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”DACIA MAGAZIN”,
UN DECENIU DE EXISTENȚĂ

2003 – 2013
Societatea Internațională ”Dacia Revival” (Reînvierea Daciei) s-a constituit în Statele Unite

ale Americii, la New York, în anul 2000, ca organizație multinațională non-profit și care
și-a propus - și a reușit în mare măsură - să cerceteze și să vină cu concluzii logice privind
aspecte delicate și controversate despre istoria străveche a poporului nostru. Din nu-
meroasele cercetări efectuate, care continuă cu aceeași pasiune și astăzi, societatea și-a
formulat ferm convingerea că noi, românii, suntem urmașii legitimi ai dacilor, adevărații
noștri strămoși. Enunțul ”Noi nu suntem urmașii Romei”, care a dat titlul de forță al celor
două cărți ale mele, (Noi nu suntem urmașii Romei, vol. 1 și Noi, dacii vol. 2) este îmbrățișat
de un număr din ce în ce mai mare de oameni devenind un motto preluat cu mândrie de
alte societăți pro-dacice din țară și din străinătate. 
Rezultatele cercetărilor noastre își găsesc reflectarea în organul de presă al societății, revista
”Dacia Magazin”, care a văzut lumina tiparului pentru prima dată în anul 2003. 
Împlinirea a zece ani de la prima apariție a revistei este un prilej fericit pentru mine de a-i
felicita și de a le mulțumi tuturor colaboratorilor, redactorilor și acelora care, prin cuvântul
lor, scris cu pasiune și cu loialitate pentru adevăr, au contribuit și contribuie substanțial la
succesul național și internațional al revistei ”Dacia Magazin”. O mențiune specială i se cuvine
domnului Vladimir Brilinski, dacul pasionat cu care am pornit
la drum acum mai bine de zece ani. Mulți ani redactor-șef al
revistei, Vladimir Brilinski (Nunu) a fost sufletul revistei și a
reușit să coaguleze multe din personalitățile României în jurul
ideilor de afirmare și promovare a marii culturi materiale și spir-
ituale a dacilor întemeietori de țară. Vladimir Brilinski continuă
să fie o forță importantă în păstrarea locului sacru al dacilor de
la Sarmisegetusa și în promovarea cu consecvență a ideilor
juste ale societății noastre. 
Redactată în prezent la Tulcea, revista ”Dacia Magazin”
datorează mult unor oameni deosebiți a căror muncă intensă
și responsabilă merită calde aprecieri: istoricul Nicolae Nicolae
și profesorii George Bucur și Mariana Terra. Prin grija lor, revista
apare cu materiale documentate, de larg interes, și este
apreciată de cititorii români din țară și din diaspora. Revista
noastră este o continuare, cu accent prioritar pe istorie, a re-
vistei ”Dacia Literară”, editată în anul 1840, de către marele
cărturar Mihail Kogălniceanu. 
În paginile revistei ”Dacia Magazin” sunt publicate, majoritar,
materiale din domeniul istoriei străvechi și care fac dovada
indubitabilă că adevărații noștri străbuni sunt dacii.  De aseme-
nea, în revistă sunt prezentate aspecte din istoria  con tem po -
rană și aspecte lingvistice de substanță din care reiese că limba
dacilor este mult mai veche decât cea latină și trăiește și astăzi
în vocabularul nostru. Numeroase articole ilustrează cultura:
proză, poezie, artă plastică, reportaje, interviuri, recenzii de
carte. Nu lipsesc polemicile din domeniul istoric, social, politic,
economic și multe altele, justificate de anumite tendințe retro-
grade sau negative din societatea românească actuală. În
sinteză, apreciez că revista ”Dacia Magazin” este o oglindă
fidelă a preocupărilor multilaterale ale societății ”Reînvierea Da-
ciei” și ale colaboratorilor care au, ca numitor comun, patrio-
tismul și lupta onestă pentru triumful adevărului istoric.  

Un loc aparte în revistă este rezervat lucrărilor de la congresele internaționale de dacologie
care au loc, anual, în România. Până în prezent, am organizat și desfășurat cu succes 13
congrese al căror ecou pozitiv ne umple inima de bucurie. În cadrul congreselor de dacologie
din țară au fost dezbătute subiecte de interes național și au fost prezentate dovezi grăitoare
din istoria noastră mai veche sau mai recentă, precum și gânduri ale unor mari personalități
despre Dacia și despre daci: Burebista,  Decebal, Tărtăria, Tăblițele de la Sinaia, Nicolae
Densusianu, Eminescu, Tomiris, Regalion, Sarmisegetusa, Malus Dacus, Kogaion, Civilizația
Danubiană, Brâncuși.
Mii și zeci de mii de români au participat cu entuziasm la aceste congrese. Mulți dintre ei au
luat cuvântul și și-au spus punctul de vedere, onest, în cadrul congreselor și în paginile revistei
”Dacia Magazin”. Este demn de remarcat faptul că, la congresele de dacologie, fie că s-au
desfășurat la București, la Alba Iulia sau la Târgu Jiu, am fost onorați de prezența unor
delegați din alte țări: Italia, Franța, Statele Unite ale Americii, Bulgaria, Australia, Elveția, Re-
publica Moldova, Macedonia, Turcia, care au împărtășit punctul nostru de vedere și l-au
prezentat în paginile revistei. Căci adevărul, bazat pe documente și pe descoperiri arheo-
logice, este unul singur: suntem urmașii măreților daci despre care Mihai Eminescu scria:
”Era un popor brav acela care a impus tribut Romei... A fi descendentul unui asemenea popor
n-a fost și nu va fi o rușine niciodată”, ajungând la concluzia logică:” În România totul trebuie
dacizat!”
Noi, membrii și simpatizanții Societății ”Reînvierea Daciei”, repudiem cu toată fermitatea ati-
tudinea retrogradă a unor istorici români prăfuiți de idei și principii false, latiniste, atitudine care
otrăvește și acum sufletul elevilor și al studenților prin manuale în care adevărul despre originea
noastră dacică este omis sau trimis la subsol... Ne mâhnește o asemenea abordare falsă a is-
toriei care prelungește concepția total greșită a descendenței noastre romane. Totuși, avem
convingerea că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va triumfa. 
Conștient de marele rău pe care atitudinea oficială falsă îl perpetuează prin negarea și mini-
malizarea rolului predominant al dacilor în formarea și dezvoltarea societății române, am enunțat
câteva opinii-avertisment care apar pe coperta revistei ”Dacia Magazin”: Pentru lichidarea unui
popor, se începe prin a-i altera, a-i șterge memoria; îi distrugi cărțile, istoria și apoi vine altcineva
care îi va scrie alte cărți, îi va da altă religie, altă cultură, îi va inventa altă istorie (de origine
latină ori slavă, după momentul politic). Între timp, poporul începe să uite ceea ce este sau ceea
ce a fost, iar cei din jur vor uita și mai repede. Limba nu va mai fi decât un simplu element de
folclor care, mai devreme sau mai târziu, va muri de moarte naturală. Noile forme istorice vor
aduce elemente și simboluri noi de adorație, care le vor îndepărta pe cele vechi... Formele vechi
care, cândva, au ocupat valența transcedentalului, vor fi deplasate de formele noi, care vor
dicta componența și funcțiile ”noului popor”, așa cum s-a întâmplat cu noi. Pentru ca acest
”blestem” să fie anihilat și pentru ca oamenii să realizeze că sunt urmașii legitimi ai măreților
daci,  ”Dacia Magazin” publică, lunar, materiale științifice, dovezi grăitoare care, după cum se
poate vedea astăzi, pătrund din ce în ce mai mult în rândul tuturor claselor sociale și sunt
dezbătute deschis în emisiuni de televiziune, la radio și în numeroase site-uri de pe internet.
Toate marile realizări ale societății noastre nu ar fi fost posibile fără suportul logistic al domnului
George Constantin Păunescu. Îmi fac o datorie de onoare de a-i aduce, și pe această cale, mii
de mulțumiri, exprimându-mi întreaga gratitudine pentru ajutorul pe care l-a acordat și pe care
continuă să-l acorde ideilor promovate de societate și de revistă.
Un colaborator aparte al societății și al revistei este domnul profesor universitar G.D.Iscru care,
cu autoritatea și cultura istorică pe care i le dau înalta pregătire profesională și probitatea
morală impecabilă, a fost și este alături de noi de la începutul dificilului nostru drum spre adevăr.
Prin congresele noastre de dacologie, prin revista ”Dacia Magazin”, prin întrunirile lunare ale
membrilor din filialele societății, care au loc la New York și în diferite orașe din România, prin
site-ul www.dacia.org, prin articole în limbile română și engleză, filme, melodii și poezii adec-

vate, prin toate mijloacele de care dispunem, vom continua nobila
misiune pe care ne-am asumat-o de a spune adevărul, de a-l
răspândi și de a-l face, în final, recunoscut oficial în patria noastră:
”Noi nu suntem urmașii Romei”, ci suntem urmașii legitimi ai
dacilor lui Decebal și Burebista, suntem frații de idei ai dacilor
care trudesc și astăzi cu mâinile aspre pe câmp sau care scriu
articole și cărți despre istoria adevărată a nobilului neam dacic
căruia îi aparținem cu legitimitate.
Am spus-o de multe ori și o spunem din nou, cu fruntea sus:
suntem urmașii dacilor care au fost stăpânii pământului lor încă
din zorii civilizației. Acest unic adevăr ne va face mai puternici
și mai mândri. În această ordine de idei, aș dori să vă spun o
întâmplare ce a avut loc, de multe ori, pe pământul lor, al dacilor.
Într-o zi, un om necăjit, fără casă și fără pământ, a bătut la mine
la ușă. L-am găzduit și i-am dat să mănânce. Trec anii și același
om și familia lui pretind că, acum, o parte din casa mea este a
lui. E oare drept ca la bunătate să se răspundă cu netrebnicie?
Extrapolând această întâmplare la pretenții teritoriale nejustifi-
cate ale unor nou sosiți, fie ei romani, greci, unguri, sași, evrei,
ruși, țigani, secui, mă întreb cine are dreptate. Răspunsul nu
poate fi decât unul singur pe care noi toți îl știm... 
Acum, la sărbătorirea unui deceniu de apariție a revistei ”Dacia
Magazin”, aș dori să le mulțumesc, încă o dată, tuturor
compatrioților care au înțeles că falsul oficial trebuie să fie
înlăturat, care au înțeles că istoria trebuie bazată pe adevăr și
că adevărul este mai presus de orice altă alternativă. 
Împlinirea a zece ani de apariție a revistei ”Dacia Magazin”
este un eveniment de mare importanță pe care îl salutăm cu
deplin respect.
La mulți ani, ”Dacia Magazin”! La mulți ani tuturor acelora
pentru care adevărul este singura măsură morală de
apreciere a ființei umane dintotdeauna și pentru totdeauna!


