
Marşul Daciei 
  
Domnului dr. Napoleon Săvescu 
 
Vă felicit pentru tot ce faceţi prin Dacia Revival International Society. 
Marşul Daciei nu este încă scris. Un marş trebuie sa aibă concordanţă totală 
între melodie, cuvânt şi bucuria de a fi cântat cu uşurinţă. Să fie accesibil. Să 
capteze persoana, grupul sau mulţimea care îl cântă. Un astfel de marş au 
reuşit legionarii-Sfânta tinereţe legionară (www.noidacii.ro , Noi Dacii      
nr. 13). De ce să nu  reuşim şi Noi Dacii?! Ar fi de preferat să deschideţi un 
concurs pentru Imnul Daciei, patronat de Dvs., în care să intre şi lucrările cu 
acest profil, publicate în Dacia.org. Concursul nu trebuie să aibă un termen 
limită. Finalul se va stabili aproape de la sine şi va fi hotărât la momentul 
oportun. Comisia va selecta mereu acele lucrări care concentrează în 
dinamica lor, ritmul, cuvântul şi bucuria de a cânta a românului. Le va 
publica în Dacia. org. Va sosi timpul când cele mai bune vor răzbi spre 
confruntarea finală de Imn al Daciei. Probabil vor exista observaţii din 
partea celor binevoitori, care vor fi trimise direct autorilor, sau dacă adresa 
acestora pe timpul concursului nu va fi publică, se vor trimite comisiei, care 
le vor direcţiona spre autorii respectivi. Spre exemplu, remarcând rezonanţa 
pe care o trezeşte Imul Dacic (Dacia. org) în sufletul nostru, având un refren 
antrenant, am de făcut o observaţie chiar la acest refren. Când Herodot a 
scris…cuvântul clară din ultimul vers Vorbeau o limbă claară în cuvânt, ne 
pare că va produce o dispersare a vocilor, atunci când imnul se cântă în grup. 
Se poate cânta cu mai buna uşurinţă, cu o mică modificare a versului? Şi 
vorbeau o limbă clară în cuvânt. Sau vor rezolva autorii această situaţie. Sau 
vor considera că varianta publicată  este definitivă. Concursul poate fi cu un 
evantai mai larg. Să se publice imnele în redactare completă, text şi muzică, 
dar, noi am prefera să fie publicate şi numai versurile unor autori, 
compozitorii interesaţi e posibil să aleagă pentru partea muzicală unele din 
aceste texte. Ar mai trebui să existe şi propuneri din creaţia scriitorilor care 
nu mai sunt în viaţă, sau din creaţia  tradiţională a dacilor -cântece, muzică 
(din folklor).  
În spiritualitatea Neamului Dacienesc există capacităţi creatoare de excepţie. 
Un imn autentic este mobilizator, tonificator. Vindecă, întăreşte, bucură, 
solidarizează. 
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