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Istoric, folclorist şi comentator a văzut lumina zilei la Densuş - Hunedoara 
( 1846) într-o familie de preoţi şi vechi nobili români. Harnic la învăţătură s-a format 
intelectual la Haţeg, Blaj şi Academia de Drept din Sibiu. Pregătit profesional, 
u practicat avocatura la Braşov şi Bucureşti. Atras de „cuvântul scris" îl găsim 
bibliotecar-arhivar la Biblioteca Academiei Române, apoi translator şi bibliotecar, 
toată viaţa, pe lângă Marele Stat Major al Armatei. Trimis de Academia Română 
a cercetat în arhive şi biblioteci din provinciile româneşti, Italia, Serbia, Ungaria, 
descoperind documente semnificative despre istoria românilor în secolele XVII
XVIll1. Parţial unele izvoare istorice cercetate au văzut lumina tiparului în culegeri 
de specialitate2 precum şi în periodice culturale cum erau „Familia", „Telegraful 
Român", „Federaţiunea'', „Transilvania", „Orientul Latin" şi ,,Analele Academiei 
Române". Erudit cărturar şi poliglot s-a remarcat şi prin ampla monografie 
dedicată luptelor ţărăneşti conduse de Horia3

- premiată de Academia Română al 
d'1rui membru corespondent era din 1880. Asemenea lucrare bogată în amănunte 
~· profunzime dezvăluie un larg orizont sociologic recunoscut şi prin înglobarea 
evoluţiei instituţiilor sociale alături de aspecte materiale şi spirituale. În acest 
domeniu s-a dovedit un precursor al operelor semnate de sociologii Eugen 
I ,ovinescu, Dimitrie Gusti şi David Prodan. 

O pasiune din tinereţe a manifestat N. Densuşianu faţă de folclor, tradiţii 
~i mitologie, toate socotite instrumente de primă importanţă în cunoaşterea istoriei 
unui popor. În epocă B.P.Haşdeu, pe baze folclorice, a emis unele ipoteze îndrăzneţe 
despre civilizaţia strămoşească, idei neîmpărtăşite de alţi contemporani. Densuşianu 
pornind de la valoarea documentară a folclorului, atrăgea atenţia asupra faptului istoric 
1elicfat în tradiţii, legende şi credinţe - erau aspecte neglijate de istorici - excepţie 

flldnd (după Densuşianu) N. Bălcescu şi AL M. Marienescu. Aflat la graniţa dintre 
111mantism şi criticism autorul nostru a descoperit treptat cultul valorilor româneşti 
111 tradiţii istorice, etnografice, lingvistice şi ritualuri magice din vremea revoluţiei 
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lui Horia, la valahii din Croaţia şi Istria proiectând o vastă colecţie de folclor care 
depăşea spaţiul românesc în favoarea lumii pluraliste şi diminuarea eurocentrismului 
în coordonate sud-est europene. În acest scop trimite un Chestionar despre tradiţiile 
şi antichităţile tărilor locuite de români 1893. 1895. În transfigurarea mitului folcloric 
solicită răspunsuri amănunţite despre daci, romani şi invaziile barbare. Urmărind 
să cuprindă tot spaţiul istoric al culturii româneşti sublinia sugestii metodologice 
despre mărturiile autentice culese de la bătrâni, interesat fiind şi de basme, cântece, 
proverbe, zicători, jocuri de copii, mitologie naţională - totul în stilul istoricismului 
modem născut în secolul al XIX-iea şi dominant în secolul următor. Răspunsurile 
au depăşit solicitările iar imensul material adunat din peste 930 de localităţi a folosit 
drept izvoare istorice în spiritul şcolii romantice (mitologice-istorice) din care făceau 
parte B.P. Haşdeu, Al. Odobescu, G. Tocilescu, Ionescu Gion, N. Densuşianu şi alţi 
cărturari. Monumentala culegere folclorică, valorificată insuficient de posteritate, 
aduce noi date în enciclopedia civilizaţiei naţionale aşezându-l pe Densuşianu în 
galeria marilor folclorişti români: B.P. Haşdeu, G. Tocilescu, G. Dem. Teodorescu, 
S.FI. Marian, Lazăr Şăineanu4 • Asemenea repertoriu al culturii primare are 
semnificaţia eternităţii neamului românesc, suma spiritualităţilor individuale. 

Dorind o patrie unificată şi personificată după limbă, cultură, tradiţii şi o 
nouă mitologie politică, în prezenţa unei mitologii fondatoare, Nicolae Densuşianu 
îşi diversifică chemarea spre studiul istoriei odată cu destinul comun al românilor 
despărţiţi temporar de hotare convenţionale. În sprijinul adevărului istoric respectat cu 
scrupulozitate şi f'ară menajamente a criticat aberanta teză imigraţionistă a profesorului 
austriac Robert Rosler, reluate ulterior şi de alţii. Cunoscător al cercetărilor româneşti 
şi în această problemă, fără să fie furat de patosul panegiric specific vremii sale, a 
pedalat pe argumentele continuităţii populaţiei în teritoriile nord-danubiene, comentând 
dovezile publicate anterior de istoricul A.D. Xenopol5. Pasiunea şi eleganţa discursurilor 
patriotice menite să menţină memoria istorică cu ecouri persistente l-a impulsionat pe 
transilvăneanul Densuşianu să reamintească generaţiilor prezente şi viitoare, luptele 
de rezistenţă tenace ale românilor împotriva tendinţelor expansioniste ale imperiilor 
vecine. Personalităţi militare şi diplomatice au fost reamintite românilor trăitori în 
comunităţi etnice distincte. Evocările sunt ştafete omagiale a lecturilor istorice, ca o 
bibliotecă deschisă, printr-o mutaţie de conştiinţă în timp, dorinţa şi existenţa de a fi 
împreună. De fapt scrisul istoric atunci alcătuia ipoteze de căutare a unei căi naţionale 
fiind lecţii morale şi politice văzute prin optica vremii respective - cu evidente lacune 
a instrumentelor de informare şi interpretare. Este firesc ca unele teme abordate să 
corespundă unei problematici de interes naţional aşa cum au făcut-o înaintaşii noştri -
o istorie de largă respiraţie (uneori poleită)6 • 

Efervescenţa intelectuală din ultimele decenii ale secolului al XIX-iea l-a 
găsit pe academicianul N. Densuşianu între tradiţie şi modernitate. Mişcarea culturală 
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tradiţională cu vocaţie erudită susţinea gândirea liberă (uneori fantezistă) şi analiza 
sumară a documentelor în defavoarea cunoaşterii aprofundate a izvoarelor istorice 
reprezentată de curentul nou al modernizării ("şcoala critică"). Densuşianu cu stilul 
său de viaţă sobră, discret, credincios faţă de trecut, cu aplombul său ardelenesc, cu 
tClrie de caracter şi curaj a luat decizia de a se transplanta într-o cultură de conexiuni 
ule civilizaţiei umane şi tiparele istorice la care face trimitere şi venerabilul Neagu 
l>juvara în lucrarea sa Civilizaţii şi tipare istorice. A căutat N. Densuşianu prin Dacia 
preistorică un condominium regional, mult mai larg, întemeiat pe comuniune maternă, 
limbă, cultură, obiceiuri şi interese comune. Şi-a imaginat implicarea unor populaţii 
untice lipsite parţial de viaţă sedentară, de organizare statală ş.a.m.d. Sesizând lipsa 
unei mitologii politice unificatoare autorul s-a străduit să descifreze premisele 
Jestinului comun prin intermediul folclorului local şi zonal cu ramificaţii ce depăşeau 
cu mult frontierele trasate în Antichitate şi Evul Mediu. Puţinătatea izvoarelor istorice 
cunoscute atunci l-au determinat să opteze în prim plan pe sursele găsite în folclor. 
l'n elaborarea noilor orizonturi culturale cu subsidiare dunărene, central-europene şi 
11ud-est balcanice, scenariile concepute erau dificil de cuprins în cadrul confluenţelor 
etnice în continuă mişcare. Autorul, un gânditor şi căutător singuratic, hrănindu-se 
dintr-un simţ aparte favorabil dimensiunilor civilizaţiei umane a scris sub impulsul 
unei dorinţe pe care o intuia, fără sa o poată explica suficient. Referinţele critice 
utilizate au cuprins autori români, străini şi o necesară iconografie. Valoarea cărţii 
vine mai mult din puterea de a ne transpune de partea unor trăiri inexplicabile în 
profunzimea lor. Textul dens şi greoi de lecturat impune prin dimensiuni şi erudiţie, 
uimeşte prin ipoteze temerare despre o străveche civilizaţie (imperiul pelasg) al cărui 
rcntru ar fi fost pe teritoriul Daciei - leagăn al întregii civilizaţii mediteraneene. 
I Inele dovezi erau, potrivit lui Densuşianu, monumentele megalitice din munţii 
ltucegi şi Ceahlău, susţinute prin diverse tradiţii populare. Mărturiile considerate de 
nutor indubitabile, n-au fost confirmate de cercetările ulterioare făcute de specialişti 
formaţi în spiritul cunoaşterii faptului istoric printr-o rigoare ştiinţifică şi amploarea 
llxuminării dovezilor certe (noul curent critic se opunea romantismului de nuanţă 
iluministă). Noul demers istoriografic, cu unele aprecieri neacademice adresate 
„hlltrânilor" istorici (N. Densuşianu, G. Tocilescu, Ionescu-Gion) a fost adoptat de 
o pleiadă de oameni de carte interbelici7. Spiritualitatea modernă românească se 
muluriza apropiindu-se de cercetările în dimensiuni europene. 

În decursul secolului trecut structuri politice şi intelectuale prin dialoguri 
Intre culturi şi civilizaţii au scos în evidenţă imposibilitatea egalizării multiculturale 
111r cooperarea prin globalizare fiind obligată să ţină seama de multitudinea de 
rnmunităţi, culturi, limbi şi tradiţii conservate de istoriile naţionale. Generalizările 
~i etichetările sunt de ocolit. Istoricul are rol de cronicar-comentator nu de judecător. 
Împotriva tuturor evidenţelor idealizarea istoriei noastre şi a tot ce este românesc 
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poate să fie înlocuită cu un echilibru realist bazat pe onestitate în aprecierea valorilor 
trecute şi prezente. Limpezimea argumentelor şi elocvenţa exemplelor sunt punţi de 
legătură între opiniile lui N. Densuşianu şi ale istoricilor din prezent. O nouă ecuaţie 
interpretativă nu poate să ocolească, pe lângă alte noutăţi, arta rupestră, tăbliţele 
descoperite la Sinaia ş.a.m.d. O altă ipoteză de căutări conexe se poate opri şi la 
examenul A.D.N. inexistent până în pragul anului 2000. În sfârşit demonstraţiile 
au cantităţi de exemple interesante de comparat între ele prin procedee modeme 
de cercetare. Accesul la consultarea surselor primare ne îndreaptă spre cărări 

care înlătură unele îndoieli şi presupuneri considerate hazardate. Selecţionarea şi 
evaluarea trecutului, demn de încredere, ne solicită să medităm mai adânc asupra 
conţinutului „ascuns" în manuscrisele lui Nicolae Densuşianu, conservate la 
Biblioteca Academiei Române. Scriitura captivantă aparent excentrică în această 
arhivă, nu suficient de concludentă, impresionează prin complexitatea unghiurilor 
de abordare, îndeamnă la spargerea clişeelor convenţionale la nivel profesional, cu 
resurse intelectuale existente. În zilele noastre când cooperarea şi globalizarea ridică 
noi şi noi semne de întrebare, reeditarea critică şi circumspectă a Daciei preistorice 
poate demonstra că cercetările umaniste deschid noi orizonturi ştiinţifice, sfidează 
ignoranţa şi dispreţul faţă de cultură. Se vor împlini 100 de ani de la prima ediţie a 
cărţii amintite iar reeditările din 2002-2004 sunt un semn bun8

• Rezistenţa în timp cu 
respectul faţă de adevărul istoric se află şi la Academia Română, Biserica Ortodoxă 
şi Biserica Greco-Catolică. Românii aflaţi sub dominaţie străină până la 1918, îşi 
împărtăşeau şi experimentau în cadrul acestor instituţii forme şi mijloace în sprijinul 
doleanţelor naţionale. Din generaţia lui N. Densuşianu făceau parte bănăţeni (Enea 
Hodoş), ardeleni (Iosif Vulcan), bucovineni (Ion Nistor), basarabeni (Pantelimon 
Halipa)- numele lor poate continua. Tezaurul lor de gândire şi reflecţie cu deferenţele 
de rigoare, cuprindea folclorul, beletristica şi istoria cu ştiinţele ei auxiliare9

• 

Indiscutabil Dacia preistoricăl.!! este o operă interpretativă. Ea jalonează o 
deschidere pe care puţini se încumetau să o aprofundeze. Este suficient să-i amintim 
pe Cantemir, Haşdeu şi Tocilescu. Autorul s-a angajat în redefinirea relaţiei dintre 
real şi virtual propunând generaţiilor viitoare depăşirea canoanelor cunoaşterii critice 
a adevărului absolut care, în ultimă instanţă este o iluzie. Cu trecerea anilor imaginea 
cărturarului Nicolae Densuşianu a suferit amendări, ingerinţe şi chiar denaturări 
uitându-se tematica monografiei ce stabileşte corespondenţe între istoria românilor 
şi istoria universală dintr-o perspectivă comparată. S-au accentuat mult existentele 
confuzii şi suprapuneri evidente, unele depăşind hotarul între natural şi supranatural. 
Trebuie să recunoaştem subiectivismul inerent oricărui demers istoriografic cu 
estimare locală şi regională, cu împliniri şi deziderate. Şi din asemenea considerente 
istoricii sunt chemaţi să participe la reeditări critice. 

Biografia şi bibliografia vieţii şi operei academicianului Nicolae Densuşianu 
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sunt, până în prezent lacunare, lipsite de anumite repere, şi, evident de un divers 
material documentar efemer cercetat. Cu altă deschidere a cunoaşterii umane şi 

diminuarea disconfortului emoţional întâlnim la savantul de talie internaţională, 
Nicolae Iorga, care la 3 aprilie 1911, în urma decesului lui N. Densuşianu spunea: 
„S-a dus dintre noi un om tăcut şi aspru. neînduplecat şi fanatic. un vizionar de 
1uînduri mari. de ipoteze imposibile. de fantastice teorii îndrăzneţe „. acest om părea. 
w statura lui înaltă. cu aspra lui privire. cu bătrâneţea lui dârză. cu vorba-i puţină şi 
sila de lume. icoana însăşi a nenorocului nostru care nu se dă. a înfrângerii noastre 
~ure în tăcere găseşte după cea din urmă luptă pierdută clipa celei mai apropiate 
rOzbunări. Si e păcat că s-a dus în mormânt fără să aibă singura bucurie de care 
11ufletul său fără de zâmbet era în stare" 11 • În ciuda faptului că scriitorii vechi sunt 
i~noraţi în prezent, scrisul lor schiţează şi o filozofie practică manifestată şi la N. 
I >cnsuşianu, cel care ocupă un loc individualizat, loc pe care nimeni nu-l poate 
disputa. Controversele activităţilor sale sunt şi rămân alimentate de admiratori şi 
udversari - spre binele perspectivelor integratoare şi perenitatea lor12

• 

l(cferinţe critice. Note 
1 Mircea Vâlcu - Mehedinţi, Nicolae Densuşianu - Omul şi opera. Dacia preistorică. 
Revoluţiunea lui Horia în Transilvania şi Ungaria, 2009 
1 

( 'olecţia „Hurmuzaki" 1877-1897 şi Monumente pentru Istoria Terei Făgăraşului, 1885. 
1 Nicolae Densuşianu Revoluţiunea lui Horia în Transilvania şi Ungaria 1784-1785. 
~nisă pe baza documentelor oficiale, 1884. 
1 Iordan Datcu, Dicţionarul etnologilor români, 3 vol„ 1998-2001. 
1 Nicolae Densuşianu. Note critice asupre scrierii D-lui A.D.Xenopol „Teoria lui 
Ru~'', 1885. 
'' Nicolae Densuşianu, Cercetări istorice în arhivele şi bibliotecile Ungariei şi ale 
l'rnnsilvaniei, 1880; idem, Originea şi importanţa istorică a cavaleriei române, 
I 1)() I; idem, Fabula Traiana şi cele două sisteme ale drumului strategic roman din 
Clisura Dunarii, 1903; idem, Aniversarea de patru secole de la moartea lui Ştefan cel 
Mure Domnul Moldovei, 1904; idem, Domnii glorioşi şi căpitanii celebri ai Ţărilor 
Rumâne, 1912 (scriere postumă). 
' Al. Zub, De la istoria critică la criticism. Istoriografia română sub semnul 
111udcmităţii, 2000. Reprezentanţii noului curent istoriografic au fost N. Iorga, D. 
t lnciul şi I. Bogdan. 
• 111 anul 2002 Editura Arhetip din Bucuresti a retipărit în ediţie anstatică Dacia 
111 cistorică. În 2003-2004 Editura Obiectiv din Craiova a retipărit lucrarea cu ilustraţia 
u11ginală. Alte ediţii din 1986 şi 1987 s-au publicat cenzurate 
" I >ori na N.Rusu, Membrii Academiei Române 1866-2003, 2003; Mircea Păcurariu, 
IJ1~1ionarul teologilor români, 2002. 
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io Dacia preistorică publicată postum în 1913. Introducere de C.l.Istrati. 
11 N. Iorga, Oameni cari au fost. 1-2. prima ediţie critică integrală, 2003, p. 306-307. 
12 Toleranţa societăţii democratice în care trăim a nuanţat diferit comemorarea de 
la Putna - 15 august 2011 - organizată de Liga Studenţilor Români din Străinătate, 
reuniţi în „România Jună". Azi, spectrul politic a născut extremele de stânga şi 
dreapta, ele sunt dificil de distins hrănindu-se cu valori extrase cu dibăcie din 
contextul unor lucrări ideologice. Lipsa liderilor spirituali şi promovarea valorilor 
reale vor cunoaşte zorile normalităţii şi însuşi fundamentul social postdecembrist 
după anul 2050. 

SUMMARY 
The paper presents a controversed personality of the Romanian 

historiography, Nicolae Densuşianu, whose activity was mainly concemed about 
the origins of the Roman ian people. His main work, entitled „ Prehistoric Dacia" is 
most appreciated by those who stress the importance of the Dacian element in the 
Romanian ethnogenesis. 
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Academicianul Nicolae Densuşianu în anii maturităţii 

Obiecte din ceramică - britanice şi greceşti 
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