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La vremea cînd sanctuarele din Munţii Orăştiei se poleiau cu arama
frunzelor de toamnă, o veste incredibilă a îndoliat întreaga suflare a arheologiei româneşti. Cu numai cîteva zile înainte de a împlini doar 52 de
ani, Hadrian Daicoviciu intra în nefiinţă. Şi cînd, la Cluj, inima sa nobilă
înceta să bată, pe Kogaion a mai căzut o stea. Fiul revenea lîngă ilustrul
său părinte şi, parcă, avîndu-i alături pe marii regi ai dacilor, se aşezau
împreună la acea masă a tăcerii, pe care un veşnic neobosit spirit brâncuşian o pregătise anume pentru ei, înconjurînd „Soarele de andezit" cu
tamburii coloanelor de temple ale Grădiştei regale.
Hadrian Daicoviciu intra în legendă, continuîndu-şi dialogul cu marii
săi înaintaşi, pe care îi evocase încă o dată cu puţin timp înainte de
de drept roman, cît un mod esenţial de comportament uman, pe care Styxul, el ne-a lăsat însă imaginea vie a unui mare om, a unui distins
dascăl şi a unui istoric de excepţie. Şi-a dedicat, cu altruism şi perseverenţă, întreaga energie acestor idealuri, deşi viaţa i-a oferit arareori momente de linişte şi fericire personală.
Om de o aleasă calitate sufletească, a ştiut să se facă iubit şi respectat de toţi cei care l-au cunoscut, răspunzînd tuturor cu iubire şi respect.
Suum unique tribuere a fost pentru el nu atît un fundamental principiu
de drept român, cit un mod esenţial de comportament uman, pe care atunci cînd a fost necesar - a stiut să-l reamintească cu strălucită elocvenţă şi acelora care mai uitase'ră că „trebuie să-i dai fiecăruia ceea ce
i se cuvine".
Mulţi dintre noi au avut adesea prilejul de a-l simţi aproape şi de a
se bucura de atenţia sa binevoitoare. La diverse manifestări ştiinţifice sau
în clipe de destindere, spiritul şi verbul său - ambele de o rară eleganţă
şi penetraţie ne-au îmbogăţit sufleteşte şi ne-au înzestrat memoria cu
imagini de neuitat. Cercetările arheologice efectuate în ultima vreme pe
meleagurile cărăşene datorează mult atenţiei sale permanente, comentariilor şi îndrumărilor pe care a ştiut să le ofere cu mult discernămînt,
dar fără rezerve, unor mai tineri colegi de breaslă.
Şi-a iubit şi stimat enorm părintele, în dubla sa calitate de fiu şi
discipol savant al celui care fusese - la rîndul său - un mare istoric,
Constantin Daicoviciu. Grea moştenire, înaltă raportare, şi dacă nu: a
fost copleşit de vulcanica personalitate a acestuia, este pentru că s-a
dovedit, în toate privinţele, demn de marele său înaintaş, continuîndu-şi
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opera, mergînd mai adînc şi mai departe pe drumul pe care acesta îl
deschisese. Prin părintele său şi prin întreaga sa descendenţă paternă,
dintr-o familie de cărturari bănăţeni, Hadrian Daicoviciu s-a simţit în
permanenţă legat de aceste meleaguri, mîndrindu-se cu titlul de fiu de
onoare al comunei natale a tatălui său. Revenea întotdeauna, cu mereu
reînnoită plăcere, la aceste izvoare ale neamului său, pe şantierele arheologice, la manifestări ştiinţifice sau cu diverse alte ocazii. A murit, de
altfel, cu intenţia mărturisită de a-şi lansa ultimul său volum - Portrete
dacice - la Caransebeş. Prezenţa şi ţinuta intervenţiilor sale a impus în
asemenea măsură participanţilor la simpozionul „ln Memoriam Constantini Daicoviciu", încît această manifestare ştiinţifică omagială, desfăşu
rată anual la Caransebeş, a reuşit să se înscrie printre cele mai prestigioase pe plan naţional.
Prin calitatea sa de membru în colectivul de redacţie al Banaticii, publicaţia Muzeului de Istorie al Judeţului Caraş-Severin din Reşiţa, a
contribuit din plin la creşterea prestigiului ştiinţific al acesteia.
El a ilustrat cu strălucire, desigur, în primul rînd Universitatea clujeană şi Muzeul de istorie al Transilvaniei, instituţii cărora le-a consacrat cea mai mare parte a activităţii sale. Dar nici una dintre problemele
cu care era confruntată întreaga muzeologie românească nu l-a lăsat indiferent. Profesor universitar de mare distincţie, Hadrian Daicoviciu a
educat şi îndrumat generaţii întregi de studenţi, urmăridu-i sau sprijinindu-i şi dincolo de porţile amfiteatrelor. Deşi nu am avut şansa de a-i
audia elegantele prelegeri, care au înnobilat sălile de curs ale Universităţii napocense, am avut prilejul să constat nu numai din mărturiile
unanime ale celor care i-au fost studenţi - că nimic nu reuşea să-l îndepărteze de la respectarea strictă a orarului de curs, după cum prezenţa
sa continuă la manifestările ştiinţifice studenţeşti era notorie.
Arheolog pasionat şi competent, s-a distins cu deosebire prin activitatea permanentă de conducere a colectivelor de cercetători care au
investigat an de an - cu rezultate mai mult decît remarcabile - impunătoarele momente de civilizaţie dacică şi romană ale complexului de
cetăţeni din Munţii Orăştiei sau de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. „lnsemnările despre Dacia" pe care l-a publicat cu regularitate în paginile
revistei clujene „Steaua" constituie mărturia preocupării sale constante
de a fi la curent cu cele mai noi rezultate ale cercetări arheologice
românesti.
Îmblnînd fericit cunoaşterea argumentului arheologic concret, ca şi
a vechilor izvoare literare, cu o solidă cultură clasică, care i-a oferit o
largă deschidere spre universal a reuşit să abordeze cele mai diverse aspecte ale vechilor civilizaţii carpato-danubiene printr-o profundă viziune
istorică. Contribuţiile sale majore la istoria Daciei Romane, sau monumentala sinteză Dacia de la Burebista la cucerirea romană, constituie cu siguranţă - o perenă mărturie în acest sens.
Nu s-a limitat niciodată la cercul restrîns al specialiştilor, căci prin conferinţe, prin lucrări ca Dacii (încununată, de altfel cu premiul
„Vasile Pârvan", în 1965) sau Portrete dacice - a ştiut ca nimeni altul
să facă din cea mai aridă informaţie ştiinţifică un subiect atractiv, pasionant chiar, pentru cele mai diverse categorii de iubitori ai istoriei.
A fost, deci, asemenea unui mare poet latin, cu totul îndreptăţit să
declare plin de mîndrie: „Non omnis moriar!"
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Într-adevăr, prin
niciodată de tot -

tot <:eea ce ne-a lăsat, nu a murit - şi nu va muri
în cugetul şi inimile noastre. Căci, aşa cum superb
sc.Tia despre el - reluîndu-i pe antici - un alt mare istoric al vremurilor noastre, „celui ce mi-a fost şi nădejde şi împlinire, şi care a ars cu
totul şi prea grabnic, nu-i putem făgădui decît că liniştea lui creatoare nu
se va fi istovit în zadar".
Şi, fie-mi iertată bucuria copleşitor de tristă care mă cuprinde gîndindu-mă iarăşi - ce mare om, dascăl şi savant a fost cel căruia i-am
dedicat aceste rînduri, un modest condei neputînd, desigur, să-i surprindă întreaga personalitate.

Eripitur persana, manet res:
Supremum Vale, Magister!
MARIAN GUMA
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