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MISTERE

mult mai logic? Este un mare, mare mister!
Forul a fost construit, desigur, pentru a-l
glorifica pe împãratul Traian, dar, iatã, ºi pe
daci. Învinºii au fost glorificaþi ºi învingãtorii omagiaþi. Acest lucru consider cã este
de o mare importanþã ºi poate fi considerat
total ieºit din comun”.
Statuile de daci se aflau amplasate deasupra
galeriilor Forului, galerii care înconjurau
piaþa principalã a acestuia, cam în dreptul
fiecãrei coloane care susþinea porticul.
Sculpturilor din marmura trebuie sã li se
adauge ºi cele din porfir roºu-viºiniu,
incluse în faimosul portic, realizat tot din
porfir. Despre existenþa acestuia s-a aflat
din scrieri, cãci arheologii nu au reuºit sã-l
mai localizeze. De ce nu s-a mai gãsit nici
o urmã? Pentru cã orice complex monumental din Roma a fost “jefuit”, descompletat ºi materialele reutilizate la alte construcþii. Aºa se poate explica de ce acest
portic a pierit complet: era construit din
porfir roºu, material deosebit de cãutat în
Renaºtere ºi Baroc. De altfel, au fost gãsite
ºi cinci statui de daci din porfir roºuviºiniu. Douã se aflã la Luvru, trei la
Florenþa, iar câteva fragmente în rezervele
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Forului lui Traian. Poate cea mai importantã concluzie a deosebitei realizãri ºtiintifice
a lui Leornard Velcescu este desigur legatã
de taina care învãluie civilizaþia dacilor. De
ce romanii au înãlþat la Roma o columnã
uriaºã ºi unicã închinatã rãzboaielor cu

dacii? De ce au construit ei la Adamclisi cel
mai mare Tropheum din antichitate pentru
acelaºi eveniment? De ce romanii au cioplit
în marmurã peste 130 de statui din care ne
rãsare chipul înþeleptului, eruditului , dreptului, curajosului nobil dac? Lucrarea
tânãrului istoric confirmã, neîndoios,
grandoarea civilizaþiei dacice. Cele 130 de
statui de nobili daci ar putea sã mai
lumineze încã o tainã. Nu cumva sunt ele
pradã de rãzboi? Nu cumva coloanele de
andezit de la Sarmizegetusa Regia ( 60 +60
+ 15= 135 ) sunt urmele locurilor unde au
stat acele sculpturi? ªi faþã de toate acestea
o întrebare fireascã trebuie pusã: o fi încercat vreodatã Ministerul Culturii sã împrumute o parte din statui ºi sã organizeze o
expoziþie în România? Sau cel puþin sã
finanþeze efectuarea unor duplicate, pentru
a-i aduce acasã pe aceºti daci rãmaºi pe
meleaguri strãine, de douã mii de ani? Nici
vorbã! Chipurile de daci despre care am
povestit pânã acum continuã sã ne privescã
de peste mãri ºi þãri ºi peste secole
depãrtare, cu ochii lor care ascund atâtea
taine.
Dan Marian

