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Anul 2007 a adus în atenţia noastră o serie de nume cu o deosebită rezonanţă în cultura
românească, nu numai pentru numărul de ani caremarchează o aniversare sau comemorare, ci şi pentru
ceea ce au clădit personalităţi ca B. P. Hasdeu, Duiliu Zamfirescu, I. L. Caragiale, Tudor Arghezi,
Mircea Eliade, Camil Petrescu, George Bacovia, Mihail Sebastian, Mihai Beniuc, Marin Preda,
Horia Lovinescu, şi mulţi alţii. Pe aceste coordonate se înscrie şi numele lui Vasile Pârvan, de la a
căruitrecere în nefiinţă, mult prea devreme – la 45 de ani, s-au împlinit la 26 iunie 2007, 80 de ani.
În cele ce urmează, ne vom apleca asupra celei mai frumoase perioade din viaţa unui om:
adolescenţa. (foto 1) Adolescenţa celui care a devenit profesor universitar în 1909, director al
Muzeului Naţional în 1910, academician în 1911, fondator – alături de N. Iorga şi G. M. Murgoci –
al Institutului sud-est european în 1913, iniţiator de vaste explorări arheologice, creator şi director al
Şcolii Române din Roma în 1920, întemeietor al unor reviste de notorietate mondială – Ephemeris
Dacoromana, Diplomatarium Italicum şi Dacia – şi al unei prestigioase edituri – Cultura naţională,
vicepreşedinte şi secretar general al Academiei Române, secretar al Uniunii Academice
Internaţionale, membru fondator al Comitetului internaţional al ştiinţelor istorice, profesor la
Sorbona, membru al mai multor institute şi academii străine. La 28 septembrie 1882, în cătunul
Perchiu, comuna Huruieşti – din împrejurimile Bacăului, s-a născut Vasile Pârvan, fiul Aristiţei şi al
lui Andrei. (foto 2 şi 3) După ce tatăl, Andrei Pârvan, a devenit învăţător – urmând parţial cursurile
Liceului „Codreanu” din Bârlad, până în 1876, trecând apoi la Şcoala normală de băieţi pe care a
absolvit-o în 18801 – se stabileşte împreună cu familia, la Bârlad. Pe vremea când Andrei Pârvan
era învăţător în comuna Bereşti, judeţul Covurlui, Vasile Pârvan a urmat primele două clase primare
sub îndrumarea tatălui său, celelalte două clase urmându-le la Bârlad, la Şcoala de băieţi nr. 6
(astăzi Şcoala nr. 2 „Vasile Pârvan”). La 28 iunie 1893, Vasile Pârvan era absolvent al Şcolii
primare, cu media 9,50, având ca institutor pe B. I. Ştiubeiu. Din această perioadă se cunosc foarte
puţine despre Vasile Pârvan. Eminentul istoric Alexandru Zub conturează imaginea copilului Vasile
Pârvan, având la bază descrierea făcută de biograful Ilie Ion, ca „fiind scund, de o constituţie firavă,
însă excesiv de serios şi cu remarcabilă predispoziţie pentru studiu […] acest copil oacheş, cu ochii
vii, scăpărători de inteligenţă, străbătuţi de nu ştiu ce lumină interioară, arcuiţi de sprîncene negre,
sub o frunte gînditoare, frumos tăiată, îşi domina camarazii cu o autoritate ce i se recunoştea
întotdeauna, cuvîntul său fiind ascultat”.2
Insistenţa Aristiţei Pârvan de a se muta la Bârlad a fost cât se poate de benefică pentru fiul
ei, cu atât mai mult cu cât învăţământul primar, prin felul în care era structurat, contribuia la
modelarea individului, obişnuindu-l cu munca, ordinea şi disciplina.
„Copilul vioi, inteligent, energic şi plin de iniţiativă”, care era Vasile Pârvan, aşa cum îl
prezintă Alexandru Zub, „a putut profita într-o direcţie importantă pentru destinul său”.3
Adolescenţa lui Vasile Pârvan a fost marcată de cei şapte ani petrecuţi la prestigiosul Liceu
„Codreanu”, aflat în oraşul care încă de atunci era recunoscut ca fiind un important focar de cultură.
În toamna anului 1893, Vasile Pârvan păşeşte încrezător în forţele sale pe drumul celei de-a doua
etape a studilor, o etapă decisivă dacă ne gândim că adolescenţa înseamnă formarea personalităţii şi
punerea temeliilor cunoştinţelor atât de necesare mai tărziu.
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Cel care s-a ocupat de misterioasele începuturi ale neamului românesc a avut fericita ocazie
să studieze sub îndrumarea unor profesori remarcabili precum Iacov Antonovici, viitorul episcop
de Huşi, autor a numeroase studii şi ediţii de documente, Dimitrie Evolceanu, Simion Mândrescu,
Vasile Simionov, Theodor Gâţulescu, Stroe Belloescu, Atanasie Popovici, şi mulţi alţii.
În ciuda dificultăţilor familiale – „ca elev, el cunoscuse perfect mediul ţărănesc şi lumea
săracă a târgurilor moldovene, în mijlocul căreia şi-a petrecut copilăria şi adolescenţa, luptând cu
lipsurile şi izbutind să răzbată prin eforturi greu de estimat”4
Vasile Pârvan a obţinut rezultate bune şi foarte bune pe parcursul celor şapte clase, aşa cum
arată foile matricole pe care le-am putut examina la Arhivele Statului din Vaslui:
- clasa I – 8,60;
- clasa a II-a – 8,17 (premiul II);
- clasa a III-a – 8,24 (premiul I din 52 de elevi); clasa a IV-a – 8,66 (premiul I din 14 elevi);
- clasa a V-a – 8,91 (premiul I din 42 de elevi);
- clasa a VI-a – 8,82;
- clasa a VII-a – 9,71 (premiul I din 24 de elevi). (foto 4 şi 5)
Din informaţiile oferite de Pompiliu Voiculeţ-Lemeny, în articolul „Amintiri din şcoală
despre Vasile Pârvan”, aflăm că marele arheolog şi istoric de mai târziu s-a remarcat prin calităţile
sale intelectuale şi sufleteşti pe vremea când era elev al Liceului „Codreanu” aşa încât profesorii nui spuneau pe nume, ci „domnule Pârvan”.5
În continuare, Pompiliu Voiculeţ-Lemeny spune: „Ţin să subliniez că severul profesor de
latină Mironescu, fost director al liceului, i se adresaîn acelaşi mod. La începutul cursurilor clasei a Va, profesorul Mironescu, vrând să verifice situaţia neclară a unuia dintre elevii acestei clase, i s-a
adresat lui Pârvan: «du-te te rog matale la cancelarie şi verifică situaţia matricolă a elevului David şi
vino să mi-o comunici» şi nu a rezolvat situaţia acestuia decât atunci când Pârvan i-a confirmat
realitatea”.
Nu pot fi trecute cu vederea legăturile de prietenie şi de colegialitate pe care le-a avut Pârvan
în acea perioadă. Unul dintre prieteni a fost Ion Petrovici, care învăţa la „Liceul Naţional” din Iaşi şi
a devenit un renumit profesor şi filozof. Petrovici spunea despre Pârvan că era „cocârjat de studii şi
stors de ambiţie”6.O categorisire admirativă faţă de cel al cărui efort creator avea să rămână la temelia
arheologiei şi istoriei româneşti.
Câţiva dintre colegii elevului Pârvan au devenit medici şi profesori universitari:
N. Zaharescu-Karaman, Anton Dobrovici, Mihai Galiţă, Constantin Haraga – magistrat, Mihai
Jacotă, Grigore Teodoru – avocat, Grigore Forţu. Despre acesta din urmă, Pompiliu VoiculeţLemeny spune că a devenit un reputat profesor de istorie şi autor de manuale şcolare, bine apreciate,
punându-şi energia în fruntea mişcării protestatare a profesorilor secundari.7
Ca elev al Liceului „Codreanu”, Vasile Pârvan i-a preparat pe eleviimai slabi la învăţătură, a
participat la crearea Societăţii literar-ştiinţifice „Steo Belloescu”, în cadrul căreia a conferenţiat în
decembrie 1899 despre Nicolae Bălcescu, Cântarea României. Tot în această perioadă a participat la
două concursuri de istorie ale Tinerimii române, primind premiul I, la 25 aprilie 1899, pentru
lucrarea cu tema „Iubirea de neam ilustrată prin exemple din istoria universală.
Cursurile liceale s-au finalizat cu obţinerea unui certificat8 eliberat la 25 iunie 1900, sub
semnătura directorului Vasile Simionov, care fusese şi profesor de filosofie, economie politică şi drept.
După absolvirea liceului, cu media 9,71, Vasile Pârvan s-a înscris în septembrie 1900, la
Facultatea de litere şi filozofie şi la Facultatea de drept din Bucureşti, de la cea de-a doua
retrăgându-se după puţin timp. Şi aici s-a bucurat de îndrumarea unor profesori ale căror nume
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sunt înscrise pe frontispiciul culturii româneşti: N. Iorga, Dimitrie Onciul, Ion Bogdan, Simion
Mehedinţi, Constantin Dimitrescu-Iaşi, etc.
Plecarea din Bârlad nu a însemnat pentru Vasile Pârvan uitarea locului unde şi-a petrecut
adolescenţa. Legăturile cu Liceul „Codreanu” şi cu familia, au fost păstrate şi mai târziu. Când
instituţia a împlinit 78 de ani de la înfiinţare, la 6 mai 1924, el a participat la manifestările culturale
de la Bârlad, prilej cu care a lansat o chemare către toţi absolvenţii acesteia pentru a sprijini
construirea unui internat:
„Camarazi,
Vechea şcoală unde, între vârsta de 10 şi cea de 20 de ani, fiecare dintre noi a învăţat a
cunoaşte lumea şi viaţa, cu naivul entuziasm şiadâncite emoţii ale copilului care creşte spre
pubertate şi cu necruţătoare curiozitate a adolescentului care vrea să ştie tot, ne cheamă azi la ea
ca să-i dăm ajutor pentru a înflori mai departe. Ziua aleasă e aceea de veche sărbătoare pe care
ne-o amintim cu toţii, de când eram copii acolo: Sfântul Gheorghe, ziua de nume a întemeietorului
şcoalei, Gheorghe Codreanu; se împlinesc 78 de ani de când în 1846, a început a lucra «clasul de
latină» a lui Codreanu, «clas» crescut apoi în «Gimnaziul» şi în sfârşit în «liceul Codreanu». Vom fi
o clipă iarăşi tineri de tot; de la cel mai bătrân dintre noi – un patriarh rămas încă în viaţă din
primele serii ale şcoalei – până la bravul recrut proaspăt, înalt de o palmă, dar cu geanta de-un
cot, ne vom simţi iarăşi una: nevinovaţi de răutăţile vieţii şi iluminaţi de blândul şi melancolicul
zâmbet al amintirilor. Şi oraşul, care ne-a văzut crescând, se va îmbrăca în haină de sărbătoare şi
ne va primi pe toţi ca pe copiii lui: ceata numeroasă a celor cari, chiar de nu ne-am născut la viaţa
trupului între zidurile sale, totuşi la viaţa sufletului acolo am deschis ochii. Iar noi adunaţi la un
loc, îi vom face un dar cu care să arătăm că nu ne-am uitat – între atâtea uitări – datoria faţă de
dânsul, care e focarul de lumină al Ţării Moldovei de Jos, aşa precum Botoşanii sunt pentru Ţara
Moldovei de Sus.
Trebuie, suntem datori, din rodul muncii noastre să-i dăruim un Internat pentru liceu, care
să fie fondaţiune de pomenire, clădită şi susţinută de foştii elevi. Căci vremile grele, scumpetea
vieţii, împiedică azi pe copiii cei mai buni ai naţiunii noastre să se împărtăşească de binefacerile
învăţăturii mai înalte. Şi şcolile noastre se pustiesc de ţărani. Şi fără ţărani ţara noastră nu se
poate ţine. Ei au făcut războaiele de apărare şi unire, ei trebuie să se bucure azi de roadele
luminoase ale păcii”.9
Din nefericire, acest proiect de construire a internatului care urma a fi realizat de arhitectul
D.Mohor, fost elev al liceului, nu a putut fi construit din lipsa fondurilor. Între 1924-1926, s-a turnat
doar fundaţia, pe care în 1954 s-a ridicat spitalul TBC din Bârlad.10 Pentru ca elevii să beneficieze
totuşi de binefacerile internatului, au fost închiriate două clădiri, după cum am aflat dintr-o discuţie
cu domnul profesor Traian Nicola, care şi-a desfăşurat activitatea didactică la Liceul „Gh. Roşca
Codreanu”.
Importanţa evenimentului din 1924, precum şi prezenţa unor personalităţi marcante ale
vremii, au trezit interesul presei de atunci. În numărul 101 din 10 mai 1924 al ziarului Neamul
Românesc – al cărui director era Nicolae Iorga – apărea articolul Continuităţi culturale semnat de
Pamfil Şeicaru11, care prezenta într-un mod elogios momentul sărbătoririi.
Cu cinci ani mai devreme, în 1919, Vasile Pârvan a instituit două premii pentru cinstirea
memoriei mamei sale: unul pentru Liceul „Codreanu”, iar celălalt pentru Universitatea din
Bucureşti.
Iată ce-i scria Pârvan profesorului V.Triandaf, directorul liceului în acel moment, după unele
informaţii:
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Domnule director,
În amintirea mamei mele, Aristiţa Pârvan, doresc să donez liceului, unde mi-am făcut
studiile, suma de 10.000 (zece mii lei), valoare nominală, în titluri ale împrumutului Unirii 1919,
din a căror venit de lei 500 (cinci sute) anual Liceul „Codreanu” să facă uşurări de trai
sau răsplătiri de merite pentru şcolarii săi, hotărând consiliul şcolar al liceului toate amănuntele
cum va crede mai potrivit. Pentru ca numele mamei mele să fie, ca într-o continuă primăvară, de
continue flori nouă, pomenit cu iubire de generaţiile ce vor veni, rog să se dea fondului donat de
mine numele Aristiţa Pârvan, iar cu ajutoarele, premiile, ori ce vor fi, să poarte acelaşi nume.
Cu rugămintea de a binevoi să-mi comunicaţi, la Bucureşti, Bulevardul Academiei 7,
primirea acesteia şi rezultatul hotărârilor ce veţi binevoi a lua împreună cu colegii D-voastră,
dintre care pe unii îi pot încă numi şi foştii mei profesori.
V. Pârvan”12
Un gest făcut de Pârvan spre a stimula tinerii care aveau nevoie de sprijin pentru
desăvârşirea lor ca oameni, în semn de adâncă recunoştinţă faţă de cea care s-a îngrijit de educaţia
lui şi l-a ajutat să-şi cultive darurile sufleteşti şi intelectuale.
Astăzi avem datoria de a-i fi recunoscători marelui istoric, cercetătorului pasionat al
vestigiilor trecutului şi autorului lucrărilor fundamentale Getica şi Dacia, consacrate civilizaţiilor
străvechi din regiunile carpato-dunărene. Mărturiile celor care l-au cunoscut, vorbesc despre
frenetica abnegaţie cu care trudea pe şantiere sau în arhive, despre darul oratoric cu care era
înzestrat. Şi pentru că foarte mulţi au văzut în Pârvan modelul intelectualului demn de urmat, voi
încheia cu spusele lui George Călinescu:”Nu stilul, nu preocuparea lui Pârvan sînt de imitat, ele
fiind elementele personale unice şi nereproductibile; ci forma acţiunii sale, acea religie a
construcţiei, acea înverşunare a gîndului ce nu se dă bătut”.13

VASILE PÂRVAN – AN ADOLESCENT OF BÂRLAD
In 2007 we comemorated 80 years since the death of the great archeologist Vasile Pârvan (1882-1927).
This work is focused on the adolescence of Vasile Pârvan, which he spent in Bârlad. Here he went to
grade school, under his father’s direction, who was a school master and also he graduated from the creditable
„Gheorghe Roşca Codreanu” high-school, which nowadays is National College.
The image and personality of Vasile Pârvan during his adolescence days was recomposed by the well
known historian Alexandru Zub in his studies and also in some works (mentioned in the footnotes), where
Alexandru Zub writes about the one who was to become a scholar. Vasile Pârvan was known as a remarkable
student and this is demonstraded by his grade transcripts that I found at the State’s Archives in Vaslui city. I
have included two of his grade transcripts in this work, too.
Vasile Pârvan was a frail build, but this didn’t determin him from dedicating himself to study, which
required a lot of energy. He always enjoyed his parents support, especially his mother’s. Therefore, he
instituted two awards in her memory: one for „Codreanu” high-scool, and the other award for the University
of Bucharest.
Although he died when he was only 45 years old, he left us numerous archeological studies and
articles, as well as great works: „Getica”(1926), „The origins of the Roman lifes at Danube’s Mouth”(1923),
„Epigraphical Contributions to the Dacian-Roman Christian History”(1911).
He gradually climbed on top of the value ladder, starting as a university teacher, academician,
initiator of immense archeological explorations, founded of some of the most famous magazines in the world
such as „Ephemeris Dacoromana”, „Dacia”, and professor of Sorbona University.
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Foto 1. Vasile Pârvan – adolescent.

Foto 2. Casa natală din Perchiu, comuna Huruieşti.

Foto 3. Aristiţa şi Andrei Pârvan – părinţii arheologului.
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Foto 5. Foaie matricolă a elevului Vasile Pârvan,
clasa a V-a, Liceul „Gh. Roşca Codreanu”, Bârlad.
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V 5. Foaie matricolă a elevului Vasile Pârvan,
clasa a VII-a, Liceul „Gh. Roşca Codreanu”, Bârlad.
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ŞTIINŢELE NATURII
DATE ASUPRA DESCOPERIRII DE MAMMUTHUS TROGONTHERII
(POHLIG, 1885) (PROBOSCIDEA, MAMMALIA)
DE LA ROŞIEŞTI (VASLUI)
Laurenţiu URSACHI∗
Vlad A. CODREA∗∗
Key words: The Plateau of Bârlad, Roşieşti (Vaslui), Proboscidea, Mammoth by steppe,
Pleistocen.

Introducere
Localitatea Roşieşti se găseşte amplasată la 37 km NE de Bârlad, aproximativ în aria centrală
a judeţului Vaslui. Teritoriul arondat acestei comune se află dispus în partea de vest a zonei
geomorfologice a Dealurilor Fălciului, subunitate geografică aparţinătoare Podişului Bârladului.
Reţeaua hidrografică ce drenează teritoriul acestei comune este alcătuită în principal, din
pâraiele Idrici şi Dobrota, tributare văii Bârladului. Aceste ape curgătoare au sculptat deschideri
naturale în depozitele sedimentare deltaice şi salmastre acumulate în Sarmaţianul superior, precum
şi în următoarea secvenţă de sedimentare, alcătuită din arenite cineritice, peste care s-au depus
succesiuni de arenite şi argile ce au fost atribuite Meoţianului şi Ponţian-Dacianului, în faciesuri
fluvio-lacustre.
Depozitele cuaternare constituite în general din löess-uri, pietrişuri şi nisipuri sunt expuse în
albiile păraielor care le secţionează, la baza versanţilor, uneori alunecate, sau la nivelul vechilor
terase actualmente puternic erodate de pe versantul stâng al văii Bârladului.
În perioada anilor 1946–1950, cu prilejul lucrărilor de ameliorare a drumului din localitate,
s-a excavat nisip din aflorimentul aflat la baza versantului numit „Deal”, punctul Nisipăria, loc ce se
află în hotarele satului Roşieşti, pe valea Pârâului Dobrota.

Fig. 1. Roşieşti; aspectul actual al punctul Nisipăria, versantul vestic
al Dealului „Deal”, locul de descoperire al mandibulei de mamut.

∗

Muzeul “Vasile Pârvan”, Bârlad.
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Catedra de Geologie-Paleontologie, Cluj-Napoca.

∗∗

180
www.cimec.ro / www.muzeuparvan.ro

