
VASILE PARVAN. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ 
ŞI DIDACTICĂ LA BUCUREŞTI *) 

de VALERIU LEAHU 

Prin anii 1903-1904 trecea adesea pe Calea Victoriei, plecînd de 
Ja Biblioteca Academiei <;>i mergînd în jos către strada Regală, unde se 
afla redacţia revistei Sămănătorul, un tînăr de vreo douăzeci de ani, 
a cărui înfăţişare austeră, mulţi cîţi o vedeau, erau îndemnaţi s-o ase
muiască cu cea a unui sîrguincios propovăduitor întru credinţa şi învă
ţăturile lui Martin Luther. Şi, într-adevăr, tînărul acela, plăpînd, mic 
de stat şi cu spinarea uşor încovoiată, la faţă palid dar cu o expresie 
concentrată şi energică, ce izvora mai cu seamă din privirile sale veşnic 
întrebătoare, îmbrăcat fiind într-un veston negru, strîns pe corp şi bine 
închis la gît - încît abia de se zărea de dedesubt gulerul tare, alb -

, tînărul - semăna întocmai cu un pastor protestant. Era Vasile Pârvan, 
'~-tudent în secţia de Istorie a Facultăţii de Litere <;>i Filosofie a Univer
sităţii din Bucureşti şi, totodată, funcţionar la Secţia de manuscripte a 
Bibliotecii Academiei Române. 

Moldovean prin obîrşie - căci se trăgea dintr-o familie de ţărani 
ce stăpîniseră case şi locuri în acea part€ de Moldovă cuprinsă între 
Prut şi Nistru ; moldovean şi prin loc de naştere şi de copilărie - întrucît 
văzuse lumina zilei şi crescuse în sate şi tîrguri de prin părţile Tecucilor ; 
dar mai cu seamă moldovean prin firea lui - serioasă, curată şi dreaptă, 
blîndă din născare dar aprigă la nevoie ; îndrăzneaţă şi cumpănită, toto
dată : însetată de certitudine, de bine şi de bucurie, dar cîntărind lucru
rile şi oamenii cu gînd sceptic şi cu privire elegiacă ; îndreptată cu sta
tornicie către tot ce apare realist şi verificabil în lume şi viaţă, însă nici
decum lipsită de înclinaţia şi către poezie ; fiu, deci, al acelei Moldove 
,.blînde, melancolice, contemplative" (cum avea el însuşi s-o numească) 
Vasile Pârvan, în viaţa lui atît de timpuriu curmată dar atît de intens 
şi de roditor cheltuită, a fost totuşi, pentru toată ţara şi pentru toată 
lumea, pentru cei mulţi de acasă, cît şi pentru cei aleşi - învăţaţi din 
Academiile ori institutele ştiinţifice străine : marele savant şi profesor 

*) Evocare rostită la M.l.B. în ziua de 28 iunie 1967, cu prilejul împlinirii 
a patruzeci de ani c.le la moartea savantului. 
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'Cle la Bucureşti. Aşa s-a întîwplat pentru că învăţatul, făuritor al unei 
opere ce a lăsat o amprentă puternică şi durabilă în cultura unei na
ţiuni întregi, a fost şi rămîne - geografic vorbind, homo simplex privit 
- bucureştean . 

... Nu însă, acum, pentru noi, la gîndul că a locuit cindva pe o stradă 
sau alta din oraşul acesta ; şi nici pentru că a semnat, o vreme, în statele 
·de funcţiuni ale cîtorva instituţii din localitate; ci întrucît, din momen
tul în care s-a statornicit în oraşul-capitală, Pf1rvan, cu mintea lui clar
şi-îndelung-văzătoare, şi cu fapta lui mare, în cei mai buni şi-n cei mai 
productivi ani ai vieţii sale, şi-a identificat propria-i activitate cu sen
surile cele mai nobile, mai profunde şi mai durabile ale progresului cul-
1 urii în oraşul acesta - profesorul, oratorul, publicistul, organizatorul 
şi conducătorul de instituţii punînd priceperea şi munca sa la temeliile 
[liîtor ctitoriri ridicate pe tărîmul culturii, în vremea lui ; omul dînd din 
stri'ilucirea sa lumină pentru atîtea şi atîtea înfăptuiri şi înnoiri la care 
a fost şi s-a simţit chemat atunci să ia parte . 

.. .In chipul acesta P<îrvan s-a afirmat încă ciin anii de tinereţe şi 
d ' studenţie. 

Cînd, în toamna anului 1900, absolvent al Liceului Codreanu rlin 
Bîrlad, el se înscrie la Universitatea din Bucureşti, decis să urmeze 
secţia de' istorie la „Li tere şi Filosufie", Facultatea aceasta cunoştea mo
mente de apogeu ale existenţei sale : personalităţi proieminente ale cul
turii româneşti, ale ştiinţelor istorice din ţară îi onorau activitatea, dez
voltînd la catedre şi în seminarii o susţinută şi prestigioasă muncă ştiin
ţifică şi didactică, clădită nu numa: pe o necontestată autoritate profe
~'onală, dar animată şi de nobile idealuri umaniste şi patriotice. 

Aşa, chiar din primul an de studii, Pârvan avea să audieze cursurile 
de istorie universală ale lui Nicolae Iorga. Profesorul, deşi număra 
atunci doar vreo treizeci de ani, iar la catedră se afla doar de vreo 
cinci, scrisese de-acum peste douăzeci de lucrări, de doi ani era membru 
corespondent al Academiei, şi oricum îşi afirmase cu prisosinţă energiile 
sale uluitoare, calităţile sale impresionante : pluralitatea valenţelor spi
rituale, erudiţia enciclopedică, spontaneitatea gîndirii, capacitatea de a 
.emite concluziile şi ipotezele cele mai temerare, talentul oratoric. Cursu
l'ile lui Nicolae Iorga, pentru care istoria nu era o înregistrare cantita
tivă, indiferentă şi seacă, de fapte şi eroi, ci la care reconstituirea trc-
cutului implica obligatoriu extragerea unor semnificaţii şi, astfel, co1·c-
1Hrea cu problemele contemporaneităţii celei mai apropiate - cursuril<~ 
acestea aveau să fie, de aceea, şi pentru Vasile Pârvan, momente de fas
cma\ie, ore de veritabile voluptăţi intelectuale. 

La Fundaţia Carol I din piaţa Palatului regal venea Pârvan să asiste 
la cursurile şi seminariile de Istoria Românilor ţinute de Dimitrie On
ciul. Fără a poseda dimensiunile personalităţii lui Iorga, necunoscind 
nici structura densă şi sinuozităţile de labirint ale acestuia, neasumîn
cJu-şi nici rolul său complex şi neîmpărtăşindu-se nici din acel prestigiu 
nemăsurat de care se bucura titularul catedrei de Istorie Universală -
Onciul era totuşi un cercetător cu un profil puternic conturat, cu o re
putaţie de mult consolidată şi unanim recunoscută, iar ca pedagog de
ţinea o autoritate ce putea concura pe ei.tunci cu cea a lui Iorga. Studiile 
Iăcute în universităţile germane îl aduseseră pe Onciul în posesia unei 
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riguroase şi temeinice metode de cercetare, pe care istoricul, dispu
nînd şi de o întinsă erudiţie, o aplicase pînă atunci (în 1900) în două 
lucrări ale sale - fundamentale şi de răsunet în cultura românească 
(prin tematica abordată) : Teoria lui Roessler. Studii asupra stăruinţei 
romanilor în Dacia Traiană şi Originile Principatelor Române. Dascălul 
Onciul s-a dovedit a fi cu nimic mai prejos de istoricul-cercetător - ve
nirea sa la catedră, în 1895, însemnînd un moment de cotitură în pre
darea disciplinelor istorice la universitatea bucureşteană - DimiLrie 
Onciul fiind aici iniţiatorul metodei critice în studiul istoriei Romcîr1ilor. 
P<îrvan va fi unul din cei care îşi va însuşi cu convingere, cu temeinicie 
şi cu talent această metodă. 

La Facultatea de ştiinţe, aflată pe la începutul acestui veac în 
aripa stingă a vechii clădiri a universităţii, într-o sală întunecoasă şi 
mică, unde de abia încăpeau vreo 25 de oameni (cum îşi amintea Ioc:m 
Petruvici), mai venea Vasile Pârvan să participe la seminariile de limbi 
slave, conduse de cel care era atunci şi decanul Facultăţii de Filosofie 
şi Litere : Ion Bogdan. Autor şi el al unor lucrări ce erau considerate 
pietre de hotar în dezvoltarea istoriografiei noastre - publicarea cro
nicelor moldoveneşti anterioare celeia lui Grigore Ureche avusese, în 
1891, un puternic răsunet ; membru al Academiei Române - reputaţia 
sa fiind atestată deopotrivă şi prin calitatea de membru al Societăţii de 
istorie şi antichităţi ruse de la Moscova ; înzestrat cu toate calităţile ne
cesare unui autentic mare cărturar ; nu în mai mică măsură însă dis
punînd şi de însuşirile unui ales pedagog, Ion· Bogdan se alătura astfel 
profesorilor amintiţi - Iorga şi Onciul - alcătuind împreună cu aceş
tia o trinitate, a cărei prezenţă şi activitate în cadrul Facultăţii de Filo
sofie, Lite1·e şi Istorie îi conferea acesteia o aureolă arareori const<~tată 
în existenţa - seculară - a Univen,ităţii bucureştene. 

Iată, aşadar, mediul în care avea să evolueze, iniţial, gîndirea şi 
informaţia tînărului Vasile Pârvan. Cum au rem.arcat - îndreptăţiţi -
biografii celui a cărui personalitate o evocăm, cultivarea, prin spirit 
critic, a respectului neţărmurit pentru mărturie şi adevăr în opera de 
reconstituire a trecutului ; atmosfera de muncă intensă şi metodic dis
ciplinată, ce caracterizau activitatea Facultăţii de Filosofie şi Litere la 
începutul acestui veac; asemenea, prezenţa la catedre a lui Iorga, Onciul 
şi Bogdan - acestea toate au fost hotărîtoare pentru formaţia - solidă 
şi complex structurată încă de la început - a tînărului Vasile Pârvan. 

Fireşte, au existat atunci şi alţi profesori cu a căror ştiinţă de 
carte şi muncă la catedră studentul a avut a face cunoştinţă. Dintre 
aceştia nu poate fi nici acum uitat Grigore Tocilescu. Numai că cel care 
are meritul de a fi pus temelie şcolii rom~meşti de epigrafie şi de a fi 
adus în lumina zilelor noastre monumentul triumfal de la Adamclissi ; 
dispunînd pe la începutul veacului nostru de un prestigiu ştiinţific încă 
neştirbit - opera sa avea mai tîrziu să fie supusă criticelor necruţă
toare - nu deţinea aceeaşi autoritate şi în ochii tineretului studios. 
Intîi, pentru că în cursurile lui Tocilescu - de o erudiţie nu prea orga
nizată şi de o elocvenţă cam colţuroasă - studenţii descopereau nu 
arareori pasagii luate de prin alţi autori (ce-i drept, stimulaţi, în pri
vinţa asta, şi de criticile pe care Iorga le dezlănţuise la adresa profe
sorilor bătrîni, în coloanele ziarului L'Independence Roumaine); apoi 
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pentru că aceiaşi studenţi, şi mai cu osebire cei sîrguincioşi, se sim
ţeau lezaţi de indiferenţa mani[estată de Tocilescu în selecţia valorilor, 
mai ales atunci cînd, abdicînd de la elementare îndatoriri pedagogice, 
lăsa cu bună ştiinţă, pe toată lumea să copie la lucrările scrise. 

Nu-i, deci, de-a mirare că Vasile Pârvan - avînd să ocupe în pan
teonul ştiinţei şi culturii noastre locul celui mai de seamă arheolog rom:m 
- în anii de studenţie a ocolit drumul specializării în istoria veche, în 
arheologie şi epigrafie - la cursurile şi seminariile lui Grigore Tocilescu 
- pentru a se consacra, cu toată pasiunea şi cu toată puterea sa de 
muncă, studiului istoriei Românilor. 

Aşa că, în anii 1903 şi 1901, pe Pârvan îl aflăm - susţinînd în se
minarul lui Nicolae Iorga o luc1·are despre activitatea de istoric a lui 
Papiu-Ilarian ; în seminarul de geografie condus de Simion Mehedinţi 
- un referat privind răspîndirea maghiarilor în teritoriile româneşti 
extracarpatice ; dar mai ales, activînd în seminarul de Istoria Româ
nilor, sub îndrumarea lui Dimitrie Onciul. Lucrările prezentate aic:i -
Alexăndrel Vodă şi Bogdan Vodă. Şapte ani din istoria Moldovei şi Re
laţiile lui Ştefan cel Mare cu Ungaria - parcurse atent. impresionează 
şi azi prin erudiţie şi spirit critic, prin elaborare metodică şi prin întin
dere - depăşind evident limitele modeste ale unor apusuri ele şcoală. 

Despre Pârvan studentul la Universitatea bucureşteană se ştiu 
puţine lucruri. Dar chiar din cele cîteva relatări fugare, răzleţe - şi 
imaginea lui de-atunci reînvie totuşi, impresionînd, întocmai cum altă
dată generase la colegii şi profesorii săi acele sentimente de stimă şi 
admiraţie, niciodată de ei uitate. Căci Pârvan e un student a cărui pu
tere de muncă nu se lasă nicicînd risipită şi a cărui inteligenţă nu se 
istoveşte nicicum ; e un studios pentru care învăţătura nu-i o simplă 
şi efemeră datorie, ci o pasiune ; este un intelectual în plină şi rapidă 
evoluţie, care nu-şi confundă pregătirea cu specializarea. Este de pe 
acum un supus al gîndurilor - căci îl mistuie neîncetat; este un înfo
metat de erudiţie, pe care o caută permanent şi pretutindeni. In lumea 
gălăgioasă a studenţilor, care străbat cu însufleţire coridoarele Facultăţii, 
iar seara umplu cafenelele şi birturile cu dezbateri de tot soiul ; care 
organizează baluri şi asociaţii, iar cîteodată, remorcaţi de cutare partid 
în opoziţie, demonstrează pentru înlocuirea guvernului, sau la statuia lui 
Mihai Viteazul, împotriva prigonirii „fraţilor ardeleni" - în lumea 
aceasta, Pârvan e un singuratic, un izolat. Nu participă nici chiar la şe
dinţele din dimineţile de duminică ale Societăţii studenţilor în Litere şi 
Filosofie - societate care, întemeiată în februarie 1902, avea preocupări 
exclusive de specialitate. Pentru el, suprema voluptate e să se ştie în to
vărăşia cărţilor - în biblioteci, sau în mansarda sărăcăcioasă unde locu
ieşte. Bucurii dintre cele mai alese încearcă el doar atunci cînd simte 
cum cunoştinţele sale se înmulţesc şi cînd se realizează, aşternînd pe 
hîrtie şi publicind gîndurile sale, opinii - formulate faţă de un autor 
şi o operă, faţă de un eveniment, într-o problemă anume. Aşa, depăşin„ 
ciu-şi repede şi uşor colegii prin cunoştinţele sale întinse şi sigure, prin 
spirit de analiză şi capacitate de sinteză, printr-o solidă cultură gene
rală şi printr-o pregătire de specialitate, care, în facultate, în anii săi 
de studiu, nu are alt seamăn, Pârvan se detaşează de ceilalţi mJUlţi stu
denţi şi într-altfel : aflat încă pe bănci de şcoală - chiar dacă şcoala 
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asta se cheamă Universitate; acum, cînd, oricum, e la vîrsta acumulă
rilor; cînd imensa majoritate a celor de-o seamă cu el se comportă ca 
o masă nediferenţiată de învăţăcei docili - el, dotat cu un pronunţat 
spirit propriu, se avîntă cu curaj în viaţa culturală a oraşului-capitală 
- pe de o parte, înrolîndu-se într-una dintre cele mai active si mai de 
prestigiu instituţii de cultură - Biblioteca Academiei Române ; de alti'i 
parte, devenind colaboratorul sîrguincios al unora dintre publicaţiile cu 
bun renume din acea vreme. 

Aşa cum putem citi şi azi 'intr-o adresă, Academia RomJnă l-a 
numit pe Vasile Pârvan „în postul de scriitor în serviciul Bibliotecii ei 
cu începere de la 1 iulie 1903, cu un salariu de 120 (una sută douăzeci) 
lei pe lună". 

A fost o muncă intensă şi creatoare, cea desfăşurată acolo ; pentru 
că Pârvan, care sub îndrumarea lui Ion Bogdan îşi însuşise temeinic 
limba şi scrierea slavonă, a participat la descifrarea a numeroase docu·· 
mente şi manuscrise, fiind astfel printre cei care au colaborat la publi
carea de către profesorul Ion Bianu - adevăratul creator şi organizator 
al Bibliotecii Academiei - a primului volum din Bibliografia românească 
1,eche - Catalogul manuscriselor româneşti. 

Dar pentru Pârvan, serviciul la Biblioteca Academiei, îndeplinit, 
cum lămureşte un certificat, .,cu cel mai mare zel şi cu deplină price
pere", a mai însemnat ceva : parcurgerea atentă şi prelungită a numeroase 
documente şi manuscrise vechi, ori. a unor cărţi mai noi, de pe urma 
contactului acestuia născîndu-se idei, opinii noi, scrieri de tinereţe. 

Ajungem astfel să-l întîlnim pe Vasile P;irvan pe un alt front de 
activitate şi viaţă culturală în Bucureştii de la începutul veacului aces
tuia - anume : prezent în paginile ori coloanele cîtorva din publica
ţiile de prestigiu ale epocii. 

Aşa, îl vom găsi pe Pârvan la Convorbiri literare, unde între 1902 
şi 1906 publică articole, note ori comunicări mai ample, sugerate ori 
î.ntemeiate pe studiul atent al unor documente ori scrieri vechi. O im
portantă scrisoare despre Gheorghe Lazăr, Insemnări pe manuscrise 
vechi (în două serii), Un vechi monument de linibă şi literatură româ
nească, Din viaţa lui Papiu-Ilarian, precum şi cele două lucrări din se
minarul lui Onciul, sînt doar cîteva dintre colaborările lui Pârvan la 
Convorbiri literare. Mai mult a activat tînărul student de la Istorie, la 
revista Sămănătorul, unde - introdus fie de Iorga, fie de colegul său 
de la Biblioteca Academiei, Ilarie Chendi - a făcut, cu regularitate, 
intre 1903 şi 1904, cronică, izvorîtă din lecturile sale abundente şi va
riate şi din atenţia cu care urmărea viaţa culturală a Bucureştilor, şi 
unde, mai tîrziu, a publicat şi scrieri mai ample, cum a fost, de pildă, 
povestirea O răsplată împărătească . 

.. .In munca încordată şi plină de roade - la Facultate; în studiul 
pasionat al cărţilor ; în îndatoririle multe dar şi dătătoare de satisfac\.ii 
de la Biblioteca Academiei, şi în emoţiile celor dintîi atestate de autor, 
anii primei tinereţi, anii studenţiei au trecut. La 1 octombrie 1904, Pâr
van e declarat licenţiat în istorie, după un examen strălucit susţinut -
pregătirea sa excepţională fiind răsplătită în chipul maxim : cu cele 
zece bile albe şi cu menţiunea magna cum laude. Părea că un nou dar 
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eminent cunoscător al Evului mediu rom[mesc se pregătea să intre în 
arena istoriografiei noastre - activitatea lui Iorga, a lui Onciul şi-a lui 
Bogdan avînd a se întregi şi consolida prin eforturile şi împlinirile aces
tui tînăr dar deosebit de dotat şi de pregătit cercetător. 

N-a fost însă aşa. 
La sîrşitul lui decembrie 1904, înarmat cu diplome, cu acte şi cu 

recomandări date de Ion Bogdan către profesori străini, Vasile Pârvan, 
bursier al Universităţii din Bucure~ti, pleca în Germania. In universită
ţile de la Jena, de la Berlin şi de la Breslau avea să-şi reprofileze pre
gătirea şi preocupările ce le avusese pînă atunci ca istoric - urmînd, 
ca atare, să se specializeze în Istoria Antică. Astfel, din 1904 şi pînă la 
5napoierea sa în ţară, prezenţa lui Pârvan în viaţa ştiinţifică şi culturală 
a Bucureştilor a înregistrat o cezură. 

Absenţa s-a dovedit însă departe de a fi completă. Pentru că, în 
viltoarea eforturilor extraordinare, a muncii de o neînchipuită intensi
tate, depuse de Pârvan acolo, el a rămas sufleteşte permanent alături 
de ţara şi poporul său, simţindu-se necontenit participant în viaţa -
mai ales a Bucureştilor. Stau mărturie - corespondenţa cu profesorii 
săi Iorga, Onciul, Bogdan. Ion Bianu. colaborările - în continuare - la 
Convorbiri literare şi Sămănătorul . 

. „Aşa, timpul a trecut în continuare. După cinci ani de studii te
meinice, laborioase în universităţile germane, Vasile Pârvan e din nou 
acasă. Cu o excelentă pregătire în domeniul istoriei antice şi epigra
fiei, confirmată în strălucirea cu care obţinuse, la Breslau, înaltul titlu 
de „doctor în filosofie", în fata unuia dintre reprezentanţii de frunte ai 
istoriografiei europene : Conrad Cichorius, cercetătorul Columnei lui 
Traian ; de asemenea, cu o bună pregătire şi în domeniul practicii arheo
logice, dobînrlită prin asistenţa la săpăturile de la Pompei şi la cele ce 
<>e făceau la Roma, în For şi pe colina Palatină, Pârvan, stabilit defini
tiv în Bucureşti (a locuit în vremea aceasta pe strada Izvor, într-o casă 
<le la numărul 95) începe, odată cu toamna anului 1909, activitatea sa 
de profesor şi cercetător, de neobosit animator şi de eminent organizator 
pe tărîmul ştiinţei şi culturii româneşti. 

În acest efort - neobişnuit în intensitate şi ritm, mistuitor pînă 
1a urm1ă, şi care, nu arareori, a însemnat o veritabilă luptă pentru izbîndă 
ideilor înaintate, pentru a crea şi în România cadrele fireşti şi organi
zarea necesară progresului ştiinţei şi culturii - în acord cu nevoile epocii 
~i naţiunii noastre - primul avanpost folosit avea să fie catedra de isto
rie antică şi epigrafie de la Facultatea de litere şi filosofie a universităţii 
bucureştene. 

Cariera de profesor universitar, Pârvan şi-a început-o în noiembrie 
] 909. In septembrie, pe neaşteptate, murise Grigore Tocilescu, iar cate
dra de istorie veche rămînînd vacantă, la 22 octombrie, consiliul pro
fesoral al Facultăţii a recomandat ca profesor suplinitor pe Vasile Pî1r
van. Acesta avea atunci 27 de ani. Intîia lui prelegere, despre Istoria cul
turală antică: natura, izvoarele, metoda şi problemele ei, a expus-o în 
dimineaţa de luni 9 noiembrie, asistat nu numai de studenţi, ci şi de 
profesorii de altădată : Iorga, Onciul, Bogdan, Ion Bianu. 

Din ziua aceea şi pînă la prelegerea din urm1ă a ultimului său curs, 
ţinut în lunile noiembrie 1926 - februarie 1927, timp, aşadar, de opt-
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sprczece ani, contribuind la formarea a aproape douăzeci de promoţii de 
5pecialişti, Pârvan s-a afirmat - în inimile studenţilor săi, în ochii co
legilor de cancelarie, pentru contemporani, cît şi pentru posteritate -
în cultura întregii naţiuni, drept unul dintre cei mai de seamă profesori 
pe care i-a avut vreodată şcoala românească. Aşa, nu numai pentru că 
profesorul Pârvan a fost un mare erudit, un savant mereu în curent cu 
datele cucerite în specialitate, şi un orator de un neînchipuit talent, 
cucerindu-şi auditoriul; ci şi pentru că, din momentul în care s-a aflat 
la catedră, el şi-a privit rostul muncii sale, îndatoririle ce-i reveneau, 
într-un chip cu mult mai complex, urmărind un ţel pe cît de dificil de 
realizat, pe atît de nobil : acela de a forma în România un detaşament 
puternic de specialişti în istoria veche, o şcoală românească de arheolo
gie, capabilă să ia asupră-i studiul trecutului celui mai îndepărtat al 
ţării, să studieze şi să conserve monumentele acestui trecut, pretutindeni 
răspîndite în ţară, dar aflate prea adeseori în condiţii de păstrare dintre 
cele mai precare. Incă nu-şi terminase studiile - şi el schiţase de-acum 
planul de organizare al unei asemL'nea şcoli de arheologie : „Cînd şi la 
noi va începe lucrul" - scrisese el în 1906 - „va fi nevoie, pe lîngă 
sprijinul autorităţilor şi al publicului şi de o samă de tineri care încă de 
mai înainte să fi fost măcar cît de cît puşi în curent cu s;tudiile la care 
vor da ajutor". 

E lesne atunci de închipuit rîvna cu care Pârvan, devenit profesor 
d.e istorie antică, a purces la realizarea gîndului său. Chiar în anii aceş
tia de început ai carierei sale universitare, el îşi orientează munca la 
catedră urmărind îndeplinirea a două ţeluri : de o parte, să dea studen
ţilor săi o sumă cît mai bogată şi mai selectă de cunoştinţe, să-i pună 
în curent cu tot oe e mai nou şi mai valoros în cercetarea istoriei vechi 
pe tărîm internaţional ; de altă parte, trasînd brazdă şi aruncînd sămînţa, 
să vegheze asupra răsăritului şi dezvoltării roadelor, alegînd cu grijă şi 
cu deplină obiectivitate, elementele cele mai dotate, cele mai capabile şi 
mai sîrguincioase, pentru a le învita, chiar în stadiul de ucenicie, să cola
boreze cu el în cercetarea trecutului ţării. Obligat de regulamentele uni
'1ersitare să ţină două ore de curs pe săptămînă, el ţine patru, şi chiar 
şase. Neobosit, atent şi stăruitor în munca lui e Pârvan mai ales în se
minarii. Acolo urmăreşte el cu grijă calităţile şi preferinţele în specia
litate ale fiecărui student, acolo selectează el pe cei mai buni. Şi pe 
aceştia îi ia pe şantierele arheologice organizate şi conduse tot de el -
mai întîi, între anii 1911 şi 1913, la Pantelimonul de sus, în inima Do
brogei, pentru a scoate în lumină ruinele cetăţii romano-bizantine Ul
metum ; iar apoi, începînd cu vara anului 1914, la Istria, pentru a dez
veli marele şi bogatul oraş întemeiat de coloniştii greci din Milet pe 
ţărmul lacului Sinoe. Aşa şi atunci s-a născut prima promoţie a ~colii ro
mâneşti de arheologie formată de Vasile Pârvan - generaţie care, ţinînd 
seamă de problemele şi obiectivele pe care le-a abordat, precum şi de 
preocupările diri acel moment ale magistrului, avea să cuprindă îndeo~ 
sebi specialişti - unii eminenţi - în domeniul istoriei şi arheologiei 
sclavagiste . 

... Trecuse un an numai de la numirea sa ca profesor la Universitate 
şi, în decembrie 1910, lui Pârvan i se încredinţează conducerea Muzeului 
Naţional de Antichităţi din Bucureşti. Avea să fie, noua instituţie, al 
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doilea comandament al luptei savantului pentru progresul ştiinţei, al cul
turii la noi în ţară. 

Găsea însă, la muzeu, situaţii dintre cele mai îngrijorătoare. 
Ctitorită în 1864 de Cuza şi Kogălniceanu şi deţinînd în patrimoniu 

valori pe cit de interesante, pe atit de extraordinare în frumuseţe şi bo
găţie - instituţia sufera însă grav de lipsa spaţiului pentru expunere şi 
conservare. Cele şase săli din parterul aripii stingi a clădirii vechi a Uni
versităţii - unde era, pe atunci, adăpostit muzeul - se dovedeau în
tr-atît de neîndestulătoare, încît nu era de ~mirare că obiecte de mare 
interes ştiinţific şi cu o certă valoare muzeistică nu aveau unde să Iie 
expuse. Se adăuga apoi lipsa unor cadre de specialişti în muzeologie, în 
conservare şi restaurare, neexistenta unei echipe de oameni care să asi
gure o pază şi o supraveghere reală - şi mJUlte altele. Iar peste toate 
acestea, faptul că - chiar cu eforturile fostului director Tocilescu şi 
chiar cu unele rezultate ale aceluia - instituţia era inactivă, ea fiind 
privită - nu numai de lumea dinafară dar chiar şi de cei puţini, dinlă
untru - doar ca simplu lăcaş al tezaurului nostru istoric. 

Pârvan începe lupta cu greutăţile abordînd întîi problema cea mai 
spinoasă - a localului. Intervine, stăruie - oricînd, pe unde trebuie şi 
pe unde poate - ca să se urnească din loc construirea unui nou local, 
aşa cum fusese hotărît încă în 1906 - şi în vara lui 1912, în sfîrşit, ob
ţine o speranţă : directorul Muzeului Naţional de Antichităti asistă la 
punerea pietrei fundamentale pentru noul local. 

Dar cum pînă la terminarea noii clădiri avea să treacă timp mult 
-- el nici n-avea s-ajungă a trăi momentul acesta ; vă?înd chiar cu amă
răciune, că lucrul evolua într-un ritm mai mult decît lent şi preocupat 
fiind de dezvoltarea instituţiei, de proteguirea patrimoniului, Pârvan 
botărăşte amenajări, reorganizări în însăşi vechiul local : adună din curţile 
universităţii inscripţiile şi pietrele figurate mai însemnate şi alăturîn
,iu-le şi parte din materialul epigrafie recoltat prin săpăturile sale de la 
1 Tlmetum, organizează pe coridorul lung în care se deschideau cele şase 
săli ale expoziţiei, lapidarium-ul rnruzeului. Era, fireşte, o soluţie abia 
paliativei - dar era tot ce se putuse face. 

într-o atare situaţie, purcede la o acţiune nouă : preia, cu insufle
~irea şi cu însuşirile de organizator ce-i erau proprii, ideia lui Nicolae 
lm·ga - de a se organiza în ţară, în oraşele mai mari sau acolo unde 
regiunea era darnică în mărturii ale trecutului, muzee de arheologie şi 
istorie care să păstreze şi să expună valorile noastre i5torice ce nu-şi 
puteau găsi locul în capitala ţării. Militind în această direcţie, în 1915 
Pârvan face în faţa Comisiei l\fonumentelor Istorice - al cărui membru 
Jevenise între timp - o amplă expunere privind organizarea unor muzee 
regionale şi, în chip direct, se ocupă de organizarea şi deschiderea unui 
muzeu la Constanţa. 

Dar, la Muzeul Naţional de Antichităţi, efortul principal avea să-l 
depuie Pârvan pe alt tărîm : străduindu-se ca instituţia să devină sin
gurul factor autorizat şi competent în studierea problemelor de istorie 
veche a ţării noastre. Aşa cum la Facultate el işi propusese ca obiectiv 
formarea unei şcoli româneşti de arheologie, la Muzeu Pârvan voia să 
concentreze întreaga activitate a acestei şcoli. Sarcina nu era deloc 
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uşoară, întrucît trebuia, pe de o parte, să cîştige pentru instituţie recu
noaşterea drepturilor şi îndatoririlor ce-i reveneau prin profilul si struc
tura sa ; iar de altă parte, pentru că trebuia să descopere şi să obţină 
colaboratori care să fie într-adevăr pe măsura năzuinţelor sale. 

Pârvan a ieşit victorios într-amînrlouă privinţele, deoarece a izbutit 
să anihileze în practică, legea din 1909 privitoare la monumentele istorice 
- care, în mod greşit, autoriza Comisia Monumentelor iar nu Muzeul 
~Jaţional de Antichităţi să efectueze săpăturile arheologice ; şi pentru că, 
în al doiilea rînd, într-un timp scurt de numai trei-patru ani, a reuşit 
să strîngă în jurul său cîţiva cercetători tineri, harnici şi capabili. ce 
aveau să-l ajute în munca sa de cercetător şi organizator : D. M. Teo<lo
rescu, Harilaos Metaxa, G. Mateescu, profesorul secundar Petre Papazol, 
Paul Nicorescu, Scarlat Lambrino, iar din 1915 şi Ion Andrieşescu, cu a 
cărui venire, la muzeu iar apoi şi la Facultate, Pârvan mai implinea o 
realizare : studiul problemelor de arheologie preistorică. Cu echipa acea
.sta de colaboratori s-au întreprins - în 1910 şi 1911 - cercetările arheo
logice de suprafaţă pe cuprinsul Dobrogei şi s-au efectuat apoi amintitele 
săpături de la Ulmetum, de la Mangalia şi de la Istria - ceea ce însemna 
transpunerea în fapt a obiectivului major urmărit de Pârvan la Muzeul 
Naţiunal de Antichităţi : transformarea instituţiei într-un organism activ 
de cercetare ştiinţifică . 

.. Jn vremea asta, savantul s-a mai angajat şi în activitatea de cti·· 
torire a unui nou aşezămînt de cultură în Bucureşti. a unui nou organism 
de cercetare ştiinţifică - Institutul de studii sud-est europene. Ca atare, 
îl vom găsi pe Pârvan: subscriind, la 10 noiembrie 1913, alături de Iorga 
ţi de geologul Munteanu l\1urgoci, actul de înfiinţare a Institutului liber 
iie studii şi cercetări privitoare la Europa sudestică ; în decembrie, alcă
tuind cu ceilalţi doi ctitori apelul pentru strîngerea de fonduri necesare 
organizării institutului ; la 24 ianuarie 1914, împreună cu reprezentanţi 
de frunte ai ştiinţei şi culturii româneşti şi alături de numeroşi diplo
maţi străini, inaugurînrl institutul ; iar apoi, cu însuşirile-i remarcabile 
<le savant şi de orator, expunînd, în cadrul „cursurilor generale" organi-
7.ate acolo, prelegeri pe tema „infiltraţiilor elene în regiunile tracice" sau 
asupra unor probleme de „arheologie Tracă", ori în cadrul „conferinţelor 
]n serie" - expunerile despre „civilizaţiile şi influenţele reciproce în 
Peninsula balcanică". 

Si în toti anii acestia - în care Pârvan dezvoltă o strălucită acti
vitate' de profesor la U~iversitatea bucureşteană ; pune bazele şcolii ro
mâneşti de arheologie ; militează în cadrul Comisiei Monumentelor isto·· 
ricc pentru o acţiune eficientă de protectie a mărturiilor trecutului ; ridică 
pe o treaptă superioară activitatea Muzeului Naţional de Antichităţi ; şi 
ditoreşte şi susţine activitatea la Institutul de studii sud-est europene -
in tot acest răstimp, se afirmă neîncetat şi într-o tot mai sporită aureolă, 
Pârvan cercetătorul, omul de ştiinţă erudit, curajos deschizător de pîrtii 
noi în cunoaşterea trecutului, autorul a numeroase eseuri, comunicări ori 
studii mai ample. Rînd pe rînd se succed, în 1909, cunoscuta monografie 
asupra vieţii şi gîndirii împăratnlui filosof J\farcu Aureliu - moment 
important în afirmarea concepţiilor filozofice şi etice ale lui Vasile Pâr
van; în 1911, mult-comentatele Contribuţii epigrafice la istoria creşti-
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nisrnului daco-roman - prima abordare şi încercare de sinteză în această 
atît de importantă dar şi complexă problemă a istoriei noastre vechi, şi, 
totodată, cele dintîi concluzii si ipoteze ştiinţifice formulate în acest 
sens; apoi, în 1912, studiul istoric asupra Cetăţii Tropaeum (Pârvan gră
bindu--se să. publice moştenirea epigrafică rămasă la moartea lui Grigore 
Tocilescu) ; tot în acel an, raportul asupra săpăturilor de la Ulmetum, 
iar alături cu acestea - rapoarte mai succinte, recenzii, note, conferinţe ... 

Dobîndise astfel, c'.atorită excepţionalelor sale însusiri si realiză
rilor numeroase, obţinute prin muncă entuziastă, neabătută, necurmată -
un loc de frunte în ştiinţa şi cultura românească. Deţinea, în virtutea 
acelorasi merite şi înfăptuiri, un binemeritat prestigiu peste hotare. în 
1911 reprezentase Universitatea bucureşteană la sărbătorirea Uni.versi
tăţii din Breslau; în 1912 fusese ales pre';)edinte de secţie la congresul 
internaţional de arheologie de la Roma ; în 191:~, Institutul arheologic
.german îl alesese membru corespondent al său. 

Apărea, de aceea, întrutotul firească, pe deplin meritată recunoa
şterea cea mai înaltă ce se dădea personalităţii şi operei lui Vasile 
P<.1rvan, atunci cînd, în 1913, Academia Română îl înrola printre mem
brii săi activi. 

.. .În după amiaza zilei de 28 mai, bărbaţi de seamă ai ţării, repre
zentanţi de frunte ai ştiinţelor româneşti, adunaţi, ascultă discursul de 
recepţie al celui pe care şi l-au ales coleg. Jn jurul celor trei mese stau 
doctorul Victor Babes, chimiştii Nicolae Teclu, Petru Poni si doctorul 
Istrati, inginerul Saligni, naturalistul Grigore Antipa, filologul Alexandru 
F'ilipide, istoricii Alexandru Xenopol, Nicolae Iorga, Ion Bogdan, alţi 
savanţi. Aproape toţi sînt oameni împovărati de ani, cărunţi, cu bărbile 
albe, cu privirile adînci. Iar cel primit acum în Academie are 31 de ani t 
Pârvan ştie însă - dcar a dovedit-o cu propriul său exemplu - că va
lorile nu se consfinţesc prin depozitul de ani. 

Şi, evocînd pe Constantin Erbiceanu, al cărui loc îl lua în marele 
for, Pârvan, înaintea confraternităţii academice, dă din nou glas crezului 
său suprem, ideii care i-a călăuzit neîncetat faptele sale mari : „Alături 
cu fiecare dintre noi creşte încă de cînd sîntem în leagăn datoria vieţii 
noastre. Ferice de cel ce şi-o cunoaşte întreagă şi o împlineşte cu toată 
puterea sufletului său„. Munca e ritmul vieţii. Ea dă ca şi libertatea, 
tărie şi frumuseţe şi caracter propriu fiinţei noastre" „„.de multa muncă 
a milioanelor de lucrători luminează omenirea ca soarele în amiază"„. 

„.Dar omenirea avea să-şi vadă lumina soarelui şi înecată în singele 
milioanelor de vieţi secerate de primul măcel mondial. Iar Pârvan avea să 
împărtăşească în chip dureros, negrăit de tragic soarta celor mulţi, loviţi, 
amăgi\i, năpăstuiţi. I< 

Cînd au răsunat împuşcăturile de la Serajevo şi, în cîteva săptă
mîni, numai, din vara lui 1914, aproape toată Europa a fost tîrîtă în 
viitoarea morţii, Pârvan era la Istria. S-a silit să încheie lucrările şi s-a 
întors degrabă la Bucureşti. 

A găsit Capitala, asemeni cu ţara întreagă, cuprinsă de febra eve
nimentelor. Nimenea nu se gîndea că neutralitatea României avea să fie 
statornică, definitivă, şi cercurile cele mai largi ale opiniei publice -
socotind că a venit momentul să se purceadă la împlinirea idealului 
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nostru naţional - se încleştaseră într-o aprigă luptă în jurul problemei : 
cînd şi alături de cine să pornească românii să lupte pentru a-şi reali7a 
năzuinţa lor de veacuri - unirea întregului popor într-un singur stat. 
Lui Pârvan i se pare primejdioasă controversa aceasta care dezbină opinia 
publică. El e adînc convins că miarele !'ăzboi pe care îl au a purta ro
mânii cere, înainte de orice, o deplină unitate morală şi politică, ce nu 
se poate realiza - atunci cînd un popor e împărţit în tabere. Romilnii, 
afirmă el, nu trebuie să intre în acţiune pînă nu-s temeinic şi complet 
pregătiţi de război. 

Si Pârvan ia cuvîntul si pledează în sensul acesta. Vorbeste sturlen
tilor l~ Facultate; dar - p~of"esorul venerat de studenţi - de data asta 
nu-i înţeles şi nu-i ascultat. Cînd iese de la curs, pe coridor, i se r.'is
punde printr-o manifestaţie naţionalistă, stridentă, ostilă. 

Foloseste atunci tribuna Ligii Culturale. La 9 noiembrie 1914, seara, 
vorbeste la Ateneu, in faţa unei săli arhipline. Dar este fluierat, huiduit, 
ameninţat. Pasiunile sînt prea dezlănţuite ca cineva să le mai poată 
domoli. La 7 decembrie Vasile Pârvan este exclus din Liga Culturală 
pentru „atitudine antiromânească" (!), în timp ce ziarele Dimineaţa, Ade
vărul, Acţiunea, Epoca dezlănţuie o violentă campanie de presă împotriva 
savantului. Iar în primăvară, cînd, într-o zi de april, profesorul pleca 
de la Universitate şi se îndrepta spre casă, o ceată de indivizi obscuri, 
şi cu pretenţii de „patrioţi" aveau să-l atace, să-l pălmuiască în stradă, 
in văzul lumii, în timp ce alţi indivizi, tot foarte „patrioţi" strigau celui 
care dăduse ţării sale temeiuri în plus de mîndrie, că-i „trădător de 
neam" şi că trebuie ucis. 

Au urmat apoi lunile dintîi de război ale României. Atunci avea 
să se facă dovadă că cel huiduit sub cupola Ateneului şi pălmuit în stra
dă, avusese, de fapt, dreptate. Aruncată în război necorespunzător in
struită şi echipată, şi copleşită, la un moment dat de forţele adverse, 
armata română a trebuit să se retragă din calea oştilor inamice, iar două 
treimi din pămînturile locuite de români să cadă vremelnic sub ocupaţia 
armatelor austro-maghiare, germane, bulgare. In noiembrie 1916, guver-
nul ordona evacuarea Capitalei şi mutarea tuturor instituţiilor centrale 
in Moldova. 

Pârvan a vegheat la strîngerea ş1 evacuarea tezaurului de la Pie
troasa şi a altor obiecte de mare preţ din Muzeu şi urcîndu-se şi el, cu 
ai săi, într-unul din trenurile acelea ticsite de oameni şi de dureri, care 
părăseau zilnic oraşul; a luat drumul pribegiei. Vestea că, în după amiaza 
zilei de 6 decembrie, trupele feldmareşalului Mackensen au intrat în 
Bucureşti, pe Calea Griviţei şi au ocupat capitala - a aflat-o la Iaşi, 
găzduit de bunul său prieten Dimitrie Gusti, în casa primitoare şi liniştită 
de pe strada Toma Cozma. · 

.„Cînd s-a sfîrşit războiul, cînd treptat, viaţa 7i-a reluat şi la Bucu
reşti, cursul ei firesc, dintotdeauna, Pârvan s-a-ntors şi el acasă. Dar 
toţi care-l întîlneau, rămîneau înmărmuriţi privindu-l. O tristeţe nesfîr
şită, o durere fără seamăn se citea în înfăţişarea lui abătută, stinsă. Omul 
care, altădată, impresionase prin energia sa nestăvilită, prin freamătul 
neistovit al spiritului său - stătea acum absent, parcă strivit sub pu
terea unei groaznice poveri. 
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„Imensa crimă a capitalismului contemporan", ,;uriaşul masacru al 
inocenţilor" - cum numea Pârvan, acum, războiul - îl lovise cumplit. 
Omul cu sufletul pe cit de mare, pe atit de delicat, de duios şi de sensi
bil fusese martorul şi victima marii tragedii. Şi Pârvan nu mai putea 
acum să dea uitării - amintirea ţării sale invadate, satele si oraşele 
prădate şi arzînd, convoaiele de refugiaţi pribegind, copiii scîncind de 
foame la uşile cantinelor, mormintele umplind cimitirele, de nu le mai 
putea nimenea ţine numărul. Şi nu putea Pârvan să dea mai ales uitădi 
imagi~ea soţiei sale iubite şi a fiicei lui nou-născute stînd împietrite în 
n10arte pe un pat de spital în Odessa ... Urme adînci si grele lăsaseră în 
~:ufletul şi conştiinţa acestui om mare, amarnicele încercări prin care-i 
fusese dat să treacă. Sentimentul izolării, al deplinei singurătăţi n-avea 
să-l mai părăsească pînă la moarte. Îndoielile, care şi altădată îl încerca
s0ră, aveau de-aici înainte să-l domine. Gîndul sinuciderii îl vizitase în 
acele zile, adesea. Şi--n paginile multor scrieri din vremea asta - în 
Gîndurz despre lume şi viaţă la greco-romanii din Pontul stîng, de pildn, 
.în Memoriale, în povestea tristă a lui Aleghenor, ori în acel liric dialog 
intitulat Anaxandros - Pârvan avea să dea glas unor credinţe tot mai 
amare, din ce în ce mai sumbre, scriind despre antinomia dintre existenţa 
umană şi fericire, înfăţişînd groaznica descurajare a însingurării, ori adu
cînd elogiul Tăcerii mari, absolute. 

Şi totuşi sentimentul acut al înaltei datorii, conştiinţa clară a me
nirii omului de elită faţă de comunitatea din care face parte, pe care o 
:reprezintă - dacă nu l-au putut salva în chip deplin pe Pârvan din 
criza sufletească pe care a trăit-o după război, l-au adus în schimb pe 
savant - cu repeziciune - înapoi, în toate posturile de comandă ce-i 
f-usescră încredinţate şi unde desăvîrşita lui competenţă, pasiunea, sim
ţul de răspundere cu care-şi îndeplinea obligaţiile - de la cele elementare 
şi pînă la cele mai în~emnate - se arătau mai trebuincioase ca oricînd. 
Acum, după război, cînd ţara devenise întreagă, cînd pămînturile Transil
vaniei şi Banatului - cu bogatele lor culturi din epoca bronzului, cu 
Jeagănul civilizaţiei dacilor şi cu cetăţile lui Burebista şi Decebal - reve · 
niseră la patria-mamă. se simţea mai mult ca niciodată nevoia unei acti
vităţi sporite şi riguros organizate, cerîndu-se insă pentru asta ca cel 
ce se dovedise mai destoinic şi mai presus decît toţi să treacă iarăşi în 
frunte, să arate din nou drumurile de acţiune, să dirijeze noul asalt. 

Şi, purtînd veşnic în tainiţele sufletului marile lui dureri (căci, aşa 
cerni ni l-a descris Dimitrie Gusti, ştia să sufere fără s-arate, „fără 
murmur, pînă la eroism") Pârvan n-a abdicat de la niciuna din marile şi 
sporitele îndatoriri ce i-au revenit. Şi ultimii săi şapte ani de viaţă vor 
fi un frenetic imn închinat muncii creatoare, mersului înainte al ştiinţei, 
progresului culturii în ţara sa, Pârvan - însufleţit, combativ, nelăsîn
du-se obosit - militînd pentru înfăptuiri noi. 

Abia se încheiase războiul - rănile lăsate încă nu se vindecaseri'i 
-- şi în 1918, savantul stăruie iar să se organizeze la scara întregii ţări 
<.1ctivitatea arheologică, ccrînd si editarea unui Buletin arheologic în 
li.mba franceză, difuzabil în străinătate. In frămîntările produse în 1919 
de pregătirea legii de împroprietărire a ţăranilor şi de expropriere a unor 
terenuri, Pârvan intervine şi el, hotărît să facă cunoscute interesele ştiin-
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ţei, cerînd, ca atare, să se nationalizeze pămînturile ce conţin monu
mente ale trecutului. 

La Bucureşti, în toamna lui 1919, împlinindu-se optsprezece secole 
de la moartea împăratului Traian, iar Academia Română organizînd festi-· 
vităţi comemorative, lui Pârvan îi revine cinstea rostirii marelui discurs. 
A fost impresionantă şi de neuitat Parentalie - Inchinare împăratului 
Traian, însumînd unele din cele mai frumoase pagini ale savantului, 
îmbinare măiastră între gîndirea riguros ştiinţifică şi cea mai. aleasii 
poezie. 

Tot la Bucuresti, în 1920, asociat şi cu alţii, pune bazele editurii 
Cultura naţională, Pârvan desfăsurînd i;:i aici o activitate cu totul meri
torie - ce se înscrie printre tradiţiile cele mai bune ale miscării edito
riale românesti. Invătatul întelel!ea că editura are a fi nu doar o între-
prindere industrial-co'mercială, ci, înainte de toate, o institutie de cultură 
urmărind educarea mulţimilor, selecţia şi promovarea unor valori trecute 
şi prezente din ştiinţa şi literatura ţării. De aceea, dirijind personal la 
Cultura naţională, publicarea seriilor editoriale Ţara noastră si Clasicii 
literaturii universale, Pârvan a vegheat neostenit la prcmovarea lucri\
rilor unor tineri scriitori români, la apariţia unor versiuni românesti ale 
capodoperelor literaturii universale (tălmăcirile ace<;tea fiind printre cele 
mai corecte realizate atunci la noi), precum de asemeni si la elaborarea 
şi tipărirea în optime condiţii grafice ale unor lucrări de ştiinţă populari
zată, ce rămîn şi azi ca exemple de gen (una dintre aceste scrieri : 1nce
puturile vieţii romane la gurile Dunării, datorîndu-se lui Pârvan însuşi). 

!ndeplinind apoi, din 1921 şi pînă la moarte, functiile înalte 'ŞI 
pline de răspunderi - de vicepreşedinte şi de secretar general al Acade
miei Române, Vasile Pârvan - achitîndu-se cu pasiunea şi constiincio-
7itatea proprii lui de îndatoririle fireşti - avea însă să se angaieze în noi 
acţiuni, dintre care se cuvine să amintim acum măcar strădaniile sale de 
a vedea ridicîndu-se în capitala tării un palat al Academiei. Vitregia 
vremilor a făcut însă ca învăţatul să nu-şi v::idă împlinit nici visul acesta 
- fiind păcat, pentru că, privind proiectele şi machetele executate atunci 
de Duiliu Marcu, ne dăm seama azi că planurile şi stăruinţele savantului, 
unite cu viziunea inspirată a arhitectului ar fi dăruit Bucureştilor una 
din cele mai izbutite opere de arhitectură românească modC'rnă. S-a putut 
atunci construi - tot datorită eforturilor şi grijii permanente ale lui Pâr
van - numai noul local al Bibliotecii Acarlemiei - ceea ce a îmemnat 
totuşi împlinirea unei stringente nevoi culturale. 

Dar în cei din urmă ani ai vietii, măsura întreag2 a uluitoarelor 
sale energii şi capacităţi avea s-o dea' Vasile Pârvan tot la Facultate si 
la Muzeul National de Antichităti - întreaga sa muncă fiind si acum 
orientată în ~ceeasi directie : a afirmării şi ~consolidării scolii r~mânesti 
de arheologie. Izbînzi noi 's-au alăturat celor dinainte de, război, pentru 
că savantul a putut forma o nouă generaţie de arheologi (de astădată 
specializaţi cu precădere în istoria diferitelor epoci ale comunei primi
tive) şi întrucît, pentru cei ce se consacraseră studii.lor de istorie greco·
romană, se deschisese, cu începere din 1922, Şcoala Română de la RomCT, 
la a cărei întemeiere Pârvan avusese o însemnată contribuţie şi al cărei 
director avea, de altfel, să fie, tot pînă la moarte. 
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Cu deosebire însă dorise Pârvan şi se zbătuse să dea României un 
Institut Arheologic. Activitatea de cercetări în teren desfăşurată de Mu
zeul Naţional de Antichităţi pe întreg cuprinsul ţării, în aşezări pre- şi 
proto-istorice, mai ales cu începere din 1923, într-o intensitate şi un ritm 
necunoscute pînă atunci, era dovada de nezdruncinat că visul si1u putea 
deveni realitate şi că dorinţa savantului reflecta o necesitate ştiinţificu 
acută. Au fost nenumărate şi impresionante strădaniile lui Vasile Pârvan 
de a vedea înfiinţat institutul acesta. Stavilele îniîlnite în cale-i (între 
care lipsa de înţelegere a unor factori cu înaltă răspundere din stat n-a 
fost printre cele mai uşor de înfruntat) s-au doverlit însă de nebiruit. 
Şi cind, :în 1924, Pârvan dăruia ştiinţei româneşli şi internaţionale o 
publicaţie de înaltă ţinută, ce avea să-si dobîndească repede un bine
meritat prestigiu : Dacia, Recherches et decovvertes arheologiques en 
Roumanie, savantul avea să scrie cu mustrare şi amărăciune : „Ce perio·
dique annuel est l'organe d'un Institut qui n'existe pas encore". 

Şi iarăşi, în aceşti ani ai vieţii, Pârvan s-a afirmat în continuare 
- de fapt cu şi mai multă putere de creaţie şi strălucire - acelaşi 
savant activ, fecund. inepuizabil în idei, îmbogăţind ştiinţa arheologiei 
româneşti şi internaţionale cu noi şi noi lucrări. Dintre cele peste 50 de 
opusuri din această perioadă - studii, comunicari, note, referate, arti
cole - să amintim publicarea materialului epigrafie rezultat prin săpă-
turilc de la Istria, studiul sociologic Ideile fundamentale ale culturii 
~ociale contemporane, volumul Idei şi forme istorice, cartea sa Inceputu
rile vieţii romane la gurile Dunării, comunicările : Gerusia din Calatis, 
Consideraţii asupra unor nume de riuri daco-scitice, La penetration hel
lenique et hellenistique dans la valee du Danube fD'a]Yres les dernieres 
deronvertes archeologique) (comunicare prezentată la Congresul interna·
ţional de istorie ţinut în 192:1 la Bruxelles) şi multe altele. Iar între 
toate acestea - faimoasa Getică, acel grandios monument al ştiinţei şi 
culturii româneşti moderne, primă reconstituire amplă, complexă şi 
~·:-ffuros ştiinţific elaborată a istoriei populaţiilor din teritoriile româneşti 
dinainte de cucerirea romană; urmată postum de Dacia - civilizaţiile 
stră1Jechi din regiunile carpato-danubiene, ca:rte apărută prin strădania 
unnia dintre discipolii savantului. 

Dar, în acea muncă fără preget, în acea încordare perpetuă, în 
efervescenţa spiritului aceluia mare, cine ar fi putut întrezări frenezia 
care întotdeauna preludiază marile finaluri ? Fulgerător, cu totul pe
neaşteptate dar nicidecum inexplicabil, Pârvan se stinge din viaţă pe 
cind nu împlinise nici 45 de ani. 

Episodul acesta, ultim, consumat pe un pat de spital, aici, în Bucu
resti, a cunoscut aceeaşi măreţie gravă, tragică, impresionantă, care a 
caracterizat întreaga existenţă a savantului. Căci Pârvan, omul care fă-· 
cuse în viaţa sa un cult din renunţare ; care în criza morală ce 1-·a în
cercat de-a lungul ultimilor săi ani, ară.tase că purta mereu cu el 
sentimentul morţii -· în ceasul suprem, a dat glas unui semn de neţăr
murită revoltă. Torturat de suferinţă, îndurînd-o fără măcar să murmure, 
a aşteptat resemnat clipa eliberării. Dar, în momentele acelea - asemeni 
eroului straussian, care, în ceasul din urmă, conversînd cu moartea, se 
împotriveşte vehement transfigurării - Pârvan, ajuns la porţile nefiin-
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ţei, vedea lăsate în urmă idealurile lui mari nerealizate, planuri neduc:e 
la bun-sfîrşit, toate îndatoririle care-l chemau înapoi. Şi în inima şi cu
getul marelui om a irumpt atunci o dureroasă sete de a trăi. Incet, cu o 
supremă şi ultimă sforţare, s-a-ntors către perete şi- a plîns. 

Cînd, puţină vreme mai apoi, cineva a năvălit în cameră, fremă
tlnd de bucurie la vestea că cea mai înaltă instituţie de ştiintă din Italia : 
Reggia Academia dei Lincei îl alesese pe Vasile Pârvan membru al ei, 
·savantul tocmai murise. 

F.ra în seara de 26 iunie 1927. După trei zile, studenţii l-au luat şi 
l-au aşezat în pămîntul oraşului acestuia ... unde Pârvan se află şi azi. 

... Au trecut de atunci patruzeC:: de ani. 
Au rămas de la Vasile Pârvan atika instituţii ctitorite. a răma'> 

~)coala românească de Arheologie - unul dintre cele mai puternice de-
ta:-;;amente ale ştiinţei româneşti. A rămas - să fie confruntată cu timpul 
- opera ştiinţifică a savantului. E rostul altor ceasuri de aducere aminte 
prezentarea acestei opere, privirea ei în lumina ideilor de azi şi a pro
greselor necontenite pe care, de la Pârvan încoace, le-a înregistrat ştiirita 
arheologiei. Cîteva fapte însă se cer şi acum consemnate. 

Să facem dar precizarea că, în domeniul arheologiei şi al istoriei 
vechi a ţării noastre, lui Vasile Pârvan i-a fost dat să activeze în primele 
trei decenii ale acestui veac, cînd, în momentele ultime ale procesului 
desăvirşirii unităţii noastre naţionale - şi imediat înainte, dar îndeosebi 
<lupă primul război mondial - întreaga noastră cultură trecea, în chip 
corespunzător şi obiectiv istoriceste, prin faza decisivă a afirmării „feno
menului naţional" - ştiinţele, literatura şi artele găsindu-se angajate 
intr-un complex şi multilateral efort de promovare - în planul multi
naţional, internaţionalist - a ceea ce numim „specificul românesc", pri-
vit etnic, cultural şi în devenirea lui istorică. 

Vasile Pârvan a înţeles cu o uimitoare claritate momentul istork 
pe care-l trăia - şi în faptul acesta stă unul din semnele măretiei sale. 

Dar, străduindu-se să răspundă imperativelor epocii pe care-o trăiu 
- a făcut doar din asta însăşi sensul existenţei lui - Pârvan nu s-a 
comportat ca un combatant oarecare, care aşteaptă docil şi comod să i 
se arate drumul de urmat, ci - mai învăţat decît toţi, mai lucid şi mai 
profund decît alţii, mai inspirat ctecît oricine - a luat locul - de onoare, 
dar extrem de dificil - al comandantului, al cîrmaciului - al celui 
.care trasează căile, care fixează obiectivele, formulează îndatoririle, şi-şi 
alege colaboratorii şi urmaşii. Şi astfel apare, desigur, îndoită măreţia lui 
Pârvan, a personalităţii şi operei sale. 

Aşa, căutînd să se situeze cît mai sigur în ambianţa vremii lui şi 
să răspundă cît mai prompt şi mai eficient nevoilor resimţite atunci de 
cultura naţiunii sale, Pârvan şi-a fixat drept ohiectiv major al activităţii 
pe care o desfăşura, problema fundamentală a istoriei noastre vechi : for· 
marea poporului român, ca bază etnică, culturală şi istorică pentru afir
marea şi progresul naţiunii române. 

Pârvan a intuit din capul locului complexitatea şi dimensiunile, 
neînchipuit de mari ale operei ce o avea de realizat. Dar cu voinţa de 
neînfrînt şi cu capacitatea enormă de cuprindere, proprii numai marilor 
oameni, n-a ocolit nimic din ceea ce ştia că are a cerceta, şi a purces -
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el, în frunte, dar alături cu toţi cîţi şi-i alesese discipoli - căfre înde
plinirea ţelului propus. Trecînd astfel la explorarea tot mai în adîncimi 
a rădăcinilor istorice ale poporului său, Vasile Pârvan s-a consacrat stu
dierii problemelor preistoriei si protoistoriei - din această investigaţie 
{'Omplexă, profund şi multilateral desfăşurată, născîndu-se monumentala 
Getică. 

Lutul din om n-a fost însă nicicum pe măsura ~eniului său -
trupul n-a avut nimic din scînteierea si puterea extraordinară a minţii. 
Şi, în vîltoarea muncii nEO·curmate, a eforturilor cu mult peste puteri, 
Pârvan s-a frint şi a căzut. Aşa, cele două opere proiectate : Dacia ro
manii şi Protoistoria slavilor, ce trebuiau să completeze şi să. încheie 
marea sinteză a istoriei noastre de început : cartea formării poporulrn 
român, au rămas nescrise de el. Moştenirea lăsată cuprinde, de aceea, 
indeosebi încheierile extrase de Pârvan în urma contactului - pe care 
l-a putut el, atunci, stabili - cu lumea dacilor, a grecilor şi romanilor. 

Fireşte, tot ce a elaborat Pârvan poartă pecetea gîndirii sale idea-· 
liste, savantul fiind - prin apartenenţa sa la conceptiile stoice, marcau
reliene şi prin adoptarea tezelor şi preceptelor şcolii neohegeliene - un 
idealist. Dar cu atît mai ales rămîne me!"itul său de om de ştiinţă, cu cît, 
de pe poziţiile filosofiei idealiste, Pârvan a ştiut selecta problemele 
fundamentale ale istoriei noastre vechi 5i intui - adesea chiar în chip 
genial - şi soluţii întru rezolvarea lor. Se află aici un întreit - şi poate 
~;upremul - semn al măreţiei omului de ştiinţă Pârvan . 

.. .!ntr-o zi, în ceasurile de curs de la Facultatea de litel"e şi filosofie 
a Universităţii bucureştene, Vasile Pârvan s mărturisit studenţilor lui 5i 
gîndul acesta : „Cînd semenii tăi te urcă în vîrful piramidei sociale trE' -
buie să arzi tot sufletul tău pentru a rămîne acolo : nu pentru tine, ci1 
tu eşti om trecător, dar pentru oameni, pentru idealul 1or. pe care tu nu 
trebuie să-l laşi să decadă, pentru sublimul pe care trebuie să-l faci s~i 
înflorească în inima contemporanilor tăi, chiar de ar fi să-l creşti cu tot 
sîngele vieţii tale, pe care numai o dată o ai". 

Posesor al unor uluitoare energii şi virtuţi, Vasile Pârvan a urcat 
treptele cele mai din vîrf ale piramidei sociale româneşti din vremea lui. 
Şi, ajuns acolo, şi-a ars tot sufletul său, închinat celor mai frumoase -şi 
mai nobile idealuri patriotice şi umane. 

Pentru aceea, conştiinţa românească ii poartă numele către eter
nitate. 1) 

l) Textul acesta a fost scris pentru a fi rostit. De aceea, la elaborarea lui 
:am omis deliberat întocmirea aparatului critic. Publicîndu-1 acum, fără să fi schim
bat nimic din cuprinsul său, adăogirea unor note de subsol ne pare că i-ar fi modi
ficat întrucîtva caracterul de evocare, fără însă a i-l conferi pe acela de studiu 
~:iri comunicare. Ca atare. semnalăm numai autorii şi titlurile care îndeosebi ne-au 
folosit în scrierea pagiriilor de fată (evident fără a mai aminti scrierile lui Vasile 
Pârvan). Pentru a 1·econstitui imaginea omului Pârvan, a pers0nalităţii lui şi a 
activităţii savantului. ne-au fost mai ales utile : studiul Acad. Emil Condurachi, 
Vasile Pârvan. Opera şi gîndirea sa istorică (1882-1927 ), Buc. 1957 ; evocarea lui 
Ion Andrieşescu, invăţaţii noştri, Vasile Pârvan, Buc. 1938; eseul lui Al. Busoi
·ceanu, Pârvan gînditorul, Buc. 1937 ; cartea lui Ilie Iori; Vasile Pârvan, poetul 
neliniştii, singurătăţii si tăcerii, Craiova. 1937 ; articolul lui Vladimir Dumitrescu. 
Ce n-a înteles D-nul E. Lovinescu din personalitatea lui Vasile Pârvan, apărut în 
Cmdirea, nr 4 din Hl31 şi evocarea Vasile Pârvan (1882-1927). La treizeci de ani 
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RESUME 

On publie l'evocation prononcee au Musee d'Histoire de la viile de Buca
rest le 28 juin 1967, â l'occasion du 40-eme anniversaire de la mort de Vasile 
Pârvan. L'auteur a souligne l'activite de Pârvan comme etudiant, et ensuite comme 
professeur â l'universite de Buca rest, ainsi que sur son acti vite de directeu!' du 
Mt1sce National d'Antiquitcs et comme crcateur et organisateur de l'ecole mo
derne d'archeologie de Roumanie. On evoque aussi d"autres activites dcveloppee> 
par Vasile Pârvan â Bucarest: comme redacteur et collaborateur â quelques publi
cations de ce temps (Sămănătorul, Convorbiri literare) ; comme fonctionnaire â la 
Bibliotheque de l' Academie roumaine (pedant ses annces d'etudiant) le r6le 
de Vasile Pârvan pour la fondation de !'Institut d"Etudes Sud-Est Europeennes et 
de l'editure Cultura naţională etc. En conclusion, l'auteur etablit le r6le de Pârvan 
dans la culture roumaine moderne, en soulignant surtout Ies merites du savaJnt 
en l'etude du probleme fondamental de l'histoire ancienne de la Roumanie : la 
formation du peuple roumaiFl et de la la·ngue roumaine, comme base etnique, cul
turelle et historique pour l'afirmation et le progr(·s de la nation roumaine. 

de la moartea magistrului, semnată ~ot de Vladimir Dumitrescu in nr. 1-4 Ql.r:. 
1957 al 11evistei Studii şi cercetări de istorie veche ; de asemeni evocarea Personali
tatea lui Vasile Pârvan cuprinsă în volumul Dimitrie Gusti: Pagini alese, Buc. 
1965 ; şi, în fine studiile lui Radu Vulpe : Vasile Pârvan si originile neamului ro
mânesc, apărut în Ethos, I, 1944, şi .4ctivitatea ştiinţifică a istoricului Vasiie P!ÎT1Jan,. 
publicat în Studii. Revistă de istorie, an. X, nr. 3, 1957. Viaţa universitară bucu
reşteană pe timpul cînd Vasile Pârvan a fost student iar apoi şi profesor, am în
cercat s-o schiţez utilizînd îndeosebi scrierile autobio!!rafice ale lui Ion Petrovici : 
Amintiri universitare, Buc. 1920 si De-a lungul unei vieţi, Buc. 1966, pnecum 7i 
primele două volume al·~ căr1ii lui Nicolaie Iorga, O viaţă de om aşa cum a fost. 
La toate acestea am adăogat arhiva personală şi corespondenţa inedită ale lui Va
sile Pârvan, păstrate azi în seclia de manuscrise a Bibliotecii Academiei R S. Ro-· 
mânia. 
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