JERTFA LUI DECEBAL
Dramă istorică în 7 acte
de prof.univ.dr. Aurel V. David de la
Universitatea “Spiru Haret” – Bucureşti
(S.C. Casa de Editură şi Librărie
“Nicolae Bălcescu” S.R.L. – Bucureşti)
Aprecieri:
“Am citit şi am recitit drama istorică în şapte acte, pe care Aurel V. David a întitulato Jertfa lui Decebal. Este o creaţie literară cu o excepţională capacitate de atracţie,
capabilă să provoace şi să întreţină în noi sentimentul sublimului; asociat cu o copleşitoare
trăire tragică şi cu ideea de demnitate morală.
……………………………………….
Aurel V. David nu este doar dramaturg ci şi un pasionat cercetător al trecutului şi un
sociolog de strălucită vocaţie, impus în comunitatea ştiinţifică prin lucrările sale dedicate
problemelor complexe pe care le ridică starea naţiunilor în lumea de azi, conceptul de
securitate, relaţia dintre valori şi aspectele organizatorice ale Statelor moderne şi
contemporane.
……………………………………….
Important este că Jerfta lui Decebal evocă artistic realităţi antice pentru a provoca şi
întreţine în noi o dispoziţie raţională şi sufletească activă legată de cele ce ne înconjoară
azi.
……………………………………….
Din aceasta nu trebuie înţeles că Jertfa lui Decebal este o creaţie literară tezistă.
Nicidecum. Valoarea ei excepţională ni se revelează din perspectiva unor criterii strict
literare. În această dramă istorică, valorile literare există şi se susţin cu ajutorul altor valori
– morale, civice, filosofice, sentimentale, politice, naţionale.
……………………………………….
Este o creaţie în care ne regăsim”
(din Prefaţă, de prof.univ.dr. Mihail Diaconescu)

“Citindu-i de mai multe ori, în fazele elaborării, Jertfa lui Decebal, mult ne-a bucurat şi
talentul de dramaturg al istoricului şi sociologului Aurel David, ştiind însă şi câtă muncă şi
dăruire sufletească totodată se află în “spatele” acestui talent.
……………………………………….
Aurel David vine din lumea satului, de la obarşia Neamului şi a rămas credincios şi unuia
şi altuia.
……………………………………….
S-ar cuveni – ca odinioară, în cazul lui Barbu Stefanescu Delavrancea –, ca Jertfa lui
Decebal, prin importanţa şi semnificaţia ei, să fie “sămânţa” unei trilogii care să ne
motiveze şi să ne anime pe toţi, prin alte asemenea jertfe, pentru o noua renaştere
naţională, sub deviza unui vrednic urmaş al lui Ştefan cel Mare şi Sfânt:
“VOM FI IARĂŞI CE-AM FOST ŞI MAI MULT DECÂT ATÂT !”
Cartea – de vânzare la Librăria “Eminescu” (Bibliostar) din Bucureşti sau direct de la
Editură (tel: 0721.258.604)
Pentru comenzi prin poştă, ne puteţi scrie la email: edituranicolaebalcescu@gmail.com

