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Pentru lichidarea unui
popor se începe prin a-i
altera, a-i ºterge memoria: îi
distrugi cãrþile, cultura,
religia, istoria ºi apoi vine
altcineva îi va scrie alte cãrþi
îi va da altã religie, altã
culturã îi va inventa o altã
istorie (de origine latinã ori
slavicã dupã momentul
politic). Între timp poporul
începe sã uite ceea ce este sau
ceea ce a fost, iar cei din jur
vor uita ºi mai repede: limba
nu va mai fi decît un simplu
element de folclor care, mai
devreme sau mai târziu, va
muri de moarte naturalã.
Noile forme istorice vor
aduce elemente ºi simboluri
noi de adoraþie care le vor
îndepãrta pe cele vechi. Din
vechiul start spiritual vor
rãmâne undeva la un etaj
inferior al cunoaºterii, numai
câteva cuvinte, expresii,
tradiþii, impresii, fragmente,
nume de localitãþi, munþi ºi
ape, fãrã un înþeles aparent.
Formele vechi care cândva,
au ocupat valenþa
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Istoria neºtiutã a românilor

NOI NU SUNTEM URMAªII ROMEI

Dr. Napoleon Sãvescu

(continuare)

5. Podul de piat
rã de pes
piatrã
pestt e
Dunãr
Dunãree
Podul de piatrã de peste Dunãre a
fost una din minunile antichitãþii;
romanii ni-l prezintã ca fiind o
realizare a lui Apollodor din Damasc,
idee preluatã ºi de unii dintre istoricii
noºtri. Existã unii care nu i-au crezut,
cum a fost domnul C. Iordache.25
Este ilogic ca o armatã care posedã
teritoriul doar de pe un mal al fluviului
Dunãrea (Istrul) sã reuºeascã sã
construiascã un pod de piatrã, al cãrui
al doilea capãt se afla pe teritoriul
inamic. Astãzi, cu toatã tehnica
modernã de care dispunem, se
considerã cã un pod de piatrã peste
Dunãre se poate construi într-o
perioadã de aproximativ 5-7 ani ... ori
istoricii susþin cã Traian l-a
construit la începutul celui de-al
doilea rãzboi cu dacii în doi ani?!...
Socotim imposibilã construirea întro perioadã atât de scurtã, de numai
doi ani, a unui pod de piatrã peste
Dunãre, în special când Traian era în
plinã
campanie
militarã,
contraatacurile lui Decebal
provocând mari pierderi invadatorilor
romani. Este ciudat cã nici un
itinerariu antic ºi nici un text epigrafic
nu ne vorbeºte de podul lui Traian
ºi nu a fost gãsit niciodatã vreun text
care sã vorbeascã de tehnica folositã
în construirea lui.
Deoarece comentariile De Bello
Dacico ale lui Traian sunt pierdute,
astãzi avem la dispoziþie numai Columna lui Traian, unde se vede clar

cã în anul 101 d. Hr., romanii treceau
Dunãrea pe un pod de vase. De ce
oare mândrul arhitect Apollodor din
Damasc, cãruia i se atribuie
construcþia podului ºi a Columnei lui
Traian, a uitat sã imortalizeze pe
Columnã o asemenea mare realizareun pod de piatrã peste Dunãre care
era chiar opera sa?!
Oare nu este mult mai verosimil
ca podul de peste Dunãre sã fi fost
construit de poporul care stãpânea
ambele maluri ale fluviului, popor
condus de cel despre care Strabon
scria: Burebista stãpâneºte tot
teritoriul de pe ambele maluri ale
Dunãrii, este temut de romani, ataca,
trecea fluviul când voia prin
Macedonia. Luat prin surprindere de
invazia romanilor, Decebal, un mare
strateg, încearcã sã opreascã
înaintarea romanilor, demolând partea
de lemn carosabilã a podului, restul
fiind incendiat, dupã cum aratã
bârnele arse de la faþa locului. Din
acest motiv, Traian ºi-a trecut trupele
în Dacia nu pe un pod de piatrã, ci pe
unul de vase, dupã cum chiar
Apollodor din Damasc aratã pe Columna lui Traian. Mai târziu, armata
romanã a refãcut vechiul pod de piatrã
al lui Burebista pentru a transporta
prada luatã de la populaþia dacicã, dar
cãrãmizile cu ºtampila legiunilor
romane gãsite pe acest loc nu
dovedesc cã ei au ºi construit podul!
În secolul al IV-lea d. Hr.,
Constantin cel Mare, dac de origine
nãscut la Niº, reconstruieºte podul de
la Drobeta, adaugã un castru cu patru

turnuri ºi un edificiu cu numeroase
încãperi.
Menþionãm cã într-o baladã
aromânã, Puntea din artã, se
vorbeºte de trei meºteri iscusiþi care
au construit un pod peste Dunãre ºi
care au lucrat la el ºase ani.

6. DIUR A PNEUS, supr
anumi
supranumi
anumitt ºi
...Dec
ebal
...Decebal
Din Zei de-am fi scoborâtori,
C-o moarte tot suntem datori;
Totuna e dac-ai murit
Flãcãu ori moº îngârbovit,
Dar nu-i totuna leu sã mori,
Ori câine-nlãnþuit.
George Coºbuc: Decebal
cãtre popor
În perioada secolului I d. Hr.,
spaþiul carpato-danubiano-pontic ne
apare ca o mare zonã de hãrþuire a
populaþiei autohtone tracice, care este
continuu prãdatã, furatã, împinsã,
lovitã, izbitã ºi jefuitã de popoarele
nou-venite care reuºesc sã se aºeze
ºi ... sã-ºi creeze propria istorie ºi
culturã, furând-o de la noi. Grecii
sosiþi în patru valuri din zona Esticã
a Mãrii Caspice (1900-1400 î. Hr.)
s-au aºezat liniºtiþi ºi sunt ºi ei acum
cuceriþi de... Romani... ºi vor sta sub
jugul acestora 500 de ani, mai mult
decât noi, dacii,... dar minune, ei
nu-ºi vor schimba limba, ci numai
noi, ºi nu în 500 de ani, ci în 100 ºi
ceva! Sã fie acest lucru adevãrat, ori
adevãrat e cã limba dacilor a fost aºa-zisã
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latinã prisca dupã cum ne spunea
Nicolae Densuºeanu, ºi, în felul ãsta,
ei, dacii, nu a mai trebuit sã înveþe o
nouã limbã ºi s-o uite pe a lor ?
În aceastã perioadã, în vara anului
87 d. Hr., împãratul roman Domitian
trimite, sub comanda lui Cornelius
Fuscus, trupe romane sã ocupe Dacia
de la nordul Dunãrii. Acesta trece pe
un pod de vase Dunãrea, la Tapae
(Porþile de Fier), dar este atacat de
daci, prin surprindere, ºi... învins.
Legiunea romanã a V-a Alaude este
complet nimicitã, iar generalul ei,
Cornelius Fuscus, ucis în luptã. Dar
cine a fost conducãtorul armatei
dacice? ... Numele lui, numele dacului
învingãtor, a fost consemnat numai
de Tacitus (din opera cãruia se va
inspira Orasius în secolul V d. Hr., ºi
Iordanus, sec. VI d. Hr.,) ... numele
lui era... DIURAPNEUS Cel Orfan, un
tarabostes din Sud-Vestul Daciei, care
a fost apoi divinizat, ca un semizeu,
de populaþia dacicã, supranumindu-l
DE-CEBALUS, Neam de Cal ori
Pe
Cal,
Cavaler,
ori
INOROGUL (Ducipalul) ºi cãruia
regele dac de atunci, DURAS, printr-un
gest nobil ºi inteligent, îi va ceda
tronul. Pe vasul funerar decoperit la
Grãdiºtea de Munte - Sarmi-seget-usa
(eu mã grãbesc sã curg - sanscritã) apar douã ºtampile cu inscripþia: DE
CEBALUS PERS CORILO, ce se
poate traduce Decebalus a plãtit
înãlþarea la cer... iar dacã îl citim în
oglindã Oliroc Srep Sula Beced:
Viteazul Cal s-a sinucis.
Dar inscripþia se mai poate citi ºi:
DE CEBALUL PRESCO RILO:
De neamul calului va pieri duºmanul
(Adrian Bucurescu, Dacia Secretã,
Ed. Arhetip, Bucureºti, 1998, p. 183).
Se pare cã acest blestem a circulat
printre Daci pânã la dispariþia
Imperiului Roman.
Goþii care se credeau urmaºii
2
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geþilor au avut un rege cu nume
predestinat, ALARIC, Inorogul,
nãscut în ... Dacia, care purta în
sufletul lui acest blestem, astfel cã la
începutul secolului V d. Hr., vizigoþii,
conduºi de Inorog, au pãrãsit Hemus
- Peninsula Balcanicã ºi au pãtruns
în Italia. Alaric cucereºte Roma la 24
August 410 d. Hr., distrugând-o pânã
în temelii, trecând-o prin foc ºi sabie
... Sã se fi îndeplinit astfel blestemul
lui De-Cebalus ?
Dacii s-au luptat sub stindardul
lupului, stindard tradiþional al tracilor:
capul de lup cu corpul de dragon;
Romanii au avut capitala, Roma,
întemeiatã ºi ea sub semnul
lupului... ºi dupã vechile legende, de
un raman, Enea-Strãlucitorul, plecat
din zona Oltinei (Oltina-Latina).
Dar ºi numele de Roma încã nu-ºi
are rezolvatã originea, provenienþa.
Anul înfiinþãrii Romei nu este sigur.
Nici numele ei nu este de la Romulus,
cum afirmã legenda pãstratã de la
istoricul Titus Livius: CONDITA
URBES, CONDITORIS NOMINE
APPELLETA, ci de la situaþia
oraºului, aºezat lângã o apã, RÂU
sau RUMON (cuvânt trac ori etrusc
echivalent pentru râu). Romulus nu
a putut fi întemeietorul ei, ci doar fiu
al oraºului de pe RÂU sau
RUMON, fiul Romei.
Întreaga legendã cu Romulus pare
a fi fost împrumutatã, spune Titus
Livius, mai degrabã din vechile
legende ale poporului pelasgic
(tracic), din care ºi ei se trãgeau. Aºa
cã, ei, dacii ºi romanii, vorbeau
aceeaºi limbã ºi, dacã vrem sã lãsãm
la o parte anii... nu este o ironie a
istoriei cã azi ei, romanii, se numesc
italieni, iar noi, tracii-pelasgi, români?
Dar sã revenim la viteazul
Diurapneus-Decebal; ca rege, reface
unitatea statalã a Daciei, întãreºte
armata ºi stabileºte legãturi de alianþã

cu popoarele vecine, formând noua
Confederaþie Dacicã, Dacia
încadrându-se între graniþele naturale
precizate ulterior de Ptolomeu, din
Carpaþi ºi pânã la Nistru (Tyros) ºi
de acolo la Dunãre. Neamurile getice
împrãºtiate în rãsãritul Moldovei pânã
dincolo de Bug, iazygii ºi roxalanii,
se vor alãtura ºi ei Confederaþiei
opuse Romei.
Din timpul lui Decebal dateazã
construcþiile grandioase de la
Sarmisegetusa, dacã nu chiar înainte
de el, incinta sacrã, discul solar de
andezit, sanctuarele patrulatere, cât
ºi atelierele metalurgice de la Grãdiºtea
Muncelului, capabilã sã producã un
fier cu o puritate de 99, 97% 26. În
acelaºi timp, la Roma, Domitianus
nemulþumeºte pe contemporanii sãi
prin politica de grandoare pe care
o duce: secãtuirea finanþelor,
propagarea despotismului, reprimarea
cruntã a creºtinismului.
La 18 septembrie 96 AD
Domitianus este asasinat de un libert,
iar în ziua urmãtoare armata ºi
conspiratorii îl vor proclama împãrat
pe bãtrânul senator MARCUS
COCCEIUS NERVA, care îl va adopta
ca fiu ºi asociat pe MARCUS
ULPIUS TRAIANUS la 29 octombrie
97 AD.
Traian,
dupã
învingerea
germanilor, supãrat pe dispreþul pe
care-l aveau dacii faþã de romani
(Pliniu cel Tânãr), hotãrãºte mãrirea
efectivelor militare din Moesia
inferioarã, construieºte castrul de la
Bãrbos-Galaþi,
consolideazã
fortificaþiile din oraºele pontice pânã
la Tyros (Nistru), dispune terminarea
ºoselei de la malul sudic al Dunãrii la
Cazane (inscripþia Tabula Traiana
confirmã aceasta). Dar adevãrata
cauzã a reizbucnirii rãzboiului cu
Dacia o constituie aurul pe care Dacia
îl stãpânea, reprezentând pentru
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Roma un El Dorado, o Californie
a antichitãþii.
Traian adãuga celor nouã legiuni
de la Dunãrea mijlocie ºi inferioarã,
alte patru, aduse din provinciile germane ºi alte douã create special cu
prilejul primului rãzboi dacic. La 25
martie 101, Împãratul Traian
pãrãseºte Roma, aºezându-se în
fruntea a 150.000 de soldaþi, ca sã
cucereascã... ce?... o þarã de
analfabeþi, fãrã limbã ºi culturã?... o
þarã cu foarte puþinã populaþie (cum
le place ungurilor sã spunã de noi)?
O þarã de agricultori fãrã o forþã
armatã? Dacã eram aºa de puþini, de
ce îi trebuia lui Traian 150.000 de
soldaþi?!... Dacã eram aºa de sãraci,
de ce veneau la noi?!...
În vara anului 101, legiunile
romane conduse de Traian debarcau
la Lederata (Rama) ºi se îndreptau
spre Acidava (Varadita). Decebal îi
lãsã sã pãtrundã pânã în Banat,
concentrându-ºi oastea în zona de la
Tapae-Bucova, unde Traian obþine o
modestã victorie. Totuºi, aceastã
victorie deschide romanilor drumul
spre Þara Haþegului, situatã în
apropierea nucleului dacic din Munþii
Suryanului (Surya - zeul soarelui la
vechii vedici). Datoritã diversiunii
fãcute de Decebal, care se aliazã cu
burii, bastornii ºi roxalanii trecând
Dunãrea ºi atacând aºezãrile romane
acum situate între Dunãre ºi Pontul
Euxin (Constanþa), Traian este silit sã-ºi
retragã o parte din legiunile din Dacia,
pentru a-i respinge pe daci ºi pe aliaþii
lor din sudul Dobrogei, unde mai
târziu, în 109, va ridica Monumentul
de la Adamclisi ºi Tropaeum Traiani.
Alþi istorici spun cã acesta a fost
ridicat de daci.
În primãvara anului 102, Traian
preia ofensiva, strãbate Muntenia prin
pasul Bran, învingându-l pe Decebal.
În urma pãcii încheiate, Decebal
4
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pierde Banatul, Þara Haþegului,
Oltenia, Sudul Munteniei ºi al
Moldovei. În decembrie 102, la
Roma, Traian primeºte numele de
DACICUS (învingãtor al dacilor).
Traian întãreºte linia Dunãrii cu
efective militare.
Între 103-105, cu ajutorul lui
Apolodor din Damasc (Siria),
reconstruieºte podul de piatrã de peste
Dunãre la Drobeta - Turnu Severin
(adevãratul constructor al podului
fiind Burebista). Apolodor din
Damasc era cel mai vestit arhitect al
timpului sãu; lui i s-a încredinþat mai
târziu construcþia Columnei lui Traian
(ciudat cã pe columnã a uitat sã-ºi
prezinte podul!). A scris ºi o carte
despre construcþia, ori mai corect
spus, reconstrucþia podului, care însã
s-a pierdut; cuprinsul ei pare sã-l fi
cunoscut DIO CASSIUS, care dã în
istoria sa o descriere amãnunþitã ºi
exactã a podului. Marile construcþii
de poduri au întotdeauna ceva
simbolic, aproape eroic, semnificând
tot atâtea mãrturii curajoase despre
perpetua silinþã umanã de a înlãtura
piedicile pe care natura le aºterne
adeseori în calea noastrã; menirea lor
este înlesnirea legãturilor de
comunicaþie sigure între un þãrm ºi
altul... Cât despre reconstrucþia
podului de cãtre Apolodor, aceasta a
însemnat înlesnirea jefuirii þãrii
noastre, a subjugãrii ºi sclaviei
poporului dac, a cotropirii în
proporþie de 14% a teritoriului Daciei,
cum încã spun unii dintre istoricii
noºtri, în scop civilizator!
Constantin cel Mare, dac nãscut în
satul Niº de la Sudul Dunãrii, va
reconstrui ºi el acest pod la aproape
200 de ani dupã retragerea trupelor
romane din Dacia. De ce îl va fi
reconstruit el dacã dupã retragerea
romanilor locurile au rãmas pustii,
goale, aºa cum susþin unii istorici?

ªi dacã înrobirea, înjosirea,
jefuirea le numesc dânºii proces
civilizator, de ce sã nu le spunem ºi
ruºilor tot... civilizatori pentru cã
ºi ei ne-au civilizat mai bine de 50
de ani, de am rãmas sãraci dupã atâta
civilizaþie... ori bunului prieten
Hitler ºi germanilor sãi, care, vãzând
cã nu vrem sã intrãm în rãzboi alãturi
de ei, ne-au civilizat împãrþind cu
generozitate trupul þãrii: Transilvania
la unguri, Bucovina ºi jumãtate din
Moldova la ruºi, Cadrilaterul la
bulgari.
Al doilea rãzboi al lui Traian
împotriva lui Decebal începe în vara
anului 105, când Traian soseºte la
Drobeta Turnu Severin. (Reamintim
cã între timp a avut loc o tentativã de
asasinat împotriva lui Traian, care
însã a eºuat. Ar fi schimbat oare
reuºita atentatului soarta noastrã de
azi ?... Am fi arãtat diferit ?... Am fi
vorbit o altã limbã?... Iatã întrebãri
ce rãmân fãrã rãspuns.) Sã revenim
deci la armatele romane, care,
doritoare nu de faimã, ci de aurul ºi
averile dacilor, înainteazã în trei
coloane:
- prima coloanã înainteazã pe
Valea Cernei (prin locurile unde
legendele tracice povesteau cã venea
tocmai din Nordul Egiptului, sã moarã
pasãrea PHOENIX; ea þinea în cioc cel
mai vechi însemn pelasgic, iar în
gheare, smirna; din cenuºa ei,
undeva în Munþii Cernei, pasãrea
Phoenix renãºtea). Aºadar, prima
coloanã romanã înainteazã prin Valea
Cernei, Þara Haþegului, ajunge la
cetãþile Costeºti, Blidaru ºi Piatra
Roºie, pe care le distruge.
- a doua coloanã urcã pe Valea
Jiului, pe la Castrul de la Bumbeºti,
pãtrunzând în Masivul Suryanul pe
la Baniþa.
- a treia coloanã, condusã de
Traian, se deplaseazã de la Drobeta
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la Sucidava ºi Romula, strãbate Valea
Oltului pânã la Castra Traiana
(Simbotin-Vâlcea), ajunge la Tiliºca,
apoi la Cãpâlna.
Restul coloanelor romane pornite
din Moesia inferioarã trec pe la Bran,
Bratocea, Oituz. Bãtãlia pentru
Sarmisegetuza Regia se dã la
începutul verii anului 106, cu
participarea legiunilor a II-a
ADRIUTIX, a IV-a FLAVIA FELIX
ºi a unui detaºament (vexillatio) din
Legiunea a VI-a FERRATA. Dacii
resping primul atac, dar sunt distruse
conductele de apã care aprovizionau
capitala Daciei. Cetatea este
incendiatã, sunt retezaþi toþi stâlpii
sanctuarelor în incinta sacrã, se
distruge întreaga fortificaþie.
Rãzboiul, însã, continuã. Prin trãdarea
lui Bacilis (confident al regelui dac),
romanii gãsesc în albia râului Sargesia
tezaurul lui Decebal (evaluat de
Jerome Carcopino la 165.500 kg de
aur ºi 331.000 kg de argint; vezi
Marcela Nica, Istoria Românilor, Ed.
Mondan, Bucureºti, 1994, p. 26) 27.
Ultima luptã cu oastea regelui dac are
loc la Porolissum (Moigrad).
Era adânc înrãdãcinat în firea
dacilor obiceiul de a nu se teme de
moarte. De aceea se spunea despre
ei cã plecau la luptã mai veseli decât
în oricare altã cãlãtorie. În retragerea
spre munþi, Decebal este urmãrit de
cavaleria romanã condusã de
decurionul Tiberius Claudius Maximus. Religia dacicã a lui Zalmoxes
admitea sinuciderea ca o ultimã
uºurare pentru cei prea greu loviþi de
nenorocire, ba chiar o înalþã ºi preamãreºte cu fãgãduinþe supranaturale.
Dacii care au ascultat ultima
cuvântare a lui Decebal se împrãºtie
ºi se sinucid. Numai nesupusul rege,
mai mare decât zeul sãu, nu-ºi cautã
uitarea în moarte, ci încearcã sã se
sustragã dinaintea romanilor, în
5
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speranþa mãreaþã cã va mai putea gãsi
încã, în strãfundurile munþilor sau în
codrii neumblaþi, mijlocul de a pregãti
reînceperea luptei ºi rãzbunarea. Dar
cavaleria romanã îl urmãreºte fãrã
rãgaz, este gata sã punã mâna pe el,
ºi atunci marele Decebal îºi împlineºte
destinul punându-ºi capãt zilelor.
Scena mãreaþã a morþii sale poate fi
regãsitã pe Columna lui Traian.
Am fost ºi eu la Sarmisegetusa,
la Gradiºtea Muncelului ºi ceea ce mi
s-a pãrut ciudat a fost lipsa de
rãmãºiþe arheologice ca: sãgeþi, sãbii,
vârfuri de lãnci etc. pe care ne-am fi
aºteptat sã fi rãmas sub pãmântul
colinelor cãlcate de vitezele legiuni
romane. Am gãsit o liniºte desãvârºitã
nu numai din punct de vedere al
dezinteresului arheologic ºi din punct
de vedere al lipsei fie ºi a unui vârf de
sãgeatã romanã care sã demonstreze
cã s-au dat lupte în acea zonã.
M-am aºteptat ca istoricii noºtri
sã scrie ceva mai mult despre
Decebal, fiica lui Dachia (?), fratele
lui Diegis, sora lui Sarmis, marele
preot Vezina ..dar ei scriu ºi scriu
numai despre vitejii de romani care
de fapt au pustiit, tâlhãrit, pârjolit,
robit, satele ºi cãtunele noastre dacice
impunându-ºi pacea romana.
Pânã acuma, despre rãzboiul
daco-roman avem doar patru surse :
Herodot, Jordanes, Dio Cassius ºi
Dion din Prusa, zis ºi Dio
Chrisostomus. Acesta din urmã, din
cauza lui Domitian, suferã ºi el, ca ºi
Ovidiu, pedeapsa surghiunului.
Aruncat afarã din Imperiul Roman,
el rãtãceºte ºi prin þãrile de la Dunãre,
prin anul 87 d. H. fiind martor ocular
al celor mai importante evenimente,
pregãtirea rãzboiului daco-roman. Se
pare cã a trecut ºi pe la Sarmisegetusa
ºi chiar cã l-a întâlnit pe Decebal.
Însemnãrile lui Orationes cuvântãri par însemnãri de reporter.
6
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Din pãcate, au ajuns pânã la noi doar
câteva fragmente. Chrisostomus a
fãcut o cãlãtorie lungã pe malul Istru
ºi în Þara Geþilor . El este mirat
de comportamentul deosebit de
civilizat al dacilor cum de mã rabdã,
când m-au vãzut, cum nu ºtiam sã
cãlãresc, nici arcaº priceput, nici
ostaº cu arme grele, nici aruncãtor
de lãnci sau pietre nu eram. Þara
dacilor i se pare lui Chrisostomus o
tabãrã ostãºeascã: acolo puteai vedea
pretutindeni sãbii, platoºe, lãnci, toate
pline de cai, arme ºi oameni înarmaþi.
Cu o realã admiraþie pentru daci, el,
Dio Chrisostomus, continuã: În
mijlocul atâtor oameni deosebiþi, eu
singur arãtam grozav de nepãsãtor,
un spectator foarte paºnic al
rãzboiului. Pãcat cã, cei interesaþi nu
încearcã sã-i gãseascã opera completã
a acestui om deosebit, contemporan
cu Decebal. Sunt convins cã undeva
el trebuie sã-i descrie pe daci, sã le
descrie obiceiurile, limba. Nu vã
surprinde cã atât Ovidiu, cât ºi Dio
Chrisostomul se simt confortabil
printre aceºti strãini? Ei nu sunt
deranjaþi de diferenþele de limbã.
Gândiþi-vã cã dumneavoastrã sunteþi
surghiunit în China, o þarã a cãrei

limbã, obiceiuri vã sunt complet
strãine . Dar aceºtia doi, Ovidiu
(care a scris ºi versuri în limba geþilor,
ºi asta în numai 4-5 ani de convieþuire
cu acestea), ºi Dio Chrisostomus se
plimbã ca la ei acasã, fãrã sã aibã
aparent nici o barierã de comunicare
cu dacii. Sã nu-l uitãm pe Puskin,
care, fiind exilat în Moldova/Basarabia,
a scris, cu patimã poezia (în limba
rusã) Blestemat oraº Chiºinãu,
poate tocmai din cauzã cã nu putea
sã comunice cu localnicii ºi se vedea
din toate punctele izolat.
Dar cum eu am reuºit sã gãsesc
pânã acum cãrþi uitate, autori ignoraþi,
care vorbeau acum 400-500 de ani
despre noi (geto-dacii) ºi istoria
noastrã (mã refer la Joannes Magnus
1554, Bonaventura Vulcanius 1597
30, Carolus Lundius 1687), cãrþi pe
care unele le-am cumpãrat, altele le-am
copiat, reuºind sã gãsesc traducãtori
pentru ele, mã întreb de ce cei care
sunt plãtiþi de poporul daco-român nu
au fãcut ºi nu fac aceastã muncã.
Am fost zdrobiþi, învinºi dar... nu
nimiciþi!
Ne putem mândri cu Decebal! Dar
cu Traian... Ce a avut el comun cu
noi?!... Vom vedea!
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Inspiratele zile ale ministrului culturii
în Þara Dacilor
Vladimir Brilinsky
În numãrul 4 al revistei noastre,
în reportajul Tristeþile Sarmisegetusei, deplângeam soarta vestitei
capitale a regilor daci. Trãgeam mai
multe semnale de alarmã referitoare
la unele aspecte care erau foarte
departe de normalitate. Betoanele
Suzanei Gâdea din Incinta Sacrã,
sutele de blocuri de andezit sau calcar ce zac aruncate aiurea, cisterna
de apã a Sarmisegetusei, loc de
relaxare pentru broaºte, monopolul
ªcolii Cluj asupra sãpãturilor ºi
cercetãrilor din Munþii Orãºtiei, toate
acestea au fost trecute la capitolul
negativ în respectivul articol. Iatã
însã cã nu numai noi am fost aceia
care am sesizat cã lucrurile nu pot
rãmâne aºa ºi cã va trebui sã se
întîmple ceva pentru intrarea în
normalitate.
Pânã acum cîteva zile, puþini
erau aceia care mai credeau în
schimbarea situaþiei din Munþii
Orãºtiei. Un destin parcã blestemat
condamnase la uitare ºi pãrãsire
ireversibilã inima Daciei. Haosul în
cercetare, lipsa banilor de
conservare ºi restaurare, drumurile
de acces spre cetãþi, devastate de
furiile rîului Grãdiºte devenite
practic un chin permanent,
banditismul cãutãtorilor de comori
care scurmau, distrugeau ºi furau,
fãrã milã ºi fãrã lege, toate acestea
constituiau o situaþie perenã fãrã nici
o razã de speranþã pentru a fi
rezolvatã.
LUMINIÞA DE LA CAPÃTUL TUNELULUI
Vizita ministrului culturii era
aºteptatã de mult. Se fãcuserã ºi în
8

alþi ani, ºi în alte legislaturi pregãtiri
pentru vizite ministeriale în zonã, dar
în cel mai fericit caz veneau doar
secretari de stat sau directori din
minister. Se fãceau planuri, se
promiteau fonduri, se ciocnea
tradiþionalul pahar de þuicã ºi cam
atât. De data asta însã, o adevãrata
armatã a însoþit fãrã ifose ºi
protocoale inutile ceea ce fãrã
exagerare se poate numi Descãlecatul Ministrului Rãzvan Theodorescu în Munþii Orãºtiei. Înaintea
vizitei, peste noapte au apãrut pe tot
traseul panouri cu harta regiunii,
indicatoare, ºi chiar coºuri de gunoi
acolo unde era cazul. Din fericire
pentru întreaga situaþie de-a dreptul
tragicã din zonã, nici deciziile ºi
promisiunile ministrului nu au avut
doar aerul protocolar, ele fiind lipsite
de menajamente atât în ceea ce
priveºte persoanele responsabile, cât
ºi în ceea ce priveºte rezolvarea
problemelor întâlnite. În judeþul cu
cea mai mare încãrcãturã istoricã
din þarã, cu densitatea cea mai mare
de monumente ºi obiecte de
patrimoniu, nici nu se puteau lua alte
decizii decât cele normale, pe care
le-am luat în aceste douã zile de
vizitã deosebit de utilã în judeþul
Hunedoara, ne declarã ministrul
Rãzvan Theodorescu la încheierea
vizitei sale, o vizitã care poate fi
numitã fãrã frica de a fi catalogaþi
ca stãpânitorii limbajului nostalgic de
lemn ca fiind una de lucru. Dupã
kilometri întregi parcurºi pe jos pe
cãrãri uneori anevoioase, unde chiar
ºi ziariºtii se plângeau de efort, dupã
alte sute de kilometri parcurºi în
zdruncinãturile maºinii pe drumuri

imposibile, concluziile ºi deciziile
ministrului nu putea fi decât
inspirate.
VIN BANII
Prima decizie pe care ministrul
a luat-o pãºind pe iarba
Sarmisegetusei a fost ca hidoasele
betoane ale epocii Ceauºescu, cele
care tronau fãrã rost, stricând
peisajul Incintei Sacre de peste un
sfert de secol, sã disparã. O decizie
salutarã ºi mult aºteptatã de cei care
simt cu adevãrat cã acel loc este
într-adevãr leagãnul poporului
român, o decizie pentru a cãrei
rezolvare trebuie sã se implice ºi
autoritãþile judeþene. Adversar dur
al lucrului fãcut de mântuialã ºi în
pripã, ministrul a dispus ca toate
restaurãrile sã se facã de acum sub
directa observaþie a specialiºtilor, ºi
nu la voia întâmplãrii. Mascarea
zidului de susþinere, existent,
reintroducerea în ansamblul incintei
a blocurilor de piatrã abandonate
zeci de ani prin pãdurile
Sarmisegetusei, conservarea ºi
restaurarea principalelor obiective
deja scoase la luminã au fost sarcini
pe care ministrul le-a impus celor
responsabili. Este posibil ca toate sã
se fi desfãºurat înainte, când se
trasau sarcini, se spunea: da, am
înþeles. Cel mare pleca, iar cei care
rãmâneau se priveau neputincioºi ºi
miraþi cu buzunarele goale, dacã
inspiratul ministru nu ar fi pus la
mezat pentru toate acestea 15
miliarde de lei. Aceºti bani cu
siguranþã nu vor rezolva problemele
existente în Munþii Orãºtiei, dar
începutul a fost fãcut. Dacã banii
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vor fi cheltuiþi cu folos ºi cu cap, iar
roadele se vor vedea aºa cum
trebuie, vor veni cu siguranþã ºi alte
fonduri care vor continua lucrul bine
început.
Dorind parcã sã repare gafa
fostului sãu coleg de guvern,
Leonard Cazan, cel care ºi-a scris
cu siguranþã numele cu litere negre
între demolatorii ºi duºmanii
Munþilor Orãºtiei tãind o finanþare
PHARE de ºase milioane de euro
pentru reabilitarea drumului de
acces, ministrul Theodorescu a
promis, de asemenea, accesarea de
fonduri pentru a rezolva cât se poate
de urgent aceastã problemã.
BISERICILE - O PROBLEMÃ
PRIORITARÃ
Ilustru critic de artã, actualul
ministru s-a oprit din goana maºinii
pentru a constata la faþa locului mai

multe nereguli ce i-au fost
semnalate în legãtura cu starea
bisericilor declarate monument
istoric ºi aflate în paraginã. La
Gurasada ºi la Leºnic, în douã astfel
de biserici vor fi trimise echipe de
restauratori care sã se implice direct în eliminarea igrasiei ºi
conservarea a ceea ce a mai rãmas
din picturile originale.
ULPIA TRAIANA - LA NEGOÞ
CU LOCALNICII
Ultima zi a vizitei a fost dedicatã
celor care se ocupã de cercetarea
capitalei romane. Aici, situaþia a fost
mai delicatã, iar fina duritate a
ministrului a fost mai pregnantã.
Sesizând importanþa siturilor
arheologice pe care ei îºi cultivã cele
necesare, localnicii, încet, dar sigur,
de la an la an, au ridicat preþul la
pãmântul care acopera aceste locuri,
nepermis de mult. Dacã în Munþii
Orãºtiei un hectar de teren
achiziþionat pentru cercetare istoricã
nu depãºeºte zece milioane de lei,
cei din Þara Haþegului sesizând
dorinþa ministerului de a achiziþiona
teren au fixat de la sine putere
preþuri ajungind pânã la 400 de
milioane de lei hectarul, rivalizând
astfel cu preþurile de la Roºia Montana. Numai cã de acum încolo
socoteala de acasã nu se va mai
potrivi cu cea din târg pentru cã
ministrul a fost ferm. Nu se vor mai
face achiziþii, nimeni nu trebuie luat
de fraier iar localnicilor le-a dorit sã
aibe recolte bogate în continuare pe
siturile capitalei romane. La un astfel
de ºantaj, nu poþi rãspunde altfel a
concluzionat ministrul Theodorescu.
Poate cea mai importantã ºi
spinoasã problemã a vizitei a fost
decizia salutarã a ministrului de a

elimina monopolul instituit artificial
al ªcolii Cluj asupra sãpãturilor ºi
cercetãrilor din cele douã capitale
de la Sarmisegetusa ºi Ulpia
Traiana. De câteva decenii bune de
la Daicoviciu încoace, a fost un
miracol ca pe cele douã ºantiere sã
punã piciorul alcineva decât cei
aparþinând vestitei ºi, ce-i drept,
recunoscutei ªcoli din Cluj. Dacã
profesorul Glodariu, cel care are în
parohie Munþii Orãºtiei, a fost mai
calm ºi mai resemnat la aflarea veºtii
cã în ºantierul sãu vor pãtrunde
cercetãtori de dincolo de Carpati, nu
acelaºi lucru s-a putut spune despre
preofesorul Ioan Piso de la Cluj, cel
care se ocupã de ani de zile prin
cercetãrile sale sã minimalizeze
civilizaþia dacilor, creând o imagine
falsã asupra presupusei romanizari
în Dacia. La gândul cã în treburile
sale se vor amesteca alþii parcã a
luat foc. În replici dure cu directorul
Institutului Naþional de Arheologie
chiar în faþa ministrului, el s-a strãduit
sã-ºi apere teritoriul pe care credea
cã este stãpân absolut, folosind
argumente penibile ºi puerile.
Decizia ministrului a fost la fel de
fermã: Vrei, nu vrei, de dincolo de
Carpaþi vor veni ºi alþi cercetãtori.
Nu este posibil ca noi sa
achiziþionam 16 hectare de teren ºi
sã fie cercetate doar trei pânã în
acest moment. Orgoliile trebuie
evitate ºi cercetarea trebuie sã
meargã înainte pentru cã într-un
viitor nu prea îndepãrtat, între Regia ºi Ulpia Traiana sã se creeze un
pod turistic fãrã egal în lume, a
concluzionat ministrul la încheierea
vizitei, o vizitã de-a dreptul istoricã
dacã promisiunile ministeriale vor
deveni cu adevãrat realitate.



9

DACIA
magazin

nr.6 iulie - august 2003

Interviu realizat cu Ministrul Culturii,
Domnul Academician Dr. Rãzvan Theodorescu

ASTÃZI AM DEMARAT PROGRAMUL
DE URGENÞÃ
CETÃÞILE DACICE
Vladimir Brilinsky
Domnule ministru, cum v-aþi
decis ca, dupã aproape trei
ani de mandat în fruntea
Ministerului Culturii, sã pãºiþi
în sfârºit pe iarba dacilor?
R.T. În aceastã zonã a cetãþilor
dacice din Munþii Orãºtiei existã o
lungã tradiþie de cercetare
arheologicã. Situaþia cu totul
particularã în care se aflã aceste
monumente istorice intrate în
patrimoniul cultural UNESCO ne
obligã la mult mai mult decât ceea
ce s-a fãcut pânã acum.



Ce a împiedicat, de fapt, ca
pînã acum sã nu se
întreprindã ceva în acest
sens?
R.T. Atât factori obiectivi care
þin de natura reliefului în care se aflã
cetãþile ºi de situaþia improprie în
care se aflã drumurile de acces, cât
ºi fatorii subiectivi. Pentru, cã orice
am spune, aceste situri arheologice
nu au beneficiat de toatã atenþia de
care aveau nevoie ºi, cu regret
trebuie sã o spun, nici din partea
ministerului nostru, nici din partea
autoritãþilor locale. Concluzionând,
am putea spune cã tot ceea ce s-a
întreprins pânã acum în zona
10

cetãþilor dacice reprezintã doar o
picãturã de apã într-un ocean
planetar.



ªi ce veþi întreprinde concret
în acest context?
R.T. Pot sã vã spun cã, începând
chiar de astãzi, am demarat
PROGRAMUL DE URGENÞÃ,
CETÃÞILE DACICE. ªi, mai
concret, întregul colectiv prezent
astãzi aici, format din specialiºti ai
ministerului, istorici ºi arheologi din
toatã þara, are sarcina de a propune
ºi de a gãsi soluþii pentru reabilitarea
descoperirilor anterioare, care mai
mult sau mai puþin au fost lasãte în
paraginã.



Care este durata acestui
program?
R.T. Aºa cum am spus el începe
astãzi ºi sper cã la sfârºitul
mandatului meu sã fie într-un stadiu
foarte avansat. ªi aceasta pentru cã,
dincolo de interesul naþional, avem
obligaþii internaþionale pe care, dacã
nu le onorãm, riscãm - ºi aici vreau
sã atrag atenþia asupra acestui lucru
- ca aceste monumente sã disparã
de pe lista patrimonilui UNESCO,

cel mai prestigios panteon de valori
al umanitãþii.



Cum veþi preîntâmpina acest
lucru?
R.T. În primul rând, vom întreþine
cât mai bine descoperirile fãcute
pânã acum. Apoi va trebui sã
analizãm foarte serios cãile de acces
spre cetãþi. Aici dorim sã refacem
vechiul drum al dacilor, pentru a
implini un vis mai vechi al nostru.
Apoi, reabilitarea drumului principal
pe toatã lungimea sa. Cu toate cã
aceasta nu cade în sarcina noastrã,
mã voi adresa colegului meu, dl.
Miron Mitrea, ºi împreunã vom introduce aceastã acþiune în
programul guvernamental, mai ales
cã nu sunt chestiuni complicate în
acest sens.



Credeþi cã a trebuit sã bateþi
drumul pânã la Sarmisegetusa
pentru a se lua în sfârºit
decizia ca betoanele lui
Ceauºescu sã disparã de
acolo?
R.T. Ei, aºa se întâmplã în
România în totdeauna. Eu sunt un
ministru pisãlog ºi urmãresc toate
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deciziile pe care le iau. Cum ºtiþi,
sunt pentru a treia oarã în doi ani în
acest judeþ. ªi îmi place sã las în
urmã programe aºa cum, la
Bucureºti, Ateneul, muzeele care se
fac reprezintã semnele vizibile ale
unui mandat. Aºa ºi aici se va simþi
cã am trecut. Nu uitaþi cã, dacã
Dumnezeu îngãduie cu sãnãtatea ºi
cu altele, împreunã cu alþi colegi din
guvern vom avea cel mai lung
mandat postdecembrist. Acest lucru
obligã ºi ne obligã mai mult decât
pe alþi dintre predecesorii mei. Categoric, aceste betoane nu aveau ce
cãuta acolo. Trebuie sã gãsim soluþii,
ºi cu siguranþã se vor gãsi, ºi încã
repede, pentru ca ele sã disparã. Pe
de altã parte, am sentimentul cã ºi
autoritãþile locale, cu care, de altfel
mã înþeleg foarte bine, sunt foarte
blânde ºi cumsecade, trebuie sã fie
dinamizate în aceastã direcþie, dacã
vreþi, sã fie mai agresive, ºi sã
înþeleagã cã înainte de toate cultura
înseamnã aceste monumente în HD.
Sigur, înseamnã ºi Muntele Gãina,
ºi alte sãrbãtori folclorice, înseamnã
ºi etnografie prezentã într-o mare
bogãþie aici, dar înainte de toate sunt
monumentele.



Am înþeles cã sunteþi gata sã
mediaþi un dialog între Muzeul
Naþional de Istorie ºi ªcoala
Cluj, care deþine vizibil
monopolul cerecetãrilor atât la

Ulpia Traiana, cât ºi la
Sarmisegetusa Regia. Care
credeþi cã va fi efectul acestei
decizii?
R.T. Acest dialog este deja iniþiat
ºi am promis cã, dacã se vor ivi
probleme, mã voi implica personal.
Am speranþa cã ele nu se vor ivi.
Concret vor începe sã aparã ºi
cercetãtori de la sud de Carpaþi,
dupã cum ºi cei de aici vor fi prezenþi
ºi în alte pãrþi dincolo de Carpaþi.
Începând cu anul acesta vor lucra
aici reprezentanþi ai Muzeului
Naþional de Istorie. Nu urmãrim
decât ca numãrul de cercetãtori sã
creascã semnificativ în aceste zone.
Noi, ministerul, am achiziþionat la
Ulpia 16 hectare de teren, pentru
cercetare ori cercetare s-a fãcut
doar pe 3 hectare. Iar acest lucru
este greu de admis. Nu se poate
lucra în continuare aºa. Trebuie sã
dãm mai multã atenþie acestui scop.
Sper cã lucrurile vor merge cum
trebuie.



Aþi luat astãzi o poziþie extrem
de fermã împotriva
localnicilor care deþin
pãmânturi în apropierea
siturilor arheologice ºi care
au ridicat preþurile în mod
nejustificat.
R.T. Bineînþeles cã a fost nevoie

de aºa ceva, dat fiind situaþia creatã.
Trebuie sã se înþeleagã cã nu suntem
fraierii nimãnui ºi dacã intenþionãm
sã achiziþionãm mai mult teren
pentru cercetare, asta nu înseamnã
cã suntem la cheremul cuiva. Este
greu de înþeles de ce la Luncani, la
Piatra Roºie, în general în Munþii
Orãºtiei, preþul pe hectar este de 1015 milioane de lei, iar la Ulpia
Traiana, se învârte pe la trei-patru
sute de milioane. Nu vom plãti categoric aceste preþuri. Iar cei care
deþin aceste terenuri sunt invitaþi sãºi cultive mai departe pãmântul, un
pãmânt care nici mãcar nu este
roditor.



În concluzie, domnule
ministru?
R.T. În concluzie, cred cã la
viitoarea mea vizitã în aceste locuri
vom vorbi cu totul altfel despre
starea în care se vor afla toate
aceste vestigii. În concluzie, în
judeþul cu cea mai mare încãrcãturã
patrimonialã din þarã, cu cele mai
multe situri istorice, un judeþ care
respirã a istorie, cred cã autoritãþile
locale va trebui sã se implice mai
mult în demararea ºi realizarea
acestor programe pe care le
inaugurãm astãzi ºi care nu pot fi
decât benefice pentru întreg judeþul.
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LA ÎNCHEIEREA CELUI DE-AL IV-LEA
CONGRES INTERNAÞIONAL DE DACOLOGIE

LA TÃRTÃRIA
S-A SCRIS ISTORIE

Al IV-lea Congres Internaþional de Dacologie a fost
închinat primului mesaj scris din istoria omenirii.
Bucurându-se de o participare de excepþie ºi de lucrãri
pe mãsurã, Congresul a culminat cu dezvelirea la
Tãrtãria, în judeþul Alba a primului monument din lume
închinat scrisului. În 1961, la Tãrtãria, Nicolae Vlasa
descoperea trei plãcuþe de ceramicã pe care era

inscripþionat ceea ce reputaþi specialiºti ai lumii au
denumit primul mesaj scris din istorie. Monumentul
ridicat într-un parteneriat solid dintre Fundaþia Dacia
Revival International, Prefectura judeþului Alba ºi
Consiliul Judeþean Hunedoara se bucurã de aprecieri
dintre cele mai elogioase din partea multor specialiºti
din þarã ºi din întreaga lume. Hera Magazin, o
prestigioasã publicaþie italianã, vorbeºte chiar despre
un eveniment excepþional, având în vedere cã este într-adevãr
vorba despre cea mai veche scriere cunoscutã.
Ceremonia dezvelirii monumentului a reunit la
Tãrtãria peste 5.000 de oameni veniþi de pe toate
meleagurile þãrii, din Spania, Italia, Moldova, SUA ºi
Elveþia. Imaginile vorbesc de la sine, iar spusele celor
care au participat exprimã ce altceva decât preþuirea
pe care unii o aratã pentru o istorie adevãratã ºi demnã
a poporului român.
13
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George Constantin Pãunescu
artizan al congreselor de dacologie

Semnificaþia monumentului de la Tãrtãria este unicã, iar
eu nu am ce sã spun decât cã sunt mândru cã trãiesc pe
aceste meleaguri binecuvântate. Cu atât mai mare este ºi
bucuria, ºi satisfacþia pe care le încerc participând la acest
eveniment de o importanþã ºi cu o rezonanþã deosebitã nu
numai pentru România, ci ºi pentru întreaga lume pentru cã,
cel puþin deocamdatã, aceastã scriere de pe plãcuþele de la

Tãrtãria este cea mai veche în lume. Aºa cum spunea
profesorul Marco Merlini, scrieri similare s-au mai descoperit
ºi în alte locuri, ceea ce denotã cã pe acest teritoriu a existat
o civilizaþie puternicã încã din cele mai vechi timpuri. ªi nu
pot sã cred cã un om care s-a nãscut ºi a crescut pe acest
teritoriu nu înþelege cã un eveniment de o asemenea
importanþã trebuie sãrbãtorit ºi apreciat în întreaga lume. Am
încercat sã fiu ºi eu de departe, alãturi de aceºti minunaþi
oameni pe care i-am întâlnit aici ºi care participã la acest
eveniment cu toatã dragostea, cu tot sufletul.
În concluzie, cred cã acest eveniment a tras ºi va trage în
continuare un semnal de alarmã pentru cei ce trebuie sã audã
cã trebuie fãcut ceva concret în aceastã direcþie. Nu numai
sub aspect financiar sau logistic, susþinând prin sistemul
legislativ acþiuni de o asemenea anvergurã, ci alegând o
direcþie bunã spre adevãr ºi realitate ºi nu spre minciunã.
Sunt fericit cã sunt astãzi aici, alãturi de aceºti oameni, ºi cã
pot sã-mi aduc contribuþia la îndeplinirea unui vis de veacuri
a poporului nostru, acela de a se recunoaºte ce au fost cu
adevarat civilizaþiile trecute, sã se recunoascã faptul cã nu
am fost barbari ºi în nici un caz venetici aciuiþi aici pe teritoriile
altor popoare. Suntem aici de mii de ani.
DR. GEORGE CONSTANTIN PÃUNESCU

Sufletul miºcãrii dacologice din România
Dr. Napoleon Sãvescu, director fondator al
Fundaþiei Dacia Revival, iniþiatorul ºi
principalul finanþator al monumentului de la
Tãrtãria.
Am dezvelit astãzi, aici la Tãrtãria, un monument
închinat primului mesaj scris din istoria omenirii. Sã ridici
un monument nu este o treabã uºoarã, ºi mai ales nu o
poþi face singur.
În jurul meu, ca de obicei, au fost anul acesta oameni
deosebiþi, care prin munca lor au fãcut posibilã
ceremonia de astãzi. Sã aduci un bloc de piatrã de la
sute de kilometri, sã întâmpini tot felul de greutãþi ºi
piedici ºi sã treci peste ele este un lucru lãudabil ºi, în
acelaºi timp, greu de fãcut.
Le mulþumesc tuturor acelora care au fost alãturi
de mine ºi de iniþiativa Fundaþiei Dacia Revival International în toate acþiunile care au precedat ceremonia
de astãzi. Fãrã ei nu s-ar fi realizat nimic ºi de aceea le
sunt recunoscãtor.
Dr. Napoleon Sãvescu
14
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Mã aflu astãzi aici în mijlocul
spaþiului carpato-danubian, pe
teritoriul cãruia cu 7.000 de ani
înainte de Christos a existat o foarte
înfloritoare civilizaþie. Acest spaþiu
se întinde pe teritoriul României, al
Moldovei, al pãrþii de nord a Greciei,
pânã în Serbia. Acest spaþiu putem
spune cu siguranþã cã a aparþinut
primei civilizaþii agricole din Europa.
În general, se cunoaºte ºi se
presupune a fi cel puþin la fel de
veche civilizaþia Tigrului ºi Eufratului,
ºi mai puþin despre aceastã civilizaþie
a vãii Dunãrii ºi aceasta pentru cã
aici nu s-au ridicat nici piramide, nici
temple, nici alte construcþii
megalitice. Aici, în schimb, se gãsesc
o mulþime de reprezentãri artistice
de mai mici dimensiuni
Iar acest spaþiu conþine fãrã,
discuþie mãrturii ale primului scris din
istoria omenirii. Aici, la Tãrtãria au
fost descoperite aceste tãbliþe care
suscitã atâtea controverse privind

Marco Merilni cel care a inspirat titulatura celui de-al IV-lea
congres Tãrtãria 2003 vorbind în faþa miilor de oameni
prezenþi la manifestare.
datarea lor. Dar mai important, cred
eu, este faptul cã în aceastã zonã,
în acest spaþiu, s-au descoperit mai
bine de 1.000 de obiecte de
ceramicã datate între secolele 8 ºi
6 înainte de Christos, obiecte pline
de inscripþii ºi care dovedesc faptul
cã Tãrtãria nu este o excepþie. Între
toate aceste reprezentãri, Tãrtãria

Problemele pe care dumneavoastrã le dezbateþi aici
ne intereseazã extrem de mult ºi, un om de culturã de
facturã liberalã, nu puteam sã iau o poziþie exclusivistã
aºa cum o fac unii istorici de la noi. Exclusivismul ºi
dogmatismul nu fac niciodatã apanajul nici culturii
adevãrate, nici ºtiinþei. Cel mai important dintre
subiectele dezbãtute la acest congres este acela al
originii scrisului. Omenirea a fost intens preocupatã de
originea limbii ºi a vorbirii, dar foarte puþini au fost aceia
care s-au ocupat de originea scrisului.
Dacã deschidem Enciclopedia Universalã, gãsim
originea scrisului la sumerieni. Descoperirea de la
Tãrtãria a avut însã darul de a tulbura apele ºi pe noi
antropologii în egalã mãsura. Aceste tãbliþe nu pot sã
însemne decât douã lucruri: fie cã sunt niºte simboluri
magice ºi acestea fiind cosiderate un început de scris,
fie sunt primele încercãri ale omului de a fixa gândirea
într-o formã permanentã, într-o formã scrisã. Aceasta
nu este o problemã naþionalã sau internaþionalã, este o
problemã de istorie a culturii universale ºi de aceea
cred cã aceastã mobilizare a opiniei publice trebuie
privitã sub aspectul urmãtor: Ce importanþã are pentru

este o probã solidã a celui mai vechi
scris din lume, iar acest monument
dezvelit astãzi va cosfinþi pentru mult
timp de-acum încolo locul unde au
fost descoperite aceste tãbliþe, locul
în care istoria a început sã fie scrisã.
PROFESOR MARCO
MERLINI

Academicianul Constantin BãlãceanuStolnici, prezenþã onorantã în prezidiul celui
de-al IV-lea Congres de Dacologie.
cultura omenirii existenþa acestor elemente care
sugereazã primele mãrturii ale momentului în care
omenirea a început sã-ºi exprime gândirea într-o formã
scrisã.
Academician dr. CONSTANTIN
BÃLÃCEANU STOLNICI
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Acolo unde acum 7000 de ani înainte se scria, acum
se cânta cu mândrie ºi speranþã
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Aplauze pentru
ºi i ist
o reuºitã istoricã, an
av. Ioan Rus
prefectul de Alba,
dr. Mihail Rudeanu,
preºedintele Consiliului
Judeþean Hunedoara
ºi dr. George Constantin
Pãunescu
Discursul unui adevãrat patriot
român aplaudat la scenã deschisã

Dr. George Constantin Pãunescu, ºi dr.
Mihail Rudeanu doi dintre artizanii
evenimentelor ce aduc luminã în
istoria neamului
16

Dr. Napoleon Sãvescu, acea inimã care bate puternic pentru
Renaºterea Daciei, vorbind deschis ºi sincer oaspeþilor de
la Tãrtãria despre istoria adevãratã a neamului
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Ing. Luminiþa Sava din New York ºi profesorul
Marco Merlini din Roma s-au alãturat localnicilor la
un moment istoric

Dr.Mihail
MihailRudeanu,
Rudeanu
Dr.
tãind panglica
inauguralã la Tãrtãria

Ioan Stupar, primarul comunei
Saliºtea, gazda desãvârºitã a
unei manifestãri ce va rãmâne
în istorie

Moment culminant la Tãrtãria, Ioan Rus, Ioan Stupar, Napoleon
Sãvescu, Mihail Rudeanu ºi George Constantin Pãunescu, dezvelesc
primul monument din lume dedicat primului mesaj scris din istoria
omenirii

Mii de oameni veniþi din toate colþurile þãrii ºi
ale lumii, martori ai unui eveniment de
excepþie

Primarul Orãºtiei, ing. Iosif Blaga, dacist de frunte,
prezent la Tãrtãria alãturi de dr. Napoleon Sãvescu
ºi de dr. George Constantin Pãunescu
17
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Mesaj de salut al Preºedintelui
Consiliului Judeþean Hunedoara
Vã rog sã primiþi mesajul de
salut al dacilor din judeþul Hunedoara,
aceia care trãiesc ºi astãzi un sentiment de uitare. Însã prin ceea ce
doctorul Sãvescu a început acum
patru ani în judeþul Hunedoara, acest
sentiment al uitãrii adevãratei istorii
dispare tot mai mult.
Avem sentimentul cã într-o
perioadã destul de lungã, istoricii au
fãcut în aºa fel ca noi sã privim
istoria cu mari semne de întrebare.
Cât adevãr ºi câtã falsitate existã în
redarea istoriei este greu de spus.
Cert este însã cã acum 7.000 de ani,
la Tãrtãria se scria ºi descoperirea
tãbliþelor de lut a consfinþit existenþa
pe aceste meleaguri a unei civilizaþii
milenare, o civilizaþie a scrisului care
precede cu douã mii de ani scrisul
sumerian considerat pânã la acestã
descoperire drept cel mai vechi din
istoria omenirii. Sunt mândru cã
sunt Hunedorean ºi trãiesc pe
meleagurile pe care fiecare colþiºor
respirã a istorie, pe meleagurile care
gãzduiesc cele mai evidente ºi
renumite mãrturii ale civilizaþiei
strãmoºilor noºtri daci. Ar fi bine sã
ºtiþi despre lupta pe care noi o
ducem cu cei care refuzã sã
recunoascã adevãrata noastrã
18

istorie. Numai pentru acest monument am avut multe dispute, unele
dintre ele dure, cu unii istorici
referitor la atestarea acestor tãbliþe.
Unii dintre ei le datau la 2.500, alþii
la 3.000 înainte de Cristos. ªi atunci
le-am spus cã, dacã tãbliþele ar fi
fost descoperite în altã þarã
indiferent care ar fi fost ea, le-ar fi
datat la 7000 sau 8000, pentru a-ºi
apãra descoperirea ºi a-ºi consolida
istoria neamului respectiv. ªi dacã

cei în cauzã nu doreau ca datarea
sã fie 5500 de ani înainte de Cristos
am hotãrât, de comun acord cu
domnul Sãvescu, sã amplasãm
monumentul în judeþul Hunedoara,
acolo unde ar fi fost cinstit cum se
cuvine. A fost salutatã intervenþia
ºi colaborarea prefectului de Alba,
domnul Ioan Rus, împreunã cu care
am reuºit sã aºezãm lucrurile pe un
fãgaº normal ºi astfel peste trei zile
vom asista împreunã la dezvelirea
acestui monument acolo unde îi este
locul, adicã la Tãrtãria. Stimaþi
participanþi la Congresul de
dacologie, în numele Consiliului
Judeþean Hunedoara, vã asigur de
întreaga noastrã disponibilitate în
ceea ce priveºte reaºezarea istoriei
noastre pe fãgaºul ei normal, ºi nu
cum este scrisã de unii pentru
interese de moment sau folositã ca
obiect de troc politic al diferitelor
conjuncturi. Trebuie sã avem o
coloanã vertebralã dreaptã, sã
privim adevãrul în faþã ºi sã fim
conºtienþi cã cei ce-ºi reneagã
înaintaºii îºi reneagã însãºi existenþa
lor.
MIHAIL RUDEANU



Cinstire monumentului de la Tãrtãria de
cãtre dr. Mihail Rudeanu
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Av. IOAN RUS
Prefectul judeþului
Alba

Evenimentul de astãzi reprezintã
o reparaþie moralã ºi istoricã la 42 de
ani de la excepþionala descoperire de
la Tartaria. Parteneriatul care astãzi
s-a concretizat prin dezvelirea acestui
monument este unul onorant pentru
noi ºi le mulþumim domnului Napoleon Sãvescu ºi domnului Mihail
Rudeanu pentru iniþiativele ºi sprijinul
acordat în realizarea acestei ctitorii.
Este onorantã, de asemenea, prezenþa
la Tãrtãria a domnului Marco Merlini
din Italia, un împãtimit al arheologiei
scrisului, o personalitate pe care
sperãm sã o întâlnim ºi cu alte ocazii
în mijlocul nostru. Îi mulþumim, de

asemenea, domnului George Constantin Pãunescu pentru iniþiativa ºi
sprijinul promis într-u realizarea aici,
la Tãrtãria, a unui muzeu, care dacã
va fi ridicat, îºi va câºtiga curând o
faimã internaþionalã. Adresãm tuturor
specialiºtilor istorici ºi arheologi
invitaþia de a-ºi abate atenþia mai
intens asupra acestor locuri care fac
fãrã tãgadã dovada unei înfloritoare
civilizaþii preistorice înaintate.

Av. IOAN RUS
Prefectul judeþului Alba

Ioan Stupar
Primarul comunei Sãliºte
Trebuie apreciat sincer interesul
manifestat de specialiºtii diferitelor
ramuri care s-au reunit la Congresul de
Dacologie din acest an ºi care au
manifestat un interes aºa de puternic
faþã de ceea ce înseamnã primul mesaj
scris din istoria omenirii. Un mare avocat
român a spus oamenii vin ºi trec,
pãmântul ºi þara rãmân.
Au trecut sute de generaþii peste

pãmânturile noastre binecuvântate. Dar
iatã cã la Tãrtãria noastrã, aici, peste
pãmântul pe care cãlcãm, prin tãbliþele
care s-au descoperit omenirea a fãcut
un mare pas într-u cunoaºterea
adevãratei istorii. Cei care au trãit aici
acum 7000 de ani au dorit sã, comunice
nu numai cu semenii lor ci ºi cu
posteritatea prin aceste mesaje incizate.
Trebuie sã se ºtie cã aceste tãbliþe nu

reprezintã o descoperire izolatã pe
teritoriul comunei noastre. Valoarea
celorlalte descoperiri din aceastã zonã
ne îndreptãþeºte sã credem, alãturi de
alþi specialiºti, cã aceste locuri au
reprezentat odinioarã prima reºedinþã
regalã din lume.

Ioan Stupar
Primarul comunei Sãliºte
19
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Oaspetele de onoare la Tãrtãria, dr.
George Constantin Pãunescu, susþinãtor
inimos ºi activ al dacismului
Podiumul oficial ºi oaspeþi de onoare la Tãrtãria

Tradiþie ºi continuitate acolo unde s-a inventat scrisul

Un roman veritabil, profesorul Marco
Merlini din Roma alãturi de un
veritabil pui de dac, la Tãrtãria
Un parteneriat judeþean pentru istorie, recunoscut
oficial. O diplomã de onoare este atribuitã
Prefectului de Alba Ioan Rus de cãtre Preºedintele
Consiliului Judeþean Hunedoara, Mihail Rudeanu

Fotoreportaj realizat de Alexandru Stan (Elveþia)
ºi Vladimir Brilinsky.
20
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DACIA MAGAZIN inaugureazã, începând din
acest numãr, o rubricã permanentã intitulatã

DACIA DE AZI

Dacia de Azi
Aºa cum revista în ansamblul ei, ca publicaþie a Societãþii
internaþionale Renaºterea Daciei, scruteazã dupã vestigiile
materiale ºi spirituale ale unei istorii pierdute pentru a o reda
contemporanilor, dorim ca aceastã rubricã sã oglindeascã
preocupãrile actuale ale românilor, urmaºi ai traco-getodacilor, pentru recucerirea locului la care þara ºi ei înºiºi au
dreptul în ansamblul popoarelor ºi civilizaþiilor Lumii. Vor fi
relevate luminile ºi umbrele unei perioade de tranziþie, cu

scopul încurajãrii acþiunilor temerare fructuoase, demne de
gloria vremilor apuse ºi îndreptãrii ori stârpirii moravurilor
care ne împiedicã sã aºezãm pe bune temeiuri progresul
democraþiei pe meleagurile moºtenite de la daci.
Deschidem rubrica cu un omagiu meritat adus unui
cutezãtor împãtimit de dragoste pentru adevãrul istoric, ca
legitimitate ºi suport pentru viitorul demn pe care-l clãdim.
Redacþia

UN ROMÂN PENTRU DACIA
Mai toate cuceririle Civilizaþiei
Umane, încorporate în complicatele
procese politice, economice ºi sociale
care ne guverneazã existenþa, sunt
puse la lucru de masele de
conformiºti-pragmatici, profesioniºti
reputaþi ori anonimi, fie ei intelectuali
sau simpli operatori, adevãraþi eroi
perfecþioniºti ai rutinei, sau cel mult
ai dezvoltãrilor creatoare limitate la
cadrul sistemului de care aparþin.
Fãrã de ei, Societatea Omeneascã n-ar
putea funcþiona. Marile descoperiri
ale Geniului Uman le datorãm însã
puþinilor neconformiºti, fiinþe
temerare, de cele mai multe ori
incomode, gata sã-ºi sacrifice liniºtea
ºi sã-ºi punã în pericol buna reputaþie,
confortul ºi agoniseala de o viaþã
pentru o idee. Fãrã ei, Progresul
Omenirii n-ar fi fost ºi n-ar fi posibil.
Am avut ºansa sã cunosc ºi sã
devin prieten cu un asemenea om  un
român  departe de þarã, la New York,
ºi sã-i observ de aproape  uneori fiind
eu însumi implicat  timp de peste opt
ani, multiplele faþete ale personalitãþii
ºi acþiunilor sale : Doctorul NAPOLEON SÃVESCU, reprezentant de
frunte al emigraþiei româneºti din
Statele Unite ºi al comunitãþii
româneºti
din
vasta
arie
metropolitanã a New York-ului, medic
reputat, proprietar al cunoscutei
clinici « Broadway Medical Office »
din Long Island City, New York ºi
preºedinte fondator al Societãþii
Medicale Româneºti din New York,
o organizaþie cu peste 400 de membri,

preºedinte fondator al Societãþii
Internaþionale Reînvierea Daciei,
director fondator al revistei DACIA
Magazin, care gãzduieºte în paginile
sale aceste rânduri.
Apariþia la începutul acestui an a
primului numãr al revistei DACIA
Magazin, publicaþie lunarã editatã
de Dacia Revival International Society, desfãºurarea în zilele de 19-20
iunie a celui de al 4-lea congres anual
de Dacologie cu tema Tãrtãria 2003
care, într-o bunã tradiþie stabilitã încã
de la primul congres (iunie 2000, vizitã
la Sanctuarele Dacice de la
Sarmisegetusa Regia; iulie 2001,
dezvelirea statuii regelui Burebista de
la Orãºtie; iulie 2002, dezvelirea
bustului eminentului dacolog Nicolae
Densuºianu, la Densuº) a continuat cu
ceremonia oficialã de dezvelire a
monumentului închinat tãbliþelor de
la Tãrtãria  celebre în mediile
ºtiinþifice academice din lumea
întreagã dar, ignorate la noi descoperite în Arealul dacic din
judeþul Alba în 1961, sunt dovezi ale
perseverenþei cu care d-l doctor Napoleon Sãvescu slujeºte un sublim
ideal  recuperarea istoriei pierdute
a unei strãvechi civilizaþii ancorate în
strãfundurile existenþei umanitãþii, ai
cãrei moºtenitori peste milenii suntem
noi, românii. Ideal care nu convine ºi
alimenteazã scepticismul cu þâfnã al
unor specialiºti autohtoni, cantonaþi
într-o viziune nãscutã  fãrã îndoialã
- din prestaþii documentare,
arheologice ºi academice remarcabile,

dar ºi din conjuncturi politice care ne-au
marcat existenþa ca naþiune în
ultimele veacuri.
De ce aceºtia nu vor sã facã minimum de efort pentru a se desprinde
pentru o clipã de aceastã viziune ºi a
ne privi trecutul ºi dintr-un alt unghi
decât cel inculcat atunci când accesul
la fondurile documentare universale
ne era limitat, iar mijloacele
tehnologice de investigare ºi
comunicare nu se puteau compara cu
cele de astãzi, mijloace pe care
doctorul Sãvescu le mânuieºte cu
dexteritate de om modern al erei
informaticii ? Dacã ar face-o, sunt
sigur cã ar privi cel puþin cu
bunãvoinþã eforturile cinstite ale celor
ce vor sã investigheze ºi alte piste
decât cele bãtãtorite de timp ºi de
mentalitãþi.
Avem totuºi o ºansã. Existenþa
printre noi - sau departe de noi, dar cu
gândul la Þarã - a românilor precum
doctorul Napoleon Sãvescu care nu
pregetã sã investigheze tot ceea ce
conºtiinþa Umanitãþii a înregistrat în
legãturã cu aceste meleaguri
binecuvântate, care au constituit din
vremuri imemoriale leagãnul unei
civilizaþii cu vocaþie universalã.
Vã mulþumim cã existaþi, domnule
doctor.
Ing. Niculae Spiroiu

Bucureºti, 24 iunie 2003.
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STATUTUL POLITICO-JURIDIC
AL INSULEI ªERPILOR
SAU CUM A DEVENIT INSULA ªERPILOR,
SMEINII OSTROV
În legendele mitologice, Insula
ºerpilor este menþionatã sub denumirea
de Leuce, care înseamnã, în limba greacã
veche, alba. Potrivit acestor legende, în
Insula Leuce, Achile  erou al aheilor 
ar fi avut un templu ºi alte edificii în
care locuiau preoþi.
Cert este cã germanul Kohler ºi rusul
Kritzki au descoperit, în secolul trecut,
rãmãºiþele acestui templu ºi alte vestigii
din insulã, specifice epocii numite
ciclopeanã, asemãnãtoare celor din
Thesalia ºi Tracia, piese care au fost,
ulterior, expuse în muzeele din þãrile lor.
În ceea ce priveºte apartenenþa
Insulei ºerpilor la români, Nicolae
Iorga în Istoria poporului român
menþioneazã, în acest context,
apartenenþa acesteia la Þara
Româneascã ºi, respectiv, Moldova în
secolele XIV-XV, argumentând aceastã
afirmaþie cu texte din cronici (ex:
titulatura lui Mircea cel Bãtrân,
legãturile lui ªtefan cel Mare cu
factoriile genoveze situate pe coastele
Mãrii Negre, folosirea Insulei ºerpilor
de oraºele-moldoveneºti pentru a
elibera din robie sute de tineri
genovezi ºi recuperarea avuþiilor
prãdate de turci la Caffa ºi, în fine,
chiar un cântec cãzãcesc în care se
spune cã Piotr Voivoda (Petru Rareº)
avea legãturi cu fraþii sãi de la Dunãre,
care stãpâneau bãlþile (Delta) ºi
Marea. (Datele menþionate au fost
selectate din multe alte dovezi cuprinse
în lucrarea sus-menþionatã, referitoare
la apartenenþa Insulei ºerpilor la
români.)
Insula ºerpilor este situatã în Marea
Neagrã în dreptul Deltei Dunãrii, la o
distanþã de circa 22 de mile (40 de km)
de þãrmul românesc, pe coordonatele de
45o1553 latitudine nord ºi 30o1441
longitudine esticã. Insula are o
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suprafaþã de 0,700 km2 ºi o circumferinþã
de 1.273 m, ºi o formã neregulatã. Este
formatã din gresii silicoase, dure, conglomerate ºi cuarþite, care îi dau un aspect stâncos, la care se adaugã o
vegetaþie de stepã ºi o florã sãracã.
Regimul juridic al Insulei ºerpilor a
urmat în decursul istoriei soarta gurilor
Dunãrii. Vom analiza în cele ce urmeazã
apartenenþa sa teritorialã ºi statutul sãu
în dependenþã cu cel al stãpânilor
braþelor fluviului Dunãrea.
a) Prin Tratatul de la Adrianopole
din 2-14 septembrie 1829, încheiat între
Rusia ºi Turcia, prima îºi asigurã
controlul asupra Dunãrii, modificând
frontiera dintre Basarabia ºi Dobrogea
de pe braþul Chilia (Canalul Oceacov),
fixatã prin Tratatul ruso-turc de la 1812,
de aceastã datã pe braþul Sfântu
Gheorghe (Art.3).
Deºi în textul tratatului nu se face
nici o referire directã la Insula ºerpilor,
ea este luatã în stãpânire de Rusia, care
construieºte în anul 1842 un far pentru
dirijarea navigaþiei pe Marea Neagrã.
b) Apartenenþa juridicã la un stat a
fost consemnatã pentru prima datã în
Protocolul încheiat la Paris, la 6 ianuarie
1857, între plenipotenþiarii puterilor care
au luat parte la încheierea Tratatului de
la Paris (1856), prin care s-a pus capãt
rãzboiului Crimeii. În acest protocol s-a
consemnat în ceea ce priveºte Insula
ºerpilor cã ea aparþine statului care
stãpâneºte Delta Dunãrii, respectiv
Turcia, care urma sã întreþinã pe insulã
un far pentru asigurarea navigaþiei
vaselor care treceau pe Dunãre spre
Portul Odessa.
c) În urma rãzboiului româno-rusoturc din 1877, Rusia a impus Turciei, prin
Tratatul de la San Stefano (19 februarie/
3 martie 1878), împotriva voinþei marilor
puteri europene ºi a României, ca, pentru

despãgubirile de rãzboi care se cifrau la
410 milioane de ruble, sã i se cedeze
sangeacul Tulcei, insulele Deltei
Dunãrii, precum ºi Insula ºerpilor, care
le schimba cu judeþele Cahul, Ismail ºi
Bolgrad, mãrginite prin talvegul Chiliei,
gura râului Starîi Stambul (Art.19, alin.ad, a).
d) Tratatul de la Berlin din 13 iulie
1878 confirma retrocedarea nordului
Basarabiei Rusiei, mãrginit la vest de
talvegul Prutului, la sud de talvegul
braþului Chilia ºi de vãrsarea Starîi
Stambulului. Insula Deltei Dunãrii, ca ºi
Insula ºerpilor ºi sangeacul Tulcea erau
reunite României, împreunã cu sudul
Dobrogei la est de Silistra pânã la sud
de Mangalia (Art.45 ºi 46. Anexa 1).
e) În urma ultimatumurilor sovietice
din 26 iunie ºi, respectiv 28 iunie 1940 ºi
a discuþiilor care au avut loc în cadrul
Comisiei Mixte pentru descrierea
frontierei pe Dunãre între delegaþiile
românã ºi sovieticã (septembrieoctombrie 1940), nu s-a fãcut nici o
referire la Insula ºerpilor. Practic se
revenea, în ceea ce priveºte frontiera
sudicã a Basarabiei, la prevederile
Tratatului de la Berlin din 1878, când
judeþele Cahul, Ismail ºi Bolgrad au fost
cedate de cãtre România Rusiei.
Potrivit dispoziþiilor articolului 1,
alineat 2, din Tratatul de pace între
România ºi Puterile Aliate ºi Asociate
semnat la Paris, la 10 februarie 1947,
frontiera sovieto-românã este astfel
fixatã în conformitate cu Acordul
sovieto-român din 28 iunie 1940 
Astfel, spre deosebire de tratatele
de la Versailles încheiate dupã primul
rãzboi mondial, care cuprindeau în ceea
ce priveºte România, ºi nu numai, o
descriere amãnunþitã a graniþelor.
Tratatul de pace de la Paris expedia
aceastã problemã prin trimitere la
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acordul sovieto-român din 28 iunie
1940, un tratat inexistent, în realitate
un ultimatum formulat pe baza Pactului
Ribbentrop-Molotov semnat la
Moscova în 1939.
La Conferinþa Pãcii de la Paris (29
iulie - 15 octombrie 1946), sovieticii au
prezentat, în contextul discuþiilor asupra
frontierei româneºti, o hartã tipãritã la
Moscova, la o scarã foarte micã,
1/1.500.000, care cuprinde ºi o serie de
inexactitãþi (nepotriviri).
Ca urmare a demersurilor delegaþiei
române, partea sovieticã a schimbat
harta, pe care erau corectate doar
nepotrivirile de la graniþa românoiugoslavã, lãsând de partea sovieticã o
serie de insule aflate pe braþul Chilia
(Tatarul, Dalerul Mare, Dalerul Mic etc.).
În ceea ce priveºte Insula ºerpilor,
potrivit hãrþii amintite, aceasta rãmânea,
în continuare, României.
La 4 februarie 1948 s-a semnat la
Moscova Protocolul referitor la
precizarea parcursului liniei frontierei de
stat între România ºi URSS care, cu toate
cã invocã Tratatul de pace din 1947,
stabileºte contrar prevederilor acestui
Tratat cã Insula ºerpilor, situatã în
Marea Neagrã, la rãsãrit de gurile
Dunãrii, intrã în cadrul URSS (art.1,
lit.b).
Protocolul nu a fost niciodatã
ratificat de cãtre România.
În aceste împrejurãri s-a semnat
chiar pe insulã, la 23 mai 1948, un
proces-verbal de predare a acesteia
cãtre URSS. În document se afirmã cã
aceasta a fost înapoiatã Uniunii
Sovietice, deºi era evident cã Insula
ºerpilor nu a aparþinut niciodatã URSS,
aºa cum am arãtat mai sus.
Încorporarea Insulei ºerpilor la
URSS a condus, totodatã, la diminuarea
întinderii mãrii teritoriale a României, din
aceleaºi cauze nu s-a putut ajunge la
un acord privind delimitarea platoului
continental ºi zonei economice exclusive în Marea Neagrã, partea sovieticã
pretinzând cã aceastã delimitare sã se
facã între Insula ºerpilor ºi þãrmul
românesc, ceea ce nu corespunde
principiilor dreptului mãrii, aºa cum au
fost consacrate în Convenþia de la
Geneva (1958) ºi reluate mai târziu în
Convenþia de la Montego Bay asupra
dreptului mãrii din 1982. (Partea VIII.

Regimul insulelor, Art. 121, pct.3, Anexa 2).
Pornindu-se de la principiile de drept
internaþional ºi de la schimbãrile
democratice care au avut loc în þãrile
europene dupã 1989 ºi în relaþiile dintre
ele, problema Insulei ºerpilor a fost
abordatã de cãtre partea românã în cadrul
convorbirilor din 3-5 aprilie 1991, dintre
preºedintele României, domnul Ion
Iliescu, ºi ex-preºedintele fostei URSS,
domnul Mihail Gorbaciov, precum ºi cu
ocazia întâlnirilor miniºtrilor de externe
ai celor douã þãri.
Partea sovieticã ºi, apoi, cea rusã au
declarat constant cã nu au studiat
problema, evitând astfel discuþiile pe
fond asupra statutului juridic al insulei.
Concluzii:
a) Insula ºerpilor nu a aparþinut,
pânã în 1918, URSS;
b) Protocolul din 4 februarie, semnat
la Moscova, ºi procesul-verbal din mai
1918, semnat chiar pe insulã, precum ºi
Tratatul privind regimul frontierei de stat
semnat în 1961, document care cuprinde,
de asemenea, referiri la Tratatul de Pace
de la Paris din 1947, reprezenta, în
realitate, documente juridice care se
îndepãrtau sensibil de la textul ºi anexele
Tratatului de la Paris, constituind, de
fapt, o încãlcare a spiritului ºi literei
acestuia.
c) Invocarea de cãtre Ucraina a
calitãþii de succesor la documentele
juridice sus-menþionate ale fostei URSS,
încheiate când România se afla sub
ocupaþie sovieticã ºi, respectiv, trebuia
sã-ºi asume obligaþiile oneroase impuse
de Pactul de la Varºovia, este inoperantã,
întrucât, prin participarea sa directã (în
nume propriu) la Tratatul general de
pace din 1947 de la Paris, Ucraina era
obligatã sã-ºi respecte semnãtura
depusã pe acest document de cãtre
ambasadorul I. Senin.
Declarându-se succesoare la
înþelegerile juridice bilaterale
menþionate, care contrazic prevederile
Tratatului de la Paris la care a luat
parte, Ucraina încalcã, în mod manifest, principiile pacta sunt servante buna
fide. Dupã cum se ºtie, încãlcarea sau
complicitatea la încãlcarea dreptului
internaþional nu conferã drepturi celui
ce comite astfel de fapte, ci atrage, aºa
cum aratã practica recentã,
rãspunderea acestuia.
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colorDeºi România a fost tratatã la
Paris ca þarã învinsã, ignorându-se
faptul cã a fost a patra putere a coaliþiei
antihitleriste, toate guvernele României,
pânã în prezent, au declarat constant
cã înþeleg sã respecte prevederile
Tratatului de Pace de la Paris din 1947
ºi cã nu au revendicãri teritoriale;
d) Insula ºerpilor are importanþã
economicã, deoarece au fost
identificate, în proximitatea ei,
importante zãcãminte de petrol ºi gaze
naturale în perimetrul platoului continental al Mãrii Negre asupra cãruia
fosta URSS ºi România - aºa cum am
arãtat mai sus  nu reuºiserã sã se punã
de acord. (Anexa 2).
Recent, personalitãþi politice ºi
militare ucrainene, alcãtuind ceea ce
presa din aceastã þarã a denumit un
veritabil comando, au fãcut o vizitã pe
insulã, dorind sã sublinieze prin aceasta
cã Insula ºerpilor este ºi trebuie
consideratã o parte integrantã a
teritoriului ucrainean.
Prin Tratatul politic de bazã ratificat
de Parlament ºi documentul anex,
semnate la 2 iunie 1997, la Constanþa,
ultimul e neratificat de Parlamentul
României pentru cã nu i-a fost prezentat,
alegeri bilaterale cu care se laudã tot
timpul fostul ministru de externe, Adrian
Severin (pe numele sãu adevãrat
Skvosnik), s-au cedat Ucrainei Nordul
Bucovinei, Sudul Basarabiei ºi Insula
ºerpilor, în speranþa unor avantaje
ipotetice (admiterea României în NATO,
în 1997, la Madrid).
Despre interesele poporului român,
dl Skvosnik are tot atâtea cunoºtinþe ºi
este la fel de îngrijorat acum, ca ºi în
trecut, ca ºi de formula apei... cu care,
de altfel, s-a fãcut celebru.
Dacã dl. Severin este strãin de
interesele României, nu acelaºi lucru ar
trebui sã se spunã despre echipa de
negociatori ºi despre cei care i-au
încurajat sã capituleze ruºinos în faþa
delegaþiei ucrainene, care, ºtergând cu
buretele testamentul politic al
înaintaºilor lor, au legat de numele
administraþiei Constantinescu, ca o
piatrã de moarã, cedarea de pãmânturi
româneºti.
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POLEMICI

RÃTÃCIREA LUI
MIRCEA DOGARU*
L-am cunoscut pe Mircea
Dogaru din anii studenþiei sale, când
eu, ca asistent, conduceam
seminariile de istorie medievalã
româneascã, precum ºi din ieºirile
cu studenþii la muncã patrioticã.
A fost un student bun, performant
profesional. Memoria prodigioasã îl
recomanda, atunci, în faza
acumulãrilor, bun pentru istorie. Alte
calitãþi urma sã i se constate mai
târziu, când a devenit cercetãtor în
domeniu. L-am preþuit ºi, din acest
motiv, l-am încurajat ºi îmi fãcea
plãcere sã-l întâlnesc ºi sã-l vãd
manifestându-se în sesiuni ºtiinþifice
sau sã-i citesc lucrãrile pe care
începea sã le publice. A devenit doctor în istorie cu o tezã despre Vlad
Þepeº. Discutam adesea ºi ne
împãrtãºeam punctele de vedere,
îndeosebi dupã 1989, când þara ºi
istoriografia ei se confruntau cu
probleme deosebite.
În facultate era, oarecum, un
frondist, plãcându-i sã plesneascã
subtil, alteori dur, când prindea pe
cineva pe picior greºit. Nu pot uita,
de pildã, o replicã pe care i-a servit-o
tovarãºei Zoe Petre  o
permanenþã în Biroul sau în
Comitetul de partid -, când, într-o
Adunare generalã a organizaþiei
P.C.R., de la prezidiu, aceasta i-a
criticat aspru pe studenþii abia
reveniþi de la muncã patrioticã,
unde fãcuserã ceva nãzdrãvãnii
de-ale lor, atrãgându-le atenþia, cu
fermitate, sã le fie clar, sã nu uite,
cã ei sunt studenþi într-o facultate
cu profil ideologic ºi se pregãtesc
pentru a deveni, esenþial, ostaºi
credincioºi ai partidului în frontul
ideologic. Cu o figurã afiºat
nevinovatã, dar subtil causticã, luând
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ºi el cuvântul, Mircea a spus, între
alte fraze de spãºenie ironicã,
inteligent construite, în încheiere:
Eu credeam, tovarãºã profesoarã,
cã sunt aici pentru a deveni profesor
de istorie  ºi n-a mai zis nimic.
Era simpatic Mircea, cu
frondismul lui, cu ironia lui subtilã.
Dupã 1989 am fost ºi mai
apropiaþi, am discutat mai mult, i-am
putut aprecia progresele, chiar am
colaborat cu el la o emisiune radio
bine apreciatã, Detectivi în colb de
cronici, iniþiatã de el, cu Mihai
Chirea moderator. Ne potriveam în
multe pãreri ºi pledam împreunã
pentru cauza naþionalã prin adevãr
ºtiinþific. Atunci am observat însã ºi
altceva la Mircea Dogaru: dorinþa
de a monopoliza discuþia, de a se
prezenta ca singur purtãtor de
adevãr, adesea luându-þi  cum se
spune  vorba din gurã, cu
neruºinare, chiar dacã nu era
complet pe subiect. Partenerul de
emisie devenea doar un pretext, un
companion adus doar sã-i þinã
hangul. Moderatorul, în faþa unui
discurs mitralierã, care îl zãpãcea, îl
lãsa în pace. Mircea tãcea ºi aºtepta
numai atunci când era strãin în
problema pusã în discuþie. Dupã un
timp i-am atras atenþia moderatorului
cã nu voi mai veni în emisie dacã
dânsul nu-ºi face datoria.
Între timp, însã, neplãcând sus,
emisiunea a fost interzisã.
Democraþie originalã. Dar eu
câºtigasem o experienþã: îl
cunoscusem mai bine pe Mircea
Dogaru.
Cu o pasiune rãmasã încã din
anul întâi de facultate pentru istoria
traco-geto-dacilor (chiar dacã ulterior m-am apropiat mai mult de

istoria modernã, cãreia m-am
consacrat), am continuat sã citesc,
sã studiez tot ce timpul îmi permitea
în acest domeniu, astfel încât,
ajungând cadru didactic ºi cercetãtor,
cu lucrãri în domeniul de
consacrare, am îndrãznit sã mã
ocup ºi de cei pe care îi
descoperisem ºi eu ca fiind
strãmoºii autentici ai românilor,
regretând sincer ºi profund cã de la
ªcoala Ardeleanã ºi pânã azi, o
întreagã istoriografie romanizatoare
a aruncat naþiunea în derivã, în
situaþia de supremã ingratitudine de
a nu-ºi cunoaºte strãmoºii autentici:
traco-geto-dacii. Între timp îmi
clarificasem conceptul de naþiune,
geneza ºi manifestãrile sale concret
istorice, în confruntãri, în sesiuni
ºtiinþifice ºi în conferinþe pe care
iarãºi îndrãzneam sã le susþin,
pentru care era chiar sã o încurc,
reproºându-mi-se la un moment dat
cã nu mai sunt pe linia
documentelor de partid ºi a
învãþãturii marxist leniniste Era
grav!
Concepute mental înainte de
1989, dupã evenimentele de
atunci, înfiinþându-mi o editurã,
am reuºit sã public, concomitent,
douã lucrãri, în 1995: Formarea
naþiunii române ºi Geto-Dacii,
naþiunea matcã din spaþiul carpatodanubiano-balcanic. Cum problema
naþiunii o lãmurisem în cartea
menþionatã, cea a geto-dacilor a
continuat sã mã preocupe ºi astfel
am ajuns la a doua ediþie a cãrþii
în 1998, iar în 2003 la cea de-a
treia ediþie, revãzutã ºi mult
adãugitã.
Observând la Mircea Dogaru 
în presã ºi la radio  opinii, în acest

,)+1)
magazin

nr.6 iulie - august 2003

sens, aflate în discordanþã cu
izvoarele istorice ºi ºtiind cã se
pregãteºte pentru o emisiune pe
tema formãrii poporului român,
împreunã cu un coleg arheolog
(geto-dacii nu erau pe domeniul
lui!), i-am dat cartea sã o citeascã
atent (ediþia a doua) ºi sã stãm de
vorbã înainte de proiectata emisiune.
Nu cred cã a citit-o sau, poate, a
citit-o în diagonalã; emisiunea a
avut loc ºi Mircea a afirmat aceleaºi
opinii în discordanþã cu izvoarele
istorice. I-am reproºat. ªi-a apãrat
monopolul adevãrului ºi de atunci
s-a dezlãnþuit pe aceastã direcþie,
mai ales cã din anul 2000 au început
congresele de Dacologie. Desigur,
îl irita faptul cã problema nefiind pe
domeniul lui (el fiind medievist!),
nu el este primul chemat.
Între timp (nu ºtiusem!) Mircea
fusese ºcolit/îndoctrinat în Occident,
pe linie U.E. ºi N.A.T.O. ºi chiar
dacã scosese  cu alþi colegi  ºi
gazeta Interesul naþional (se pare
cã n-au apãrut mai mult de douã
numere), cred cã nu s-a putut
desprinde, ca ºi alþii, de încorsetarea
stalinistã în problema naþiunii.
Deºi i-am atras atenþia cã în
problema traco-geto-dacilor vine în
contradicþie cu izvoarele istorice, nu
înþelegeam de ce se încãpãþâneazã
sã punã aceeaºi placã, parcã
primitã de undeva
În mai 2003, la un simpozion
omagial închinat Domnitorului
Alexandru Ioan Cuza (la 130 de ani
de la moartea acestuia), la care se
pare cã s-a autoinvitat, a venit sã-ºi
cânte din nou placa, fãrã vreo
legãturã directã cu tema
simpozionului.
Cum se apropia cel de-al IV-lea
Congres de Dacologie (1920.06.2003), Mircea Dogaru a decis
sã deschidã, cu un ceas mai
devreme, corul denigratorilor  ºi
a gãsit-o, bine motivatã, pe
doamna Aurora Inoan, directoarea
Revistei fenomenelor paranormale

ºi de astrologie. Mircea i-a
furnizat, împreunã cu CV-ul de
autoapreciere, un material denigrator la adresa unei întregi istoriografii.
În interviu, Mircea Dogaru reia
mai întâi o rãfuialã mai veche (ante
1989) a iubitorilor de românism cu
specialiºtii care îndrãzniserã sã
afirme ºi la români protocronismul
pe anumite direcþii.
Discuþia o începuse, atunci, în
revista Luceafãrul, distinsul istoric
literar Edgar Papu, susþinut ulterior
de Mihai Ungheanu ºi de alþii.
ªtiinþific, era ºi este o idee corectã,
cãci nu existã naþiune sã nu aibã
ceva protocronist în istoria sa.
Numai cã mandatul încredinþat ºi
atunci ca ºi acum iubitorilor
naþiunii române nu permitea ca ºi
românii sã fi avut ceva protocronist!
ªi Mircea Dogaru, extinzând
problema (dupã informaþiile lui) la
întregul lagãr socialist, la
specialiºtii loviþi de patima
protocronismului, îºi permite o
zdrobitoare criticã, retro, la adresa
lor.
Pentru Mircea Dogaru, toþi
protocroniºtii de atunci ºi din
totdeauna erau ºi sunt  evident! magister dixit 
nespecialiºti, dar cu aplomb
habarnavist, care ar fi ajuns sã
susþinã cã popoarele lor (român,
maghiar, bulgar etc.), au
brevetat primii toate invenþiile
lumii, chiar ºi creºtinismul, înainte
de Iisus (aºa a citit Mircea
Dogaru
în
materialele
protocroniºtilor!)
Evident, tot nespecialiºti sunt
ºi cei care, dupã 1989, au revigorat
istoriografia dacologicã, pornind de
la alþi mari nespecialiºti, precum
B.P. Haºdeu, Nicolae Densuºianu,
Mircea Eliade, Vasile Lovinescu,
Alexandru Busuioceanu ºi alþii.
Acum, dupã 1989, le venise în
sprijin o echipã de români din
SUA, în frunte cu dr. Napoleon
Sãvescu,
ajungându-se


extraordinar!  chiar la þinerea
unor congrese de dacologie. Or,
dupã Mircea Dogaru ºi dupã alþii,
realfabetizaþi, unor asemenea
nespecialiºti le este interzis sã se
exprime într-o asemenea chestiune!
ªi primul invitat sã se
recunoascã
în
seria
nespecialiºtilor, care a
îndrãznit sã se uite ºi în
ograda vecinului, în care încã
mai cresc bãlãrii staliniste,
chiar dacã nenominalizat, sunt
eu, profesorul de odinioarã al lui
Mircea Dogaru. ªi din discursul
 mitralierã al fostului meu student reiese cã eu aº fi utilizat
conceptul de naþiune pentru
epoca în care hominizii încã nu
se desprinseserã total de
strãmoºul comun cu maimuþa.
Vedeþi? În stadiul de alfabetizare
în care se aflã acum, aºa am citit,
aºa a buchisit fostul meu student
în cãrþile mele! În cãrþile
menþionate, din 1995, eu
demonstrasem integrarea tracogeto-dacilor în conceptul de
naþiune, în pofida viziunii
staliniste care, din pãcate, încã
mai bântuie printre istorici. De la
un asemenea individ te aºtepþi în
continuare la orice. De altfel,
Mircea Dogaru o spune în fraza
urmãtoare, în care se aratã iritat
de faptul cã (aºa cum relatam mai
sus) am îndrãznit sã scriu o
carte despre traco-geto-daci ca
naþiune matcã din Spaþiul
carpato-danubiano-baltic. Or 
mã sfãtuieºte fostul meu student , eu sã fac bine sã stau cuminte
în banca mea, conºtient cã nu
sunt altceva decât un biet
biograf
al
lui
Tudor
Vladimirescu (menþionez cã în
cãrþile mele se numãrã ºi
monografia revoluþiei din 1821,
ajunsã la a treia ediþie, în anul
2000).
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ISTORIOGRAFIA ÎN DIMENSIUNEA
ADEVÃRULUI DESPRE ROMÂNI
Românii ºi vechea Europã. Afirmare ºi constituþionalitate
Astãzi, numãrul etnicilor români din interiorul
graniþelor convenþionale ºi diaspora atinge cifra de
aproape 35 de milioane. ªi totuºi, în pofida unor stãri de
crizã politicã social-economicã, de rãzboaie ºi lipsa de
unitate naþionalã în atâtea secole dupã pãrãsirea Daciei
de cãtre cotropitorii romani ºi alte lupte cu duºmanii
cotropitori de mai târziu (maghiari, turci, tãtari, polonezi),
cultura universalã a înregistrat nume româneºti de marcã
în domeniul ºtiinþelor, literelor ºi artelor, deºi ridicarea
culturii naþionale în epoci de stabilitate socialã ºi libertate
politicã este astãzi o realitate.
Ceea ce însã a lipsit în primul ºi începutul celui de al
doilea mileniu a fost unitatea statalã ºi naþionalã. Idealul
unitãþii a prins contur mai ferm de la Mihai Viteazul
încoace, timp de patru secole, spre o nouã Dacie ca în
vremea lui Burebista.
ªi totuºi, adevãrata Românie Mare (1 Dec 1918)
este creaþia istoricã a voinþei neamului românesc care
s-a unit cu Þara, truncheatã de rãzboi prin hotãrârile
Sfaturilor Þãrii de la Chiºnau - la 27 martie  9 aprilie
1918, de la Cernãuþi, la 15/28 nov, ºi a Marii Adunãri
Naþionale la Alba Iulia, la 18 nov-1 dec. Aºadar,
România modernã a fost constituitã la sfârºitul anului
1918. Recunoaºterea Unirii Transilvaniei ºi Banatului
s-a fãcut prin Tratatul de Pace de la Trianon din 4 iunie
1920 (intrat în vigoare la 26 iulie 1921), iar a Basarabiei
ºi Bucovinei puþin mai târziu.
Cã aceasta era o Românie naturalã ºi adevãratã o
recunoscuserã istoricii, cancelariile, diplomaþia europeanã
ºi a Americii, care veneau sã se implice în destinul
vechiului continent. ªi apoi a venit anul de doliu românesc,
1940, când la 28 iunie au fost pierdute Basarabia ºi
Bucovina printr-o notã ultimativã ca urmare a Pactului
secret Ribbentrop-Molotov, apoi la 30 august nordul
Transilvaniei, prin dictatul de la Viena, la 7 septembrie,
Cadrilaterul prin Tratatul de la Craiova.
Revenirea de scurtã duratã, doar pentru trei ani a
Basarabiei ºi Bucovinei, a însemnat o împlinire parþialã,
aceste provincii româneºti fiind rãpite din nou de Imperiul
$

Bolºevic.
Doar Transilvania s-a întors la matca ei, eliberatã
prin jertfe de armata românã. Aºadar, astãzi cei pânã
la 13 milioane de români se aflã situaþi mai întâi în jurul
României, prin obârºia comunã traco-getã, ca ºi noi,
cei dinãuntrul graniþelor, poporul nãscut din aceiaºi
strãmoºi ºi întãrit politic în þãriºoare care au devenit
România din 1918.
Aceasta este situaþia românilor din dreapta Dunãrii,
din Valea Timocului ºi Moravei, din Banatul Sârbesc ºi
Biharia ungureascã din Slovacia ºi Transcarpatic. Toþi
aceºtia sunt mai mult sau mai puþin recunoscuþi ca
atare de statele din care fac parte: Bulgaria, Serbia,
Macedonia, Albania, Croaþia, Ungaria, Slovacia, cu
excepþia celor din Grecia, unde constituþia þãrii
legifereazã cã toþi cetãþenii aflaþi în interiorul graniþelor
þãrii sunt greci.
Cea de a doua categorie o reprezintã românii din
Bucovina de Nord ºi vechea Basarabie, ºi ea împãrþitã
în trei, încã de la sfârºitul anului de rãpire 1940: Hotinul
ºi Herþa trecând în Bucovina Ucrainei, Ismailul, Chilia,
Cetatea Albã ºi o parte din Tighina-Buceagul de
odinioarã-tot la Ucraina. În sfârºit, centrul Basarabiei
a devenit Republica Moldova, stat recunoscut de la
proclamarea lui de aproape toate þãrile lumii.
Astãzi dacã nu se pun probleme teritoriale în
legãturã cu fraþii de obârºia comunã, traco-daco-geto,
din sud ºi apus, pânã atunci România ºi Republica
Moldova au interese comune privind Bucovina de
Nord ºi Basarabia de Sud, politica lor în aceste zone
trebuind sã se afirme în comun. ªi tot în acelaºi mod
este necesar sã se acþioneze spre românii din alte zone
ale Ucrainei, Þãrile Baltice, Rusia, Bielorusia,
Uzbechistan, Tadjichistan pânã în Siberia.
În toate zonele din jurul României, românii sunt
statornici pe pãmânturi, continuând existenþa strãmoºilor
lor de mii de ani.
Dupã cum se ºtie, România de astãzi nu mai este
cea din 1918, ci o Dacie restrânsã în aºezãrile ºi
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reaºezãrile unei istorii tulburi, vreme de 2000 de ani.
Mulþi români trãiesc în afara graniþelor în statele vecine,
asigurându-ºi continuitatea ºi înveºnicirea pe locurile
statornice ale strãbunilor. De altfel, când nici unul din
statele din jurul României de astãzi nu era constituit,
nici Ucraina, nici Polonia, nici Slovacia, nici Ungaria,
nici Serbia, nici Bulgaria, singurul vecin statornic era
Marea Neagrã, iar domnitorii Basarabi ºi Muºatini se
intitulau stãpâni ai pãmântului, pânã la sute de kilometri,
mai ales spre Rãsãrit ºi Nord. În condiþiile actuale, când
ambele state româneºti, România ºi Republica Moldova,
încearcã sã se integreze în comunitatea statelor
europene, problema libertãþii tuturor românilor din
interiorul ºi din afara graniþelor, constituie drepturi
naþionale ale acestora, drepturi pe care nimeni nu le
poate ataca, distruge ºi eradica. Drepturile ºi libertãþile
indivizilor au devenit trãsãturi dominante ºi definitorii
româneºti.
Problema libertãþii, limbii ºi culturii ºi prin acestea
afirmarea progresului general al naþiunii este de fapt
conceptul de libertate care din planul universalismului
moral ajunge la individualismul naþional, deci devin
concret; românul din afara graniþelor ºi drepturile cei
revin; românul ca individualitate socialã supus legilor
care guverneazã societatea, dar nu robit ºi neputincios
în faþa acestora.
Vitalitatea poporului român care continuã cu
strãlucirea secolelor trecute ne dã certitudinea cã în
condiþiile de independenþã ºi liniºte o datã cu integrarea
noastrã în comunitatea economicã ºi culturalã a
popoarelor europene, vom prospera în realizãri
superioare în culturã ºi creaþie.
Cunoaºterea istoriei vechi de la origini pânã astãzi a
poporului român este necesarã pentru a înþelege istoria
etnicã ºi pentru a interpreta în adevãrata luminã
structura psihologicã a românilor, dar ºi capacitãþile lor
de creaþie materialã ºi spiritualã, deºi condiþiile socialpolitice specifice românilor de pretutindeni le dau
acestora un statut diferit în unele state ale lumii.
Socotim de importanþã primordilã noua orientare
istoriograficã prin recuperare a ceea ce documentaþia
timpului poate oferi din trecutul îndepãrtat, punând în
luminã adevãrata origine a poporului român aºa cum
au identificat cei mai autentici reprezentanþi ai
adevãratei istoriografii a poporului nostru, indiferent de
apartenenþa lor naþionalã, fie români sau strãini. O astfel
de prezentare a istoriografiei poporului român nu trebuie
rãu judecatã.
Istoria de astãzi trebuie sã se deosebeascã de
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primele manuale, care se limitau la biografia
domnitorilor, nepomenind mai nimic despre istoria
noastrã veche privind originea ºi limba vorbitã a
românilor fãrã o idee lãmuritoare asupra stãrii sociale
ºi morale, asupra originii obiceiurilor, prejudecãþilor,
culturii, respectiv a tradiþiilor care s-au transmis pânã
astãzi.
Categoric ºi cuprinzãtor, N.Iorga aratã cã munca
istoricului este de a cerceta faptele în interdependenþa
lor. Istoricul, chiar ºi atunci când ar vorbi de cea mai
neînsemnatã parte din material, va trebui sã aibã în minte
marele sistem de viaþã solidar, unitar din care pãrþile
fac parte.

Prof. MARIN RÃDAN (Ghimpaþi)

VIZIONAÞI !!!

PROGRAMUL DE
TELEVIZIUNE
DACIA TV .

PE CANALELE DE TELEVIZIUNE
QUEENS CANALUL 57 QPTv LUNI
SEARA: 9.00PM-10.00PM, MARÞI
DUPÃ-AMIAZÃ: 3.00PM-4.00PM
MANHATTAN CANALUL 34 VINERI
DIMINEAÞA: 11.00AM-11.30AM.
Conþinutul acestui program este pe
gustul tuturor vârstelor ºi
preferinþelor: muzicã uºoarã, muzicã
popularã, momente vesele, informaþii
politice ºi economice din þarã ºi
comunitatea româno-americanã.
Informaþii la telefon: (718) 361- 6451
e-mail : stefancelmareorg@aol.com
Studioul de televiziune DACIA TV,
stã la dispoziþia publicului pentru filmãri
ºi editãri de casete video, la evenimente
deosebite cum ar fi nunþi, botezuri,
aniversãri.
%

,)+1)
magazin

nr.6 iulie - august 2003

IMPORTANÞA MÃRTURIILOR
POETULUI OVIDIU
DESPRE LIMBA TRACO-GEÞILOR
Conf.univ.dr. G.D. Iscru
De la începutul secolului al XIX-lea,
de la demonstraþia pertinentã a
învãþatului Petru Maior, cuprinsã în
dizertaþia sa asupra limbii, ºi pânã
azi, s-au adunat atâtea dovezi
despre existenþa unei singure,
strãvechi ºi puternice limbi în Spaþiul
carpato-danubiano-balcanic, încât a
devenit pur ºi simplu jenantã
susþinerea cã o asemenea limbã a
autohtonilor traco-geto-daci a putut
sã disparã, sã se topeascã la
focul romanizãrii, instalându-se în
locul ei limba latinã.
ªi, în fond, care limbã latinã?
Pentru cã, aºa cum reieºise încã
din demonstraþia lui Petru Maior,
la Roma ºi în Imperiu se vorbeau
douã limbi latine: limba latinã
popularã, (vulgarã), veche,
priscã, pe care o vorbeau
oamenii de rând ºi care nu era
alta decât eventual o variantã
localã a limbii aduse în vremuri
imemoriale de roiurile venite din
Spaþiul carpato-danubianobalcanic, ºi limba latinã cultã 
o creaþie artificialã, academicã,
special
alcãtuitã
pentru
aristocraþi, demnitari ºi cãrturari
(scriitori, juriºti, etc.), ca ºi limba
elinã, de altfel, limbi create
pentru ca respectivii sã se
detaºeze de poporul de rând
(vulg) ºi pe aceastã cale.
Jenantã constatare pentru
demnitatea umanã! Aceastã
dedublare lingvisticã s-a
realizat ºi mai târziu în Spaþiul
&

european, cel puþin în cazurile
limbilor francezã ºi germanã, aºa
cum a demonstrat dl. Gabriel
Gheorghe, deschizând o pistã
foarte interesantã de cercetare.
Recent (1995), cercetãtorul
aromân C.B. Stefanoschi, într-o
lucrare tradusã în româneºte de
dr. Ion Cardula, a demonstrat ºi
a concluzionat cã limba armânã
 macedoneanã (de fapt este
vorba de un grai armân, n.n.
G.D.I.) este cea mai curatã ºi cea
mai veche din Europa,
neschimbatã, în esenþã, faþã de
limba strãmoºilor traco-daci 
afirmaþie care se poate extinde,
cu atât mai mult, asupra a ceea
ce dl. Gabriel Gheorghe numeºte
limba
românã
arhaicã.
Demonstraþia
d-lui
C.B.
Stefanoschi îi permite acestuia ºi
concluzia, acuzatoare în fond, cã
latinizarea poporului armân (de
fapt, parte a naþiunii române, n.n.
G.D.I.), este o improvizaþie, un mare
neadevãr care a fost inventat în
perioada
Renaºterii
ºi
Umanismului ºi adoptat de
oamenii de ºtiinþã; este, figurat
spus, o casã fãrã temelii.
Problema se pune în aceiaºi
termeni ºi pentru partea cuceritã
de Imperiu în Dacia nord 
dunãreanã, ca ºi pentru litoralul
pontic stãpânit de geþi.
Poetul
Publius Ovidius Nasso, exilat la
Tomis (8-17 d.Hr.) este cel mai
important martor care ne atestã

limba unicã a traco-geto-dacilor ºi
forþa ei extraordinarã de asimilare
a altor limbi cu care aceasta venea
în contact. El depune mãrturie
de la faþa locului! În jurul meu
glãsuiesc aproape numai graiuri
tracice ºi scitice  aratã el. Aci,
la Tomis, unde barbarii geþi
erau la ei acasã, fãrã teamã de
soldaþii romani (ausoni), nu era,
între barbari  desigur, nimeni
care sã asculte cu urechile lui
vorbe latineºti, cãci barbarii
nu cunosc limba latinã  evident, latina cultã, latina în care
scria, el ºi semenii lui, poeþii,
latina învãþatã la ºcoalã, din cãrþi,
din
gramatici,
o
limbã
necunoscutã nici de romanul
de rând. Grecii întemeiaserã
colonia Tomisului în sec. IV î. Hr.,
iar Ovidiu transmite, de la
începutul sec. I d.Hr., de pe
þãrmul care þine mai mult de
geþii nedomoliþi, cã limba
greacã a fost învinsã de limba
geticã, astfel încât la puþini
dintre ei (dintre locuitorii
Tomisului, între care mulþi greci,
desigur, în vorbirea curentã, în
oraº, unde aveau acces ºi
barbarii!, n.n., G.D.I.) se mai
pãstreazã urme ale limbii
greceºti. Limba greacã 
explicã Ovidiu  a devenit ºi ea
barbarã din pricina accentului ei
getic. În mulþimea din oraº nu-i
nimeni care întâmplãtor sã ºtie
latineºte ºi care mãcar sã poatã
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rosti câteva cuvinte (în latinã,
n.n.). El însuºi, Ovidiu  ºi pentru
aceasta îºi cere iertare Muzelor!
 se vede nevoit sã vorbeascã de
cele mai multe ori dupã obiceiul
sarmatic  care nu putea fi altul
decât vorbirea în limba geþilor,
adevãraþii stãpâni ai þãrmului.
Mai mult încã, continuã Ovidiu,
din cauza dezobiºnuinþei
îndelungate, chiar mie-mi vin cu
greu în minte cuvinte latine ºi
nu se îndoia cã în cãrþulia pe
care o scrisese s-au strecurat
multe (cuvinte, n.n) din limba
barbarilor; nu-i vina omului, ci a
locului  se scuza poetul. Ovidiu
învãþase între timp limba geþilor
 evident, limba vorbitã de
poporul de rând!  care la început
nu-i plãcuse, dar încã mai vorbea
uneori prin semne cu barbarii
care nu înþelegeau limba sa. Eu
sunt aici barbarul  spune Ovidiu,
cãci nu sunt înþeles de nimeni;
când aud cuvinte latineºti, geþii
râd prosteºte. Peste tot sunt
numai barbari cu glasul lor
sãlbatic. ªi poetul recunoaºte
singur: Eu însumi am impresia
cã m-am dezvãþat de limba
latinã, cãci am învãþat sã vorbesc
limba geticã ºi sarmaticã. De
aceea, revoltat pe sine însuºi, ca
orice poet, temperamental, scriu
ºi ard în foc cãrþile pe care le
scriu.
Aprecierea supremã asupra
forþei de asimilare a limbii
getice, Ovidiu o face în aceste
versuri: Dacã cineva l-ar fi
aruncat în aceastã þarã pe Homer
însuºi, / credeþi-mã, ºi el ar fi devenit
get.
Între timp, gãsindu-ºi un
confrate într-ale poeziei printre
aceºti sãlbatici, pe Cotys, fiu
ºi moºtenitor de rege trac (tracii
odrizi, n.n.), apoi rege el însuºi,
i-a citit poemele, scrise în limba
getã (deci, un trac scria în limba
getã, cãci, de fapt, aveau aceeaºi

limbã, n.n.) ºi i-au plãcut foarte
mult. Aprecierea este elogioasã:
O, Cotys, urmaº demn al
pãrintelui tãu, / poeziile tale sunt
o dovadã; dacã ai îndepãrta de
pe ele numele tãu / aº spune cã
nu le-a compus un tânãr trac. / În
acest þinut Orfeu nu mai este
singurul poet, / iar þara bistonianã
(Tracia, n.n.) este mândrã de
talentul tãu. Iatã, deci, cã limba
barbarã a geþilor, între timp
învãþatã de Ovidiu, era elogios
apreciatã de un preþuitor
profesionist al limbii poetice, iar
comparaþia cu Orfeu nu mai
suportã comentarii. Uitând, prin
poezie, de semenii sãlbatici ai
poetului trac, Ovidiu îl roagã pe
cel mai blând dintre tineri sã
facã în aºa fel ca þara acestuia
sã fie prielnicã exilului meu.
Elogiindu-l, Ovidiu îl comparã pe
Cotys cu Orfeu, simbolul
spiritualitãþii tracice  simbol
confiscat de cele douã mitologii
ºi literaturi clasice ale
antichitãþii, greacã ºi latinã!
Poate din poezia lui Cotys,
Ovidiu a îndrãgit limba tracogeþilor, astfel încât, o spune
singur, am devenit aproape un
poet get. ªi dacã el însuºi o
spune, unii literaþi români chiar
au început sã-l numeascã primul
poet get. Deºi n-ar fi primul,
reþinem aprecierea ca atare.
Pentru aceasta, lui Ovidiu îi era
ruºine de ai lui, dar le mãrturisea
cã deja am scris o cãrþulie în limba
geticã. Mai mult, în versurile
scrise, cuvintele barbare au fost
aºezate dupã ritmul versurilor
noastre, deci în metru latin. ªi
aici, Ovidiu ne oferã surpriza
surprizelor: aceºti barbari ºi
aceºti sãlbatici, chemaþi sã le
recite versurile scrise în limba lor,
s-au dovedit a avea simþ estetic.
Surpriza a fost pentru el: nu-i
crezuse, desigur, capabili pe
barbari chiar ºi de simþ estetic!

Ei, bine, spune Ovidiu, versurile
le-au plãcut  ºi le-au plãcut
atât de mult, reþinuse el, încât îºi
permite ºi le sugereazã alor lui
chiar sã-l felicite pentru succesul
obþinut. Mai mult, îi informeazã
cã am început sã am faimã de poet
printre neomenoºii geþi barbari.
Prejudecata nu-l pãrãsea pe
poet, deºi geþii barbari îi
dovediserã ºi alte sentimente
alese: au plâns de suferinþele
mele  constatase el într-o
împrejurare; ºi încã mai
constatase cã pe acest þãrm,
decât care altul mai sãlbatic nu-i,
numele prieteniei miºcã inimile
barbarilor. ªi dupã ce un bãtrân
i-a þinut o sensibilã vorbire, le
atrãgea atenþia alor lui, în Italia:
Ce trebuie sã faceþi voi, cei
nãscuþi în cetatea ausonicã/Dacã
astfel de fapte îmblânzesc pe geþii
sãlbatici?. Dar când geþii veniþi
la recital  având la ei
nelipsitele tolbe cu sãgeþi!  au
înþeles ºi mesajul politic al
versurilor  Ovidiu adusese
laude împãratului roman! ,
iarãºi o spune el, toþi au dat din
cap ºi ºi-au miºcat tolbele pline
(pline de sãgeþi, n.n.). Deci,
zãngãneau armele, ca semn de
supãrare! Iar unul dintre ei chiar
i-a spus direct: Deoarece scrii
astfel de lucruri despre împãrat, ar
fi trebuit sã fii trimis înapoi sub
stãpânirea împãratului. Nu le
plãcuse geþilor, prin urmare,
mesajul politic al versurilor.
Poate, supãrat pentru aceastã
atitudine din final, a geþilor,
rãmânând cu sine însuºi, poetul
îºi va fi aruncat în foc cãrþulia
scrisã în limba geþilor  sincer,
spre marea pãrere de rãu a
strãnepoþilor, de atunci ºi pânã
azi ºi continuu.


'
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POLEMICI
(CONTINUARE)
În acelaºi stil ºtiinþific se dã
Mircea Dogaru ºi la alþi specialiºti,
lãsând pe cititor sã tragã concluzia
cã numai el, Mircea Dogaru,
rãmâne singurul specialist în toate,
gata sã mitralieze pe toþi cei care-i
intrã în raza de bãtaie a logoreei sale.
Astfel, dupã ce a fãcut
curãþenie în jurul sãu  precum
puiul de cuc în cuibul pãsãrii-gazdã,
în care Doamna lui Mamã l-a depus
ca ou ºi a fost hrãnit de biata pasãre
pânã ce i s-a întãrit vâna! -,
numerele urmãtoare ale revistei
amintite, de pe soclul pe care l-a
autoedificat, Mircea Dogaru începe
sã ne povesteascã el, singurul specialist, cum a curs istoria mai
veche ºi mai nouã.
*
Noi ºtim cã în domeniul
dacologiei încã existã mult
amatorism, ca ºi în alte domenii.
Dar el vine, de regulã de la
oameni care, cu bunã credinþã,
vor sã repare câte puþin acolo
unde Academia ºi Universitatea au
greºit ºi greºesc fundamental.
Treptat însã, unii dintre aceºti
amatori se vor retrage, rãmânând
buni audienþi, alþii vor putea sã
ajungã la performanþe! Problema
implicãrii autodidactului într-un
alt domeniu decât al sãu o
rezolvase, de altfel, de mult,
nespecialistul Mircea Eliade,
dupã o gafã impardonabilã a
marelui arheolog Vasile Pârvan
(micimile oamenilor mari! ). În
plus, menþionez cã în Occident
existã o preocupare deosebitã
pentru autodidacþi, pentru ai
ajuta sã ajungã mai repede la
performanþe. S-a editat chiar o
Enciclopedie a autodidactului.
Ce vrea Mircea Dogaru de la noi
!

în plinã epocã a cercetãrii
interdisciplinare-integrate, sã le
taie aripile?
Mai ºtim însã cã istoria, ca ºtiinþã
ºi ca disciplinã didacticã, a fost
chinuitã continuu, chin amplificat în
regimul comunist ca ºi în cel
postdecembrist, pentru cã aceastã
ºtiinþã ºi disciplinã didacticã,
exprimând adevãrul, deconspirã/
decodificã pe ticãloºi, mai ales pe
trãdãtorii de Neam ºi de Þarã. ªtia
ºi Mircea Dogaru aceasta. Dar
acum?
Cui foloseºte acest
bombardament concertat asupra
dacologiei, aceastã negare a
evidenþelor? Pentru noi, deja,
aceasta este o întrebare retoricã!
Dar dumneavoastrã aveþi un
rãspuns, domnilor bombardieri?
Cred cã e oportun sã reproduc
aici o definiþie a istoriei, mai exact a
ºtiinþei istorice datã de un profesor
român din secolul 19,de la colegiul
Sf. Sava (Simeon Marcovici):
Istoria þine în mâna ei cumpãna
dreptãþii, cu care, cumpãnind faptele
fieºtecãruia, slãveºte pe eroi, iar pe
mormântul tiranilor scrie cu sângele
popoarelor blestemul veacurilor!
Acum înþelegeþi de ce s-a tras ºi
se trage în istorie ca ºtiinþã ºi ca
disciplinã didacticã din toate poziþiile
ºi cu toate tipurile de arme.
Dacã, în problema discutatã,
Mircea Dogaru nu are o motivaþie
ºtiinþificã - ºi nu are, categoric! -,
atunci (cunoscându-i felul de a
fi), - Te cunosc Mircea mai bine
decât îþi închipui tu!- la actualul
Mircea Dogaru poate fi ori un
orgoliu exacerbat (cã nu el este
în faþã ºi în acest domeniu!),
dar poate fi ºi o altã motivaþie.
Aºa a trecut Mircea Dogaru,
dupã pãrerea mea, pe altã
baricadã decât aceea a
adevãrului ºtiinþific ºi a
interesului naþional, în problema

crucialã ºi atât de sensibilã a
formãrii poporului român. ªi,
pentru a-ºi culca la pãmânt
preopinenþii, le-a pus ºi le pune
în cârcã aberaþii pe care o
minte sãnãtoasã, de pe poziþia
cercetãtorului ºtiinþific, nu poate
sã le gândeascã. El poate fi
utilizat acum împotriva oricui,
dacã utilizatorul va ºti în
continuare cum sã-l gâdile la
orgoliu sau cum sã-l intereseze.
Pãcat! Fostul lui profesor, el
însuºi denigrat (în modul în care
s-a arãtat, absolut condamnabil!),
sperã ca istoricul Mircea Dogaru
sã-ºi revinã din rãtãcirea în care
se aflã. Persistenþa în aceastã
rãtãcire ar deveni diabolicã,
maleficã pentru ºtiinþa istoricã ºi
pentru interesul naþional.

Conf.univ.dr. G. D. Iscru

*
Rãspuns
la
interviul lui Mircea
Dogaru din nr.71/27.052.06.03, din Revista
fenomenelor paranormale
ºi de astrologie.
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Aceastã paginã, poate, nu are nimic în comun cu realitatea, dar dacã
are noi nu avem de ce sã ne supãrãm

GURA LUMII SLOBODÃ
Bããã! Sã vã fie
clar dacã vin ãºtia cu
recensãmântul vã declaraþi
cu toþii romani cã de nu vã
trec pe toþi la programul de
decimare.

Un responsabil cu munca de partid
lãmurind niºte cetãþeni onorabili cu privire
la originea lor sãnãtoasã

Un personaj omniprezent al rubricii de noastre ºi-a
dat iarãºi arama pe faþã. Devenit celebru dupã ce a
afirmat în public faptul cã dacii au învãþat limba latinã
de la romani în bãile romane de la Ulpia Traiana,
personajul cu pricina mai zilele trecute a slobozit pe
gurã nu un porumbel, doi aºa cum mai fac ºi alþii, ci un
stol întreg de ciori croncãnitoare ºi urât mirositoare.
ªeful sãu suprem în materie de culturã i-a vizitat
ºantierul pe care-ºi duce veacul de ani de zile, încercând
sã terfeleascã ºi sã minimalizeze tocmai inegalabila
culturã a strãmoºilor daci. Primind vestea cã de acum
înainte nu va mai zburda în voie prin amfiteatrul roman,
ºi cã va trebui sã împartã gloria descoperirilor cu alþi
specialiºti veniþi de dincolo de Carpaþi, sinistrul personaj
s-a fãcut negru de supãrare ºi a început sã îndruge
vrute ºi nevrute. ªi cum suntem în luna lui cuptor ºi
cãldura de afarã înfierbântã minþile, amestecând cele
douã motive este uºor de imaginat motivul pentru care
ciorile au nãvãlit din gura sa într-un asemenea avânt.
Cu un dispreþ bolnãvicios ºi cu o urã patologicã, vestitul
istoric spune cã romanizarea în Dacia nu a avut cum
sã dureze 165 de ani din moment ce imediat dupã

cucerire romanii ºi-au cãrat cu ei ºi au aºezat de-a lungul
drumurilor o mulþime de statui de zeitãþi ale imperiului,
interzicând totodatã bãºtinaºilor orice apropiere de
zeitãþile autohtone. Astfel, romanizarea Daciei s-a fãcut
în nu mai puþin de (Alo salvarea, veniþi urgent, avem
un caz grav) 20 de ani.
Aþi citit bine nu e greºealã de tipar, nu lipseºte nici
un zero, doar douãzeci de ani le-a trebuit romanilor sã
creeze o nouã Dacie, cea romanã. Ca întãrire a celor
spuse magicianul istoriei noastre îºi pune întrebarea cum
puteau face dacii negoþ cu romanii, cum se puteau ei
angaja în minele de sare sau de aur dacã nu ºtiau o
boabã din limba latinã? Bravos naþiune, dacii cel mai
tâmpit popor al antichitãþii, vãzând pe marginea drumului
puzderia de Ioviºi ºi de Iunone, l-au lãsat de izbeliºte pe
Zamolxe al lor ºi iute s-au închinat noilor idoli. Iute au
dat fuga la casele lor sau, mã rog, la bordeie, aºa cum
susþine istoricul nostru, ºi au trasat sarcinã femeilor, ca
în cel mult douãzeci de ani, sã facã ce ºtiu pentru a se
încruciºa cât mai repede cu Iusuf sirianul ºi Hans
germanul am vrut sã spunem coloniºtii romani, ºi sã
umple pãmântul dupã porunca supremã cu noul popor
român. Dupã cele auzite, oricine ar fi reacþionat
încercând sã lãmureascã lucrurile într-un fel sau altul.
Prezenþi la masa la care perora oracolul de la Ulpia,
am fi sãrit ºi noi în sus la auzul unor astfel de inepþii,
dacã imediat nu am fi aflat din aceeaºi sursã motivele
pentru care mintea sa debiteazã asfel de enormitãþi. El
însuºi a declarat cã este o victimã a invaziei sovietice.
În 24 august 44 dupã ce ascultase la radio discursul
regelui Mihai ºi dupã ce talpa roºie se abãtu vertiginos
pe teritoriul vechii dacii, mama Domniei sale, însãrcinatã
ºi înspãimântatã l-a nãscut cu douã sãptãmâni mai
devreme pe cel ce avea sã devinã cel mai mare roman
al României postbelice.
ªi dacã ne gândim bine aceastã naºtere a fost
deosebit de inspiratã dacã avem în vedere cã ruºii au
stat peste noi tot cam 20 de ani, iar istoricul nostru ar fi
ajuns sã descopere nu bãile romane ci mumia lui Lenin
sau pantoful prinþesei Anastasia.
Cum? Nu recunoaºteti personajul? Este acelaºi care
nu cu mult timp în urmã a semnat descãrcarea de
sarcinã arheologicã pentru niºte aventurieri în cãutare
de aur, consfinþind astfel începutul sfârºitului pentru ceea
ce a reprezentat pânã nu de mult una din cele mai
importante mãrturii ale istoriei noastre. Nici acum nu-l
recunoaºteþi? E acelaºi care dar mai bine sã nu vã
spun acum, ci într-un numãr viitor.
Malus Dacus
!
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Extras din STATUT
2. Descriere
Organizaþie culturalã ce desfãºoarã
activitãþi cu caracter cultural-ºtiinþific, pe
principii pluridisciplinare ºi nu este afiliatã
nici unui partid politic. Formele principale
de manifestare ale acestei organizaþii vor fi
conferinþe publice ºi simpozioane, deschise
profesioniºtilor ºi neprofesioniºtilor ºi prin
editarea paginii web: www.dr-savescu.com/
dacia
3. Scop ºi obiective
Organizaþia îºi propune sã iniþieze ºi sã
desfãºoare, prin forme legale de comunicare
ale mass-media, urmãtoarele activitãþi
pentru a readuce în drepturile ei adevãrata
istorie a poporului daco-român:
- activitãþi de cercetare, ocrotire ºi
promovare a limbii ºi istoriei strãbune în
toate regiunile þãrii, precum ºi în
comunitãþile daco-româneºti din afara

graniþelor, folosind izvoare referitoare la
daci, vlahi ºi români;
- activitãþi de cinstire a marilor valori din
trecut, care au exprimat unitatea spiritualã a
Daciei antice, cu prioritate a marilor
personalitãþi uitate sau încã neintegrate la
locul potrivit în cartea istoriei ºi de limbã a
poporului daco-român;
- activitãþi de pãstrare ºi de perpetuare a
marilor comori materiale ºi spirituale
prezente în vatra satului daco-român, ca:
etica familiei þãrãneºti, obiceiuri de viaþã,
datini, credinþe, folclor, port etc;
- activitãþi de afirmare ºi susþinere a
realizãrilor tehnico-ºtiinþifice încã
necunoscute ale strãmoºilor noºtri daci ºi
neintroduse în circuitul universal, cum sunt:
construcþii, metalurgie, medicinã, astronomie etc;
- activitãþi de ocrotire a valorilor
universale ca: monumente, toponomie,

DORIÞI SÃ PRIMIÞI ACASÃ CU
REGULARITATE PUBLICAÞIA NOASTRÃ ?

NIMIC MAI SIMPLU !
Pentru a vã abona la publicaþia DACIA MAGAZIN, trimiteþi prin mandat poºtal
suma de 180.000 de lei, pe adresa Daniela Gridan 2600, Orãºtie, Piaþa Victoriei,
nr. 20, cu menþiunea „abonament Dacia Magazin“. Astfel veþi primi
la adresa indicatã pe mandatul poºtal în spaþiul destinat corespondenþei 12
numere din Dacia Magazin.

ADEZIUNE
Data:
Numele:
Prenumele:
Adresa:
Tel./Fax.:
E-mail:
Nãscut(ã)în:
La data:
Profesia:
Am luat cunoºtinþã de prevederile statutului societãþii ºi doresc sã devin membru al acesteia.
Declar cã nu voi angaja oficial societatea din iniþiativã proprie.
!

embleme, simboluri din vatra CarpatoPontico-Dunãreanã, împotriva poluãrii,
denigrãrii ºi falsificãrii;
- acordarea de premii anuale sub formã de
diplome sau alte moduri de stimulare
pentru cei interesaþi în readucerea din
negurile timpului a adevãratei noastre
istorii, a istoriei Daciei.
4. Sediul Central al Societãþii se aflã
la:
21-26 Broadway, L.I.C.NY
11106, USA
Tel.718267-7965
Fax.718728-7635
E-mail: dacia@dr-savescu.com
5. Mijloacele financiare ale societãþii
vor fi obþinute prin donaþii ºi cotizaþii ale
membrilor.
6. Structura organizatoricã este
formatã din: un preºedinte ºi ºase directori,
ºase consilieri, ºase cofondatori.
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