bãtrân, Pliniu cel Tânãr -autorul
unui Panegiric dedicat lui Traian în Sep-
tembrie (sau Octombrie) anul 100 (acel
Panegiric se va publica însã, din ordin
imperial, trei ani mai târziu, cu adãogiri
dictate, cum, clar, o dovedeºte pasajul care
se referã la o victorie a lui Traian împotriva
Dacilor); ºi dacã spusa lui Eutropius, cã
împãratul Traian a dat un decret prin care
îngãduia sã vinã în Dacia coloniºti “din toatã
lumea romanã” /“ex toto Orbe Romano”/
corespunde unui adevãr istoric, ºi cã
întradevãr aceia au venit (cf. Eutropius,
Breviarum ab urbe condita), este de
admis cã printre ei se vor fi gãsit ºi îndestui
creºtini, cari, de sigur, vor fi sporit numãrul
creºtinilor din comunitãþilor deja exiatente
în Dacia. Departe, deci, acest împãrat
Traian, de împãratul Marcus Aurelius care
în urma “minunei de la Cotinum” a trimis
Senatului o scrisoare prin care cerea înce-
tarea prigonirii creºtinilor (v. comentarii la
Jaques Zeiller, op. cit., pp. 42-45); de altfel,
Traian avea de apãrat în faþa Romei abo-
minabila faptã sãvârºitã de Nero prin în-
vinuirea creºtinilor de a fi dat foc Romei.

Aceste acte ale lui Traian dovedesc cã
încã din acele vremi de început de secol
II, Dacii creºtini erau, numeric, mulþi, te-
meinic organizaþi în comunitãþi creºtine,
considerate periculoase pentru Romani;
acele comunitãþi creºtine deveniserã o forþã
ameninþãtoare pentru Roma, de aceea
nevoia de prigonire sistematicã a creºtinilor
dintre graniþele Daciei controlate de Roma.

Aceasta reiese clar ºi doveditor din
prima scrisoare adresatã lui Traian de Pliniu
cel Tânãr (nepotul ºi fiul adoptiv al lui Pliniu
cel Bãtrân): deºi scrisã de un pãgân aceastã
scrisoare este o mãrturie emoþionantã ºi un
elogiu de viaþã ºi de dragoste fraternã. Puri-
tatea vieþii ºi dragostea de aproapele, au fost
gloria primilor creºtini. Aceastã “Scrisoare
lui Traian”, cum ºi schimbul de scrisori ce
i-au urmat acestui caz special de cognitio
extra ordinem (Traian) sunt documente pre-
þioase, mãrturisitoare despre existenþa
creºtinilor în Dacia, respectiv a Creºti-
nismului în Dacia, în secolul unu - ele sunt
ºi documente viu grãitoare pentru cunoaº-
terea timpului lui Traian (v. Epistolele 96
ºi 97, cuprinse în volumul 10, Plinius mi-
nor epistulae, editat de Durry). Ca fapt
important este de menþionat cã scrisorile ºi
rãspunsurile au fost dictate de Traian. ªi
tot ca fapt important pentru istoria Creº-
tinismului în imperiul roman, amintesc, aici,
cã Gallienus, împãrat între 253 ºi 268,
pãgân ºi el, a avut, faþã de creºtini, oameni
care îºi duc vieaþa, în toatã rigurozitatea,
conform Învãþãturei Lui Isus, o admiraþie
care îl scoate din ºirul comun al împãraþilor:
ºi el s’a luptat cu Dacii la Dunãre, ºi el, cu
armatele lui, a trebuit sã þinã piept, cu greu,

în Dacia rãsculatã, împotriva Carpilor (CIL
II 22: Dacicus maximus), dar n’a urmãrit
pe creºtini sã-i omoare, sã le distrugã co-
munitãþile cum a voit Traian (pentru relaþiile
lui Gallienus cu creºtinii, v. Eusebios, hist.
eccl. 7, 23).

De reþinut -o spunem în acest loc-,
faptul cã vãrul lui Domiþian, T. Flavius
Clemens, a fost executat, ºi soþia sa, Flavia
Domitilla exilatã, ambii ca adepþi ai creº-
tinismului (Cass. Dio. 67, 14, l ºi urm.; v.
ºi M. Serdi, LA PERSECUZIONE DI
DOMITIANUS, în “Riv. Stor. della chiesa
in Italia” 14, 1960, 1-26): aceasta era în
Italia la începutul anului 95! Noi presu-
punem cã trecerea la ceºtinism a celor doi:
Flavius Clemens ºi Flavia Domitilla, s’a fã-
cut sub influenþa bogãtaºului dac, din lumea
nobilã, T. F. Abascantus, adus de Domiþian,
ca sclav, la Roma, ºi apoi eliberat; acesta,
în anul morþii soþiei sale, Priscilla, petrecutã
în anul 95, i-a ridicat, pe Via Appia, un
impresionant monument funerar, de arhi-
tecturã dacã; tot el, a pus sã se constru-
iascã, la Roma, o baie publicã -o iniþiativã
creºtineascã- cunoscutã sub numele bali-
neum Abascanti, situatã în regiunea I. Dacã
este aºa, concluziile cã în Dacia Creºti-
nismul va fi avut o vechime care coboarã
spre prima perioadã a Creºtinismului
primitiv (deci, câteva decenii, sub anii 95),
ºi cã, independent de ceea ce noi credem,
noua religie se va fi rãspândit ºi în clasa
nobiliarã, cã nu va fi fost, cum adesea se
zice, “o religie excluziv a sãracilor”, ci o
credinþã a sufletelor curate, pure.

Din faptul, aparent fãrã altã importanþã
decât informarea asupra locurilor unde se
aflau comunitãþi creºtine, deducem un altul,
poate mai important, anume, cã, în Dacia,
nu a existat o colonizare organizatã, oricât
de micã ar fi fost acea organizare: într’un
timp în care creºtinii erau, în imperiul
roman (începând de la Nero), urmãriþi ºi
torturaþi, ea ar fi trebuit, fie sã controleze
ºi sã nu primeascã intrarea în Dacia a nici-
unui creºtin, fie sã-i fi urmãrit pânã la lo-
curile lor de aºezare, ºi, acolo, distruºi sau
siliþi sã abjure. Lipsa oricãrei organizãri a
colonizãrii aratã, 1: fie cã înstãpânirea ro-
manilor în Dacia nu era în mãsurã sã orga-
nizeze, în acea stare de pripã, o substanþialã
colonizare dictatã de necesitate (v. Eutro-
pius), fie cã Dacii, popor iubitor de libertate
ºi de pãmântul lor, nu fuseserã, în majo-
ritatea lor, aduºi sub ascultare, fapt, de
altfel, dovedit prin numeroasele rãzvrãtiri
ºi lupte -rãzboaie în toatã regula- izbucnite
dupã cucerirea unei pãrþi din Dacia, de cãtre
Romani: aceastã din urmã situaþie explicã
lipsa oricãrei organizãri a colonizãrii, ºi
apelul lui Traian la delatori. De aici decurge
o concluzie, de mare importanþã istoricã,
asupra cãreia nici un istoric nu s’a rostit:
Dacia a fost cuceritã militarmente de Tra-
ian, dar niciodatã ocupatã de Romani. Tra-
ian a permis colonizarea Daciei -urmãrind
prin aceasta o glorie personalã -, conºtient
fiind cã nu o poate organiza. El s’a bizuit
pe faptul cã bogãþiile Daciei fiind cunos-
cute, pe cât în imperiul roman ºi în toatã
lumea anticã, vor atrage destui interesaþi
sã rãspundã pozitiv decretului imperial.

“Dacia Felix”, este o denumire-gogoriþã
ce nu se întâlneºte în nici una din scrierile
niciunui istoric roman care a scris despre
Dacia acelui timp; de altfel, aceastã prea
gogonatã ºi gratuitã sintagmã a fost pãrãsitã,
în timpul din urmã, de înseºi autorii ei,
istorici români ºi moderni adepþi ai
“romanizãrii”.
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