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LA ÎNCEPUT DE DRUM....
Din 23 noiembrie 2010 societatea noastră culturală a intrat în cel de al douăzecilea
an de existenŃă legală cu denumirea ACADEMIA DACOROMÂNĂ – A.D.R., ca
instituŃie autonomă în cadrul FUNDAłIEI ACADEMIA DACOROMÂNĂ T.D.C.
(F.A.D.R.T.D.C). Reamintesc faptul că prin unificarea FUNDAłIEI TEMPUS cu
ACADEMIA DACOROMÂNĂ s-au preluat obiectivele, programele şi activele
ambelor instituŃii. Calendaristic, anual, la 23 noiembrie este ziua de înfiinŃare a
FundaŃiei, la 1 decembrie ziua de înfiinŃare a INSTITUTULUI NAłIONAL PENTRU
ROMÂNITATE ŞI ROMÂNISTICĂ (INPROROM) care s-a autodefinit, 9 mai
1995, ACADEMIA DACOROMÂNĂ, trebuie să sărbătorim împreună.
Am parcurs împreună cu colegii noştri (cercetători ştiinŃifici, istorici, lingvişti,
medici, ingineri, militari de toate gradele şi de toate armele, sociologi, scriitori,
profesori de toate gradele didactice, filologi, etnografi, muzeologi, arhivişti, poeŃi,
dramaturgi, artişti plastici, muzicieni, arheologi, fizicieni, matematicieni, chimişti,
jurişti, chimişti, actori, biologi, economişti, preoŃi, oameni de afaceri, studenŃi etc.),
oameni de diverse şi variate profesii, autodidacŃi cinstiŃi şi iubitori de Ńară, peste două
decenii de cercetări, la început de românistică, apoi şi de dacoromânistică peste 15 ani.
Este cunoscut faptul că prima revistă a fundaŃiei a fost TEMPUS din anul apariŃiei
fundaŃiei cu acelaşi nume, iar a Academiei DacoRomâne – DACOROMÂNIA, din
1996. Apoi au apărut revistele LUPTA ca revistă de cultură politica naŃională şi
atitudine civică, COMTERRA ca revistă pentru problemele globale, comterriste,
DACOROMÂNITATEA ca magazin pentru toŃi românii, ASCULTIALOMIłA ca revistă
a AsociaŃiei culturale IalomiŃa - AscultIalomiŃa, filiala independentă a F.A.D.R.T.D.C.
IalomiŃa pentru promovarea şi stimularea valorilor temporale dacoromâneşti din
bazinul IalomiŃei de la izvoare la vărsare, între Buzău şi Moştiştea... şi altele, la
nuclele de filiale din Ńară. ApariŃia lor a fost suspendată o vreme pentru a concentra
eforturile financiare pentru editarea lucrării monumentale a prof. univ. dr. Ion Rotaru:
O istorie a literaturii române de la origini până în prezent – un prim proiect cultural
fundamental care a fost donat de autor către F.A.D.R.T.D.C.
Din 15 iunie 2010 am reluat publicarea revistelor noastre împreună în format A4
cu supra numele REVISTELE DACOROMÂNITĂłII (Tempus, DacoRomânia,
ComTerra, Lupta şi DacoRomânitatea) ca revistă lunară a F.A.D.R.T.D.C.
În acest context, constatând creşterea volumului şi calităŃii studiilor şi cercetărilor
de dacoromânistică, era imperios necesar să realizăm o revistă de înaltă Ńinută. Se pare
că, în ciuda crizelor economice induse, vom izbândi prin difuzarea contra cost a unor
cărŃi tipărite de Editura DacoRomână TDC. La nevoie, pentru început, vom cere şi
sprijinul autorilor acestor studii şi cercetări să demarăm tipărirea primului număr al
revistei, până vom reuşi să menŃinem un standard ştiinŃific real şi un profit editorial
constant, ca suport solid pentru apariŃiile viitoare.
Iată de ce, începând cu data de 1 decembrie 2010 am decis să scoatem prezenta
revistă ca publicaŃie ştiinŃifică a Academiei DacoRomânei, la iniŃiativa dlui dr.
AUREL V DAVID, vicepreşedintele A.D.R.. Până la 1 martie 2011, cu acordul
Senatului A.D.R., am lucrat împreună toŃi membri A.D.R. la acest anuar ca revista
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sub denumirea STUDII ŞI CERCETARI DE DACOROMÂNISTICĂ, o publicaŃie
periodică a ACADEMIEI DACOROMÂNE, rămânând ca REVISTELE
DACOROMÂNITĂłII (în viitor, poate, TEMPUS) să continue să apară în fiecare
lună ca publicaŃie a FUNDAłIEI ADRTDC.
Revista va avea caracter pur ştiinŃific, de studii şi cercetări de dacoromânistică, cu
puncte de vedere şi dezbateri privind probleme controversate, aspecte privind decizii
naŃionale în probleme de dacoromânistică ale dacoromânităŃii. Ea va oferi factorilor de
conducere fundamente pentru adoptarea unor decizii la nivel de stat şi de conducere a
unor instituŃii ale societăŃii civile, politice, sindicale, profesionale, din multe domenii
de activitate, în conformitate cu interesul naŃional dacoromânesc.
Vom efectua studii şi cercetări comparate de niponistică, hungaristică, slavistică,
americanistică, germanistica etc. Nu vom uita să privim critic cărŃile de specialitate,
bibliografia dacoromânească la zi, inclusiv ale altor ştiinŃe ale altor naŃiuni ale lumii.
Va conŃine rezumate în lb. engleza şi, pe viitor, în lb.chineză.
Anuarul va fi revista noastră de schimb cu alte instituŃii de cercetare de acelaşi
profil şi care editează reviste ştiinŃifice despre acelaşi domeniu.
Odată cu apariŃia acestei reviste, vom reitera propunerea scrisă către Academia
Română pentru înfiinŃarea unei SecŃii de dacoromânistică la Academia Română
întrucât la prima adresă oficială nu am primit nici un răspuns.
Pentru început, apariŃia va fi anuală. Ulterior, în raport cu volumul de lucrări
ştiinŃifice care vor fi elaborate vom decide asupra periodicităŃii. Aş putea crede că
apariŃia lunară este imposibilă, mai probabil trimestrială, dar mai sigură anuală, având
în vedere starea naŃiunii şi problemele excepŃionale pe care le are întreaga lume, azi.
RedacŃia are deplina autonomie de a selecta colaboratorii de pretutindeni, precum
şi materialele cele mai valoroase dintre cele mai reprezentative prezentate la sesiunile
săptămânale ale A.D.R. şi din afara ei. Va deveni o practică precisă şi obligatorie
prezentarea de către autor şi dezbaterea fiecărei comunicări ca material primit la
redacŃie în sedinŃele săptămânale sau la sesiunile speciale şi anuale ale A.D.R. în spirit
critic înainte de a fi publicate.
Toate materialele trimise spre publicare vor fi susŃinute, obligatoriu, mai întâi, in
faŃa membrilor redacŃiei revistei, apoi în Senatul A.D.R. şi la sesiunile de comunicari
şi dezbateri. Acolo unde sunt probleme neelucidate se va convoca o sesiune specială
pentru finalizarea lor. Autorul va putea fi orientat spre acele teme de cercetare de
interes major ale dacoromânisticii, iar cititorul va fi, în ultimă instanŃa, beneficiarul
acestor eforturi unice şi inedite în cultura scrisă a României de astăzi.
Optimişti din fire, credem că ecoul acestei publicaŃii va fi cel scontat, iar apariŃia
acestei reviste va fi cât mai îndelungată. Ea este asteptată cu nerăbdare de compatrioŃii
din Ńară şi din străinătate, dar şi de autori pentru feed back –ul necesar şi pentru un
feed before preconizat.
Să urăm drum bun şi lung acestei noi publicaŃii care, pentru prima dată in
România, abordează problematica dacoromânisticii, iar cititorilor noştri lectură
plăcută care să limpezească şi să lumineze conştiinŃa naŃională atât de necesară
renaşterii naŃiunii şi statului nostru, precum şi dezvoltării libere a culturii naŃionale!
Geo Stroe, 15 ianuarie 2011

10

