
„ARGUMENT" 

Accsla - i Lillul pri111<'i pagini cc clcschiclc 
ca rtea inlilula lă \/cstluli 1·1111cs trn diu 

l\[uut ii lluzi\ului. Şi primc !c rinduri : „O carte 
consacra tă ves li(Jiilor rupes trt: din !1'11.Ln/ii flLLză11 -

lui , această e11i(J111ă par/icu/ani Carpa/ i/or de 
c11rburd, şi-a dorit, în primul ri'nd, A I . Odobescu . 
Şi după el, ş i - au dorii -o probabi l şi a/fi cerce tă 

tori" . i\~a gi ndcsc a utorii : ŞlC fan Chi\.u , Vas ile 
Drf1111boc ia nu. Ilic Mi ndricc l, Dumilru Nica. 
Dau Scoroşa nu , Col'll c liu Şlcfa n , Con s lanţa 
Tăna se, Ve nera Tudose. Grafica: Magda Drii 
gu lin . Coordonalor: Corn e liu Şlc fa n . Ed itor : 
i\rhivclc Slalului, Buzău, 1!l8U. i\şaclar „\'c s
ti gi i rupestre din Mun! ii Bu ză ului '' . 

Vo lumul cs lc &lru clural pc capilolclc: 
·1. \/cstluiite mpcs tr1i din Munt ii Jluz:'\ului . 
doc11111cnt al continnil:'\f ii de via fă matcriah'i 
ş i s11Irll.11ah'\ a poporului 1·onuîn in aceeaşi vnl1"1'\ 
~le locuire ; li . Jle pc1·toriul vcsl.l!1iilm· 1·1111estni 
din l\fonfil Jluzăuhti ; 111. llc1ie1·lorlu arhco lo 
!fiC ; l\/ . ludice de lo1wulmie . Şi mai scriu 
aulori in !Hima filă „Argument": „Volumul. 
pcd eclibil, ca orice prodl.ls co /cclio, ln cearcă 
s1l ofere asl/'cl m aterial de cerce tare penlru to/i 
a ce ia care dore.~c sli se apropie de /J rea/ilaie 
is torică ori[JinaW, 1w111I ş i /ulburll/oare dr)f)adcl 
<Ic conlitwila /e 111111/imilenanl a popom lui româa 
în aceeaşi 11a.lră de /oc11irc" . 

Moclcslic in accs lc ri11cluri ? Sa u g incluri -
colcc li v c nun\ atc - pentru nclincirea l ema li c ii 
:propuse c ililorilor? 

Primul cap ilol r c un cş l c şascsluclii prezen
t.ale de aulori la lu crările ses iunii ş liin\ ificc 
orga ni zale la Bu ză u de Comi lclul Judc ţcau 
!>cnt ru Cu llmă ş i Educa \i e Soc ia li s l<I ş i Arhi
ve le Slatului Bu ză u , ln s [irş ilul lunii apr ilie 
1980. 

Vcncrn Tudose în „Alexandru Odobescu 
şi ves ti g iile rupcs lrc clin zona Bozioru - J\luniş " 
readuce în a lcnţi a e ililorilor ce rcetări l e arhco
lo"icc şi slucliilc intreprinse in zona mcnţio

nnlă , in a nul 1. 871, de c:Hre Alexa ndru Odobes
cu car e n inlocmil un „Proiccl de Campa ni e 
}Jentru Explora\ iuni arl1cologice in cli sl1 ·icl11I 
Buzr1u " . Con'c lu z iouinrl , a uloarca r c lie fcaz::t 
irn!JOl'lanţa preţ. ioa s c i ciocu menta\ ii şliinţ.if'i cc 

c onstiluiLc din nolcic ş i sc hi\:clc lui Alexa nclrn 
Odobescu, lmpreunii cu rcfcvccJc ş i acua rele le 
picloru lui c lvc! ia n Henri Tr e nk rezullalc :tic 
excursi ilor arheologice între prinse, împreu nă, 
ele ce i doi, în anu I l 87 l. 

Conslan!a Tăna se sem n inel „M,e n! iuni is lo 
riografice" nminlcşLe num ele profesorului bu 
zoi:.i n Baz il Iorgnl csc u ca re cc rcclî nd n »czărilc 
rupcslre Ic desc ri e nmă nunţil în al să u ,,Î)ic l. io 
n a r geogra fic, s l nl is lic şi is toric ni judc!ului 
Buzilu " publicat în 1892. 

In „El e mente de datare a rh eologicii" Vas ile 
Drfltnboc iunu prccizîncl că „Abia dl.lpâ a11.ul 
19 71. as/fe l de ves li,!]ii inlrâ în a!en/ia cerce lălori
lor, fiind sludia lr di11. m ai mulle pw1cte de oerlere: 

istoric, ar/teo logic, elno(Jra{i<; , filol ogic, (o/cloric" , 
rema rcă faplu l că în urma invcsli ga \. i ilor f:\cu Le 
în primăvara ş i vara anului l!l80 au fost desco
perile noi locuin(c rupestre , numărul lor aj un
gîncl astfel la 2!l. Valorificlnd noi c lemente ele 
da ta re, se consideră că t1Şczările rupestre' din 
Mun\ ii Buziiuhti - pc care Jc nomin a lizează -
pot fi grupale, in fun c ! ic ele perioadele în care 
au fost săpate ş i locui Le , în patru ma ri catcgo - · 
rii: 1 . scco1.c 1c VI - IV 1.c. n .; secolele HI - VI 
c .n. ; 3. seco lul al XIII-iea. bfirs itul secolului a l 
XVlll-lca ş i începutul ~~coluÎui al XIX- iea; 
11. aşe zări runcs trc care nu a u fost dnla lc nînă 
în prezent ~lin lipsa unor c leme nte - mărturii 
ajulăloare. 

Con clu zioninrl , se a!)l'cciază: „perioada de 
săpare .~ i locuire a aşe:ârilor rnpeslre din Mun/ii 
Bu:ăului se 1'11/inde pe parcursul a două milenii 
şi jumălale" . 

Ştefan Cbiţu în „Documcnle medievalo 
despre comp lex u I rupcblru de la Nu cu " trece 
în r cvisl[1 ş i descr ie boga lul inventar arhivis 
tic al rcspcclivc lor acte care „l'ncepînd din seco
lul al XV 1- /ea cuprinde: dccwnente cmisP. de 
cancelariile 11oicoodale, acte de 11l11. :a re-cwnpăra 
re, acte de judecotă , holămic ii. danii domneş ti 
.~ i particulare" cv icl c11! iincl urmiiloarc lc în fina 
lul s tudiuhti: „l:xis/en/a aces tor aşe:ări rupestre, 
dintre care unele, în tr-o anume perioadă au fost 
amenajate ca lăcaşuri de cull, u avu l w1 ro I deo
sebii î11 1Jia/a socialcl, economică şi c11/lurală a 
aces tor m clea.'JLll'L /'iind o dol!adli de nelcl!Jâduil 
a permanentei locuiri a poporului român ÎIL 
aceeaşi l!alră. " 

„Con siclcraţ ii privi ud vechimea ş i conti1111 i
tatea toponimici " scmi1ează Corneliu Ştefa n . 
Pornind de la aprecierea acad. Iorgu Jordan 
cc cons idera invcst iga \ia prin ce rceta rea topo
nimi e i un preţios „auxiliar al isloriei, capabil 
să păs /reze amintirea alîlor evenimente, înlîm 
plliri ş i /'apte mai nw/I sau mai puţin vechi, 
sau importante, care s- au petrecui de- a lllll.'Jlll 
limpl.lrilor ş i C/LL im presionai ln tr-un chip oareca re 
suf'le lul poporului", m1ali zcnz{1 s i intcrn rctcază 
clcnumirilC sub ca re s inl cun~sc utc ~1 şc zifrilc 
rup est re din zona Nu cu {Boz ioru), şi a lte Lopo
nimc aflate in reia-ţie cu ele. „Prezenta aces to
ra - conchide a ulorul - în zqna Bozioru con
firmă, alciluri de duve: ile arheolo(J ice ş i docwnPn 
lele is torice, coulinuilalea neî11lrcrupl'1 a popu
laţiei a11loltlo11e - romfrnii - î11 aceeaşi va lrt1 
de locu ire. Aceş tia au dai nume din ce le mai 
oeclti timpuri Locuri lor pe care le s lăpfneau, 

lra11smi(îndu - Le apoi din (Jen ern/ie î11 (Jenera/ie 
urmaşilor de azi". 

lli'c Mî nclri cc l abordează „Tracii\ ia locală 
despre re licvele rnpestrc ele la Nu cu", amintind 
legende !oca le, producţii fol clori ce, culege ri , 
scrieri ş i în semnări pc marginen acestora care 
dau 1111clc i11cli ca"ţ. ii - mn i mult sa u mai 
puţin fabu loasc - „despre originil e şi ('unc/io -

nalilatea aşe:ărilor ru pestre, despre comorile 
fabul oase pc care aces tea Le-ar f'i adăpos tii etc.". 
Treculul is toric indepiirlat îşi găseş te mărluric 
în aşcziirile rupestre, cxistc ll'ţa lor în timp 
împlcli11d11-se cu cca a locuilorilor, a da t spc
cificilatc - materială şi sp irituală - vieţuirii 
acestora în ţ.inulul respectiv, oglindită în 
folcloru I loca I. 

Ca!Jilolu I a l doilea „Hc pcrloriul vcsligiilo1· 
rnpcstrc din Mun\ ii Buzăului " este amplu tratat 
ş i sus! i11ut de o documcnlarc informa li vă la 
subiect, fiind sem nal de Co rne liu Slcfan si Va -
s ile Drilmbocianu. ' · 

Sînt treculc i11 revistă 2!l ele aşeză ri rupcs.
trc, me ni ionîndu- se de numirea sub care sint 
cunoscute, numărul de înci\pcri din care sîut 
formal e, dime11si1.1nil c , cx is lc nţ.a unor inscrip-
1 ii , pos ibile dalări, la cc a u fol os it, lcgc11clc şi 
informa ! ii sc ri se sa u oral e exp licita re. 

U 11 hogal mate rial ilu slraliv - fotograf ii , 
clcscnc , schiţe -planuri, inscripţii , si mboluri -
î ntrege ş t e imag in ea pos ibil i:i a ceea ce a fost şi 
a ceea cc a mai ri\mas clin ll CCstc vcsli g ii. 

Cel el e-al treilea capilol „Hcpc rtoriul ar 
heologic", prileju i cş l c nuloru lui , Vasile Drâm
bocia11u, sc 111nala rca u11orclcscopcri ri arh eologi
ce în raza comu ne lor Bozioru (în 14 punclc), 
Brăcşli (5) ş i Col\ i (2) . S inl loca li zate punclclc 
r cspcclivc , prccizîndu -sc a nul 111 care nu 
fos t scoa. c la ivca lil mnlcrialclc a rh eo logice , 
aulorii aces tor descoperiri . Se fac, ele asemenea, 
int c r!Jrc l ă ri privind cultura ş i epoca istoric[1 
c:'irc ia le aparţin. m c nţi onîndu -sc, de la caz la 
caz, cc spec i a li ş ti ş i in s liluţii au conlinuat 
investigarea arhcologicil , cu cc rczullalC ştii11 -
ţifi cc. 

„Indi ce de top onimic", ullimul ca p llol al 
lu crăr ii, este sem nat ele Ilic Ml11clriccl (pc ntrn 
comuna Brăcş li) ş i Du mitrn Nica (comuna 
Col! i), r edi ndu -se peste 270 de terme ni şi denu
miri i11 ordin e alfah c licft cu scmni[icn\ia 101· 
concrc Lil, ceea cc pcrmile o mai u şoa ri:i în\e 
Icgc rc a Ca!Jilolclor prccc clcnlc. 

ln lu crare , pc lin gă o nume roa să ilu s traţie 
a lb-11cgru , schiţe -planuri, cslc cuprinsil şi o 
lrnrU:i cc l oca li zează cele 2!l dC vesti g ii rupestre 
clin Munţii Buzăului care nu constituil tematica 
abordală ele colec tivul de autor i a l acestui 
volum succ int .Prezentat de noi. 

E un mc ril in cont es tabil n i autori lor -
ccrcc lă lori, prnfcsori ş i mu zcograf i - cil au 
readus în alcnţia spe c i a li ştilor clar şi a cililori 
lor „ mai mult sa u mai pu'ţin aviza\ i, accs lc 
urme de s trăvechi aşeză ri omcnc ş li să palc sau 
amenajate în stinca mu11tc lu i, deosebit ele va 
loronsc ln con textu I tu luror vestig ii lor rupestre , 
a l descope r irilor arheologice ele pc întreg teri
toriul pa triei, mărturii - document al locuirii 
noas tre pc aceste mclcn guri. 
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