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IN MEMORIAM 
CONSTANTIN DAICOVICIU (1898-1973)

La împlinirea celor 110 ani de la na�terea eminentului slujitor al venerabilei 
Clio, ca fost discipol �i apoi colaborator al distinsului savant �i profesor, m� g�sesc 
în situa�ia de a-mi aduna �i a�terne cu pietate gândurile r�zle�e de vreme, dar strâns 
legate de ceea ce personalitatea istoricului a întruchipat pozitiv, valoros, demn de 
urmat.

Constantin Daicoviciu s-a n�scut la 1 martie 1898 în Banat, la C�v�ran, 
localitate care, azi, îi poart� numele. Dup� absolvirea claselor primare în satul natal, 
a plecat la Lugoj �i Caransebe�, unde a terminat liceul. Studiile universitare le-a 
f�cut la Universitatea din Cluj, sec�ia clasic� a Facult��ii de Litere (1918-1922), 
ob�inând licen�a magna cum laude. A trecut apoi prin toate gradele universitare, de 
la practicant (1921), asistent (1928) �i docent (1932) pân� la profesor (1938-1968), 
decan (1940-1941, 1945-1946) �i rector (1957-1968) la Alma Mater Napocensis, 
distingându-se în permanen�� ca didact des�vâr�it �i istoric de superioar� factur�.

În sfera preg�tirii de specialitate – istoria antic� �i arheologia clasic� – timp de 
doi ani (1925-1927) a fost bursier la �coala Român� (acum, Accademia di Romania) 
din Roma. Dup� revenirea în �ar�, în 1928, la Universitatea din Cluj, i s-a conferit 
titlul de doctor (magna cum laude) în istorie antic� �i arheologie. Prin c�l�toriile de 
studii întreprinse, între 1929 �i 1932, în Austria, Germania, Fran�a, Grecia �i Ungaria, 
tân�rul istoric �i-a deschis noi orizonturi, �i-a însu�it noi cuno�tin�e �i metode, pe 
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care le va aplica în propriile investiga�ii arheologice, de la Sarmizegetusa, în capitala 
Daciei Romane.

Pe plan administrativ �i de conducere �tiin�i� c�, paralel cu activit��ile �i func�iile 
universitare, a fost secretar al Comisiei Monumentelor Istorice din Transilvania 
(1921-1940), pre�edinte al celei pentru monumentele istorice din Bucure�ti 
(1947-1948), director al Institutului de Studii Clasice �i al Institutului de Istorie 
(din 1949), precum �i al Muzeului de Istorie a Transilvaniei din Cluj (1945-1973), 
pre�edinte al Sec�iei de �tiin�e Istorice �i membru al Prezidiului Academiei, ministru 
adjunct la Ministerul Înv���mântului (1949). La toate acestea, se mai pot ad�uga 
�i alte responsabilit��i �i îns�rcin�ri cu caracter administrativ-�tiin�i� c ori social- 
politic, de major� importan�� institu�ional� �i na�ional�.

Ca recunoa�tere a realiz�rilor sale �tiin�i� ce pe t�râmul istoriei antice �i 
arheologiei, recunoscute în �ar� �i str�in�tate, i s-a acordat Premiul Academiei 
Române (1932), Premiul de Stat (1950), Premiul Herder (1968) �i a fost ales membru 
corespondent al Institutului de Arheologie German din Berlin, al Societ��ii de 
Studii Latine din Paris, membru corespondent (1948) �i titular (1955) al Academiei 
Române.

Importante �i semni� cative în plan �tiin�i� c interna�ional sunt particip�rile 
la congresele epigra� ce (Roma, 1939 �i 1956) �i de istorie de la Moscova (1954), 
Roma, Var�ovia (1955) �i Lausanne (1957), calitatea de membru în Comitetul 
Interna�ional al Istoricilor �i colaborarea la Real-Enzyclopädie der klassischen 
Altertumswissenschaft (Stuttgart), cu articolele Porolissum, Potaissa, Potula.

A fost un înv��at de mare cuprindere al antichit��ii, arheolog �i epigra� st 
pasionat, profund cunosc�tor al istoriei �i civiliza�iei dacice �i romane.

În special dup� cel de al Doilea R�zboi Mondial, timp de peste 25 de ani, a 
condus cu autoritate �i competen�� s�p�turile �i cercet�rile de la cet��ile dacice din 
Mun�ii Or��tiei: la Piatra Ro�ie, Coste�ti, F�eragu, Gr�di�tea Muncelului, Rudele, 
Fe�ele Albe etc. Rezultatele ob�inute, împreun� cu colaboratorii s�i, în cercet�rile 
de la cet��ile, a�ez�rile �i sanctuarele din Mun�ii Or��tiei, reprezint� un bun �tiin�i� c 
de inestimabil� importan�� pentru cunoa�terea centrului puterii politico-militare, 
social-culturale �i religioase a dacilor înainte de cucerirea roman�. Valori� carea pe 
plan istoric a investiga�iilor, f�cut� repetat, se refer� la limba, cultura material� �i 
spiritual� a dacilor �i la locul acestora în cadrul civiliza�iilor din sud-estul Europei. 
Alte probleme dezb�tute privesc organizarea statal� �i politica „regilor” daci, tehnica 
�i sistemele de construc�ie, civile �i militare la dacii din Transilvania. Remarcabil s-a 
dovedit a �  studiul despre caracterul politeist al religiei geto-dace, care a r�sturnat 
de� nitiv teoria privind pretinsul monoteism al geto-dacilor, dedus eronat dintr-un 
cunoscut text herodotian. Noua interpretare a r�mas valabil� pân� ast�zi.

Activitatea sa de investiga�ie arheologic�-istoric� s-a concentrat în permanen�� 
�i asupra epocii de st�pânire roman� în Dacia. Se poate spune c� cel dintâi care a pus cu 
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competen�� în valoare ruinele Sarmizegetusei romane (Ulpia Traiana), prin excava�ii 
�i cercet�ri de durat� (1924-1936), a fost Constantin Daicoviciu. Perieghezele sale 
arheologice în Banat �i pe sectorul de vest al limes-ului Daciei Romane, s�p�turile de 
la Porolissum (1937-1939) �i cele din castrul roman de la Micia, pe valea Mure�ului, 
au constituit noi contribu�ii de seam� �i deschidere de perspective în cercetarea vie�ii 
civile �i militare din provincia traian�.

Dintre numeroasele sale lucr�ri, monogra� i �i studii, de relevat în mod special 
merit� lucrarea de sintez� La Transylvanie dans l´antiquite, publicat� în dou� edi�ii 
franceze (1943 �i 1945), una german� �i alta în italian� (1943), lucrare considerat� la 
timpul s�u un „model de monogra� e pentru o provincie roman�”. În multe privin�e, 
cu toat� eroziunea implacabilului Chronos, ea î�i p�streaz� �i ast�zi actualitatea. 
Datorit� lucr�rilor sale, istoria Daciei romane – ca �i a Daciei independente, de 
altfel – a c�p�tat adev�rata ei înf��i�are, dup� cum apreciau la timpul s�u unii 
speciali�ti de renume.

Din vastul repertoriu al istoricului este su� cient s� amintim aici doar 
problemele mai importante care au fost abordate �i tratate cu deosebit� competen��. 
Ne referim mai întâi la persisten�a masiv� a dacilor sub romani, romanizarea Daciei, 
d�inuirea romanit��ii în fosta provincie traian� �i la etnogeneza românilor în spa�iul 
carpato-danubian. La acestea se adaug� alte importante capitole, cum sunt: întinderea, 
colonizarea, sistemul de ap�rare, armata, organizarea politico-administrativ� a 
provinciei traiane, cultele religioase, cre�tinismul, abandonarea o� cial� a Daciei de 
c�tre autorit��ile romane �i altele.

Continuitatea daco-roman� �i formarea poporului român au r�mas, îns�, adânc 
înr�d�cinate în con�tiin�a �i preocup�rile sale de baz�. În tratarea �i l�murirea acestor 
importante capitole din istoria noastr� antic�, autorul a pus la contribu�ie întreg 
arsenalul cuno�tin�elor sale. Bun cunosc�tor �i excelent mânuitor al izvoarelor narative 
grece�ti �i romane, maestru în dezlegarea enigmelor epigra� ce �i a sensurilor istorice 
ale vestigiilor arheologice, el a transpus problema – tratat� în trecut de marii no�trii 
istorici mai mult la nivel logic, teoretic – �i pe planul document�rii concrete, aducând 
dovezi de natur� arheologic�, numismatic� �i epigra� c�. În aceast� complex� munc� 
de investiga�ie, deloc u�oar�, a fost sprijinit mereu de colaboratorii s�i apropia�i 
de la Cluj, între care ego quoque tunc parva pars � u... Rezultatele ob�inute sunt 
cunoscute. Ele au contribuit la consolidarea tezei privind continuitatea popula�iei 
b��tina�e în Dacia �i, totodat�, la înmormântarea, cu funeraliile cuvenite, a falsei 
teorii roesleriene despre discontinuitatea autohtonilor în patria lor dintotdeauna.

Am a� rmat deseori �i îmi face pl�cere s� repet, f�r� exagerare, c� opera 
�tiin�i� c� a lui Constantin Daicoviciu, corect judecat�, de�i supus� erod�rii trecerii 
timpului �i progresului cercet�rilor – ca orice lucrare omeneasc�, de altminteri – 
r�mâne totu�i durabil� în esen�a ei, ca o temelie solid�, pe care neîncetat se poate 
cl�di de c�tre urma�i. Ea este str�b�tut� de la un cap�t la altul de pasiunea c�ut�rii 



10

adev�rului istoric, de obiectivitate �i patriotism. Ideile �i str�duin�ele sale sunt cu 
cinste duse mai departe de pleiada fo�tilor colaboratori �i discipoli forma�i în climatul 
de munc� a �colii arheologico-istorice clujene, c�reia el i-a pus bazele. Substan�a 
lucr�rilor �tiin�i� ce ale distinsului înv��at, pe lâng� dimensiunile daco-romane, are 
incontestabile tr�s�turi �i valen�e ale istoriei antice europene, a�a cum de fapt a fost �i 
autorul însu�i: o personalitate complex�, un european autentic, cu r�d�cinile puternic 
în� pte în p�mânturile str�bune de la Dun�re �i Carpa�i. Cu toate di� cult��ile �i 
vremurile schimb�toare în care i-a fost dat s� tr�iasc�, el a fost �i va r�mâne în lumea 
creatorilor de �coal�, a concep�iei �i realiz�rilor istorice, a organiz�rii �i conducerii 
institu�ionale ori a cercet�rii �tiin�i� ce un neîntrecut maestru.

Dup� 110 ani de la na�tere �i 35 de ani de la s�vâr�irea lui Constantin Daicoviciu 
în lumea umbrelor de dincolo de Styx, trec�torul prin Clujul actual (Napoca), unde 
a tr�it intens �i a lucrat neobositul c�rturar, se va întâlni cu statuia care-i perpetueaz� 
imaginea în bronz, va p��i pe strada care îi poart� numele �i va vedea acolo Institutul 
de Arheologie �i Muzeul de Istorie a Transilvaniei, pe care însu�i le-a condus, decenii 
la rând, cu autoritate �i înalt� competen��.

Iat� � gura distins� a unui înv��at care a dus mereu înainte 
 ac�ra, nu cenu�a 
istoriei.

Dumitru Protase


