O FLOARE PENTRU VASILE PARVAN
de EUGEN-MARIUS CONSTANTINESCU

. . . A fi arheolog e musai să mergi ŞI m Arcadia să pui o floare la
p icioarele magiştrilor care 1.1u jalonat, au deschis căi în această spiim 
didă profesiune - arheolugia ...
. . . Şi ce floare poate fi mai parfumată pentru magistru decî t un stu
d i u, un articol sau o carte prin care-i continui, îi aprofundezi sau î i
1<1rge�ti ideile, opera . . . Sau, dacă te ţ i n puteri le, po<nind d e la ideile
rnagistrului, să deschizi noi drumuri. .. Dar cum asta nu este la înd.emîn.a
fi ec<lruia . . .
. . . Î n Pantheonul unui arheolog care osteneşte lnt.ru cel!! ale breslei
pe pămînt buzoian, tronează figu.·a de patriarh a lui Alexandru Odo
bescu cel care, întîiul, îQţE:legînd rostul, valoarea �i viitorul arheologiei,
i-a fixat, prin magistrala mcnografie dedicată mar�lui Tezaur de la
Pi etroasa, statutul ştiinţific, academic pe care îl m�rită această ştiinţă
de graniţă .
. . . Şi imediat, dar absolut imediat lîngă Al. Ociohescu tronează chi
pul hotărît, ca tăiat în granit al lui Vasile Pârvan, cel care a înţeles
atit de bine importanţa cercetărilor de la Sărata Monteoru ş i Aldeni
încredinţind şantierele respective regretaţilor
profesori Ion Andrie
şescu, Ion Nestor, Gh. Ştefan, între timp acceptaţi ş1 ei cu drepturi
depline în acelaşi Pantheon .
. . . Cum ţinutul Buzăului a fost din totdeauna o veritabilă placă tur
nantă îrttre marile provincii româneşti Muntenia-Moldova-Transilvania
Dobrogea, osteneala magiştrilor amintiţi nu s-a oprit doar 'la acest
colţ de ţară, încorporînd în naţiona,, în românesc drumurile deschise
de ei arheologiei pe ao2ste locUl i .
Vasile Pârvan nu a ft.Jst doar iniţiatorul unor mari şantiere ar
heologice. El a deschis drum unor mari idei care jalonează şi astazi
cercetarea arheologic:ă românea3că. Multe din marill'! idei, din m arile
teme ale cercetării a·.'tuale îşi au originea în lucrări de pionierat ale lui.
. . . Menţîonarf:a, aici, a doar cîteva din şantierele arheologice iniţiate
de Vasile Pârvanl - Hi�'.:ri a, Piscu Crăsani, Aldeni, Sărata Monteoru,
Poiana-Piroboridava, Bărboşi , D1 obeta Turnu Severin, Costeşti, Sarrni
zagetusa, - nu conturează doar un perimetra geografica-istoric în
care s-a implantat lJUternica sa personalitate, ci ş i o sferă spiritaual
ştiinţifică fecundată de sclipit0area sa minte.
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. . .Iar dacă astăzi cercetători ca Victor Teodorescu, Emilian Po
pescu, Dan Gh. Teodor, Nicolae Gudea şi chiar modestul autor al a
cestor rînduri, urmînld altora . precum �on Nestor, C.C. Giurescu, C. Dai
coviciu, Mihail Macrea, Ghenuţă Coman, Dimitrie Pippidi, I. Barnea ş. a.
au ostenit şi ostenesc asupra începuturilor şi rostuirii creştinismului
la daco-romani, efortul lor, ca şi al celor dinaintea lor, nu este altceva
decît un modest omagiu adus magistrului care, primul, s-a aplecat sub
povara acestei idei.
. . . Personal, încerc un sentilment deosebit la gîndul că, poate, de
acolo de undeva, din sfere în care sufletul său s-a sublimat în luce
ft.ri, magistrul ·îmi călăuzeşte paşii pe acest drum. .. plin de osteneli...
dar şi de stele ...
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