Cuvint inainte
In cursul anului 1992 s-au împlinit 110 ani de •la naşterea lui Va
sile Pârvan,' una. din penonţtlităţile de frunte ale culturii rom.âneşti.
Istoric al antichităţii, arheolog,
specialist al începuturilor creşti
nismului daco-roman, istoric de artă, cercetător al evului mediu rom.â
nesc, preocupat în aceeaşi măsură de filosofie şi sociologie, Vasile Pâr
van ne-a- lăsat o operă ştiinţifică de excepţie, reprezentânJd o zestre
de mare preţ pentru cultura naţională românească.
Recunoscut magistru încă din viaţă, creator al unei prestigioase
şcoU de arheologie, care a pus bazete temeinice ale cercetării moderne
în acest domeniu, deschizător de noi drumu,ri în investigarea trecutu
lui nostru, Vasile Pârvan a creat o operă ştiinţifică de excepţie, ICul
minând cu marea sa lucrare, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucureşti,
1926, apărută doar cu puţină vreme înainte de prematura sa dispari
ţie. Lucrările elaborate de Vasile Pârvan, atingând o problematică de
o largă influenţă
o deosebită importanţă şi actualitate, au exercitat
arheologiei şi istoriei
în cultura rom.ânească, mai ales în domeniul
vechi, impulsionând în timp, prin remarcabilii săi discipoli, investiga
civilizaţiei
rea amplă a trecutului nostru multmilenar, .îndeQsebi a
traco-geto-dacice, a relaţiilor autohtonilor cu lumea romană, a origi
nii şi formării poporului şi limbii române.
Deşi cercetările- arheologice din România s-au intensificat în ultima
jumătate de veac, luând o amploare încă nebănuită pe vremea
lui
Vasile Pârvan, cu toate adaosurile aduse de marile, descoperiri, opera
magistrului rămâne încă actuală. Fireşte, une"k din concluziile sale au
fost, cu timpul, corectate, îmbogăţite sau chiar eludate, dar acestea nu
au modificat, în ansamblu, valoarea operei sale, a încheierilor temeinic
formulate şi a soluţiilor propuse,' care au deschis noi căi în abordarea
şi rezolvarea unor probleme de mare importanţă. De aceea, specialiştii
de astăzi au datoria de a reevalua, printr-o corectă analiză şi înţelegere
a_ conţinutului ei, înirega operă a marelui savant, cu conv-injgerea că
pot fi încă relevate noi şi interesante elemente, care să ofere posibiliL
tăţi mai largi pentru investigaţiile viitoare.
Omagierea zilei sale de naştere a fost marcată şi anul -acesta prin
tr-o serie de manifestări ştiinţifice, între care se îmcrie şi aceea iniţiată
şi organizată de binecunoscutul colectiv de muzeografi de la Muzeul
de istorie "Iulian Antonescu" din Bacău, acţiune care a avut loc î�
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zilele de 26-27 octombrie 1992. La această manifestare ştiinţifică oma
gială au participat prestigioşi specialişti în domeniul a.rheologiei şi is
toriei din centre academice şi unversitare, precum şi de la. u.n.ele im
pcn-ta.nte muzee din ţară, care au prezentat comunicări interesante, vi
zând diferite aspecte din viaţa şi activitatea ştiinţifică a. marelui în
văţat, precum şi rezultatele recente ale unor importante cercetări ar
heologice. Sesiunea. s-a încheiat cu vizitarea cunoscutei cetăţi dacice de
la Răcătău-Bacău şi a. muzeului memorial ",Vasile Pârvan" din Perchiu,
com. Huruieşti, jud. Bacău, locul de naştere al savantului, precum şi
cu o întâlnire cu fii satului.
Pentru a omagia în plus memoria şi activitatea marelui învăţat ro
mân, volumul de faţă al cunoscutei reviste de speaialitate, Caxpica, a
înserat în sumarul său o suită de articole, care au fost prezentate la
sesiunea menţionată, vizând, aşa cum am mai amintit, unele aspecte
din viaţa şi conţinutul operei lui Vasile Pârvan, dar şi altele, în care
sunt înfăţişate noi informaţii şi concluzii, rod al cercetărilor arheolo
gice din ultima vreme, întreprinse pentru mai buna cunoaştere a is
toriei străvechi din teritoriile locuite din totdeauna de români.
In acest fel, volumul de faţă al revistei Carpica se înscrie cru
succes, alături de alte. publicaţii, în suita lucrărilor care şi-au propus
să valorifice, atât ideile generoase ale unui om care, prin. întreaga M
activitate şi creaţie, constituie una din. marile valori ale neamului ro
mânesc� cât şi a unora din descoperirile recertte ale cercetării a.rheolo'
gice şi istorice naţionale, la ridicarea şi împlinirea cărora Vasile Pârvan
s-a dăruit până la sacrificiu.
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