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Zilele orașului Dragomirești 
 

Ioana Raluca Mîrza 
 

rimăvara a însuflețit Dragomi-
reștiul și în acest an. Cu o tra-

diție de peste două decenii, a 
fost organizat festivalul folclo-
ric „Câte flori pe Iza-n sus”. 
Însă, în anul 2019, sărbătoarea 
orașului Dragomirești a cu-
prins mai multe evenimente 
cultural-artistice și religioase.  

Astfel, evenimentele fes-
tive au debutat vineri, 3 mai, cu 
ediția a III-a a Simpozionului 
Național „Veghetori la obârșii” 
în cadrul căruia invitații au prezen-
tat comunicări cu tema „Rezistența 
anticomunistă din Munții Țibleșu-
lui”. Lucrările simpozionului au 
fost deschise cu ceremonia de de-
cernare a titlurilor de cetățean de 
onoare ai orașului Dragomirești 
academicienilor Alexandru Surdu 
și Emil Burzo. Primăria și Consiliul 
Local Dragomirești au hotărât să 
recunoască meritele deosebite ale 
celor doi academicieni de a pune 
Dragomireștiul pe harta centrelor 
de cercetare ale Academiei  
Române, promovând astfel locurile 
și tradițiile „marmațienilor” după 
cum îi numește pe maramureșeni 
academicianul Surdu. De aseme-
nea, Centrul de Cercetări oferă po-
sibilitatea locuitorilor orașului 
nostru, și mai ales tinerilor, de a 
cunoaște și de a asculta academici-
eni, profesori universitari și alți 
profesioniști din diverse domenii 
de activitate. 

Laudatio pentru academicia-
nul Alexandru Surdu a fost rostit 

de prof. univ. dr. Petru Dunca, 
unul dintre coordonatorii Școlii 

Doctorale de Filozofie și Științele 
Comunicării din Baia Mare, insti-
tuție a cărei înființare a fost susți-
nută constant de Alexandru Surdu. 

Academicianul – originar din 
județul Brașov – continuă prin 
opera sa linia de gândire a unor 
mari filosofi precum Lucian Blaga, 
Ion Petrovici și Constantin Noica. 
Este autor și traducător a peste 66 
de volume, la care se adaugă peste 
650 de studii în cele mai reprezen-
tative reviste de specialitate din 
țară și străinătate.  

Lucrarea sa „Filosofia penta-
dică II. Teoria subzistenței“, apă-
rută în 2012, este o operă de refe-
rință. Atras de metafizică, studiată 
de-a lungul anilor ca o constantă 
profesională, gânditorul pătrunde 
în zonele greu accesibile ale con-
ceptelor de absolut, unicitate, tota-
litate și eternitate, relaționând ab-
solutul cu divinitatea, într-o onto-
logie a sacrului. Pe lângă filosofia 
rațiunii, Alexandru Surdu abor-
dează cu talent filosofia sentimen-
telor. Cărțile sale „Dragobetele. 

P 
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Povestea iubirii la 
români“ (2010) și 
„A sufletului româ-
nesc cinstire“ (2011) 
pun în evidență 
preocupările de na-
tură să înfățișeze 
valorile sufletului 
românesc, anume: 
credința, iubirea, 
sentimentul apar-
tenenței la cultura 
și spiritualitatea 
neamului, ca trăsă-
turi definitorii pen-
tru orice generație.1 

Alexandru Surdu este preșe-
dinte al Secției de filosofie, teolo-
gie, psihologie și pedagogie a  
Academiei Române și director al 
Institutului de Filosofie și Psiholo-
gie „Constantin Rădulescu-Motru“ 
al Academiei. În perioada 
2012-2018 a fost vicepreședintele 
Academiei Române.  

Domnul academician  
Alexandru Surdu a devenit un fiu 
al Maramureșului 
prin activitatea sa de 
patronaj și promo-
vare a multor activi-
tăți culturale în ju-
dețul nostru.  

Alexandru 
Surdu a preluat și a 
dus mai departe ini-
țiativa regretatului 
academician Ionel- 
Valentin Vlad, origi-
nar din Maramureș, 
care a înființat în 
anul 2015, Asociația 

 
1 Pr. Nicolae Cojocaru, Un filosof al 
transcendentului, în ziarul „Lumina”, 2013, pe 

„Bogdan-Dragoș” a 
urmașilor familiilor 
nobile române din 
Maramureș, fiind și 
în prezent Președin-
tele de onoare al 
Asociației.  

Începutul le-
găturii academicia-
nului Surdu cu  
Dragomireștiul s-a 
făcut la Mănăstirea 
Dragomirești unde 
domnia sa a găsit un 
loc de liniște, medi-

tație și reculegere în fața icoanei 
făcătoare de minuni a Maicii Dom-
nului. Primul din cele trei centre 
de cercetare aflate sub egida Aca-
demiei din Maramureș a fost înfi-
ințat la Dragomirești, academicia-
nul îngijindu-se de aprobările ne-
cesare pentru acest centru, de con-
strucția clădirii centrului și de bi-
blioteca acestuia. 

Laudatio pentru academicia-
nul Emil Burzo a fost rostit de drd. 

Claudiu Holdiș. 
Academicianul a 
desfășurat o bogată 
activitate de cerce-
tare științifică fiind 
invitat frecvent la 
Universități din Eu-
ropa, SUA, China 
sau Israel. În același 
timp a fost implicat 
în activități profesi-
onale desfășurate 
sub egida Ministe-
rului Învățământu-
lui și Cercetării, 

https://ziarullumina.ro/documentar/un-filo
sof-al-transcendentului-81823.html 

https://ziarullumina.ro/documentar/un-filosof-al-transcendentului-81823.html
https://ziarullumina.ro/documentar/un-filosof-al-transcendentului-81823.html
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organisme științifice internațio-
nale sau societăți științifice. A con-
dus ca director în jur de 30 proiecte 
de cercetare naționale și 8 interna-
ționale. 

Numeroasele studii efectuate 
de prof. Emil Burzo au fost finali-
zate prin publicarea unor lu-
crări științifice în reviste de 
largă circulație internațională 
sau în cărți apărute la edituri de 
prestigiu din țară și străinătate. 
Bilanțul statistic al acestora 
este deosebit. Este autor a 524 
lucrări, din care 350 au apărut 
în reviste cotate ISI (Thomson), 
48 în reviste ale Academiei  
Române, 28 în reviste internațio-
nale cotate BDI, 16 lucrări în reviste 
publicate de universitățile din 
Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, 33 
participări la conferințe internațio-
nale, precum și 51 lucrări prezen-
tate la conferințe internaționale și 
publicate în volume. Multe din lu-
crările științifice publicate sunt ro-
dul unor colaborări internaționale 
cu oameni de știința 
din Franța (36), SUA 
(21), Germania (21), 
Rusia (14), Austria 
(10), Polonia (5), Ce-
hia (4), Moldova și 
China câte 2, iar cate 
o lucrare cu specia-
liști din Japonia, Bel-
gia, Suedia, Bulgaria 
și Elveția. 

Pe baza rezul-
tatelor științifice și a 
ecoului acestora în 
literatura de specia-
litate, a fost invitat să 
facă parte din 

Comitete Științifice de Organizare 
sau Selecție la peste 40 conferințe 
internaționale (Germania, Franța, 
Elveția, Irlanda, Polonia, Japonia, 
Spania, Rusia, Bulgaria etc.). Acti-
vitatea de cercetare desfășurată de 
profesorul Emil Burzo a fost deose-

bit de bine evidențiată, atât în țară, 
precum și pe plan internațional. 
Aprecierile pe plan științific au fost 
dublate de premii și distincții.  

Domnul academician Emil 
Burzo, în calitate de președinte al 
Academiei Române, Filiala Cluj, a 
fost unul dintre susținătorii activi 
ai Centrului de cercetări teolo-
gico-filosifice ale obiceiurilor ro-
mânești din Maramureș. Cu acor-

dul domniei sale, s-au 
desfășurat lucrările 
simpozioanelor organi-
zate la Dragomirești, 
s-a îngrijit de aducerea 
unor invitați impor-
tanți la aceste simpozi-
oane și a susținut, per-
sonal, îmbunătățirea 
fondului de carte al 
centrului. 

 
Simpozionul    

Național „Veghetori la 
obârșii” a continuat cu 
prezentarea comunică-
rilor pregătite de către 
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invitați. Tema ediției din acest an a 
fost dedicată eroilor anticomuniști 
din Munții Țibleșului evocând „oa-
meni sub vremi și vremuri peste 
oameni”1. 

Tot în cadrul simpozionului, 

în data de 4 mai 2019, a fost orga-
nizată expoziția de pictură „Martiri 
anticomuniști”, curator pr. prof. 
Ioan Bizău. În cadrul evenimentu-
lui au urmat lansări de carte. As-
tfel, Ileana Zubașcu Cristescu a 

vorbit despre cartea fratelui ei, re-
gretatul Ion Zubașcu, un impor-
tant scriitor al Dragomireștiului, 
care în volumul „Omul, pomul și 
fântâna. O tragedie românească” a 
exprimat în versuri durerea pierde-

rii tatălui lor înainte de vreme, 
acesta fiind ucis în lupta anti-
comunistă. Au mai fost lansate 
volumele „Maramureșul, floa-
rea cu cinci petale”, de Nicolae 
Iuga, „Istoricul martir, dr. Ale-
xandru Filipașcu”, a profesoru-
lui Ilie Gherheș și „Eminescu, 
peregrin prin Maramureș”, de 
Nicoară Mihali. 

 
Zilele orașului Dragomi-

rești au coincis cu Întâlnirea 
eparhială a copiilor și tinerilor 

organizată de Episcopia greco-ca-
tolică a Maramureșului împreună 
cu parohia greco-catolică Drago-
mirești susținută de Primăria și 
Consiliul Local Dragomirești. 

 
 

 
1 Titlul comunicării susținute de Ileana 
Zubașcu Cristescu în cadrul Simpozinului 
Național Veghetori la Obârșii, ediția a III-a, 
Dragomirești, mai 2019, A se vedea 
Rezistența anticomunistă din Munții 

Țibleșului, Lucrările Simpozionului Național 
„VEGHETORI LA OBÂRȘII”Ediția a III a, 
Dragomirești, 3-4 mai 2019, Editura Limes, 
Cluj Napoca, 2020. 
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Ziua Națională a României 
în orașul Dragomirești 

 

Profesor pentru învățământul primar Maria Petrovan 
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu’’ Dragomirești 

 
iua de 1 Decembrie repre-
zintă evenimentul funda-

mental în istoria României. Mă-
reția sa stă în faptul că desăvârși-
rea Marii Uniri este o faptă isto-
rică a întregii națiuni române, 
realizată într-un deziderat râvnit 
cu putere, din străfundurile con-
științei unității neamului româ-
nesc. Această zi este sărbătorită 
de români în toate colțurile țării, 
manifestându-se prin nume-
roase activități cultural-artistice, 
religioase etc. 

Îmbrăcați în costume tradițio-
nale de sărbătoare, locuitorii orașului 
Dragomirești, precum și nu-
meroși reprezentanți ai insti-
tuțiilor importante din locali-
tate au participat la acest eve-
niment deosebit de important 
pentru români inițiat de Pri-
măria orașului împreună cu 
Consiliul Local. 

Adunați în fața Școlii 
Gimnaziale „Liviu Rebreanu’’, 
lângă Monumentul eroilor, 
cetățenii din Dragomirești au 

asistat la o deosebită ceremonie reli-
gioasă desăvârșită de către 
Soborul de Preoți care slujesc 
în lăcașurile religioase și de 
cult din localitate. Ceremo-
nia religioasă a avut ca scop 
comemorarea eroilor din 
Dragomirești căzuți pe fron-
tul de luptă în timpul primu-
lui război mondial din anii 
1914-1918. 

Ziua Unirii nu este ro-
dul unui eveniment spontan, ci al 
unui ideal împlinit, minuțios pregătit 

Z 
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și mult așteptat. Ca 
orice eveniment im-
portant al istoriei nea-
mului, și Unirea tutu-
ror românilor poartă 
amprenta Bisericii, 
prin reprezentanții ei 
de seamă. Având în ve-
dere faptul că Biserica 
Ortodoxă Română a 
dedicat anul 2019 învă-
țătorilor din România, 
primarul orașului Dra-
gomirești a inițiat un 
proiect de hotărâre 
prin care să fie acordat „titlul de ex-
celență’’ unor personalități de seamă 
din localitate, care prin activitatea 
profesională desfășurată în timpul vi-
eții și-au adus contribuția la educa-
rea elevilor din Dragomirești. Acesta 
a fost un prilej de trăiri intense, bu-
curii și bilanț în amintirea unui tre-
cut în care s-au zămislit idei, rezul-
tate, s-au sudat sentimente, un trecut 
din care nu a lipsit profesionalismul, 
seriozitatea și implicarea. 

În cadrul unei ședințe festive a 
Consiliului Local Dragomirești, din 
ziua de 1 Decembrie 2019, în incinta 
Centrului de cercetări Teologico- 
Filosofice, în sala Emil Bran, într-un 
cadru solemn, domnul primar Vasile 
Ţiplea a acordat „titlul de excelență’’ 
unor cadre didactice deosebite, con-
siderate „cei mai buni dascăli’’ care 
au „slujit’’ la școala din orașul Drago-
mirești dedicându-se formării și edu-
cării copiilor până în momentul când 
au ieșit la pensie. Și astfel, am privit 
cu emoție cum învățătorii din vre-
mea când eu eram elevă au primit 

„titlul de excelență’’: 
doamna Bogdan 
Ioana, învățătoare, 
având o activitate de 
33 de ani; doamna în-
vățătoare Petrovan 
Maria, având o activi-
tate de 36 de ani; 
doamna învățătoare 
Chiș Viorica (Brumar), 
având o activitate de 
33 ani; doamna Pop 
Ioana (Pitic), având o 
activitate de 33 ani; 
doamna învățătoare 

Zubașcu Silvia, având o activitate de 
33 ani; domnul învățător Zubașcu 
Alexandru, având o activitate de 36 
de ani; doamna învățătoare Ardelean 
Maria, având o activitate de 37 de ani; 
doamna învățătoare Zubașcu Ileana, 
având o activitate de 38 de ani. Din 
cauza distanței și a bătrâneților două 
dăscălițe, doamna Pitic și doamna 
Brumar nu au reușit să ajungă la fes-
tivitate, dar spiritul lor l-am simțit în 
sală. 

 Acești dascăli au pregătit de-a 
lungul carierei lor profesionale gene-
rații și generații de elevi, mulți dintre 
ei devenind profesori, preoți, ingi-
neri, medici, informaticieni, avocați, 
cadre militare etc. 

În încheiere aduc un respec-
tuos omagiu tuturor dascălilor care 
au slujit și slujesc în continuare 
școala din Dragomirești, actualilor și 
foștilor elevi, părinților, partenerilor 
și comunității locale, autorităților lo-
cale, care sprijină școala în demersu-
rile sale. 
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Vizita Episcopului Timotei Sătmăreanul la 
Dragomirești 

Pr. prof. Vasile Țiplea, 
Primarul orașului Dragomirești 

 
uați aminte de voi înșivă și de 
toată turma, întru care Duhul 

Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să 
păstrați Biserica lui Dumnezeu, pe 
care A câștigat-o cu însuși sângele 
Său.” (Faptele Apostolilor 20,28.) 

Prezența Episcopului într-o co-
munitate, ca reprezentant al plinătă-
ții harului preoției, este un prilej  
de profundă bucurie pentru fie- 
care dreptcredincios. Sărbătoarea  
Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul a 
fost încununată de vizita la Dragomi-
rești a Preasfințitului Episcop Vicar al 
Episcopiei Ortodoxe a Maramureșu-
lui și Sătmarului, Timotei Sătmărea-
nul. Urbea noastră l-a primit pentru 
prima dată pe PS Episcop dr. Timotei 
Bel în calitate de ierarh, prilej cu care, 
personal, am avut o adâncă aducere 
aminte a celor 27 de ani de când l-am 
întâlnit pentru prima dată în vechea 
Biserică a Mănăstirii Rohia pe tână-
rul, la acea vreme, diacon Timotei 
Bel. Parcă simt și acum fiorul provo-
cat de atingerea diaconului Timotei, 
în martie 1998, când m-a purtat de 
trei ori prin fața sfântului altar la 

hirotonia mea întru diacon de către 
Preasfințitul Iustin Hodea, la cate-
drala din Baia Mare. Evlavia, 
buna-cuviință și duhul rugăciunii 
care m-au impresionat încă de la în-
ceput, le-am regăsit astăzi la omul în-
vrednicit cu Harul Arhieriei ajuns la 
vremea deplinei maturități.  

Poate nu întâmplător,  
Dumnezeu a rânduit ca hramul  
Mănăstirii Dragomirești să se bu-
cure de prezența PS Timotei, 

„L 
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întrucât anul acesta se împlinesc 70 
de ani de la incendiul devastator 
care a prefăcut în cenușă Mănăstirea 
Dragomirești din Prihodiște, în 
noaptea de 13 spre 14 septembrie 
1949. Din cenușă și cărbuni încă fu-
megând, credincioșii din Dragomi-
rești au salvat o cădelniță și, mai cu 
seamă, o icoană a Maicii Domnului 
cu pruncul Isus, care au stat la baza 
reconstrucției mănăstirii din Drago-
mirești în noua locație din vatra sa-
tului. Iată că după 70 de ani de când 
crucea de pe Biserica Mănăstirii s-a 
mistuit în flăcări în urma incendiu-
lui provocat, cel mai probabil, de 
trupele de securitate venite să ares-
teze pe luptătorii anticomuniști din 
Munții Țibleșului, PS Timotei a sfin-
țit crucea care va fi așezată pe turla 
noii Biserici a Mănăstirii la o înăl-
țime de aproximativ 50 de metri. 

Sărbătoarea de astăzi a fost 
specială pentru că PS Timotei a 
sfințit piatra de temelie a Muzeu-
lui Etnografic al Dragomireștiu-
lui, proiect care se dorește a fi o 
imagine a vieții de altădată din 
Maramureș unde casa tradițio-
nală din lemn, gospodăria și înde-
letnicirile tradiționale erau străju-
ite de crucea de pe turla Bisericii. 
Pe lângă cele cinci gospodării 

tradiționale din Dragomirești, care 
vor compune muzeul, vom realiza o 
replică a Bisericii din Dragomirești 
aflată acum la Muzeul Satului din 
București, monument de arhitectură 
maramureșeană de la 1722. Arhitec-
tul Dorel Cordoș, prezent la eveni-
mentul punerii pietrei de temelie, s-a 
arătat bucuros să sprijine acest de-
mers întrucât proiectul său de licență 
la facultatea de arhitectură are ca 
temă biserica de la Dragomirești. Tot 
în acest context, într-o alocuțiune 
emoționantă, domnul academician 
Alexandru Surdu a evidențiat impor-
tanța punerii în practică a acestui 
proiect ca un semn al identității ma-
ramureșene. 

Vizita Ierarhului nostru s-a în-
cheiat la Unitatea de asistență me-
dico-socială din oraș, unde, în mijlo-
cul celor 20 de bătrâni, ierarhul a 
adus o rază de lumină și speranță în-
cercând să aline, să întărească și să 
binecuvânteze bătrânețile acestor 
oameni. 

Dăm Slavă lui Dumnezeu pen-
tru această zi minunată și nădăjduim 
să-l avem cât mai des prezent în mij-
locul urbei noastre pe Preasfințitul 
Timotei. 
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Sărbătoarea Bisericii Greco-Catolice din Dragomirești 
cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” 
 

Preot Paroh Vasile Hotico 
 

„Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui” (In 3,28) 

 
nul dintre cele mai luminoase 
chipuri ale Împărăției lui  

Dumnezeu este Ioan Botezătorul, 
Înaintemergătorul Domnului, punte 
de legătură între Vechiul Testament 
– al Legii – și Noul Testament – 
al Harului, cel din urmă proroc 
și cel dintâi martir. La naștere, 
tatăl lui, smeritul preot Zaharia, 
a prorocit zicând: „Și tu, prun-
cule, proroc al Cerului Prea Înalt 
te vei chema, vei merge înaintea 
feței Domnului, să gătești căile 
lui” (Luca 1, 76). 

Sub patronajul celui mai 
mare proroc se află și biserica 
noastră, al cărei hram este „Nașterea 
Sfântului Ioan Botezătorul”. În paro-
hia noastră, sărbătoarea bisericii se 
ține încă din anul 2000, an în care 
PSS +Ioan Șișestean de pie memorie 
a sfințit biserica noastră cu acest 
hram și, de atunci, hramul acesta 
este sărbătorit, an de an, cu mare bu-
curie de mulți creștini greco-catolici 
și ortodocși prezenți, în ziua de 24 

iunie, indiferent în ce zi a săptămânii 
cade sărbătoarea. 

De fiecare dată am fost onorați 
de prezența Episcopului locului, a 
creștinilor greco-catolici și ortodocși, 

în primul rând din parohia noastră, 
dar și a pelerinilor din parohiile înve-
cinate și din Protopopiatul Iza-Vișeu, 
invitați din Eparhia noastră de Mara-
mureș și din alte părți, fii ai localității 
din țară și chiar din străinătate. 

Procesiunile cu tineri și tinere 
ducând prapori și cântând pricesne 
în frumoasele costume maramure-
șene ne-au bucurat sufletul în toți 
acești 20 de ani de la sfințirea bisericii 

și până în anul care a trecut, 2019. 
Trebuie să spunem că nu-

mărul creștinilor greco-catolici 
din localitate a crescut odată cu 
numirea în scaunul episcopal a 
PSS Vasile Bizău, fiu al localității 
noastre, iar anul 2019 a fost un an 
deosebit pentru că PSS Episcop 
Vasile Bizău a fost prezent atât la 

U 
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Hramul Bisericii noastre cât și la 
IECT, care a avut loc anul trecut în 
orașul nostru odată cu „Zilele ora-
șului Dragomirești”. 

Sărbătoarea de anul trecut a 
Hramului Bisericii noastre a fost o 
zi de neuitat. Au fost prezenți 24 
de preoți împreună cu protopopul 
locului și domnul primar Vasile 
Țiplea, domnia sa fiind prezent la 
aproape toate evenimentele paro-
hiei noastre, atât din punct de ve-
dere spiritual, cât și material în ceea 
ce încercăm să înfăptuim spre binele 
tuturor creștinilor noștri. 

Întotdeauna așteptăm sosirea 
PSS Vasile Bizău în fața bisericii. 
După întâmpinarea episcopului nos-
tru, în jurul orei 10:30 din dimineața 
sărbătorii, PSS a rostit un cuvânt prin 
care și-a exprimat bucuria reîntâlnirii 
cu creștinii participanți la hramul pa-
rohiei. În cântările corului și sunetele 
clopotelor, Preasfinția Sa a fost con-
dus spre altar de către copiii parohiei 
îmbrăcați în port tradițional. 

La ora 11:00 a început Sfânta și 
Dumnezeiasca Liturghie urmată de 
cuvântul de învățătură al PSS, iar 
apoi cuvântul de mulțumire al paro-
hului. Ceremonia s-a sfârșit cu în-
conjuratul bisericii și miruirea cre-
dincioșilor, urmate de o agapă fră-
țească pregătită de creștinii din paro-
hie. 

Ne-am bucurat să avem parte 
de această frumoasă zi de comuni-
une spirituală în prezența atâtor cre-
dincioși și vom continua această tra-
diție a parohiei și în viitor. 
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Întâlnirea Eparhială a Copiilor și Tinerilor,  
Sâmbătă, 4 mai 2019, Dragomirești 

Ediția a XII-a 
 

Preot Vasile Hotico 
 

fântul Părinte Papa Francisc 
spunea în exortația apostolică 

dedicată tinerilor: „Cristos este viu. 
El este speranța noastră și tinerețea 
cea mai frumoasă din această lume. 
Tot ceea ce atinge El întinerește, 
devine nou și se umple de viață. De 
aceea, primele cuvinte pe care 
vreau să le adresez fiecărui tânăr 
creștin sunt: El este viu și vrea ca tu 
să trăiești!” 

Cu gândul la tineretul catolic 
din eparhia noastră, încă înainte de 
IECT din anul 2018, care a avut loc la 
Giulești, am propus domnului 

primar Vasile Țiplea ca următoarea 
întâlnire, cu susți-
nerea parohiei 
noastre de către 
Primărie și  
Consiliul Local, să 
aibă loc la Drago-
mirești, în cadrul 
Zilelor de Sărbă-
toare Dragomi-
rești, care au loc în 
săptămâna lumi-

nată timp de 3 zile. Ne-am pus de 
acord și împreună am mers la  
Preasfinția Sa Episcop Vasile Bizău, 
la Palatul Episcopal din Baia Mare. În 

urma propunerilor 
noastre și a invitației fă-
cute PSS, Excelența Sa a 
fost de acord ca IECT să 
aibă loc în ziua de 4 mai 
2019 la Dragomirești. 

Atât Parohia, cât 
și Primăria și Consiliul 
Local au participat cu 
toată forța, încât această 
sărbătoare să fie una re-
ușită, și așa a fost. 

S 
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Domnul primar Vasile Țiplea 
s-a implicat personal, în primul 
rând prin asigurarea infrastructurii. 
Scena cea mai mare în aer liber din 
județ a fost adusă la Dragomirești 
pentru oficierea Sfintei Liturghii la 
care au participat 65 de preoți, că-
lugări și călugărițe, peste 1100 de ti-
neri și mulți creștini greco-catolici 
și ortodocși care au fost prezenți 
atât la Sfânta Liturghie cât și la Pro-
gramele artistice prezentate: sce-

nete, dansuri din Maramureșul Isto-
ric, Țara Chioarului și Țara Oașului, 
precum și soliști vocali. Ansamblul 
artistic al tinerilor din Dra-
gomirești a fost la înălțime. 
Pentru cateheza majoră a 
fost pregătită sala de sport 
din localitate, cu 500 de lo-
curi, iar pentru cateheza 
minoră a fost pregătit un 
spațiu special. Masa perso-
nalităților religioase și laice 
a fost organizată de Primăria orașului 
Dragomirești, tot primăria a asigurat 
și o parte din locurile de cazare pen-
tru tinerii veniți cu o zi înainte. 

La sfârșitul întâlnirii,  
Preasfinția Sa Episcop Vasile Bizău a 

înmânat o diplomă de excelență pă-
rintelui paroh Vasile Hotico, 
iar Primăria orașului Dragomi-
rești și Consiliul Local au acor-
dat părintelui paroh Diploma 
de Cetățean de Onoare al  
Orașului Dragomirești. 

Această zi a fost una de 
neuitat pentru toți, depășind 
celelalte ediții ale întâlnirilor 
prin organizare, ținută, infras-
tructură și prezență. 

O adevărată sărbătoare a 
tinerilor creștini și nu numai cu oca-
zia acestui eveniment! 

 
Să reînnoim mereu dialogul cu 

tinerii, oferindu-le încurajare și spri-
jin în atingerea țelurilor, ajutându-i 
astfel să-și manifeste pe deplin po-
tențialul! 
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14 iulie 2019. Sfințirea Monumentului  
„Lotul parașutiștilor” 

 

Preot prof. Marius Vișovan 
 

uminică, 14 iulie 
2019, a avut loc 

la Dragomirești sfin-
țirea monumentului 
închinat eroilor para-
șutiști și sprijinitori-
lor lor, condamnați 
la moarte și executați 
de regimul comunist 
la Jilava, la 31 octom-
brie 1953. Ceremonia 
religioasă a fost ofici-
ată de un grup de 
preoți greco-catolici 
(care au sfințit mo-
numentul) și un grup 
de preoți ortodocși 
(care au oficiat paras-
tasul). Au luat cuvân-
tul, evocând semnifi-
cația evenimentului, 
foștii deținuți politici 
Marcel Petrișor,  
Nistor Man și Aurel Vlad (cel care a 
finanțat lucrarea), părintele Marius 
Vișovan și primarul Vasile Țiplea. 

Unul dintre eroii o-
magiați, Vlad Mihai 
Vasile, a fost fiu al 
Dragomireștiului. 

Evocările au 
evidențiat contextul 
istoric tragic al țării 
noastre după insta-
urarea regimului 
comunist adus de 
tancurile sovietice: 
falsificarea alegeri-
lor din 1946 și inter-
zicerea partidelor 
democratice, alun-
garea forțată a rege-
lui Mihai, confisca-
rea proprietăților 
industriale și mai 
târziu cooperativi-
zarea forțată a agri-
culturii, interzice-
rea deplină a cultu-

lui greco-catolic și persecutarea reli-
giei în general, zdrobirea oricărei 
opoziții cu o brutalitate nemaiîntâl-

nită în istoria României, 
umplerea închisorilor și la-
gărelor cu sute de mii de de-
ținuți politici (opozanți 
reali, potențiali sau imagi-
nari ai regimului) condam-
nați de multe ori complet 
abuziv sau ținuți închiși ani 
de zile fără judecată, în con-
diții de exterminare, practi-
carea torturii pe scară largă 
în anchete, persecutarea fa-
miliilor celor închiși, 

D 
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epurarea oamenilor de valoare din 
instituțiile științifice și culturale, 
minciuna generalizată, jaful sistema-
tic operat de ar-
mata sovietică 
sub pretextul des-
păgubirilor de 
război etc.  

Printre eroii 
care și-au dat vi-
ața pentru liber-
tatea țării în 
această luptă ine-
gală s-au aflat și 
luptătorii antico-
muniști care aflați 
în exil în  
Occident au cola-
borat cu armata 
americană și cea 
franceză fiind in-
struiți și parașutați dincoace de Cor-
tina de Fier și reușind să creeze timp 
de doi ani mari probleme Securității 
comuniste fiind sprijiniți și de luptă-
tori clandestini aflați în țară. Prinși în 

cele din urmă și condamnați de auto-
ritățile comuniste, ei vor rămâne în 
istorie ca „lotul parașutiștilor”, 13 din-

tre ei fiind con-
damnați la 
moarte și execu-
tați la Jilava la 31 
octombrie 1953. 

Eroii oma-
giați la Dragomi-
rești prin acest 

impresionant 
monument ce în-
deamnă la neui-
tare, alături de 
ceilalți care s-au 
jertfit în toate 
colțurile țării, re-
prezintă blazonul 
nostru de no-
blețe, legitimita-

tea noastră ca neam în fața lui  
Dumnezeu și a istoriei. Iar jertfa lui 
Vlad Mihai Vasile pune încă o dată 
Dragomireștiul și Maramureșul pe 
harta demnității românești. 
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Școala „Liviu Rebreanu” din Dragomirești în haină 
nouă de sărbătoare 

Pr. prof. Dănuț Iuga, 
Director Școala „Liviu Rebreanu” Dragomirești  

 
nul trecut am descope-
rit o fotografie veche de 

aproape 100 de ani, cu 
școala din Dragomirești. 
Aceasta a fost scoasă la  
lumină, din Arhivele  
Naționale, de către domnul 
profesor Ilie Gherheș și ofe-
rită ca un dar comunității 
din Dragomirești. În această fotogra-
fie, clădirea școlii era o construcție 
impunătoare din lemn, aflată încă în 
lucru. Tot în lucru a fost, vreme de 
aproape doi ani, unul dintre corpu-
rile școlii din Dragomirești. Clădirea 
veche, care avea peste 60 de ani, 
ajunsese într-o stare de deteriorare 
atât de avansată încât doamna direc-
tor Maria Antal a trebuit să închidă 
toate sălile de clasă de la etaj. Într-o 
expertiză făcută la această clădire se 
arăta că planșeul avea o flambare de 
peste 7 cm. Demersurile de reabili-
tare a corpului „A” al școlii au fost de-
marate cu mai mulți ani în urmă de 
către regretatul director Adrian 
Ofrim, care însă s-a lovit de veșnica 
problemă: lipsa banilor. O oportuni-
tate neașteptată a apărut în toamna 
anului 2016 când Guvernul României 
a hotărât să finanțeze reabilitarea 
școlilor care nu întrunesc con-
dițiile igienico-sanitare de 
funcționare. Și astfel, Primăria 
Dragomirești a realizat un pro-
iect de reabilitare și extindere a 
școlii noastre. Pe lângă lucră-
rile de consolidare, care erau 
esențiale, s-a avut în vedere 

adăugarea unor elemente noi nece-
sare unui spațiu de învățământ din 
secolul XXI. Astfel, pe lângă grupu-
rile sanitare au fost construite spații 
pentru biblioteca școlară, în condiți-
ile în care cele peste 5000 de cărți 
erau depozitate în locuri în totalitate 
improprii. Un alt element de noutate 
a fost crearea unei grădinițe în care, 
pe lângă activitățile educative, copiii 
să poată mânca și dormi în cele mai 
bune condiții. 

Noile spații au permis începe-
rea demersurilor pentru ca școala 
noastră să organizeze și cursuri pen-
tru învățământul profesional, atât de 
necesar societății noastre actuale. 

Școala noastră își propune ca 
misiune, pentru perioada 2020-2024, 
să ofere un cadru de învățare propice, 
prietenos, deschis tuturor copiilor, 
având cadre didactice titulare cu o 

A 
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foarte bună pregătire didactică și pe-
dagogică, care beneficiază de mij-
loace didactice moderne.  

 Ne mai propunem să avem 
relații foarte bune între elevi si profe-
sori, între părinți și profesori, să 
creăm o atmosferă destinsă și o cola-
borare strânsă între cadrele didac-
tice, caracterizată prin toleranță și 
gândire critică. 

 Clădirile școlii noastre vor 
oferi tot confortul pentru desfășura-
rea activităților instructiv-educative, 
cu respectarea caracteristicilor ergo-
nomice privind spațiile, mobilierul, 
utilitățile, un mediu școlar fizic curat 
și modern.  

 Școala noastră a dobândit 
veșmânt nou prin purtarea de grijă a 
autorităților locale, iar noi, dascălii, 
suntem chemați să însuflețim prin 
activitățile educativ -culturale 
această instituție fundamentală a 
Dragomireștiului. Astăzi, purtăm de 
grijă copiilor de la grădinița cu pro-
gram prelungit, la gimnaziu și la 
școala profesională, de aceea respon-
sabilitatea noastră crește foarte mult. 
Activitățile desfășurate în parteneriat 
cu Centrul de cercetări teologico-fi-
losofice ale obiceiurilor românești 
din Maramureș, aflat sub egida Aca-
demiei Române reprezintă o nouă 
oportunitate pentru școala noastră. 

Dorința domnului academi-
cian Alexandru Surdu de a edita un 
volum omagial cu titlul consacrat 
„Cronica de Dragomirești” ne face o 
deosebită cinste. Acest demers, înce-
put în anul 2017 ca o revistă a școlii în 
format electronic, iată că se dezvoltă 
creând cadrul în care, pe de o parte, 
să prezentăm evenimentele cultu-
ral-educativ-religioase din urbea 
noastră, iar pe de altă parte, profeso-
rii, dar și elevii să-și prezinte creațiile 
originale. 

 Reabilitarea școlii este un vis 
al mai multor generații, un vis împli-
nit datorită Guvernului României, 
Consiliului Județean Maramureș, 
Consiliului Local și Primăriei orașu-
lui Dragomirești, cărora le suntem 
recunoscători. Reabilitarea s-a făcut 
prin accesarea fondurilor alocate 
prin Programul Național de Dezvol-
tare Locală.  

 Inaugurarea școlii, după rea-
bilitare, a coincis cu deschiderea 
anului școlar 2019-2020 la începutul 
lunii septembrie 2019. 

 Menționăm și pe această cale 
că suntem recunoscători tuturor 
pentru implicarea în bunul mers al 
Școlii Gimnaziale „Liviu Rebreanu” 
din Dragomirești.  
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Sărbătoarea primăverii în Dragomirești 

 
Prof. Ion Font 

 

u emoție în suflet și cu mult drag 
mă întorc în timp, în vremea 

când, tânăr fiind, cu visuri mari, cu 
ambiția și dorința de a-mi cunoaște 
rădăcinile, am început să caut în 
lăzile de zestre ale mireștenilor tot 
ceea ce este frumos în cântec, port și 
obiceiuri. 

Am avut șansa de a întâlni un 
om cu aceleași visuri ca ale mele, dar 
care era deja de foarte mulți ani pe 
acest drum. M-a luat sub aripa lui, 
m-a învățat, m-a dojenit cu vorbă 
blândă când situația o impunea, dar 

asta m-a făcut să-l admir și mai mult 
pentru blândețea și diplomația 
dumnealui, pentru vorba bună pe 
care o avea pentru oricine și pentru 
dragostea de folclorul maramure-
șean, în special al nostru, al mirește-
nilor. Când cărările noastre s-au în-
tâlnit, domnul Nicoară Timiș ocupa 
o funcție importantă în instituțiile 
culturale ale județului Maramureș, 
fiind „părintele” celor mai impor-
tante festivaluri din zonă. Iubea atât 
de mult Dragomireștiul, locul în care 
și-a găsit aleasa inimii sale, îndrăgea 

C 
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atât de mult oamenii acestei 
localități, încât a decis să le dedice o 
sărbătoare: a avut ideea să îi adune 
pe toți într-o zi și nu o una oarecare, 
ci în Duminica Tomii. Cu acest 
prilej, mireștenii se puteau întâlni 
pentru a sărbători venirea primăverii 
prin cântec, joc și voie bună. Așadar, 
Duminica Tomii a rămas în 
memoria locuitorilor din 
Dragomirești și se transmite peste 
generații, ca fiind momentul în care 
a luat naștere festivalul „Câte flori pe 
Iza-n sus”. 

Primele ediții ale festivalului 
erau dedicate, în cea mai mare parte, 
ecologiei. În ziua de sâmbătă, copiii 

plantau copaci sub îndrumarea 
atentă a dascălilor și a celor care 
îngrijeau pădurea. Pe lângă rolul 
funcțional al acestei activități, 
festivalul începea să implementeze 
și un spirit educativ, menit să 
sporească un comportament 
ecologic. Ziua de duminică era 
dedicată folclorului, însă natura era 
cea care guverna sărbătoarea și se 
considera că prin cântecul copiilor 
se sporește înverzirea codrului. Nu 
voi uita niciodată imaginea primei 
ediții a festivalului: scena plină de  
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copilași îmbrăcați în costume 
autentice, decorul specific 
mireștean, cu cerge în crengi, câțiva 
brăduți care simbolizau venirea 
primăverii, iar versurile care au 
deschis festivalul au fost: 

 
Cine o zis horea dintâie? 
Un copil mic din fâșâie; 

 L-o lăsat mă-sa durnind 
L-o găsât horea horind! 

 

 
La fel ca orice manifestare de 

acest gen, și festivalul nostru a 
îmbrăcat în timp diverse forme. Au 
avut loc o serie de modificări, atât la 
nivel tematic, cât și organizatoric. 
Ceea ce a rămas neschimbat a fost 
dragostea oamenilor pentru 
sărbătoarea din Duminica Tomii, 
care a devenit un simbol al 
primăverii, în comunitatea 
mireștenilor, scopul fiind acela de a  
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înnobila sufletul și de a-l regenera 
asemeni florilor de cireș. 

Notorietatea festivalului este 
dată de valoarea artiștilor care 
evoluează pe scenă, de organizarea 
atentă a detaliilor, de „cinstea și 
omenia” pe care le primesc invitații.  

De câțiva ani, festivalul a 
îmbrăcat o haină nouă, devenind un 
festival-concurs, adresat copiilor și 
tinerilor, cu un juriu format din 
profesioniști, care pun în balanță 
momentele susținute de participanți 
pe scena din Dragomirești. Scopul 
concursului este conservarea și 
promovarea obiceiurilor străvechi 
din viața satului maramureșean și 
nu numai, ansamblurile participante 
încercând să aducă în prezent lumea 
de odinioară. Cu toate acestea, rolul 
fundamental al festivalului a rămas 
unul educativ. Tineretul are ocazia 
de a intra în contact cu moștenirea 
culturală națională, poate mai puțin 
cunoscută din pricina impactului 

puternic al globalizării. Știm cu toții 
că acest proces afectează păstrarea 
nealterată a autenticității lumii 
arhaice. 
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În mentalul colectiv, festivalul 
din Duminica Tomii rămâne un 
simbol al specificului localității 
noastre, al primăverii și totodată al 
comuniunii dintre om și natură, cu 
care omul locului se identifică. 

Viitorul festivalului cu 
siguranță va depinde de noile 
viziuni artistice care se vor 
prefigura dea acum înainte. În 
opinia mea, ceea ce rămâne 
important este perpetuarea 
acestui festival de către cei care 
vor deține frâiele conducerii 
localității. Ar fi înțelept ca toți cei 
care se vor ocupa în continuarea 
de festival să îi confere mereu un 
loc de cinste. Efortul care s-a 
depus de la prima ediție și până în 
prezent cere respect din partea 
noastră, a tuturor mireștenilor.  

Cu riscul de a părea pe alocuri 
sentimental, îmi doresc să vă ofer un 
bilet de călătorie către prima ediție a 
festivalului. A fost greu, dar a fost 
frumos! Fiind părtaș la ea, mi se 

perindă prin minte începuturile 
anevoioase, însă pline de entuziasm 
și dorința de a crea o sărbătoare 
pentru oamenii locului, prin care să 
le oferim hrană pentru suflet.  

Închei prin a vă spune doar 
atât: minimum de mijloace, 
maximum de expresie! Aceasta a fost 
sintagma după care am dezvoltat tot 
ceea ce mi-a trecut prin mână în 
materie de artă populară. 
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In memoriam academician Ionel Valentin Vlad 
Preot Gavriș Ion Vancea 

 
upă ce în ziua Sfântului Ioan 
Botezătorul, 07.01.2019, în  

Biserica Parohiei Săliștea de 
Sus-Centru, ime-
diat după Sfânta  
Liturghie s-a săvâr-
șit slujba de pome-
nire a celui care a 
fost Președintele 
Academiei Române 
în perioada 8 Apri-
lie 2014 – 24 De-
cembrie 2017, la 
Sfânta Mănăstire 
Dragomirești, unde 
este stareț Părintele 
Protosinghel  
Sofronie Perța, a avut loc, în 12 Ianu-
arie 2019, o activitate mult mai amplă 
de aducere aminte și de rugăciune de 
pomenire a domnului Academician 
Ionel Valentin Vlad. Astfel că ne-am 
adunat mai mulți „iubitori de bine, 
frumos și adevăr”, cum ar spune 
domnul profesor 
Ion Petrovai, la ini-
țiativa Părintelui 
Stareț și a domnului 
profesor Simion  
Bogâldea, ca să ne 
împreunăm rugă-
ciunile pentru sufle-
tul nemuritor al 
marelui maramure-
șean Ionel Valentin 
Vlad. Dintre cei 
prezenți îi amintim 
pe domnii Primari 
ai orașelor Borșa – 
Sorin Timiș; Drago-
mirești – Vasile 

Țiplea și Săliștea de Sus – Ștefan Iuga, 
pe profesorii Nicolae Iuga, Ilie  
Gherheș, Simion Iuga, Ion Petrovai,  

Simion Bogâldea, 
Dumitru Chiș. ș.a., 
precum și mai 
mulți Preoți. 

Domnul  
Președinte al  
Academiei Române 
nu pregeta să 
spună că își are ori-
ginile aici, în  
Maramureș: după 
tată – din familia 
Vlad de Săliște, iar 
după mamă – 

dintr-o altă familie nobilă, Timiș de 
Borșa. De asemenea, Academicianul 
Ionel Valentin Vlad se mândrea cu 
onorurile primite atunci când era 
încă în viață, cele de cetățean de 
onoare al județului Maramureș 
(2014) și al orașului Săliștea de Sus 

(2013) și, mai ales cu 
faptul că a primit 
„Crucea Voievodală 
Maramureșeană”, la 
Mănăstirea Moisei 
(15 august 2015), din 
partea P.S. Dr.  
Iustin, episcopul 
Maramureșului și 
Sătmarului.  

Încă din anul 
2010, de când a în-
ceput să participe la 
simpozionul „Cul-
tură și civilizație ro-
mânească în Mara-
mureș” organizat la 

D 
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Săliștea de Sus, domnia sa s-a inte-
grat și s-a identificat cu organizatorii 
acestei importante activități cultu-
rale, ridicând prestigiul acesteia prin 
prezența domniei sale, dar și prin ce-
ilalți oaspeți pe care i-a adus în Ma-
ramureș, și aici amintim pe domnul 
Academician Alexandru Surdu, 
Vice-Președinte al Academiei  
Române, domnul Academician 
Ioan Aurel Pop, actualul Preșe-
dinte al Academiei Române, 
domnul Academician Emil 
Burzo, domnul Academician 
Petre Frangopol, domnul  
Academician Ion Pop, precum 
și alte mari personalități cultu-
rale, universitare și administra-
tive. Academicianul Ionel  
Valentin Vlad a fost inclus, de 
asemenea, și în galeria celor 100 
de personalități maramureșene 
incluse în volumul omagial în-
chinat Centenarului Marii Uniri din 1  
Decembrie 1918, editat de Biblioteca 
Județeană „Petre Dulfu” din Baia 
Mare, director Dr. Teodor Ardelean. 

Personal sunt deosebit de mă-
gulit de faptul că, după o primă seară 
petrecută cu domnia sa într-un ajun 
de Sfânta Maria, în pridvorul Sfintei 
Mănăstiri de la Dragomirești, ime-
diat după Slujba de Priveghere și  
Paraclisul Maicii Domnului, am sim-
țit o comuniune spirituală întărită 
prin prezența sa în mijlocul familiei 
mele de câte ori trecea prin Maramu-
reș.  

Îl vom păstra în memoria noas-
tră și-l vom pomeni în rugăciunile 
noastre pe ilustrul Academician care 
a dus renumele maramureșenilor în 
cel mai important for cultural al  

României, și anume Academia  
Română.  

Bunul Dumnezeu să-l ierte și 
să-l odihnească în ceata drepților! 

 
Prezentului material anexez și 

scrisoare transmisă cu ocazia Paras-
tasului de către familia domnului 
Academician: 

 
Preacuvioase Părinte Stareț 

Sofronie, 
Preacucernici Părinți, 
Onorată adunare, 
 
Sunt profund impresionată 

de acest moment de pomenire/ co-
memorare.  

Faptul că participă mai 
multă lume de care Valentin se 
simțea atât de legat (printr-un act 
de cultură și civilizație româ-
nească) este ceva rar și emoțio-
nant. 

Vă mulțumim și eu și Ana. 
Ana știe mai bine locurile pentru 
că l-a însoțit de câteva ori pe  
Valentin. Din păcate acum nu a 
fost posibil să ajungem, am avut 
un an foarte greu 2018 și încă nu 
avem forța fizică necesară, fiind 
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perioadă de iarnă și un drum 
lung.  

Dar ne rugăm împreună, as-
tăzi, pentru Ionel Valentin Vlad, 
om profund credincios, care avea 
legături adânc înscrise în suflet cu 
aceste meleaguri maramureșene. 
Pe tot parcursul anilor în care  
Ionel Valentin Vlad a fost Preșe-
dinte al Academiei Române (2014 
– 2017) și mai înainte Vice-Preșe-
dinte al Academiei Române (2010 
– 2014), el s-a considerat parte din 
grupul de organizatori și susțină-
tori ai simpozionului „Cultură și 
civilizație românească în Mara-
mureș”, mândru și bucuros vă-
zându-l cum crește/se dezvoltă. 
Avea în plus marea bucurie de a 
participa la slujbele de Sfânta 

Maria Mare la Mânăstirea Drago-
mirești. Ne rugăm împreună cu 
Dumneavoastră la Tatăl Ceresc 
pentru odihna în Lumina Sa a lui 
Ionel Valentin, să fie primit acest 
mare gest de suflet – pomenirea 
pe care o faceți astăzi. Ne rugăm 
și pentru sănătatea Dumneavoas-
tră și ocrotire cerească în viața de 
fiecare zi.  

 
P.S. Stimate Domnule  

Profesor Simion Bogâldea, vă ru-
găm să transmiteți mulțumirile 
noastre din toată inima preacuvi-
osului părinte stareț Sofronie, 
Preacucernicilor Părinți invitați 
și tuturor distinșilor participanți. 
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In memoriam Ioana Petrovan (1931-2019) 
 

Preot prof. Marius Vișovan 
 

 trecut la cele veșnice, la 1 sep-
tembrie, la vârsta de 88 de ani, 

doamna Ioana Petrovan din Drago-
mirești, unul dintre ulti-
mii deținuți politici an-
ticomuniști din Mara-
mureș, adevărată repre-
zentantă a eroismului 
feminin românesc. Ori-
ginară din Ieud, fiică a 
lui Dumitru Dunca 
Pâțu, a fost arestată la 
vârsta de 18 ani împre-
ună cu tatăl, mama, fra-
tele și sora sa pentru 
vina de a fi găzduit par-
tizanii din grupul Popșa. 
În casa lor s-a dat lupta 
finală cu Securitatea din 
3 mai 1949 când Vasile 
Popșa (lider al grupului 
și membru al Mișcării 
Legionare) a fost ucis și 
grupul s-a destrămat. 

Ioana Petrovan a relatat acele 
clipe de groază, ca mărturie pentru 
istorie: 

„Tata era în legătură cu preotul 
greco-catolic Ioan Dunca Joldea, care 
se ascundea, după interzicerea Bise-
ricii noastre, și cu grupul fraților 
Popșa. În noaptea de 2 spre 3 mai 
1949, cinci persoane din grupul 
Popșa au fost găzduite la noi în casă. 
Era noapte și făceam Rozariul împre-
ună cu partizanii… Securitatea a aflat 
că erau la noi și a înconjurat casa. 
S-au tras rafale de mitralieră, Lică 
Popșa a fost împușcat și câteva ore 
mai târziu a murit. Ion Popșa a 

aruncat o grenadă pe fereastră și a re-
ușit să fugă, iar pe ceilalți trei i-au 
arestat. Rozariul albastru al lui Lică a 

rămas pe masă; l-am 
luat eu și m-am rugat cu 
el mulți ani după 
aceea...  I-au arestat și 
pe mama și pe tata; fra-
tele meu Găvrilă, care 
era în pod în momentul 
atacului, a reușit să 
fugă. 

Pe tata l-au legat 
și l-au bătut: eu și sora 
mea am încercat să-l 
apărăm, dar securiștii 
Brudașcă și Toth ne-au 
lovit și pe noi – pe mine 
cu piciorul, iar pe sora 
mea cu arma... Apoi am 
fugit și m-am ascuns la 
Șieu o săptămână, după 
care m-am întors acasă. 

Seara am mâncat, am făcut Rozariul 
cu bătrâna de 80 de ani care i-a îngri-
jit pe frații mei mai mici. Pe la miezul 
nopții, securiștii au năvălit la noi în 
casă și m-au arestat și pe mine, și pe 
sora mea, și ne-au dus la postul de 
miliție din Ieud unde ne-au ținut 
până dimineața, apoi la miliție la 
Dragomirești și, seara, la Sighet, cu o 
mașină descoperită. Au rămas acasă 
frații mai mici: Dumitru, Ion și  
Grigore, care avea 3 ani... 

La închisoarea din Sighet 
ne-am întâlnit cu mama și cu tata. A 
doua zi dimineața, la ora 6, ne-au bă-
gat 40 de persoane într-o dubă și 
ne-au dus la Oradea. În dubă era o 

A 
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căldură îngrozitoare, 
timp de 12 ore cât a du-
rat călătoria am crezut 
că murim. La închisoa-
rea din Oradea, m-au 
băgat într-o celulă în 
care am stat o parte 
din timp singură, o 
parte din timp cu altci-
neva. Trei luni de zile 
n-am văzut soarele – 
am crezut că și soa-
rele era arestat... Si-
tuația era greu de su-
portat – unde e sora 
mea, unde sunt părin-
ții mei..., ce ne vor face?... Eu aveam 
doar 18 ani... Plângeam și mă ru-
gam... trei pași încolo, trei pași în-
coace... mă rugam și plângeam...
 La un moment dat am primit 
ca și colegă de celulă o mahalagioaică 
prinsă pe frontieră, care nu putea su-
porta să vadă că mă rog... Îmi spunea: 
„De ce te rogi, că și așa nu vine nimeni 
să te scoată de aici?” și „Dacă mă 
enervezi, te spânzur!” 

Atmosfera s-a mai înseninat 
când mi-au băgat-o în celulă pe 
doamna profesoară Iurca Augusta de 
la liceul „Domnița Ileana” din Sighet, 
care mi-a propus imediat: 
„Hai să te învăț franceza...” 
După trei luni, regimul ni s-a 
mai ameliorat – ni se permitea 
să ieșim 10 minute pe zi la 
plimbare. Am putut să mă în-
tâlnesc cu mama și cu sora 
mea. A fost o perioada mai su-
portabilă care a durat câteva 
luni. Pe 12 ianuarie 1950, eu și 
sora mea Anuța am fost elibe-
rate. În schimb, tatăl meu a 
fost condamnat la 5 ani de 

închisoare, mama la 1 
an, iar fratele meu Gă-
vrilă (arestat și el între 
timp) la 13 ani, pe care 
i-au și executat la 
Poarta Albă, la Mislea, 
la Baia Sprie...”   

(Marius Vișovan, 
Maramureșul în lupta 
anticomunistă). 

 
Înmormântarea 

a avut loc joi, 5 septem-
brie, la Dragomirești, și 
a fost oficiată de epis-
copii greco-catolici 

Virgil Bercea (Oradea) și Vasile Bizău 
(Baia Mare) împreună cu un grup de 
preoți, colegi ai fiului dânsei, părin-
tele Dumitru Petrovan. Părintele 
Marius Vișovan a evocat personalita-
tea Ioanei Petrovan, subliniind erois-
mul partizanilor maramureșeni con-
duși de Vasile Popșa. A fost prezent 
și primarul orașului Dragomirești, 
Vasile Țiplea, promotor a numeroase 
acțiuni de cinstire a rezistenței anti-
comuniste.  

Veșnică odihnă și fie-i memo-
ria binecuvântată! 
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Sfânta Duminică la Mănăstirea din Dragomirești 
 

Academician Alexandru Surdu 
 
armația este denumirea stră-
veche pentru Nordul  

Romanității Orientale, de dincoace și 
de dincolo de Tisa, spre Hiperboreea 
din poveste. 
Acolo a fost 
cândva un lac 
sau chiar o mare, 
vecină cu Sarma-
ția, din vremu-
rile ultimelor 
glaciații, locuită 
de vestiții mas-
sageți până în 
Nordul Mării 
Negre, ale căror 
urme se mai păs-
trează până as-
tăzi, în ciuda atâ-
tor migrații ale 
celor mai sălba-
tice neamuri 
care au trăit pe 
fața pământului. 

La noi a 
mai rămas, după Marea Unire, o 
mică parte din Marmația Vestică din 
Sudul Tisei, numită de regulă Mara-
mureș, cu Sighetul Marmației la cen-
tru. Fiind locuită de români, ruteni, 
maghiari, secui, evrei, țipțări și sa-
xoni, noi le zicem românilor din zonă 
„marmațieni‟, căci numai aceștia 
sunt din vremea glaciaților stator-
nici, pe ceilalți aducându-i vânturile 
istoriei prin aceste locuri mult mai 
târziu. 

Marmațienii din zilele noastre 
sunt urmașii vechilor cavaleri ai lui 
Bogdan și Dragoș. Ei poartă până 

astăzi numele străvechi nobiliare di-
nainte de 1400, menționate în Diplo-
mele Maramureșene, pe care le-au 
făcut cunoscute Mihali de Apșa, Ioan 

Cavaler de  
Pușcariu și Ale-
xandru Filipașcu 
de Dolha și  
Petrova. Sunt ur-
mașii eroilor din 
Primul și al Doi-
lea Război Mon-
dial, care au lup-
tat și s-au jertfit 
pentru Unirea și 
Reîntregirea Ro-
mâniei, cum au 
făcut-o și strămo-
șii lor Descălecă-
tori de Țară. Și au 
făcut-o adesea 
străbătând ace-
leași drumuri de 
Legendă dintre 
Marmația și  

Moldova, trecând pe la Prislopul care 
le separă, dar le și unește, acolo unde 
au și ridicat o Mănăstire, ca semn de 
închinare și de amintire. 

A fost călcat și Maramureșul, 
ca și Marmația în întregime, de tot 
felul de stăpânitori vremelnici, care 
veneau și plecau, secătuind cu tim-
pul, mai ales după Primul Război, o 
mare parte dintre românii marmați-
eni, astfel încât astăzi, unii dintre 
scriitori nici nu mai știu cum sa-i zică 
acestui teritoriu, devenit al nimănui, 
pe care l-au luat cehii, polonezii, rușii 

M 
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și, mai nou, ucrainenii. L-au jefuit și 
l-au stors de tot ce avea mai bun. 

Cu Marmația noastră lucrurile 
s-ar fi petrecut la fel, dacă nu ar fi ni-
merit, alături de Transilvania, între 
granițele României Mari, o dove-
dește stăpânirea maghiară dintre 
1940 și 1945, după care Ardealul de 
Nord, cu Marmația cu tot, a pierdut 
mai mult de un sfert din populație, 
iar cea rămasă a fost sărăcită, umilită, 
pierzându-și religia, școala, cultura, 
limba și naționalitatea într-un timp 
record. 

În condiții normale însă, chiar 
cu o conducere străină răuvoitoare, 
cum a fost cea austro-ungară sau cea 
veche austriacă, 
Marmația noastră, 
datorită izolării 
sale, n-a fost un loc 
atractiv pentru o 
populație străină 
numeroasă, ci nu-
mai pentru cei inte-
resați de exploata-
rea resurselor mini-
ere și forestiere. În 
schimb marmație-
nii, foarte prolifici 
de altfel, erau nevo-
iți să își părăsească 
locurile natale, iar 
cei rămași să lu-
creze adesea la mari 
distanțe, cum o fac 
și în zilele noastre, 
mai ales în țările oc-
cidentale. Majorita-
tea însă, dintre cei 
plecați, menține le-
găturile cu Marmația, una dintre do-
vezile vizibile o reprezintă numeroa-
sele locuințe noi, mult mai 

încăpătoare decât cele tradiționale și 
cu mai multe etaje, construite în ulti-
mii ani sau în curs de construcție. 

În ciuda numeroaselor stiluri, 
se observă uneori și tendința de men-
ținere a unor elemente tradiționale, 
adesea destul de costisitoare, dacă ne 
referim la porțile marmațiene 
imense, sculptate în lemnul tare și 
rezistent, în comparație cu gardurile 
tradiționale care sunt chiar mai mici 
decât cele obișnuite. Înălțimea porți-
lor nu ține însă numai de tradiție, ci 
este o moștenire a vremurilor când se 
încărcau căruțele cu fân sau cu paie, 
ajungând la o înălțime considerabilă. 
Porțile marmațiene sculptate în 

lemn, Porțile împă-
rătești, cum le spu-
nem noi, sunt de o 
mare frumusețe și 
păstrează vechi sim-
boluri traco-gete și 
creștine. Din păcate, 
sunt tot mai rare ca-
sele de lemn, cu 
stâlpi totemici și co-
loane ale timpului, 
valorificate totuși în 
construcțiile de ti-
pul hanurilor, ale 
unor hoteluri, pen-
siuni sau restau-
rante mai elevate, 
care amintesc pe 
mai departe de „Îm-
părăția lemnului‟, 
cum era numită 
Marmația în trecut. 
Aceasta, și datorită 
interdicției de se-

cole pentru românii marmațieni de 
a-și construi cetăți, ziduri, case și bi-
serici din „piatră‟. 



34 • Obiceiuri, tradiții, credințe 

Restricția nu mai este demult, 
dar între timp, în Împărăția lemnu-
lui, în afara Porților împărătești, au 
apărut și Bisericile împărătești, de o 
frumusețe inegalabilă, fără de asemă-
nare, am putea zice, în lumea 
creștină. Ele au turle imense, 
care sfidează parcă distanța 
dintre Pământ și Cer. Nu sea-
mănă cumva, l-am întrebat 
pe un cucernic părinte, cu 
trufia Turnului Babel? Nu, a 
venit răspunsul, căci turnul 
Bisericii împărătești nu este 
făcut pentru noi, ca să ajun-
gem la Cer, ci pentru Îngerii 
Domnului, ca să coboare la 
noi, să ne asculte rugăciunile 
către Sfânta și Preacurata Fecioară 
Maria. 

De obicei, noi vedem Bisericile 
împărătești gata înălțate, dar ele se 
fac greu, cu multă trudă și durată. 
Sunt aleși mai întâi copacii de către 
pădurari, pe care îi doboară, îi curăță 
și îi stivuiesc surducanii, îi duc apoi 
cărăușii la joagăre, lemnarii la cioplit 
și tâmplarii la tăiat și potrivit. Ingine-
rul constructor este meșterul, este 
moșul și moașa bisericii de lemn, pe 
care o vede, o pipăie, îi simte mirosul 
și o aude, căci lemnul, chiar și tăiat, 
își păstrează parfumul și cântă, se 
vaită, plânge sau râde, sub topor, fe-
răstrău, ciocan sau daltă. 

În ultimii ani, la Mănăstirea din 
Dragomirești, starețul Sofronie a lă-
sat lemnul să cânte pe mâna celor 
mai iscusiți moși și moașe de biserici.  

Și simți din depărtare parfumul 
lemnului cioplit, uscat la soare, spă-
lat de ploaie sau răcorit cu gheață și 
zăpadă.  

Și vin credincioșii să-l simtă și 
să vadă minunea ce se-nalță, mireș-
tenii și săleștenii de mai aproape, dar 
și marmațieni din depărtare și, câte-
odată, în zilele de Duminică, în Para-

clisul improvizat, poate fi văzut și 
Preasfințitul Părinte Iustin al Mara-
mureșului și Sătmarului și chiar câte 
un Membru al Academiei Române 
de la București sau de la Filiala din 
Cluj a Academiei Române. Căci  
Biserica, de fapt, nu este construcția 
de piatră sau de lemn, terminată sau 
neterminată, ci comunitatea de cre-
dincioși strânsă întreolaltă, cum se 
zice, în jurul Crucii și sub oblăduirea  
Duhului Sfânt, care aduce cinstirea 
cuvenită, în Sfânta Zi de Duminică, 
Bunului Dumnezeu, Domnului Iisus 
Hristos și Sfintei Fecioare Maria. 

Și parcă se adună aici, la umbra 
Crucii, toți copiii Duminicii, îmbră-
cați în veșminte albe cu muguri de 
aripi la umeri. Fetițele parcă plutesc 
pe bulgări de nori, purtând sclipiri de 
aur și de-argint în pletele stropite cu 
raze de soare. Iar Fetele sunt parcă 
prințese încoronate, cu diamante și 
rubine țesute în năframele lor de 
purpură. Cei mici stau cu fețele as-
cunse în așternutul puhav al sânilor 
tremurători încă și rodnici ai 
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reginelor mame de zâne și feți fru-
moși, zdraveni și viteji, urmașii vred-
nici ai cavalerilor marmațieni. 

Și tradiția spune că aici, într-o 
turlă de Biserică împărătească, părin-
tele Anderco din 
Ieud a găsit un co-
dice scăpat din flă-
cările incendiilor 
pustiitoare în care 
s-a călit dreapta 
noastră credință, 
prins în scoarțe de 
lemn afumate,  
în care fusese 
scrisă Povestea 
Duminicii cu slove 
străvechi „de si-
neală, de aur și de 
sânge‟, cum zicea 
Poetul. Și de 
atunci, din anul 
1392, se zice că ies 
marmațienii, cu mic și mare, și se în-
dreaptă spre Bisericile lor împărătești 
ca să se închine Sfintei Preacurate. Și 
tot de atunci, din vremea cavalerilor 

marmațieni, pe turle coboară și urcă 
îngerii la Maica Sfântă, așa cum scrie 
în Poveste, în ziua Sfintei Duminici, 
când le ascultă rugăciunile de spor în 
casă, de sănătate și de viață bună, de 

alungarea străi-
nilor și asuprito-
rilor, de întoar-
cerea acasă a 
pruncilor plecați 
de sărăcie, cu 
traistele pline de 
aur, de aramă și 
de argint, cum 
era pe vremuri, 
din care să înalțe 
palate și Biserici 
și Porți împără-
tești întru Slava 
și Cinstirea lui Ii-
sus Hristos și a 
dreptei noastre 
credințe. Vera 

Fides usque ad mortem, cum scrie 
pe scutul cavalerilor marmațieni. 
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Botejunea – ansamblul femeilor din Dragomirești 
 

Oana Font 
 

acă prin taina botezului 
creștinul devine membru 

al Bisericii și are parte de un în-
treg ritual religios, botejunea 
este petrecerea care are loc 
după săvârșirea botezului. Aici 
se întâlnesc de fapt elemente lu-
mești: cântece, dansuri, strigă-
turi. Femeia din Maramureșul 
istoric a reușit să creeze un în-
treg ritual, făcând din această 
petrecere un act de exprimare a pro-
priilor stări sufletești.  

Fiind originară din Dragomi-
rești, am avut ocazia să observ evolu-
ția acestui fenomen. Dacă mai de-
mult totul se petrecea natural, cu tre-
cerea timpului, mentalul colectiv s-a 
schimbat, iar ceea ce a rămas astăzi 
sunt reminiscențe ale botejunii, re-
date sub formă artistică.  

Deoarece orice fenomen artis-
tic pornește inițial de la o idee crea-
tivă, locuitorii din Dragomirești au 
avut marea șansă să se bucure de 
atenția și interesului marelui folclo-
rist și etnolog Nicoară Timiș. El a fost 
cel care a oferit noi perspective de 
perpetuare a acestui obicei, prezen-
tându-l atât la nivel național, cât și 

internațional. Astfel, el a selectat fe-
meile talentate din sat: le alegea după 
carismă și simț artistic, iar mai apoi a 
dat un nume ansamblului:  
IZVORUL IZEI.  

Ca o privire generală asupra 
modului în care Nicoară Timiș a con-
tribuit la dezvoltarea comunității, 
putem observa faptul că din punct de 
vedere psihologic, femeile care au fă-
cut parte din acest ansamblu au avut 
parte de o experiență inedită. Depla-
sările în străinătate, faptul că aveau 
deja format un grup valoros din 
punct de vedere artistic le confereau 
respectul și totodată admirația celor-
lalți săteni. Trecerea timpului a făcut 
ca numele ansamblului să se 
schimbe din Izvorul Izei în  

Botejunea. Cei care au con-
dus ansamblul, au considerat 
că este un nume sugestiv, 
care rămâne în memorie mai 
mult timp.  

Pe lângă folcloristul  
Nicoară Timiș, au existat și 
alți oameni de cultură care au 
contribuit la dezvoltarea și 
păstrarea acestui obicei pus 
în scenă de către ansamblul 

D 
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Botejunea. Mihai Bodnar, Anuța 
Hunyadi, secretara școlii din locali-
tate și Ion Font, profesor de muzică 
și director al căminului cultural, au 
depus efort și pasiune pentru ca obi-
ceiul să fie redat cât mai aproape de 
realitate. Ei s-au ocupat de repetiții și 
de elementele organizatorice, me-
nite să culmineze cu performanța 
ansamblului. 

entru a afla mai multe informa-
ții despre începuturile Botejunii, am 
intervievat-o pe Sitar Marie, membră 
a ansamblului. De la ea am obținut 
câteva fotografii valoroase cu primele 
reprezentații artistice ale ansamblu-
lui și informații despre modul de des-
fășurare a obiceiului. Am aflat că, pe 

lângă Botejune, au fost puse în scenă 
și alte obiceiuri, în cadrul cărora par-
ticipantele au fost doar femei: 
Strânsu nepoatelor, Șezătoarea, Că-
meșa ciumii. 

Aflăm de la ea faptul că fiecare 
obicei a avut frumusețea sa specifică, 
însă cel care s-a bucurat de succes a 
fost cel legat de botejune. La botezul 
noului născut, la petrecerea dată în 

cinstea pruncului (botejune), 
luau parte numai femeile, 
mame-rudenii, vecine, prietene. 
Singurii bărbați admiși erau 
muzicanții, care le „ziceau” fe-
meilor de petrecere. Atunci 
când avea loc botejunea, tatăl 
copilului botezat pleca în sat 
pentru a-și cinsti cu horincă pri-
etenii și rudeniile. La sosirea 
acasă de la biserică a moașei și a 
nașei, femeile participante la 
botejune, asemenea ursitoare-

lor, îi urau noului născut și botezat 
cum să fie în viață. De asemenea, ele 
îi ofereau copilului daruri-simbol cu 
semnificația de a păstra portul, cre-
dința creștină și tradițiile strămo-
șești. Spre exemplu, un astfel de 
dar-simbol putea fi un arc:  
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Eu ți-am adus un arc și niște să-
geți, 

Cu ele-n pruncie să te joci și să 
înveți 

Șî, pe când îi crește mare, 
Să sii țării de-apărare, 
Să aperi pământu` aiesta sfânt 
Așe` cum l-o apărat strămoșii 

noștri din mormânt. 
 
Practic, feme-

ile își dădeau frâu li-
ber spiritului și uitau 
de faptul că rolul lor 
era acela de a îngriji 
gospodăria, copiii și 
bărbatul. 

În anul 2019, la 
inițiativa primarului 
Vasile Țiplea, s-au 
sărbătorit 50 de ani 
de activitate a an-
samblului Botejunea. 
Au fost două zile de-
dicate celor peste 150 
de membre ale ansamblului.  

În semn de recunoaștere a acti-
vității cultural artistice în cei 50 de 
ani de existență, Consiliul Județean 
Maramureș a acordat ansamblului 
Botejunea trofeul „Cinstea Maramu-
reșului” în cadrul galei organizate în 
data de 19 mai 2019. 

Dacă vă întrebați prin ce se re-
marcă ansamblul Botejunea, activita-
tea sa neîntreruptă, cuprinsă între 

anii 1969-2019, îi con-
feră unicitate și ieșire 
din anonimat fără 
doar și poate. De ase-
menea, faptul că an-
samblul este format 
doar din femei consti-
tuie un element atrac-
tiv pentru public.  
Botejunea a fost și este 
o provocare pentru fe-
mei, o șansă de a ieși 
din zona lor de con-
fort, pentru evoluția 
personală și cea a co-

munității de apartenență.  
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Am pornit cu colindatul... 
 

Maria Bodea, 
Profesor pentru învățământul primar 

 
ornind de la definiția cuvântului 
„colind ˮ care înseamnă cântec 
tradițional cântat de cete de co-

pii, de flăcăi sau de adulți cu prilejul 
sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou 
(MDA2 2010) și acceptând invitația 
de a participa la Concertul de colinde 
intitulat „HRISTOS SE NAȘTE,  
SLĂVIȚI-L!ˮ, am să descriu pe scurt 
această activitate. 

În calitate de cadru didactic, 
am onoarea de a lucra cu elevi, de a 
le transmite anumite informații, de 
a-i implica în cât mai multe activități 
interesante, printre care și aceasta. 
După cum bine știm, la noi, cei din 
Maramureș, încă se mai păstrează 
aceste tradiții și obiceiuri, încercăm 
pe cât posibil să le valorificăm și să nu 
le dăm uitării, iar acest lucru se poate 
doar prin transmiterea lor din gene-
rație în generație. 

De la bunicii noștri, noi, fiecare 
știm că în seara de Crăciun, copiii 
porneau prin sat a 
colinda, din casă în 
casă și nu oarecum 
îmbrăcați, ci cum 
era mai frumos, 
adică în costume 
tradiționale; că-
meșa era din pânză 
țesută, pieptarele 
cusute cu mâna, în 
picioare purtau 
opinci, dar să nu 
uităm și de tră-
istuță, în care își 
adunau bunătățile 
ce le primeau de la 
oameni, de obicei: 

mere, nuci și colăcei. 
Pornind de la aceste obiceiuri 

păstrate din străbuni, împreună cu 
elevii clasei mele, ne-am pus cele mai 
frumoase haine pe noi și am pornit a 
colinda. Fetițele au fost îmbrăcate cu 
cămeșă, zadii cu verde și cu negru, 
pieptar cusut, lecrec, năframă albă cu 
puiuți, că doar așa a fost și este portul 
nostru, trăistuță, iar în picioare, 
opinci. Băieții au avut cămeșă, piep-
tar, lecrec, cușmă, în picioare cizme, 

iar eu, ca să păstrez 
și să continui tradi-
ția, am fost de ase-
menea în costum 
popular. Ajunși la 
biserica din centru, 
unde s-a ținut Con-
certul de colinde, 
am văzut venind 
mai multe grupuri 
de colindători, atât 
copii, cât și adulți 
îmbrăcați de sărbă-
toare. Noi, ca și ce-
ilalți am intrat în 
biserică pentru a 
afla ordinea în care 
o să intrăm, deoa-
rece au fost mai 

P 
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multe școli de pe Valea Izei, de pe 
Valea Vișeului, dar și coruri biseri-
cești.  

Ajunși în biserică, fiecare 
ne-am așezat unde am avut loc și am 
așteptat să fim strigați pentru a în-
cânta mulțimea cu frumoasa noastră 
colindă „Aseară pe-nserateˮ. În tot 
acest timp, elevii priveau și ascultau 
cetele de colindători, iar la un mo-
ment dat s-a auzit din spate un glas 
plăpând: „Doamna învățătoare, și noi 
o să primim cadouri?ˮ. Bineînțeles că 

eu m-am întors spre ei să le răspund, 
când deodată s-a auzit numele nos-
tru, era timpul să mergem, să bucu-
răm mulțimea cu frumoasa noastră 
colindă; totul a trecut foarte re-
pede. 

Ajunși în față, elevii s-au 
așezat cum au putut ei mai bine și 
au început a colinda, uitând de 
toate emoțiile ce le avuseseră 
până atunci, privind mirați la câtă 
lume era prezentă atât în biserică, 
cât și în cor, care îi asculta.  

După ce au terminat de co-
lindat, un ropot de aplauze s-a au-
zit din biserică, era răspunsul la 
ceea ce ei au transmis, iar la ușa de la 
ieșire, au fost întâmpinați, spre sur-
prinderea lor, de organizatorul con-
certului, care i-a felicitat și care le-a 
dat cadouri, „plătindu-le” colinda. 
Aveam deja răspunsul la întrebarea 

acelui elev, răspuns primit într-un 
mod foarte plăcut. Afară, părinții i-au 
așteptat să îi felicite și ei, se vedea bu-
curia sinceră din ochii copiilor.  

Acești elevi minunați au rămas 
plăcut impresionați de costumele 
populare purtate de celelalte grupuri, 
deoarece erau diferite decât ale lor, 
de glasurile auzite, de colinde, prac-
tic de tot, erau de-a dreptul fascinați. 

Pe lângă cetele de colindători 
au impresionat mulțimea și Grupul 
Vocal „Anatholisˮ din Cluj-Napoca, 

cu „vocea lor de aurˮ. Totul a fost 
nemaipomenit, fiecare grup repre-
zentând parcă câte o piesă de puz-
zle, care, pusă la loc, a format acel 
întreg care a impresionat atât pe 
elevi, cât și cadrele didactice, pe pă-
rinții, pe bunicii prezenți la acest 
eveniment, practic pe toată lumea. 

Pentru a fi păstrată și dusă 
mai departe această tradiție, la sfâr-
șitul acestui eveniment, fiecare om 
a primit câte un colac, drept plată a 

efortului depus, atât de a colinda, cât 
și de a asista la minunatul eveni-
ment. 

„Să fim sănătoși, să putem 
transmite aceste minunate tradiții și 
obiceiuri din generație în generație, 
așa cum au făcut-o bunicii și părinții 
noștri!ˮ 
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Rolul intelectualilor români în perioada interbelică 
(FOR) 

 

Elisabeta Faiciuc 
 

n perioada interbelică, Biserica  
Răsăritului din România cu întreg 

tezaurul ei divin era amenințată de 
nelegiuiri și dezordini produse de 
frământările interne, izvorâte din ad-
versitățile dintre partidele politice, 
care în goana după putere nu mai cu-
noșteau nici o limită; atmosfera sate-
lor era tot mai otrăvită, iar la orașe 
dușmăniile luaseră proporții catas-
trofale. Toate acestea zădărniceau 
orice demers de împăcare a oponen-
ților în interesul statului românesc 
reîntregit. În rândul opiniei publice 
însă, se simțea nevoia unei interven-
ții pentru asanarea morală prin trezi-
rea religiozității în sânul poporului 
român și pentru asumarea responsa-
bilității acestuia în privința viitorului 
țării noastre. Astfel, la ideea lansată 
de Episcopul Nicolae Ivan, Sextil 
Pușcariu (unul dintre participanții 
activi ai unirii Bucovinei cu țara-ma-
mă, apoi organizatorul Universității 
românești clujene, profesor la Facul-
tatea de Litere, director al Muzeului 
Limbii Române și membru al  
Academiei Române), ca membru al 
Sinodului Eparhial din Cluj și depu-
tat în Congresul Bisericesc, a militat 
pentru crearea Frăției Ortodoxe  
Române (FOR). Ca societate creștină 
a mirenilor, FOR era menită să spri-
jine Biserica strămoșească ortodoxă 
și, ca factor neutru, să intervină cu 
autoritate morală în acel învălmășag 
războinic, cu decădere economică și 
morală, cu numeroase curente po-
trivnice, cu asalturi atee și ale altor 

culte care urmăreau slăbirea autori-
tății acesteia și a calității ei de reazem 
și echilibru sufletesc al poporului ro-
mân. 

După ce în articolul Un pas ho-
tărâtor (în „Patria” – Cluj, III, 1921, nr. 
68, 29 mar., p. 1), sublinia importanța 
înființării Episcopiei Române Răsări-
tene la Cluj, și după ce consemna, în 
articolul Zile memorabile (în „Renaș-
terea” din 4 nov. 1933) victoria orto-
doxismului în Ardeal prin sfințirea 
Catedralei Ortodoxe Române din 
Cluj (a cărei construcție începuse în 
1922), în Chemarea către credincioșii 
Bisericii Ortodoxe Române (în  
„Renașterea”, 1933, nr. 2, 15 ian.) din 
cele cinci eparhii din Ardeal, Banat, 
Crișana și Maramureș, Sextil Pușca-
riu, ca președinte al unui comitet de 
inițiativă format din 14 profesori uni-
versitari și un număr de aproape 300 
de membri aderenți (printre care 
mari personalități ale Ardealului), îi 
invita pe aceștia să participe pe data 
de 5 martie (Duminica ortodoxiei) 
1933, orele 10, la Biserica „Sfântul  
Nicolae” din Cluj, pentru înființarea 
Frăției Ortodoxe Române, unde pro-
fesorul univ. Ion Lupaș va prezenta 
Statutele asociației mirenilor FOR, iar 
prof. Ion Mateiu: FOR: obiective, me-
tode și program de muncă. 

Prin urmare, FOR avea două  
o b i e c t i v e spirituale, care reclamau 
concentrarea energiilor mirene în ca-
dre noi și moderne: unul național, 
care urmărea pacea și înfrățirea între 
fiii aceluiași neam, și unul bisericesc, 

Î 
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de apărare a patrimoniului bisericesc 
pe care ni l-au lăsat strămoșii de-a 
lungul veacurilor. 

Odată creată această societate 
creștină, grupul de „intelectuali aleși” 
din FOR, care își asuma misiunea de 
a plivi toată buruiana aducătoare de 
otravă în suflet, va deveni, alături de 
cler, susținătorul luminat al credinței 
străbune. Și, după cum spunea pre-
ședintele în articolul O aniversare a 
FOR-ului (în „Renașterea” din 6 mar-
tie 1938) prilejuită de împlinirea a 
cinci ani de existență, crearea la Cluj 
a acestei organizații creștine sub aus-
piciile Bisericii naționale a fost consi-
derată cel mai de seamă eveniment 
românesc după încheierea războiului 
de unitate politică. Și pentru că sub 
același steag al credinței s-au întrunit 
la Cluj fruntași de seamă învrăjbiți 
iremediabil de politică, presa româ-
nească a reacționat imediat, cerând 
insistent ca noua asociație să-și în-
tindă activitatea asupra întregii țări 
(v. proiectul de statut al asociației 
„Frăția Românilor Ortodocși” sem-
nat de Iuliu Pascu, cu sediul central 
la București). 

Dar, de ce această asociație a 
apărut în Ardeal? 

Pentru că aici exista o tradiție a 
suferințelor și închisorilor pentru le-
gea ortodoxă și pentru că aici răsuna, 
prin Sextil Pușcariu, glasul de împo-
trivire al strămoșilor noștri mucenici, 
când noi primejdii reale băteau la 
porțile Bisericii noastre ortodoxe. 

Deci, prin FOR s-a deschis un 
apostolat care socotea Biserica Orto-
doxă Română un factor necesar în 
noua așezare morală și națională ro-
mânească. Angajarea mai sistema-
tică a intelectualilor mireni la 

intensificarea vieții religioase, trăirea 
personală a marilor adevăruri evan-
ghelice, precum și purificarea atmos-
ferei de frământări prin practici creș-
tine, vor fi contribuții importante la 
întărirea BOR, ca instituție de ocro-
tire divină a sufletelor și de îndru-
mare a acestora la o viață spiritual su-
perioară. 

Prin alegerea lui Sextil Pușcariu 
în fruntea FOR, ca președinte, ma-
rele învățat a fost pus „în situația fe-
ricită de a uni știința cu credința și de 
a da tuturor intelectualilor un strălu-
cit exemplu de armonie sufletească, 
schițând astfel secretul desăvârșirii 
noastre individuale și naționale” (v. I. 
Mateiu, Sextil Pușcariu, Cluj, Tip. 
Eparhiei, 1937). 

Funcția și activitatea lui Pușca-
riu ca președinte al FOR a constituit 
momentul de vârf al activității spiri-
tuale a acestei personalități a Clujului 
interbelic. Practica spirituală orto-
doxă, ca opțiune personală, nu s-a 
manifestat izolat, ruptă de realitățile 
care o înconjurau. Dar, până a ajunge 
aici, nu trebuie să uităm educația și 
cultura spirituală ortodoxă primită și 
trăită într-o familie cu tradiție preo-
țească, care a dat neamului românesc 
o întreagă oaste de cărturari distinși 
în toate domeniile vieții publice și 
chiar bisericii, dacă ne gândim la un-
chiul său Bucur, cu numele de mo-
nah Ilarion Pușcariu (1842-1922), 
ajuns arhimandrit al Mitropoliei  
Ortodoxe a Ardealului, iar din 1920 
episcop. Apoi, mergând pe urmele 
tatălui său (avocatul Iosif Pușcariu), 
Sextil Pușcariu ajunge membru al 
Congresului Național Bisericesc și în 
Colegiul Electoral pentru alegerea 
marilor conducători ai Bisericii 
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Ortodoxe Române. Prin aceste func-
ții, dar și ca membru al Sinodului 
Eparhial al Clujului, el avea nume-
roase contacte cu diferite organizații 
creștine (Societatea Istorico-Arheo-
logică Bisericească din Chișinău, al 
cărei membru era, Academia  
Ortodoxă și Societatea Academică a 
Teologilor Români din Cernăuți, So-
cietatea Ortodoxă Națională a Feme-
ilor etc.) sau cu redacții ale unor pu-
blicații teologice, care îi solicitau 
conferințe sau materiale omagiale pe 
teme religioase. 

Am mai adăuga la acestea con-
tactele lui permanente cu personali-
tățile BOR, evidente în materialele 
dedicate acestora, publicate în presa 
vremii. Este vorba de cele ocazionate 
de aniversarea a 75 și apoi 80 de ani 
ai Episcopului Nicolae Ivan (1935), 
precum și de moartea acestuia (1936) 
sau de cele de instalare a Mitropoli-
tului Nicolae Bălan în cadrul serbări-
lor Congresului Bisericesc de la Sibiu 
(1920) la care Pușcariu participase ca 
reprezentant al Academiei Române, 
alături de Nicolae Iorga și Ion Lupaș. 
Pe lângă evidențierea calităților inte-
lectuale și morale ale noului Mitro-
polit, Pușcariu evidenția și contribu-
țiile acestuia din urmă la prestigiul 
bisericii ortodoxe care „îl fac vrednic 
de a ocupa scaunul de îndrumător al 
conducătorilor regeneratori ai mulți-
mii dezorientate și aflate în primej-
die” (în „Dacia”, 4 iunie 1920 și în vo-
lumul omagial). Emoționantă era și 
evocarea (în sesiunea Academiei  
Române din 1920) împrejurărilor în 
care s-au cunoscut cei doi unioniști 
la Iași, fiecare ducând mesajul Unirii 
cu Ţara-Mamă, unul din Bucovina 
(S.P.), iar celălalt din Ardeal. 

 
Lucrul cel mai important însă, 

ni se pare faptul că marele învățat 
Sextil Pușcariu, cu o vastă cultură ro-
mânească și europeană a avut răbda-
rea, puterea, înțelegerea și responsa-
bilitatea de a se apleca asupra studie-
rii poziției neamului său între popoa-
rele lumii. De altfel, el însuși își ra-
porta demersurile la preocupările eu-
ropene și nu numai în plan profesio-
nal, ci și diplomatic și social, ceea ce 
a făcut ca activitățile întreprinse de el 
să fie realizate la superlativ. Prin ur-
mare, cunoscând bine realitățile ro-
mânești, pe care le raporta mereu la 
cele europene, Pușcariu a tras niște 
concluzii interesante, legate de parti-
cularitățile acestui neam, aflat parcă 
mereu în tranziție. Evidențiind calită-
țile și defectele acestei națiuni, pre-
cum și starea generală a țării, el va în-
cerca să mobilizeze toate forțele pozi-
tive din societatea românească spre 
unire în gând și fapte pe drumul pro-
pășirii României întregite. În dome-
niul învățământului, a creat la Cluj o 
universitate de nivel european, cu o 
bogată bază de documentare și cer-
cetare (v. articolele noastre: Rolul lui 
S. Pușcariu – primul rector al  
Universității românești clujene, în 
„Biblioteca” –București, V, 1224. nr. 
8-10, p. 58-61 și Contribuția Bibliotecii 
Academiei Române la crearea bazei 
documentare clujene, în „Biblioteca”, 
IX, 1998, nr. 2, p. 53-56). Pe cale jur-
nalistică, el scoate ziarul „Drumul 
nou” (1931) prin care dorea să contri-
buie la asanarea morală a societății și 
la promovarea unor reforme econo-
mice, culturale și sociale eficiente. Pe 
linie diplomatică, Pușcariu, reprezen-
tând România la Liga Națiunilor și 
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activând în unele organisme interna-
ționale de sub egida acesteia (Biroul 
Internațional al Muncii, Comitetul 
Internațional de Cooperare Intelec-
tuală sau în unele foruri științifice in-
ternaționale etc.) s-a străduit să-și 
aducă un aport substanțial la activi-
tatea acestora, întărind prestigiul ță-
rii sale. Iar în plan profesional, Sextil 
Pușcariu a ajuns o personalitate știin-
țifică de talie europeană. Și totuși, 
cele mai importante demersuri ale 
sale au fost cele demarate pe linie 
spiritual-religioasă, ortodoxă. Poate 
din această cauză el a rămas atâta 
timp în fruntea FOR, dacă ne gândim 
că la conducerea Universității clu-
jene a fost doar doi ani, în două re-
prize (la înființare și în perioada când 
aceasta s-a mutat la Sibiu), momente 
grele prin care trecea această institu-
ție care îi cerea ajutorul. 

Ca urmare a activităților desfă-
șurate de această organizație creștină 
în perioada 1933-1939, localitățile  
Ardealului s-au înviorat prin confe-
rințe (multe ținute de Pușcariu pe 
teme religioase), concerte religioase, 
predici și meditații, broșuri de popu-
larizare (imprimate în Tipografia 
Eparhiei, în colecția FOR), ridicări de 
biserici sau troițe și alte acte de mi-
lostenie. Toate acestea s-au realizat 
prin acțiuni bine organizate, căci 
„numai prin efort eroic și discipli-
nat (puțin obișnuite la noi pe vre-
muri de pace, observa marele învă-
țat) și renunțând la șovăiri și am-
biții vanitoase…ne vom putea ri-
dica la înălțimea înfricoșatelor 
răspunderi cerute de viitorul sta-
tului român”. 

La 9 iunie 1939, Pușcariu îl 
anunța pe secretarul general al FOR 

de retragerea sa de la conducerea 
acestei societăți (după primul ciclu 
de 5 ani) pentru a se dedica activi-
tății științifice și pentru a face loc 
tinerilor care să imprime asociației 
mai mult dinamism și să evite pri-
mejdia care amenința ortodoxia 
(ASP-Bran, 87/c). Același lucru îl 
aducea la cunoștință și arhiepiscopu-
lui și mitropolitului Nicolae Bălan, la 
București, cu ocazia unei intervenții 
în problema Fundației Gojdu 
(ASP-Bran 87/b). 

 
Congresele FOR ținute anual, 

în perioada 1934 – 1938 în toate cen-
trele eparhiale din Ardeal (Sibiu,  
Caransebeș, Arad, Oradea, Tg.  
Mureș) erau prilejuri de solidarizare 
a sufletelor ortodoxe și de luptă pen-
tru drepturile ortodoxiei în cadrul 
statului național. 

Întrucât ni se par interesante și 
actuale cuvântările cu care Sextil 
Pușcariu deschidea, ca președinte, 
lucrările adunărilor generale ale FOR 
și apoi ale celor cinci congrese, în 
continuare vom încerca o prezentare 
a acestora. 

În Cuvântarea la adunarea ge-
nerală din Cluj, din 6 noiembrie 1933 
(publicată în „Renașterea”, 26 noiem-
brie 1933), după ce atenționa, încă de 
la început, asupra marelui pericol ce 
ne amenința, bolșevismul din Răsărit, 
ca o soluție a naivilor de a ieși din 
criza cea mare în care o lume în-
treagă se zbătea, fără să găsească nici 
o ieșire, Pușcariu explica faptul că 
„fericirea nu poate fi găsită în partea 
cealaltă, în Răsărit, unde, de fapt, se 
petrecea cea mai crudă și cea mai 
inutilă tragedie: crudă pentru că uto-
piștii credeau că legile eterne ale 
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acestei lumi pot fi înlocuite cu un 
plan cincinal ce nu putea produce 
decât câteva uzine și mașini, și tra-
gică fiindcă se dobora, pentru a 
omorî capitalismul, ceea ce au creat 
generații de clăditori. S-a uitat că nu 
poți da fericire unui popor cu pro-
nunțate predispoziții spre misticism, 
distrugându-i viața de familie și pre-
fecându-i bisericile în cinemato-
grafe”. Apoi conchidea: „Și dacă în 
trecut BOR a avut ca misiune apăra-
rea națională, după Unire, biserica 
trebuie să contribuie la consolidarea 
noastră ca națiune și ea trebuie să de-
vină activă și organizată, căci tradiți-
onala toleranță ce ne caracterizează 
ca ortodocși și ca români nu are voie 
să se prefacă în indolență. A fi tole-
rant nu trebuie să fie un pretext spre 
a fi neactiv și nepăsător”. Și după ce 
sublinia că în Ardeal spiritul de cola-
borare organizată și stăruitoare s-a 
dezvoltat mai repede ca în alte părți, 
el își exprima siguranța că membrii 
FOR, pătrunși de însemnătatea acți-
unii, vor fi gata să se pună în serviciul 
Bisericii noastre, cu toată autoritatea 
și puterea de muncă, servind intere-
sele național-bisericești. 

Primul Congres FOR (28-29 
oct. 1934 – Sibiu) la care au participat, 
pe lângă cărturari, și membri ai altor 
organizații ortodoxe („Andrei Șa-
guna”, a preoțimii, „Sf. Gheorghe”, a 
tinerimii din Banat și Ardeal, misio-
nari ai „Oastei Domnului”, învățători 
și țărani din împrejurimi) a fost o so-
lidarizare a tuturor forțelor morale 
sub steagul BOR în fața perioadei tul-
buri și primejdioase de atunci, când, 
în aceste condiții, el spunea că „e de 
datoria Bisericii de a pune în mișcare 
toate resursele ei, căci ne îngrozește 

dramatismul asasinatelor satanice, 
iar înăuntrul țării, ne agită valul de 
imoralitate și provocațiuni ale altor 
culte”. Și, în aceste condiții, „e de da-
toria Bisericii de a pune în mișcare 
toate resursele ei spirituale spre a re-
vărsa peste țară darurile ei harice de 
înnoire și mântuire și de a înfrâna cu 
energie toate curentele dușmane și 
frățești”, care lovesc în unitatea noas-
tră națională și religioasă. 

Al II-lea Congres General 
anual FOR s-a ținut în oct. 1935 la 
Caransebeș, cu ocazia aniversării a 70 
de ani de la ieșirea bisericii bănățene 
de sub ierarhia sârbească. În Cuvân-
tarea (publicată în „Renașterea”, nr. 
42, 1935) cu care Pușcariu deschidea 
lucrările Congresului în calitate de 
președinte, după ce a adus un oma-
giu lui Ioan Popazu, unul din strălu-
ciții susținători ai unității naționale 
prin biserica strămoșească, a vorbit 
iar de trecutul și menirea BOR, amin-
tind că „actul de naștere al românilor, 
ca cel mai vechi popor creștin din 
sud-estul Europei, poartă pecetea or-
todoxiei și sigiliul latinității, noi fiind 
singurii ortodocși latini, fapt ce ne 
asigură un loc în mijlocul popoarelor 
de cultură slavă și de aceea cele două 
moșteniri scumpe nu avem voie să le 
lăsăm”. Și aceasta pentru că, dacă în 
domeniul economic, datorită fărâmi-
țării pământurilor prin moșteniri și 
vânzări, s-a ivit necesitatea unei co-
masări pentru o mai bună și econo-
micoasă chivernisire a proprietății 
funciare, tot așa și întregirea neamu-
lui pretinde și ea o comasare a tutu-
ror forțelor noastre naționale atât în 
plan teoretic, dar mai ales practic 
prin recunoașterea puterilor proprii, 
prin încrederea în ele, prin voința 
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colectivă și conștientă de a le între-
buința spre realizări durabile, unele 
dintre aceste forțe fiind biserica și le-
gea strămoșească, care și în continu-
are trebuie să joace un rol crescând în 
progresul românesc. Și pentru că în 
perioada aceea se vehiculau de către 
politicieni termenii de internațional 
și internaționalism, Pușcariu a discu-
tat conținutul acestor cuvinte, la 
modă: „cuvântul internațional pro-
povăduit de Liga Națiunilor, în-
seamnă colaborare între popoarele 
lumii… fiecare ca națiune închegată, 
conștientă de misiunea ei istorică și 
de aportul pe care îl poate aduce la 
progres prin specificul ei. Acest lucru 
îi asigură apreciere și respect între 
popoarele lumii”. Acest sens este 
opus însă, celui de internaționalism, 
de nivelare socială, prin alungarea lui 
Dumnezeu din biserici, cuvânt pro-
povăduit de bolșevici, împotriva că-
ruia va trebui să ne ridicăm la luptă 
sub crucea mântuirii. De aceea parti-
cipanții la Congres au votat o Moți-
une, cerând recunoașterea BOR ca 
factor de căpetenie în consolidarea 
statului nostru național și, prin ur-
mare, ea trebuie ajutată la îndeplini-
rea misiunii sale, prin: asigurarea 
unei poziții decente pentru preoți, 
corespunzătoare cu rolul lor social, 
în școli să se dea importanța cuvenită 
învățământului religios, iar Constitu-
ția să consemneze că BOR este bise-
rica statului nostru și deci, națională. 
Și pentru că politica e „rea”, ea fiind 
cea care cumpără, vinde și înstrăi-
nează și ca urmare, luptele politicie-
nilor consumă energiile, grijile mă-
runte de fiecare zi acoperă țelurile 
mari spre care trebuie să tindem, iar 
conducătorii, pentru a se menține la 

putere, fac lucrul în grabă și expedi-
tiv, Pușcariu ne atenționa că, ceea ce 
risipește politica, numai biserica mai 
poate uni, că ea nu trăiește din im-
provizații, nu se închină efemerului 
și nu cerșește voturi. 

Al III-lea Congres General al 
FOR (ținut la Arad în 25-26 oct. 1936) 
a fost deschis de același președinte, S. 
Pușcariu cu o cuvântare (publicată în 
„Renașterea”, nr. 47-48, 1936) sub ti-
tlul Înarmarea sufletească. După ce a 
adus un omagiu episcopilor Roman 
și Nicolae – ctitorii episcopiilor de 
Oradea și Cluj, marele învățat își ex-
prima îngrijorările sale pentru starea 
creată în Europa. Obsedat de primej-
dia bolșevismului ce amenința și inte-
gritatea noastră națională, el credea 
că popoarele lumii vor intra într-un 
mare război pentru a apăra patrimo-
niul sfânt al culturii întemeiate pe 
creștinism, împotriva anarhiei și că 
de la această încleștare a forțelor lu-
mii întregi împotriva steagului roșu 
nu puteam lipsi nici noi, trebuind să 
ieșim cu praporii sfințiți alături de 
steagul tricolor. Dar, pe lângă înar-
marea cu tancuri, era nevoie și de 
înarmarea sufletului, precum și de 
unirea tuturor forțelor naționale. 
Acestora trebuia să li se mai adauge, 
mai ales în cercurile de intelectuali, 
credința în noi înșine, căci lipsa de în-
credere în propriile forțe (absurdă și 
nefirească la un popor tânăr, plin de 
calități sufletești și intelectuale) duce 
la demoralizare și produce răi patri-
oți. Desigur că și autoaprecierile exa-
gerate sunt ridicole, dar patriotismul 
izvorăște tocmai din acestea: o țară 
frumoasă, cu o capitală încântătoare, 
cu poeți geniali, cu muzică și cu o 
limbă armonioasă o iubești fără 
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rezerve și ești gata să te sacrifici pen-
tru ea. Mai arată, în continuare, că 
acest patriotism poate fi dezvoltat în 
școală, familie, presă, armată, bise-
rică etc. De asemenea, Pușcariu ob-
serva că, în comparație cu vecinii 
noștri, în școala românească se pu-
nea prea mult preț pe cunoștințe și 
prea puțin pe educația patriotică; că, 
în presă, străinii care nu ne iubesc lu-
crează nestingherit la deprecierea și 
terfelirea a tot ce e românesc și la dis-
trugerea coeziunii noastre. Prin ur-
mare, spunea mai departe, „dacă  
România întregită a fost cucerită cu 
armele, ea trebuie cucerită încă o 
dată, în spirit național și în acest sens 
lucrează FOR, care, căutând să ridice 
prestigiul bisericii strămoșești, își 
aduce o contribuție la întărirea statu-
lui național român”. Și din nou a fă-
cut o incursiune în trecutul BOR, su-
bliniind faptul că „după ce Biserica 
Ortodoxă fusese alungată din Bizanț 
și din Balcani, după ce fuseseră dis-
truse bisericile rusești, BOR a rămas 
în fruntea bisericii dreptmăritoare și 
tot mai apreciată pe plan euro-
pean…” De aceea Pușcariu cheamă la 
unire pe „toți frații noștri de același 
sânge și grai și să revină la matcă, în-
dreptând astfel eroarea câtorva con-
ducători atrași de strălucirea Romei 
în clipe grele pentru neamul nostru, 
când trăiam în robie, văzând în 
Roma o mână protectoare asupra 
noastră, ce ne umplea de mari nă-
dejdi.” Și, ca mesaj, spunea mai de-
parte: „Azi, când trăim într-o țară 
mare și liberă, trebuie să se treacă 
peste cele câteva chestiuni de dogmă 
măruntă ce n-ar trebui să altereze le-
găturile de sânge și tradiție între frați 
și să se concentreze prin unire toate 

energiile naționale pentru înălțarea 
neamului prin muncă disciplinată și 
convergentă, pe temelie morală”. 

De altfel, toți oamenii respon-
sabili ai neamului, în perioadele difi-
cile prin care am trecut, au cerut 
acestui popor UNIRE, ca strigăt care 
reflecta starea de spirit a obștei. În fi-
nal, marele cărturar ne atenționa că 
„Vremurile ce ne așteaptă cer de la 
noi toți românii acestei țări o abso-
lută unitate de vederi și de senti-
mente în spirit tradițional românesc 
în jurul bisericii strămoșești, care să 
fie mare, tare și activă”. 

La 6 noiembrie. 1937, Sextil 
Pușcariu deschidea, la Oradea, al 
IV-lea Congres FOR, cu o cuvân-
tare (publicată în „Renașterea”, nr. 
48, 1937) sub titlul Brâul crucii orto-
doxe. După ce subliniază, în prima 
parte, faptul că activitatea FOR vi-
zează primenirea concepțiilor poli-
tice și sociale în fața pericolului bol-
șevic și a tendințelor de subjugare 
prin forța banului, el făcea, în conti-
nuare, câteva observații legate de 
evoluția poporului nostru, care la în-
ceput a avut o viață patriarhală, tre-
când apoi la o viață complicată de 
stat și încercând mereu reforme soci-
ale, neexperimentate îndeajuns. Cu 
experiență în domeniul diplomației 
(ca delegat al României la Liga Nați-
unilor), marele învățat încerca să lă-
murească unele probleme: Pentru cei 
ce credeau că ideea națională era pe-
rimată, idealul nostru fiind atins prin 
Marea Unire (1918), el a reluat ideea 
că abia de acum România trebuie cu-
cerită, prin ridicarea poporului aces-
teia pe culmile la care a aspirat atâta 
vreme; Celor ce fluturau ideea cola-
borării dezinteresate între popoarele 
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lumii, atrăgându-le în angrenajul in-
ternațional, S. Pușcariu – exemplu de 
cooperare internațională în plan ști-
ințific și diplomatic – atenționa că 
„mai întâi trebuie să ne îndeplinim mi-
siunea istorică față de acest pământ și 
acest popor”, iar în locul abolirii gra-
nițelor, el propunea „refuzul hotărât 
de a se face altă politică decât cea dic-
tată de interesele neamului,…”. După 
el, „a trecut vremea când prețuirea 
popoarelor se făcea după atestate de 
bună purtare, eliberate de marile pu-
teri (acum întorcându-se acele vre-
muri), azi fiind respectat cel ce știe 
să-și impună voința și de aceea BOR 
trebuie să fie vie, activă și militantă, 
așa cum o cer interesele superioare de 
stat”. Apoi, argumentează dreptul 
acesteia de a se impune în viața spiri-
tuală a României prin numărul mare 
de ortodocși, prin sacrificiile rezul-
tate din donația averilor mănăstirești 
către stat la mijlocul secolului al 
XVIII-lea și prin jertfa celor 800.000 
de credincioși morți pentru întregi-
rea neamului. 

La 26 noiembrie 1938, la Tg. 
Mureș, Pușcariu deschidea al V-lea 
Congres FOR cu o cuvântare publi-
cată sub titlul Veac nou (în „Renaște-
rea”, nr. 48 din 1938). După ce a tre-
cut în evidență evenimentele petre-
cute în ultimul an, s-a oprit la regre-
tata moarte a lui Octavian Goga – 
creatorul Ministerului Cultelor și Ar-
telor – care „ca om politic, fiul de 
preot, n-a uitat niciodată că nimic 
trainic nu poate fi clădit în țara 
aceasta decât dacă e pus în conso-
nanță cu conformația sufletească pe 
care a dat-o neamului nostru biserica 
lui strămoșească”. Apoi, făcând o 
analiză a moștenirii lăsate de veacul 

trecut, clădit pe rațiune și fraterni-
tate (lozincile revoluției franceze), 
Pușcariu constata că „veacul egalită-
ții” a lăsat lumii: munca exploatată de 
capital, țările agrare trăind după cele 
industriale, civilizația europeană hu-
zurind din vlaga stoarsă coloniilor, 
vot egal pentru statele mici ca și pen-
tru cele mari la Liga Națiunilor, dar 
verdictul dându-l marile puteri. Și, 
discutând conceptele vehiculate 
atunci, el preciza: a) Cu privire la 
egalitate, nu poți pune pe picior de 
egalitate geniul cu cretinul, pe munci-
tor și leneș, pe cel cu comportament 
moral cu criminalul, acest lucru în-
semnând nimicirea valorilor sociale și 
a le lăsa pradă capriciilor; b) Referitor 
la dreptatea socială, izvorâtă din 
reacția împotriva exploatării nemi-
loase din veacul trecut, el spunea că 
la aceasta nu se poate ajunge prin 
utopia libertății, ci, cum ne-a indicat 
Mântuitorul, prin iubire pentru 
aproapele, că numai aceasta poate 
îmblânzi raporturile create de fireasca 
dobândire a puterii prin muncă, vred-
nicie și talent, că numai coborârea 
plină de dragoste a bogatului în co-
liba săracului și a celui sănătos la pa-
tul bolnavului și că, prin urmare nu-
mai raportul omului cu puterea di-
vină diriguiește ținuta acestuia față 
de semenii săi pe acest pământ; c) 
Privitor la libertatea propovăduită 
în aceeași perioadă, Pușcariu observa 
că aceasta a făcut să înflorească indi-
vidualismul exagerat și credea că vea-
cul nou, al XX-lea, cere sacrificarea 
ierarhiei și autorității prin strângerea 
rândurilor celor cu țel comun. Gân-
dindu-se la ceea ce a însemnat veacul 
trecut pentru România, marele învă-
țat constata că acesta a constituit 
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epoca încadrării ei în civilizația euro-
peană (fără a avea însă siguranță pe 
noi), lucru ce s-a putut realiza rapid 
datorită marii puteri de adaptare a 
românilor, pe un fond latin, la civili-
zația apuseană. Dar, față de aceasta, 
noi mai avem și o cultură străveche, 
moștenită de la dacii băștinași care 
credeau într-un singur Dumnezeu și 
în viața de apoi. Prin urmare, când 
creștinismul cu elementele orientale 
a pătruns la noi, aici a găsit un teren 
pregătit, sufletul localnicilor primind 
și alte calități ca fantezia, simțul ar-
moniei, bucuria de oaspeți, spiritul 
de orientare. Apoi, nu trebuie uitat 
că Bizanțul, de care am fost legați 
prin ortodoxie, a fost cel mai impor-
tant centru cultural, de aici pornind 
făclia Renașterii în Apus. Și, revenind 
la egalitate, Pușcariu sublinia că 
veacul nou, al XX-lea, nu mai e veacul 
egalizării forțate, ci veacul diferenție-
rii, căci „Valoarea noastră în ochii 
străinătății nu e dată de bunurile 
noastre comune, ci de ceea ce ne dife-
rențiază de alt popor, de aportul de 
originalitate cu care intrăm în concer-
tul popoarelor civilizate; căci străi-
nul nu va fi entuziasmat de con-
fortul și luxul de la oraș, ci de sa-
tele noastre, unde, prin puritatea 
moralei creștine, va găsi o co-
moară de omenie, inteligență, 
simț pentru frumos și armonie – 
calitățile etniei noastre”. Deci, el 
avea încredere în resursele umane 
sănătoase ale acestui neam. Venind 
vorba de încredere, filologul ne in-
formează că acest cuvânt e un derivat 
de la verbul a crede, încrederea fiind 
un aspect al credinței, despre care 
Mântuitorul a spus că poate muta 
munții din loc. În final, președintele 

FOR îi chema din nou…pe toți fiii 
neamului să revină în jurul bisericii 
strămoșești, vegheată de tradiția 
Domnilor Ţărilor Române. 

* 
Interesante ar fi și cele nouă 

conferințe pe teme religioase, des-
pre importanța ortodoxiei în dezvol-
tarea culturii române, ținute în ca-
drul FOR, în perioada 1933-1934, prin 
care S. Pușcariu făcea o adevărată 
operă de repunere a BOR în dreptu-
rile ce i se cuveneau: Modesta și trai-
nică operă istorică a ortodoxiei româ-
nești (rostită la ședința de constituire 
a FOR-Cluj și publicată în „Calenda-
rul” de București din 18 mai 1933),  
Misiunea istorică a ortodoxiei (ținută 
la Prefectura Cluj în 14 mai 1933, pu-
blicată sub formă de broșură), Orto-
doxismul și cultura românească (ți-
nută la Sala Dales și la Radio-Bucu-
rești în 18 mai 1933 (v. mss 24 din Ar-
hiva SP din biblioteca Institutului „S. 
Pușcariu” din Cluj), Ortodoxia și cul-
tura românească (ținută la Oradea în 
24 februarie, 1934), Latinitate și orto-
doxie (?) și Problemele ortodoxiei din 
Ardeal (interviu dat ca președinte al 
FOR unui ziarist de la „Adevărul” de 
București, 18 dec. 1934). 

În cele ce urmează, ne vom 
opri asupra articolului Românism și 
ortodoxie (publicat în „Renașterea”, 
XI, nr. 17, 1933) care va declanșa o po-
lemică religioasă cu privire la ortodo-
xism și catolicism. Abordând trecu-
tul religios al românilor, Pușcariu su-
blinia legăturile străvechi, dar necon-
semnate nicăieri, dintre românism și 
ortodoxism. Venind, apoi, cu expli-
cații, el arăta că, după stingerea vieții 
romane pe teritoriul daco-român, 
s-au păstrat, odată cu limba, și 
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calitățile românilor în mijlocul nea-
murilor străine și că în cursul vremu-
rilor zbuciumate de războaie, ei s-au 
sprijinit mereu pe biserica strămo-
șească, pe bisericuțele de lemn care 
păstrau puritatea și poezia cultului 
întâilor creștini, la altar slujind ță-
rani, mai apropiați de sufletul turmei 
păstorite. Acești părinți coordonau și 
dreptatea lumească, ei fiind conside-
rați adevărați conducători ai obștei, 
la care mulțimea găsea sfatul unei 
bogate experiențe și reconfortarea 
bazată pe credință. Aceștia erau mai 
apropiați și mai accesibili strămoșilor 
noștri aflați sub dominații străine. 
Astfel, prin practicarea cultului orto-
dox, românii și-au păstrat ființa et-
nică și românitatea s-a extins din 
Munții Pindului până în Carpații 
Nordici, nu prin violența cuceririlor 
războinice, ci prin puritatea virtuților 
celor care vorbeau românește, prin 
frumusețea fizică, agerimea intelec-
tului și noblețea sufletească a aces-
tora. După întemeierea principatelor 
române, la curțile întâilor voivozi au 
apărut două influențe: una catolică 
(de la Carol cel Mare) și cealaltă răsă-
riteană ortodoxă (de la Constantino-
pol). Unii, chiar dintre ortodocși, ob-
serva Pușcariu, credeau că ar fi fost o 
fericire dacă din concurența celor 
două culte ar fi învins catolicismul și 
nu ortodoxismul care ne-a legat de 
Orient și ne-a lăsat mult în urma al-
tor popoare. După opinia acestuia, 
catolicismul ar fi fost o primejdie, pe 
când ortodoxismul din Transilvania 
ne-a scutit de deznaționalizare, izo-
lându-ne în mijlocul altor neamuri și 
menținând legăturile cu celelalte 
principate. E adevărat că civilizația 
apuseană ar fi ajuns mai devreme la 

noi, dar, mai probabil am fi ajuns 
niște imitatori ai culturii apusene, 
căci din cauza greutăților materiale și 
a condiției națiunii române din Tran-
silvania într-o anumită perioadă, nu 
ne-am fi putut ridica la înălțimea 
modelelor apusene. E de recunoscut 
că prin catolicism, sașii au ridicat la 
Brașov, Sibiu și Cluj câteva biserici de 
piatră, respectabile monumente de 
arhitectură, dar în România, spunea 
el în continuare, există minunatele 
biserici ale lui Ștefan cel Mare și Pe-
tru Rareș, cu picturi de o rară frumu-
sețe, precum și bisericuțele de lemn 
din nordul Ardealului, originale în 
concepție, nobile în linii, ale căror 
planuri au fost născocite de simpli 
meșteri de la țară. Acestea i se păreau 
mai interesante decât imitațiile după 
modelele străine, de piatră, și le-a 
apărat (v. Biserici maramureșene în 
ruină, în „Drumul nou”, I, 1931, nr 37, 
din 25 iun.). Apoi, recunoștea că și 
cultura orientală, legată de biserica 
ortodoxă este, la noi, împrumutată. 
Dar, să nu uităm că după cucerirea 
Constantinopolului și a Peninsulei 
Balcanice de către turci, Ţările Ro-
mâne și Domnii acestora au devenit 
protectorii Bisericii Răsăritene și au 
sprijinit-o. În concluzie, marele căr-
turar constata că în componenta cul-
turală românească intră fantezia exu-
berantă a Orientului unită cu simțul 
de armonie și echilibru al rasei latine, 
care au produs la noi acele manifes-
tări culturale și artistice care adesea 
au întrecut modelele lor bizantine. 
Așa, în veacul al XVIII-lea, reinte-
grându-ne în familia popoarelor ro-
manice, noi am venit cu o notă de 
originalitate și cu un aport prețios la 
cultura universală. 
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Pentru că în perioada premer-
gătoare celui de-al doilea război 
mondial, românii trăiau într-o epocă 
de desfrâu moral, Pușcariu chema  
Biserica să dea izvorul idealului zilei 
de mâine și încerca prin FOR să 
unească pe cei dezbinați de cointere-
sările politice de partid. 

De asemenea, pare actuală și 
radiografia pe care a realizat-o preșe-
dintele FOR societății timpului său, 
precum și pozițiile și soluțiile date de 
marele învățat în rezolvarea proble-
melor, în cuvântarea sa ocazionată 
de sărbătorirea celor 80 de ani ai 
Episcopului Nicolae Ivan și publicată 
sub titlul Rostul bisericii noastre (în 
„Renașterea”, nr 21, 1935). Pentru a 
recunoaște importanța și rostul bise-
ricii noastre ortodoxe, ca scut al fiin-
ței noastre etnice și îndrumătoare a 
culturii românești, el amintea necesi-
tatea de a privi în trecut, de a analiza 
și înțelege prezentul pentru a ne pu-
tea orienta în viitor. Și în continuare 
constata: „greutățile de tot soiul, în 
care ne zbatem de atâția ani, cu criză 
economică prelungită și cu criză mo-
rală de proporții tot mai mari” pe 
care el le vedea ca fenomene firești în 
epoca de tranziție de la ideologia 
veacului al XIX-lea la cea din secolul 
XX și credea că „generațiile perimate 
ale vremurilor trecute trebuie să ce-
deze conducerile reprezentanților ti-
nerei generații, mai pregătită pentru 
schimbări radicale”, idee reluată și 
mai târziu în articolul Problemele ti-
neretului universitar (publicat în „Re-
nașterea”, nr. 16 din 1937). Aici, sim-
țind nevoia tineretului de spirituali-
zare, de unde și necesitatea urmăririi 
lui cu dragoste și sfaturi în dezvolta-
rea sa, marele dascăl, intuind și 

potențele acestuia de implicare res-
ponsabilă în viața economică, spiri-
tuală și socială, condamna încăpă-
țânarea celor ce continuă să stea 
înfipți cu toate convingerile lor 
perimate și să împiedice promo-
varea tinerilor în viața publică. Pe 
aceeași linie se înscrie și retragerea 
lui de la conducerea FOR (așa cum 
am arătat mai sus, sau în lucrarea 
noastră, Sextil Pușcariu (1877-1948): 
Biobibliografie, ed. a 2-a, Clusium, p. 
LXXVIII). Prin urmare, spunea pre-
ședintele FOR „vremurile sunt nor-
male, numai că noi nu avem puterea 
de a le înțelege și de a ne adapta la 
prefacerile radicale și aceasta pentru 
că unii mai oftează după fericirea 
vremurilor apuse – lucru greșit, ca 
dovadă că principiile călăuzitoare, fi-
ind perimate, au căzut”. 

Apoi, el constata că vremurile 
care au urmat au fost prospere, dar 
nefericite pentru că oamenii, cu ochii 
îndreptați asupra realității imediate, 
se străduiesc mereu a-și înmulți cu-
noștințele despre legile care stăpâ-
nesc lumea înconjurătoare. Acest ra-
ționalism și deducțiile logice din știin-
țele exacte au dus la invenții care l-au 
făcut pe individ biruitor până și asu-
pra spațiului și timpului. Așa, popoa-
rele au înaintat în prosperitatea ma-
terial, care nu înseamnă însă ferici-
rea, pentru că averea produce o 
goană nebună după afaceri; confortul 
râvnit de toată lumea duce la desfrâu; 
conflictele de interese generează răz-
boaie; omul, care se credea stăpân al 
mașinilor născocite de el a devenit 
sclavul lor, ducând la lipsa de lucru 
și, pe măsură ce se goleau uzinele, au 
început să se umple bisericile. 
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De asemenea, Pușcariu ob-
serva că dacă în trecut am luptat pen-
tru apărarea gliei străbune și a națiu-
nii noastre, cu aceeași mentalitate 
am intrat și în secolul XX (dar și în 
veacul următor, spunem noi), căci 
„am fost imitatorii servili ai clișeelor 
aduse din vestul Europei și am înte-
meiat un stat pe un liberalism cu o de-
mocrație exagerată ce a ridicat la pos-
turi de conducere, elemente îndoiel-
nice, profitori abili ai vremurilor tul-
buri”. El observa și o emancipare, în 
ultimul timp, a românilor de sub 
prestigiul exagerat al civilizației apu-
sene, conștientizând tot mai mult va-
loarea culturii autohtone, rezultată 
din suprapunerea dintre românism 
și legea strămoșească. Această lege 
împreună cu limba sunt elemente 
distinctive față de oricare alt neam, 
ca distincție exterioară, dar care 
atinge și structura sufletească a ro-
mânului. Și explica mai departe: 
după cum limba noastră se deose-
bește de a vecinilor nu numai prin 
cuvinte, ci și prin îmbinarea lor în 
construcții și expresii proprii, în care 
se reflectă sufletul nostru, cu însuși-
rile noastre de rasă, tot așa biserica 
noastră, ortodoxă, se deosebește de 
alte culte nu numai prin portul preo-
ților sau că ritul e altul decât al lor, ci 
și pentru că duhul ce-l stăpânește e 
altul decât în celelalte biserici, cu nu-
anțe ce nu pot fi șterse din sufletul 
nostru, noi dezvoltându-ne, în 
strânsă legătură cu Biserica  
Ortodoxă, un anume caracter. Așa, 
etnicul nostru de esență latină, iden-
tificat cu ortodoxia au dat românis-
mului o notă prețioasă și originală cu 
care ne putem prezenta în modul cel 
mai avantajos în marea concurență a 

culturilor naționale. Și cum la baza 
luptei pentru o tot mai mare afirmare 
națională ar trebui să stea o concep-
ție morală, cu aceleași idealuri ale în-
tregii națiuni, conștiente de misiu-
nea ei, conducătorii acesteia e nece-
sar să fie pildă de curăție sufletească. 
Ori ridicarea morală nu o poate face 
decât Biserica și de aceea ea trebuie 
sprijinită în ridicarea prestigiului de 
care are nevoie pentru a-și exercita 
misiunea, rostul ei în viața comuni-
tară. 

În concluzie, am putea spune 
că, pe lângă faptul că practica spiritu-
ală ortodoxă a lui Sextil Pușcariu a 
fost o opțiune personală, izvorâtă din 
tradiția unei familii de preoți, care a 
dat mari cărturari acestei biserici, el 
nu s-a manifestat izolat, rupt de rea-
litățile care-l înconjurau. 

Cu o vastă cultură românească 
și europeană, marele învățat a avut 
răbdarea, puterea, înțelegerea și res-
ponsabilitatea de a se apleca asupra 
studierii poziției neamului său între 
popoarele lumii. Evidențiind calită-
țile și defectele acestei națiuni, pre-
cum și starea generală a țării rapor-
tată la cea a Europei, Pușcariu va în-
cerca să mobilizeze toate forțele po-
zitive din societatea românească spre 
unire în gând și fapte, pe drumul pro-
pășirii României întregite, cele mai 
eficiente acțiuni părându-i-se acelea 
desfășurate pe linie spirituală, orto-
doxă. 

În materialele prezentate,  
Pușcariu a făcut dese incursiuni în 
trecutul religios al românilor, stabi-
lind locul pe care l-a ocupat Biserica 
Ortodoxă în viața lor, rolul pe care 
aceasta trebuie să-l joace și în conti-
nuare ca element care asigură 
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originalitatea acestui singur popor 
latin ortodox între națiunile lumii, pe 
linia asanării morale a unei societăți 
decăzute, a promovării responsabili-
tății în aplicarea unor reforme reale 
în toate domeniile, pentru o tot mai 
mare afirmare a României în plan in-
ternațional. 

Dar, Pușcariu nu numai că cere 
Bisericii Ortodoxe o implicare mai 
mare în viața socială și publică, ci 
vine și cu materiale de popularizare a 
meritelor ei și a slujitorilor săi, care 
să-i sporească prestigiul, după cum 
va mobiliza și organiza, la inițiativa 
Episcopului Nicolae Ivan, o mare 
forță socială, de prestigiu, cea a inte-
lectualilor mireni aleși în FOR – ca 
societate creștină a mirenilor, menită 
să sprijine biserica strămoșească în 
implicarea sa în viața socială. Fără a fi 
înregimentat în vreun partid politic, 
Pușcariu a imprimat acestei organi-
zații creștine și o notă politică ce a vi-
zat interesele majore ale țării sale. 

Am încheia, prezentând un 
fragment din Cuvântarea Episcopu-
lui Nicolae Colan la sărbătorirea pro-
fesorului Sextil Pușcariu (publicată în 
„Renașterea”, nr. 4 din 1937). 

Urmărind și prezentând evolu-
ția spirituală și științifică a lui Sextil 
Pușcariu, Nicolae Colan conchidea: 
„Vlăstar al unei familii preoțești care 
a dat neamului o întreagă oaste de 
cărturari distinși pe toate tărâmele 
vieții publice, Sextil Pușcariu a moș-
tenit o zestre sufletească pe care 
Domnia Sa, cu darurile bogate cu 
care l-a înzestrat Părintele Ceresc, a 
știut-o spori în chip impresionant și 
a știut-o pune, jertfelnic în slujba 
neamului. Sensibilitatea poetică și 
luciditatea judecății au făcut din 

Domnia Sa un excelent critic al isto-
riei literare. Dragostea și simțul pen-
tru limbă, îngemănate cu o rară pasi-
une pentru cercetarea științifică au 
făcut din Domnia Sa un filolog roma-
nist de reputație europeană; bunul 
simț și înțelegerea situațiilor, dublată 
de temeinicia pregătirii științifice au 
făcut din Domnia Sa un eminent or-
ganizator; iubirea de neam, care i-a 
călăuzit viața a zidit în el un îndru-
mător de rasă; în fruntea FOR, el con-
duce această obște misionară cu înțe-
lepciune, cu iubire, cu devotament. 
Iată cununa de însușiri care i-a dat 
putința atâtor înfăptuiri strălucite, 
menite să-i înalțe prestigiul în țara 
întregită și peste hotarele ei”. 

 
* * * 

 
ELISABETA (DOBOZI) FAICIUC 

 
Născută în localitatea Dragomi-

rești, la data de 16 octombrie 1944, ca 
primul copil (din cei patru) al familiei 
Dobozi Ioan (tâmplar) și Axenia (cas-
nică). 

Studii: primare și gimnaziale în 
comuna natală (absolvite în 1958), li-
ceale la Școala Medie, secția umanistă 
din orașul Vișeu de Sus (absolvite în 
1962) și universitare: Facultatea de  
Filologie, secția Română a Institutului 
Pedagogic de 3 ani – din Cluj (absolvită 
în 1966), continuate (la fără frecvență) 
la Facultatea de Filologie, secția  
Română a Universității „Babeș-Bolyai” 
din Cluj (absolvită în 1970), încheiate 
cu lucrarea de licență Toponimia loca-
lității Dragomirești (susținută în 1971). 

Activitatea: După absolvirea 
studiilor liceale, a funcționat ca peda-
gogă timp de un an la Liceul din Borșa 
(Maramureș) pentru a-și asigura 
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condiții materiale pentru perioada stu-
denției. 

După absolvirea studiilor uni-
versitare, a fost repartizată la Școala 
Generală din Dragomirești (1966), ca 
profesoară de limba și literatura ro-
mână. Prin căsătorie, a fost transferată, 
în 1968, la Școala Generală nr. 3 din 
orașul Vișeu de Sus, unde, în 1969, a 
obținut gradul didactic definitiv. Dato-
rită transferului soțului (Faiciuc Ioan) 
din învățământ (de la Liceul din Vișeul 
de Sus) în cercetare (la Institutul de 
Lingvistică și Istorie Literară al  
Academiei Române, Filiala Cluj), a re-
nunțat la titularizarea (în învățământ) 
și a activat ca profesor suplinitor la di-
verse școli din județul Cluj (Someșul 
Rece, Cara, Luna de Sus și Cluj), iar în 
urma unui concurs din august 1974 (și 
până în 2010) a funcționat ca bibliote-
cară (cu studii superioare I A), strădu-
indu-se să răspundă necesităților de 
documentare pentru cercetările și stu-
diile desfășurate la Institutul „Sextil 
Pușcariu” al Academiei Române,  
Filiala Cluj. Găsind în biblioteca insti-
tutului fonduri documentare patrimo-
niale deosebit de valoroase și profitând 
de mediul prielnic în care lucra (în cer-
cetare), a încercat să le valorifice, pro-
movându-le atât în interesul cercetării 
de specialitate, cât și pentru alinarea 
sufletului său, înstrăinat de comunita-
tea și familia care a format-o și față de 
care avea o datorie. 

Revenită mereu acasă în vacanțe 
și concedii, trăind și observând marile 
transformări petrecute aici și nu nu-
mai, pe care le privea atât din interior 
(ca practicant), cât și ca observator din 
exterior, le-a comparat cu ceea ce se 
petrecea în zonă, dar și în afara ei. Prin 
trăiri, prin cercetări aprofundate de te-
ren și arhive, precum și ale unor docu-
mente publicate, a încercat să 

consemneze starea patrimoniului po-
pular, material și cultural local de la 
mijlocul secolului al XX-lea, transfor-
mările și cauzele lor până în etapa ac-
tuală, precum și unele previziuni pri-
vind viitorul manifestărilor culturale 
locale. Din aceste preocupări au rezul-
tat cele trei cărți dedicate mireștenilor 
(supranumele colectiv al locuitorilor 
din Dragomirești) și monografia 
Strâmturei, precum și un număr de 
studii și articole privitoare la viață co-
munitară, cultural-tradițională, în 
oglindă cu cea actuală (v. Lista de lu-
crări din Anexă). Pe aceeași linie s-ar 
înscrie și participarea la Simpozionul 
Internațional Identitatea limbii și lite-
raturii române în perspectiva globaliză-
rii, organizat la Iași de Institutul de Fi-
lologie Română „Al. Philippide” al Aca-
demiei Române – Filiala Iași, în 17-18 
mai 2002, cu comunicarea Probleme 
actuale ale abordării patrimoniului ru-
ral (v. Lista de lucrări din Anexă), pre-
cum și la sesiunile de comunicări, or-
ganizate de Muzeul Maramureșului 
din Sighetul Marmației, cu ocazia săr-
bătorilor de iarnă, sau de centrele de 
cercetări ale Academiei Române din 
Dragomirești și Săliștea de Sus (MM). 

Pe linie de serviciu, a participat 
la o sesiune aniversară a Bibliotecii 
Academiei Române, din 1998, cu o co-
municare, precum și la alte sesiuni or-
ganizate de Institutul de Lingvistică 
din Cluj, de Biblioteca Universitară din 
Cluj sau de Biblioteca Academiei Ro-
mâne – Filiala Cluj De asemenea, a pre-
zentat comunicări privitoare la istoria 
cărții, a bibliotecii, legate de Bibliogra-
fia românească retrospectivă, la  
Brașov, Iași, Sibiu și Alba-Iulia, în ca-
drul sesiunilor organizate de Societa-
tea de Științe Filologice, începând cu 
anul 1990. Alte materiale publicate vi-
zează cercetarea arhivistică sau istoria 



56 • Eseuri 

lingvisticii românești (v. prezentările 
ori activitatea științifică a unor insti-
tute de specialitate sau bibliografiile 
individuale ale unor personalități). 

 
* 

 
Din LISTA DE LUCRĂRI publi-

cate, menționăm: 
 
CĂRŢI: 
 
1. Sextil Pușcariu: bio-bibliografie, 

Cluj-Napoca, Muzeul Limbii  
Române, 1998, 388 p; ed. a doua, 
2000, 296 p. + iconografie 372 p. 

2. Dragomirești-străveche vatră mara-
mureșeană, Cluj-Napoca, Dragoș-
Vodă, 1998, 416 p. (cu rezumat în 
franceză). 

3. Dragomirești – cântarea morților: 
culegere de folclor funebru, 
Cluj-Napoca, Todesco, 2001, LXVIII 
+ 530 p. 

4. Dragomirești între tradiție și moder-
nism, Cluj-Napoca, Limes, 2008, 
858 p. (cu. rezumate în franceză și 
engleză). 

5. Dicționar de calendare și almana-
huri românești (DCAR), partea I 
(completări la perioada de dinainte 
de 1918), Cluj-Napoca, Presa  
Universitară Clujeană, 2011, 336 p. 

6. Strâmtura Maramureșului: carte de 
identitate, Cluj-Napoca, Carolina, 
2015, 528 p. (cu rezumat în engleză). 

7. Studii de onomastică, vol. I-V: indice 
bibliographic, Cluj-Napoca, 1990, 
544 p. 

8. Cuhea în istoria și cultura  
Maramureșului (în colaborare cu 
Ion Ţelman și Ioana Mariș- 
Dăncuș), Sighetul Marmației, 2005, 
p. 299-365). 

9. Activitatea științifică a Universității 
din Cluj-Napoca: 1974-1978, fasc.  
Filologie, (colaborare) p. 253-354. 

10. Activitatea științifică a corpului di-
dactic și a cercetătorilor, fasc. Filolo-
gie, Cluj-Napoca, 1988 (colaborare) 
p. 253-354 

11. Dicționar de calendare și almana-
huri românești: 19l9-1950 (în lucru). 

 
 
STUDII ȘI ARTICOLE 

 
a) în volume: 

 
1. Memorandistul Emil Bran în slujba 

propășirii Maramureșului, în Mara-
mureș-vatră de istorie milenară, vol. 
III, 1997, Cluj-Napoca, Dragoș-
Vodă, p. 229-236. 

2. Vechimea și istoricul localităților 
maramureșene, oglindite în toponi-
mia și antroponimia lor, în Mara-
mureș-vatră de istorie milenară, vol. 
III, 1997, Cluj-Napoca, Dragoș-
Vodă. 

3. Probleme actuale ale abordării patri-
moniului rural, în vol. Identitatea 
limbii și literaturii române în per-
spectiva globalizării, Iași, Trinitas, 
2002, p. 269-279. 

4. Maramureșul văzut de călători stră-
ini, în Maramureș-vatră de istorie 
milenară, vol. V, 2004, Cluj-Napoca, 
2004, p. 245-256. 

5. Monografiile sătești – cărți de iden-
titate ale unor comunități, în con-
textual integrării europene a  
României, în Acta Musei Maramo-
rosiensis, vol II, 2004, Sighetul Mar-
mației, p. 355-362. 

6. Cultura populară locală: raportul 
dintre tradiție și modernitate, în 
Cultură și civilizație românească în 
Maramureș, vol. 6, Cluj-Napoca,  
Risoprint”, 2016, p. 207-214. 
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7. Forme de socializare în comunitățile 
maramureșene de pe cursul superior 
al Văii Izei, în Cultură și civilizație 
românească în Maramureș, vol. 7, 
Cluj-Napoca, Risoprint, 2017, p. 
205-209. 

8. Probleme ale învățământului preu-
niversitar în perioada interbelică, în 
Cultură și civilizație românească în 
Maramureș, vol. 8, Cluj-Napoca,  
Risoprint, 2018, p. 114-120. 

9. Rolul Despărțământului „Vișeu-Iza” 
al ASTREI în pregătirea maramure-
șenilor pentru Marea Unire a tutu-
ror românilor de la 1 Decembrie 1918, 
în vol. Veghetori la obârșii, Drago-
mirești, 2018, p. 44-47. 

10. Participarea mireștenilor la Primul 
Război Mondial, în Contribuții ma-
ramureșene la înfăptuirea Marii 
Uniri, Cluj-Napoca, Limes, 2019, p. 
139-149. 

11. Participarea mireștenilor la înfăptu-
irea Marii Uniri a Maramureșului și 
respectiv a Transilvaniei cu  
România, în Contribuții maramure-
șene la înfăptuirea Marii Uniri, 
Cluj-Napoca, Limes, 2019, p. 60-65. 

12. Rolul intelectualilor români în peri-
oada interbelică: FOR (sub tipar) 

 
b) în periodice: 
 
13. Indicii periodicelor de lingvistică, în 

„Biblioteca și învățământul”, Cluj, 
BCU, vol. IV, 1979, p. 99-122. 

14. Fondul de manuscrise, fondul de 
carte veche românească și fondul de 
documente, existente în Biblioteca 
Institutului de Lingvistică și Istorie 
Literară din Cluj-Napoca, în „Biblio-
teca și învățământul”, V, 1981, p. 
201-214, VI, 1982, p. 146-177. 

15. Materialul onomastic existent în Ar-
hiva Sextil Pușcariu, în „Studii și 

cercetări de onomastică”, Craiova, 
II, 1986, nr. 2, p. 271-296. 

16. Toponimia comunei Dragomirești, 
în „Studii de onomastică”, IV, 1987, 
p. 300-322. 

17. Bibliografia calendarelor și almana-
hurilor românești, în „Buletinul So-
cietății de Științe Filologice”, 1990, 
p. 40-47. 

18. Contribuții la Bibliografia româ-
nească modernă: (1831-1918), în 
„Cercetări de lingvistică”, XXXV, 
1990, nr. 2, p. 167-170. 

19. Biblioteca în preocupările lui Sextil 
Pușcariu, în „Biblioteca și cerceta-
rea”, XIV, 1990, p. 140-155. 

20. Biblioteca Institutului de Lingvis-
tică și Istorie Literară-Cluj la 70 de 
ani, I, II, în „Biblioteca”, București, I, 
1990, nr. 2-3, p. 44-46 și în nr. 4-5, p. 
40-42. 

21. Calendarele românești în bibliotecile 
transilvănene, în „Biblioteca și cer-
cetarea”, Cluj, XVII, 1993, p. 163-169. 

 
22. Bibliotecile și valorificarea tezauru-

lui scris al poporului roman, în „Bi-
blioteca și cercetarea”, XVIII, 1994, 
p. 107-110. 

23. Rolul lui Sextil Pușcariu – primul 
rector al Universității clujene în re-
organizarea activității științifice în 
capitala Transilvaniei, în „Biblio-
teca”, București, V, 1994, nr. 8-10, p. 
58-61 

24. Muzeul Limbii Române – centru na-
țional de informare și documentare 
în profil filologic, în „Limba ro-
mână”, Chișinău, V, 1995, nr. 5, p. 
23-25. 

25. Valoarea documentară a Arhivei 
Sextil Pușcariu, în „Biblioteca”,  
București, VII, 1996, nr 9, p. 
247-249. 

26. Contribuția Bibliotecii Academiei 
Române la crearea bazei 
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documentare a centrului universitar 
din Cluj (în perioada interbelică), în 
„Biblioteca”, IX, 1998, nr. 2, p. 53-56. 

27. Valorificarea materialului lexical 
din fondurile patrimoniale ale Muze-
ului Limbii Române în elaborarea 
Dicționarului limbii române 
(DLR), în „Biblioteca și cercetarea”, 
XXI, 1998, p. 116-119. 

28. Biblioteca Muzeului Limbii Române 
și a Institutului de Lingvistică și Is-
torie Literară din Cluj, în „Dacoro-
mania”, serie nouă, vol. V-VI, 
2000-2001, p. 135-149. 

 
 
Bibliografii individuale  
(în profil filologic): 
 
29. Dimitrie Macrea, în „Cercetări de 

lingvistică”, XXII, 1977, nr. 2, p. 
135-141. 

30. Theodor Capidan, în „Cercetări de 
lingvistică”, XXIV, 1979, nr. 2, p. 
116-121  

31. Al. Procopovici, în „Cercetări de lin-
gvistică”, XXX, 1985, nr. 1 p. 14-20. 

32. G. Giuglea (completări), în „Cerce-
tări de lingvistică”, XXX, 1985, nr. 1, 
p. 7-9. 

33. Ion Pătruț (completări), în „Cerce-
tări de lingvistică”, XXXVIII, 1993, p. 
6-9. 

34. Romulus Todoran, în „Cercetări de 
lingvistică”, XXXVIII, 1993, p. 14-22. 

 

Din referințe: 
Roman, Ion, Mărturii: monografia co-

munei Dragomirești, în „Pentru so-
cialism”, 1988/22 decembrie, p. 2. 

Bocu, Mihaela, Sărbătoare pe Valea 
Izei: Cartea, o Liturghie a muncii, în 
„Adevărul de Cluj”, 1998/19 august, 
p. 5. 

Cozmuța, Augustin, Satul într-o monu-
mentală monografie, în „Graiul  
Maramureșului”, 1998, 15-16 august, 
p. 4. 

Bilțiu, Pamfil, O monografie sătească 
de o înaltă ținută științifică, în „Gla-
sul Maramureșului”, 1999/22 de-
cembrie, p. 2 și în „Graiul Maramu-
reșului”, 2000/8-9 ianuarie, p. 9. 

Bota Ioan, în Maramureș-vatră de isto-
rie milenară, Cluj-Napoca, IV, 1999, 
p. 553-558. 

Burci, Iustina, în „Studii și cercetări de 
onomastică”, Craiova, IV, 1999, p. 
443-445. 

Datcu, Iordan, Sate românești, în 
„Adevărul literar și artistic” –  
București, 2000, nr. 544, o.7 și în 
Idem, Dicționarul etnologilor ro-
mâni, vol. III, București: Saeculum, 
2001, p. 54-55. 

Bejinariu, Corina, în „Origini”: caiete 
silvane, Zalău, 2002, nr. 1, p. 192-193. 

Temian, Laura,…, Autori maramure-
șeni: dicționar biobibliografic, 
Baia-Mare: Umbria, 2000, p. 191. 
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Mișcări de revenire la Ortodoxie în Maramureș la 
începutul secolului XX 

 

Prof. Univ. Dr. Nicolae Iuga  
 

n Maramureș, noua confesiune 
Greco-Catolică a fost primită cu 

neîncredere și chiar cu o oarecare în-
dărătnicie. Dintr-o Scrisoare trimisă 
de la Sighet de către ruteano-ma-
ghiarizatul Andrei Bacsinszki, vicarul 
uniților de rit grecesc din Maramu-
reș, la 10 martie 1751, către Episcopul 
ruteano-maghiarul Manuel  
Olsavszky de la Muncaci, acesta se 
plânge că, atunci când a convocat un 
sinod la Sighet, unii preoți au fugit de 
acasă și s-au ascuns în munți, prin 
păduri, fiind vorba desigur de cei 
care nu recunoșteau Unirea cu 
Roma1. La fel s-a întâmplat și în Săt-
marul vecin, noua confesiune s-a im-
pus abia prin măsuri de forță și prin 
reprimarea de către stat a celor ce o 
refuzau. De exemplu, într-un docu-
ment din 14 mai 1761, locuitorii din 
satul Apa, Comitatul Sătmar, își cer 
iertare de la Episcopul de Muncaci, 
pentru că au trecut înapoi la confesi-
unea ortodoxă în urma predicilor că-
lugărului Vissarion Sarai și se declară 
din nou ca aparținând de Episcopia 
Unită a Muncaciului2. Sau sătenii din 
zeci de sate din zona Baia Mare și din 
Sătmar, la 21 mai 1761, cer autorități-
lor „cu smerenie și durere” să fie ier-
tați pentru că au trecut la schismatici 
și mai cer ca stăpânirea „să se milos-
tivească a ne primi în cinstea și 

 
1 Viorel Ciubotă (coordinator), Vasile Rus 
(coordonator), Episcopia greco-catolică de 
Mukacevo. Documente, vol. III, Editura 
Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 2015, p. 
82-83.  

înălțarea cea dintâie”, adică să fie re-
primiți în Biserica Unită, și totodată 
să înceteze cu urmărirea și arestarea 
celor fugiți de acasă, cu sutele, „ca să 
se poată slobozi acasă iară cari s-au 
împrăștiratu în toate laturile te-
mându-se de prinsoare cu mare 
amar”, deoarece ei revin la Biserica 
Unită3.  

Tendința este reluată pe la în-
ceputul secolului XX, punându-se 
problema reînființării unor parohii 
ortodoxe în sate din Maramureșul de 
dincoace de Tisa, aflat pe atunci în 
componența Episcopiei de la Gherla, 
sub arhipăstorirea Episcopului Ioan 
Szabo. E greu de spus ce anume i-a 
făcut pe unii enoriași, oameni mo-
dești și unii fără știință de carte, să 
ceară ieșirea din Biserica Greco- 
Catolică și trecerea lor la Ortodoxie. 
În cursul unei cercetări sumare fă-
cută ad-hoc în unele sate din Mara-
mureș imediat după intrarea acestui 
ținut în componența României Mari, 
pe la 1923, unii credincioși se decla-
rau convinși că „strămoșii noștri au 
fost de această credință” (în localita-
tea Virișmort), sau alții ziceau că au 
făcut trecerea „din dragoste față de 
Legea Ortodoxă” (în Vișeul de Jos)4. 
Este posibil să fi fost și unele reminis-
cențe de memorie colectivă, tran-
smise prin slujitorii bisericii, privind 

2 Idem, p. 414-415.  
3 Idem, p. 416-417.  
4 Laurențiu Batin, Armata și Biserica 
Ortodoxă în Maramureșul interbelic, vol. II, 
Ed. Limes, 2016, p. 114-115.  

Î 
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o „Lege Ortodoxă” a românilor care a 
existat într-un trecut relativ îndepăr-
tat, adică înainte de 1700, de aseme-
nea este posibil să fi existat și aminti-
rea faptului că în Maramureșul înglo-
bat în Episcopia ruteană de la Mun-
caci, până la anul 1853 limba biseri-
cească era slava veche și, deci, la în-
ceput de secol XX mai erau în circu-
lație cărți bisericești în această limbă, 
scrise cu litere chirilice, după cum nu 
este exclus să fi existat și oameni care 
au trecut/ revenit de la greco-catolici 
la ortodocși din motive de conștiință 
și din convingere.  

Dar cauzele mai importante și 
cu un caracter constrângător sunt 
probabil altele, mai prozaice. Acestea 
ar fi următoarele. (1) Autoritățile au 
înființat peste tot școli de stat cu pre-
dare numai în limba maghiară, iar 
mulți oameni îi iubeau pe stăpânito-
rii maghiari suficient de puțin, încât 
să nu dorească să își dea pruncii la 
școală maghiară, ci să caute să treacă 
la o confesiune care ar avea și școli 
confesionale românești. Iar Mitropo-
lia Ortodoxă Română de la Sibiu avea 
un Protopopiat Ortodox Român la 
Dej, nu foarte departe de Maramu-
reș, prin care maramureșenii puteau 
lua contact cu Biserica Ortodoxă. (2) 
Pe timpul dualismului Austro-Ungar 
și sub arhipăstorirea lui Ioan Szabo, 
în Maramureș s-a pornit o campanie 
de înlăturare a vechilor biserici de 
lemn, construite după arhitectura 
veche românească, și de ridicare a 
unor biserici mai mari, din zid, total 
deosebite de bisericile din Moldova 
și Țara Românească, dar prin nimic 
deosebite de bisericile catolice 

 
1 Idem, p. 110, 112.  

maghiare, biserici construite după o 
arhitectură comună din pusta ma-
ghiară. Bisericile vechi de lemn nu au 
fost distruse toate, ci unele au fost 
donate la parohii mai sărace, care nu 
și-au putut construi biserici noi, de 
exemplu biserica de lemn din Vișeu 
de Jos a fost mutată în Botiza, cea din 
Oncești într-o parohie de peste Tisa, 
biserica veche de lemn din Dragomi-
rești a fost vândută după Război la 
Muzeul Satului din București etc. În 
scopul construirii noilor biserici de 
piatră, după arhitectura maghiară, în 
parohiile în care s-au ridicat astfel de 
biserici, preoții au impus tuturor fa-
miliilor o contribuție fixă destul de 
mare, pe care cei mai săraci nu pu-
teau să o plătească. În Dragomirești 
de exemplu, capii de familie care au 
făcut cerere de trecere la ortodocși 
menționau în scris acest lucru, cum 
că nu au de unde să plătească taxele 
impuse pentru biserica nouă. (3) A 
treia cauză a constat în lăcomia de-
plasată a unor preoți greco-catolici. 
Fiind singurii preoți existenți în sate, 
și având deci monopolul serviciilor 
religioase, aceștia au ajuns să pre-
tindă taxe aberante. Se citează cazul 
parohului de la Săcel Ioan Gyenghe, 
care a pretins de la un locuitor mai 
înstărit din același sat o pereche de 
boi pentru o slujbă de înmormân-
tare. Sau al preotului Tit Demian din 
Vișeul de Jos, care îi târa prin tribu-
nale și îi executa silit pe credincioșii 
care nu puteau să plătească la timp 
taxele bisericești1.  

Prin urmare, înainte de Primul 
Război Mondial, atunci când au apă-
rut prin satele din Maramureș 
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grupuri de inițiativă pentru (re)înfi-
ințarea unor parohii ortodoxe, clerul 
și ierarhia greco-catolică au intrat în 
panică, deoarece pierdeau impor-
tante surse de venit în favoarea unei 
biserici concurente și au cerut inter-
venția în forță a autorităților Austro-
Ungare. Motivul pe care îl invocau 
era acela că, prin apariția Ortodoxiei 
în zonă, „se periclitează maghiariza-
rea în Maramureș și integritatea sta-
tului ungar”1. Deci, nu se făcea nici 
un secret din faptul că clerul 
greco-catolic din Maramureș era dis-
pus, cel puțin la nivel declarativ, să 
dea o mână de ajutor autorităților 
Austro-Ungare în procesul de ma-
ghiarizare a populației românești. 
Sau poate era doar un anume fel de 
„diplomație”, preoții uniți să aprobe 
în vorbe maghiarizarea propriilor 
credincioși români, doar cu scopul 
de a-și atrage ajutorul autorităților și 
al jandarmeriei maghiare pentru re-
primarea apariției unei concurențe 
ortodoxe.  

În acest context, reacția Epis-
copului Ioan Szabo este deosebit de 
grăitoare. Prea Sfinția Sa a depus o 
„plângere criminală” (un denunț pe-
nal în înțelesul de azi) la Tribunalul 
Comitatului Maramureș de la Sighet, 
precum și la Guvernul de la Buda-
pesta, în care îi denunța pe românii 
trecuți la Ortodoxie că și-au falsificat 
adeverințele de trecere și că au pro-
vocat „agitație daco-romană” (sic!), 
primejdioasă pentru statul maghiar2. 
Este, din partea sa, mai mult decât un 
simplu colaboraționism ocazional, 
de conjunctură și din oportunism cu 
guvernul maghiar de la Budapesta, 

 
1 Idem, p. 121. 

pentru care s-ar putea găsi unele jus-
tificări. Ideea de a denunța la autori-
tățile din Budapesta o „agitație 
daco-romană” între românii din Ma-
ramureș, denota o identificare a aces-
tui episcop român cu interesele sta-
tului maghiar și insinua primejdia 
geopolitică – pentru maghiari – a 
unei Românii „daco-romane”, care ar 
aspira să își refacă hotarele sale et-
nice, hotare care se suprapun aproxi-
mativ cu cele ale vechii Dacii. 

Ce era cu aceste „adeverințe de 
trecere”? Legea maghiară prevedea 
teoretic posibilitatea trecerii de la o 
biserică la alta, dar în concret trece-
rea efectivă era practic imposibilă. 
Anume, Legea Cultelor nr. 53/1868 în 
vigoare atunci în Ungaria garanta în 
vorbe libertatea de conștiință și posi-
bilitatea trecerii de la o biserică la 
alta. Această Lege prevedea că do-
rința persoanei de a trece la o altă 
credință trebuie declarată în pre-
zența a doi martori, în fața preotului 
bisericii din care face parte. Apoi 
omul avea un timp de (răz)gândire 
de două săptămâni. La 14 zile după 
prima declarație, dar nu mai târziu 
de 30 de zile, la fel în prezența a doi 
martori, trebuia încă o dată să de-
clare în fața preotului parohiei că ră-
mâne la dorința de trecere la o altă 
religie. Apoi, de la preotul în fața că-
ruia și-a manifestat dorința trecerii, 
va primi o adeverință pe care o va în-
mâna preotului acelei credințe la 
care dorește să treacă. După asta, 
orice biserică poate să primească în 
rândurile sale pe acel credincios, iar 
preotul care l-a primit este obligat 
să-l anunțe despre asta pe acel preot 

2 Ibidem.  
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de parohia căruia credinciosul apar-
ținuse până atunci. Totul ducea spre 
un fel de teatru viclean și absurd. 
Normal, nici un preot Greco-Catolic 
nu era interesat să dea drumul cuiva 
să plece din parohia sa și astfel să își 
vadă veniturile diminuate. În afară 
de munca de descurajare cu vorba 
mieroasă sau de influențare a marto-
rilor, preotul mai putea să facă și al-
tceva, un lucru extrem de simplu și 
care a fost practicat în realitate cu 
succes în multe cazuri, anume să se 
ascundă și să nu poată fi contactat de 
către petent în intervalul strict prevă-
zut între 14 și 30 de zile de la prima 
depunere a cererii. După care omul 
simplu, fără avocat angajat și adesea 
neștiutor de carte, dacă încerca să 
treacă la altă biserică în baza primei 
cereri depuse la preot, era dat pe 
mâna jandarmilor și a Justiției, pen-
tru că ar fi uzat de acte false de tre-
cere. Urmau bătăi, pedepse cu închi-
soarea și amenzi. Totuși, oamenii nu 
se lăsau descurajați. Dacă preotul re-
fuza să îi primească pe „suplicanți” în 
intervalul prevăzut de la 14 la 30 de 
zile de la prima declarare a intenției 
de trecere, oamenii își puneau mar-
tori care să declare acest lucru și mer-
geau înainte.  

Primii care au făcut demersuri 
în vederea trecerii la religia Ortodoxă 
au fost niște săteni din Săcel, de pe 
cursul superior al Văii Izei, un grup 
de inițiativă format din Ion Danci, 
Ilie Danci, Ion Magdău și Ion Pașca1. 
Pe data de 26 octombrie 1900, aceștia 
se prezintă la Vicarul Greco-Catolic 
de la Sighet, Tit Bud, cu un tabel 

 
1 Idem, p. 117.  

subscris de 300 de capi de familie re-
prezentând 1.200 de suflete (o cifră 
foarte mare pentru populația satelor 
de atunci), care cer trecerea la  
Biserica „Greco-Orientală”, adică la 
Biserica Ortodoxă. Așteptându-se la 
tergiversarea chestiunii în sensul în-
gropării ei, țăranii din Săcel fac în pa-
ralel demersuri și la cel mai apropiat 
Protopopiat Ortodox Român, acela 
de la Dej, unde pe data de 9 decem-
brie 1900 prezintă protopopului  
Theodor Herman adeverințele de 
trecere și tabelul cu capii de familie2.  
Protopopul, depășit de situație, le în-
tocmește o Scrisoare de recoman-
dare și îi trimite la Mitropolia  
Ortodoxă Română de la Sibiu.  
Consistoriul Arhidiecezan din Sibiu 
le verifică declarațiile de trecere și, 
prin Rezoluția nr. 11.310/decembrie 
1900, primește un număr de 194 de 
familii din Săcel în sânul Bisericii  
Ortodoxe Române și îl trimite pe 
protopopul Herman de la Dej la  
Săcel să înființeze parohia.  

La intrarea în sat, delegația și 
protopopul Herman au fost întâmpi-
nați de către pretorul Scholz Bela de 
la Dragomirești însoțit de o grupă de 
jandarmi, cu ordinul ca protopopul 
să părăsească imediat Săcelul, moti-
vând că lui i s-a spus că nici un locu-
itor nu a trecut la religia Ortodoxă. 
Dar, după ce i-au fost arătate docu-
mentele legale, spre surprinderea 
unora, pretorul a permis în cele din 
urmă înființarea unei parohii orto-
doxe în Săcel, fapt petrecut la 31 de-
cembrie 1900, nu înainte însă de a 
aresta și întemnița pe trei săteni din 

2 Theodor Herman, Monografia istorică a 
Protopopiatului Ortodox Român Dej, Cluj, 
1925.  
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grupul de inițiativă pentru înființa-
rea parohiei, sub acuzația de agitație 
în contra statului.  

În lunile care au urmat, preoții 
Greco-Catolici au recurs la tot felul 
de tertipuri pentru a-i amenința pe 
cei care ar mai voi să treacă la orto-
docși, iar vicarul de la Sighet, Tit Bud, 
a trimis preoților o Scrisoare redac-
tată în cel mai curat stil al poliției po-
litice, prin care le cere să-și „suprave-
gheze poporenii” ca să nu mai apară 
și alte „defecționări” ale credincioși-
lor de la „S. Biserică Catolică” și, dacă 
văd prin sate pe cineva care ar în-
demna poporul să treacă la „Orien-
tali”, să înștiințeze îndată pe pretor și 
pe jandarmi, ca să îl scoată afară din 
sat1. Sigur, lucrurile nu s-au rezumat 
la atâta. Prin luna martie 1901, proto-
popul de la Vișeu, Paul Pop, cere au-
torităților să desființeze parohia 
Greco-Orientală de la Săcel, pretin-
zând că aceasta s-ar fi înființat nele-
gal, iar „conducătorii tulburărei” să 
fie trași la răspundere de către „dre-
gătorii de administrațiune”. Acuzația 
făcută în reclamația Episcopului Ioan 
Szabo în contra ortodocșilor din Să-
cel este aceea de agitație „daco-ro-
mană și rusească”, iată o metodă de 
manipulare pe cât de veche, pe atât 
de ieftină și eficientă, practicată in-
clusiv în zile noastre. Cu alte cuvinte, 
stați liniștiți la locurile voastre și lă-
sați-ne pe noi să vă jefuim, pentru că 
altfel vin rușii și vă ocupă! De fapt, 
problema geopolitică se va pune la 
modul realist, nu fantezist, ca aici, la 
Săcel, abia atunci când va fi vorba de 
trecerile la Ortodoxie în 

 
1 Scrisoarea Vicarului Tit Bud este reprodusă 
în întregime în Laurențiu Batin, op. cit., p. 
119.  

Maramureșul din dreapta Tisei, la ru-
tenii din Rusia Subcarpatică. Acolo 
circulau zvonuri mult mai plauzibile, 
precum că cei care vor trece la Orto-
doxie vor fi apărați și păziți de către 
Țarul Rusiei, pentru că Țarul este ca-
pul Bisericii Ortodoxe, că va veni  
Țarul și îi va elibera de sub domnia 
grofilor unguri și a speculanților 
evrei, că Țarul va lua pământurile 
grofilor și le va împărți țăranilor etc. 
La Săcel nici vorbă despre zvonuri cu 
privire la vreo intervenție a Țarului 
rus în favoarea ortodocșilor, dar pen-
tru autorități dădea bine ca Episco-
pul Szabo să insinueze că ar fi vorba 
de „agitație rusească”, le dădea un 
pretext în plus ca să-i reprime pe ță-
ranii români. 

În urma plângerii depuse de 
către Episcop, împotriva țăranilor ro-
mâni se iau măsuri severe. Subpre-
fectul Maramureșului Szabo Sandor 
vine de la Sighet în fruntea unei Co-
misii și, între 18-20 martie 1901, face 
la Săcel o cercetare tendențioasă2, iar 
rezultatul anchetei îl trimite la  
Vlasics Gyula, Ministrului Cultelor 
de la Budapesta. Ministrul îi cere  
Mitropolitului Ortodox de la Sibiu, 
printr-o Scrisoare din 13 iulie 1901, să 
îl recheme pe preotul Ortodox din 
Săcel. Mitropolitul refuză, răspun-
zând că el nu poate lăsa Parohia  
Ortodoxă din Săcel fără preot. Între 
timp, calomniile și învinuirile or-
chestrate de către Greco-Catolici îm-
potriva Ortodocșilor din Săcel curg 
gârlă. Procurorul din Sighet se auto-
sesizează și îl însărcinează pe judecă-
torul de la Vișeu, Kostanszky, să 

2 Laurențiu Batin, op. cit., p. 121.  
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efectueze o cercetare la Săcel. An-
cheta a durat mai multe luni, între 
august-decembrie 1901 și s-a desfășu-
rat în sediul școlii de stat din Săcel. 
Țăranii români erau aduși aici pe 
rând de către jandarmii unguri, ți-
nuți închiși mai multe zile, înfome-
tați, bătuți, umiliți și amendați dacă 
răspundeau ceva ce nu convenea ju-
decătorului. Pe 30 aprilie 1902 un nu-
măr de 42 de credincioși au fost duși 
la Sighet spre a fi judecați în stare de 
arest, sub acuzația că și-au falsificat 
adeverințele de trecere de la 
Greco-Catolici la Ortodocși1. Aceștia 
au fost ținuți în arest mai multe luni, 
pe timpul muncilor agricole de vară, 
apoi treptat au fost eliberați, întrucât 
acuzațiile s-au dovedit a fi neînteme-
iate. Cei patru fruntași ai mișcării  
Ortodoxe de aici au fost găsiți nevi-
novați și achitați prin sentința din 19 
mai 1903, abia după mai bine de un 
an de la arestare.  

Dar persecuțiile preoților 
Greco-Catolici români și ale adminis-
trației locale maghiare împotriva or-
todocșilor români nu s-au oprit nici 
după pierderea procesului de la  
Sighet din 1902-1903. În urma unor 
reclamații repetate, s-a reluat verifi-
carea adeverințelor de trecere de că-
tre o Comisie mixtă, din care să facă 
parte și un reprezentant al  
Mitropoliei Ortodoxe de la Sibiu, iar 
Mitropolia l-a numit în această Co-
misie pe asesorul consistorial dr.  
Miron Cristea. Viitorul patriarh al 
României, dr. Miron Cristea, a venit 
la Săcel în primăvara anului 1906 și a 
asistat la verificarea a 324 de cazuri 

 
1 Idem, p. 122.  

de trecere, lucru consemnat și în me-
moriile sale2. Rezultatele cercetării 
au fost trimise Curții de Apel din  
Debrețin, unde se judeca recursul 
împotriva sentinței de achitare de la 
Sighet din 1903, dar procurorul de 
aici trimite actele înapoi la adminis-
trația locală, respectiv la Pretura din 
Dragomirești. Pretorul Scholz Bela 
emite o Hotărâre cu data de 26 febru-
arie 1910, prin care anulează fără mo-
tiv și cu de la sine putere 229 de ade-
verințe din 324, apoi în anul următor 
subprefectul județului mai anulează 
tot așa încă 73, în cele din urmă săce-
lenii rămânând cu doar 22 de adeve-
rințe valabile. Scopul era să nu existe 
un număr suficient de credincioși 
spre a se putea constitui în parohie. 
Mitropolia de la Sibiu a făcut recurs 
la Ministerul Cultelor de la  
Budapesta împotriva acestor măsuri 
samavolnice, o acțiune rămasă fără 
răspuns, probabil și din cauza faptu-
lui că peste puțină vreme avea să iz-
bucnească Războiul Mondial. Înfiin-
țarea Parohiei Ortodoxe și construi-
rea unei biserici proprii în Săcel au 
fost posibile abia după Război, sub 
noua administrație a Regatului  
României, care nu i-a mai împiedicat 
pe săteni să o facă.  

Cazul Săcelului nu a fost singu-
lar, la doi ani după Săcel a urmat co-
muna Dragomirești, situată la vreo 10 
km mai jos pe Valea Izei. Evenimen-
tele de la Dragomirești s-au derulat 
aproape identic cu cele de la Săcel, 
doar că reprimarea sătenilor a fost 
semnificativ mai redusă. Și în cazul 
acestei comune, preoții Greco-

2 Elie Miron Cristea, Note ascunse. 
Însemnări personale, Editura Dacia, 
Cluj-Napoca, 1999.  
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Catolici au reclamat autorităților că 
„Biserica Ortodoxă primejduiește 
maghiarizarea românilor începută în 
Dragomirești”1 dar autoritățile, pro-
babil văzând că la Săcel nu au reușit 
să înăbușe mișcarea cu mijloace poli-
țienești, nu au mai fost așa de ferme. 
A fost arestat pentru instigare un sin-
gur sătean, diacul ortodox Ștefan 
Saplonțai, eliberat însă la scurtă 
vreme. Parohul Emil Bran, altfel un 
bun român și viitor senator în  
Parlamentul României Mari, s-a 
mărginit la a o simplă șicanare de 
ochii lumii, interzicând îngroparea în 
cimitirul său a decedaților care au 
trecut la ortodocși, dar problema s-a 
rezolvat simplu, un localnic a donat 
un teren pentru amenajarea unui ci-
mitir ortodox, iar autoritățile s-au 
mărginit la a-i amenda pe cei care au 
îngrădit cimitirul nou pentru un de-
lict la legile proprietății. Și aici adeve-
rințele de trecere, pentru un număr 
de 289 de suflete, au fost verificate de 
aceeași Comisie mixtă, fără a se pro-
duce însă cazuri de anulări arbitrare, 
probabil și pentru faptul că pretorul 
era localnic. Mitropolia Ortodoxă de 
la Sibiu a numit inițial, în 1907, ca pa-
roh în Dragomirești pe preotul Vasile 
Gog dintr-un sat de lângă Cluj, pe 
care l-a înlocuit mai apoi, în 1909, cu 
Pavel Moldovan, călugărit ulterior 
sub numele de Pimen. Acesta a păs-
torit parohia din Dragomirești cu re-
zultate exemplare până la moartea sa 
în 1936, a ctitorit o mănăstire și a 
cumpărat pe seama acesteia un teren 

 
1 Laurențiu Batin, op. cit., p. 128.  

de 14 hectare, unde a fost amenajată 
o livadă cu pomi, care a constituit un 
model pentru sătenii din zonă.  

Persecuțiile împotriva ortodoc-
șilor din Săcel și din Dragomirești de 
la începutul secolului XX au avut și 
un efect nescontat și imposibil de 
prevăzut de către autoritățile ma-
ghiare. În timpul deplasărilor sale în 
Maramureș, în această cauză, dr. Mi-
ron Cristea a luat legătura discret și 
cu o serie de reprezentați ai intelec-
tualității românești din zonă, avocați 
și preoți, cum ar fi avocat dr. Gavrilă 
Iuga din Vișeu sau preot Emil Bran 
din Dragomirești. Rezultatul a fost că 
ASTRA (Asociația Transilvană pen-
tru Literatura Română și Cultura Po-
porului Român), fondată la Sibiu în 
cadrul Mitropoliei Ortodoxe Ro-
mâne în anul 1861 de către marele 
Mitropolit Ortodox Andrei Șaguna și 
al cărei secretar era pe atunci însuși 
viitorul patriarh Miron Cristea a reu-
șit, în ciuda piedicilor serioase care i 
s-au pus, să înființeze un Despărță-
mânt și la Vișeu de Sus pe data de 20 
august 1911. Delegat de la Centru la 
Vișeu a fost Octav Tăslăoanu, pentru 
că între timp Miron Cristea devenise 
Episcop de Caransebeș, iar pretorul 
de la Vișeu, Popp Simon, un român 
renegat, deși a venit însoțit de un 
mare număr de funcționari maghiari 
și de preoții Greco-Catolici Ștetz și 
Coman, nu au reușit să împrăștie 
Adunarea de constituire2.  

 

2 Alexandru Filipașcu, Istoria 
Maramureșului, ed. cit., p. 198.  
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Isprava lui Ilie Lazăr în Cernăuți 
 

Ion Filipciuc 
 

u mă prea încumet să vă spun 
domniilor voastre, maramure-

șeni, prea multe despre Ilie Lazăr, în-
trucât îl cunoașteți mai bine decât 
mine, bucovinean mai puțin bântuit 
prin labirintul istoriei, care și-a astâm-
părat interesul pentru acest vajnic lup-
tător prin cartea doamnei Andrea  
Dobeș, Ilie Lazăr. Consecvența unui 
ideal politic, Argonaut, Cluj-Napoca, 
2006, 292 p. (teză de doctorat, prob 
documentată, cu o ediție revăzută și 
adăugită, Fundația Academia Civică, 
București, 2015, 424 p.) sau câteva arti-
cole dibuite prin publicațiile din  
Bucovina. 

Mă simt totuși obligat, în urma 
unor insidioase semne de întrebare 
chiar din partea unor istorici, e drept 
că nu din Bucovina și nici din Mara-
mureș, dar în spațiul vechiului regat 
român vegetează din totdeauna o ade-
vărată rezervație naturală de cârcotași, 
asupra unui prim și important episod 
petrecut în Cernăuți, în noiembrie 
1918: întâiul steag tricolor pus de Ilie 
Lazăr pe turla primăriei din capitala 
ducatului cezaro-crăiesc. 

Că nu scriu istoriile acestui ținut 
despre asemenea ispravă nu-i nici o 
pagubă, căci fapta a fost „scrisă în gân-
direa dumnezeirei”, ca să luăm o vorbă 
însemnată de Mihai Eminescu, și nu 
poate fi ștearsă. Ion Nistor a ocolit-o în 
Istoria Bucovinei, dar profesorul buco-
vinean ajunge în Cernăuți abia în ziua 
de sâmbătă, 23 noiembrie 1918, cu cei 
vreo 50 de bucovineni întorși din pri-
begie tocmai pentru a lua parte a doua 
zi, duminică, 24 noiembrie 1918, la 

 
1 „Glasul Bucovinei”, an I, nr. 9, marți, 19 
noiembrie 1918, p. 12. 

Congresul General al Bucovinei, cu 
rostul de a hotărî „raportul politic” al 
fostului ducat imperial cu Regatul  
României. Dintr-o pricină ascunsă, 
congresul se amână pentru ziua de joi, 
28 noiembrie 1918, ceea ne nu-i poate 
opri pe studenții cernăuțeni, care pre-
gătiseră și ei o adunare ceva mai tine-
rească, anunțată încă din ziua de 19 no-
iembrie 1918, și o eventuală serbare în 
cinstea hotărârii bătrânilor congresiști: 
„Studențimea universitară română din 
Bucovina e invitată pe ziua de dumi-
nică în 24 nov. c. la orele 2 d. m. în aula 
Universității la o adunare cu următoa-
rea ordine de zi: 1. Alegerea unui comi-
tet executiv pentru organizarea studen-
țimii române. 2. Eventuale. – Comitetul 
provizoriu.”1  

Peste vreo zece zile, după bine-
cunoscutul Congres General al Bucovi-
nei, apare și o dare de seamă despre 
„Adunarea studențească din Cernăuți. 
Cuvântul tinerimei din Bucovina. – Din 
marea suferințelor, în Bucovina, apare 
stânca albă a culturii românești. Primii 
soli veniți să viziteze această stâncă.”, 
unde s-au întâlnit peste 100 de studenți 
bucovineni și alți foști studenți (Gr. 
Nandriș, Alecu Procopovici, D.  
Marmeliuc, Radu Sbiera), cu oaspeți 
din Basarabia, Ion Buzdugan, Ion  
Pelivan și Pan Halipa2, ajunși la vreme 
pentru congresul programat în dumi-
nica din 24 noiembrie 1918. 

La această adunare studențească 
iau partea și profesorul bucovinean Ion 
Nistor și studentul maramureșan Ilie 
Lazăr, probă că sublocotenentul hon-
ved dezertat din armata austro-ungară 

2 „Glasul Bucovinei”, an I, nr. 15, sâmbătă, 30 
noiembrie 1918, p. 2. 

N 
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a stat în Cernăuți preț de două săptă-
mâni și mai bine, din ziua de joi, 7 no-
iembrie, până în ziua de luni, 25 no-
iembrie 1918. 

Suspiciunea că nu sunt docu-
mente poate fi spulberată foarte sim-
plu trecând în revistă măcar cinci men-
țiuni despre Ilie Lazăr și anume: 

1. Mărturia lui Sextil Pușcariu, 
consemnată cu o zi sau două înainte de 
duminică, 10 noiembrie 1918:  

„Așa se prezenta presa româ-
nească în zilele când clocotea și în  
Bucovina o atmosferă revoluționară, 
cu soldați demobilizați cu de la sine 
putere, care plecau acasă după ce go-
leau magaziile militare. Plebea luase 
armele părăsite din cazărmi și copii ne-
vârstnici împușcau cu ele prin piețe și 
prin străzi. O ceată de derbedei înar-
mați pătrunse într-o zi în curtea Pala-
tului Național, cu intenția să-l «cuce-
rească». Neromânii începuseră să 
creadă că zvonurile despre ajutorul ce 
avea să ne vină în orice moment din re-
gatul român era un bluff. În acele mo-
mente critice, a sosit avocatul Lazăr cu 
câțiva soldați români ce se întorceau 
din Rusia și treceau în uniformele lor 
prin piața Cernăuților. M-am dus la el. 

– De unde sunteți? 
– Feciorii sunt din Banat iar eu 

din Maramureș. 
– Oameni de ispravă? 
– Da. 
– Atunci hai cu mine. 
Cu ei împreună am alungat pe 

agresori [...]”1 
Din păcate, cenzura socialistă 

extirpează din manuscrisul lui Sextil 
Pușcariu, Memorii, Ediție de 

 
1 Sextil Pușcariu, Memorii, ed. cit., p. 326. 
Precizez că n-am aflat încă manuscrisul 
Memoriilor lui Sextil Pușcariu, spre a 
completa spațiile croșetate, cu toate că am 
căutat documentul în colecțiile Institutului 
„Sextil Pușcariu” și la B.C.U. „Lucian Blaga”, 

Magdalena Vulpe. Prefață de Ion Bulei. 
Note de Ion Bulei și Magdalena Vulpe, 
Editura Minerva, București, 1978, p. 
326, tocmai întâmplările puse la cale 
de locotenentul Ilie Lazăr. 

Au fost reproduse totuși rându-
rile din ziua de duminică, 10 noiembrie 
1918: 

„O săptămână foarte agitată. 
Imposibil de scris. Sunt mereu 

întrerupt de vizite, oameni care mă în-
treabă lucruri la care nu le pot răs-
punde despre ardeleni și care îmi co-
munică părerile lor, de obicei nepotri-
vite. 

Din cerdac se vede Sadagura ar-
zând. 

Inimosul Lazăr a fost cel ce în 
ziua de 11 noiembrie s-a urcat pe o bi-
cicletă și s-a repezit la Cuciur, unde se 
opriseră trupele române comandate de 
generalul Zadik, căruia îi duse vestea 
că la orele 12 intră în vigoare armistițiul 
general, cu ordinul să nu mai înainteze 
nici un beligerant. Astfel, la 12 fără un 
sfert automobilul generalului în frun-
tea oștirii sale, escortat de triumfătorul 
maramureșean, putu ajunge pe țanc în 
piața Cernăuților, unde era adunată 
toată românimea.”2 

2. Prezența și prestația lui Ilie  
Lazăr la Congresul studenților din  
Cernăuți, duminică, 24 noiembrie 1918, 
unde alesul Ioan Vască, student în teo-
logie, expune o rezoluție ce „culmi-
nează în trei puncte: alipirea Bucovinei 
în integralitatea ei la România, tran-
sformarea universității de loc în una cu 
caracter curat românesc și recunoaște-
rea comitetului care se va alege ca sin-
gurul for care are dreptul să reprezinte 

Cluj-Napoca, la B.C.U. „Corol I”, la Arhivele 
Naționale din București și la Biblioteca 
Academiei Române, dar speranțele nu mi 
s-au epuizat. 
2 Ibidem, p. 327.  
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întreaga studențime și să fie condam-
nate și combătute orice idei separatiste. 
Această rezoluție se primește cu unani-
mitate.” 1  

În fapt istoric, întrunirea a fost 
organizată, așadar, pentru a serba și 
ovaționa hotărârea Congresului  
General al Bucovinei, privind „raportul 
politic” al fostului ducat Bucovina cu 
Regatul României, eveniment ce-ar fi 
trebuit să se desfășoare în 24 noiem-
brie 1918, motiv pentru care au și venit 
cei trei oaspeți din Basarabia, iar Ilie 
Lazăr a rămas în Cernăuți să vadă cum 
decurge un asemenea act istoric. Nu 
i-a fost dat decât prilejul de a fi ascultat 
de prof. dr. Ion Nistor și de a vorbi el 
însuși studenților cernăuțeni. 

Căci, după cum aflăm din ace-
eași dare de seamă: „D-l Ilie Lazăr, stu-
dent în teologie, spune că, după ce a fost 
răsturnat guvernul austriac, e acum da-
toria noastră să căutăm să stârpim răul 
încuibat în organismul nostru național. 
Ținta noastră de studenți ar fi următoa-
rea: creșterea deplin religioasă a popo-
rului și al doilea să luminăm poporul 
prin școală, pentru că școala învață a 
crește caractere.” 2 

3. Articolul lui Filimon Taniac 
despre Ilie Lazăr, publicat într-un ziar 
din București, în 1929, din care spicuim 
un fragment probatoriu: 

„Capitala Bucovinei era ocupată 
de bande ucrainene comandate de dr. 
Nuer din Stanislau și de locotenentul 
Wesoliatzki, care se bucurau de spriji-
nul binevoitor al «românilor» Aurel  
Onciul și baronul Niculae Vasilco. 

Sublocotenentul Ilie Lazăr se 
simte însă aici pe pământ românesc. Își 
instalează compania cu armele pira-
midă în piața mare a orașului, ca un 
semn de raliere parcă pentru români. 

 
1 „Glasul Bucovinei”, Cernăuți, an I, nr. 13, 
joi, 28 noembrie 1918, p.4. 

Și, într-adevăr, românii nu întâr-
zie. Profesorul Sextil Pușcariu află că în 
Cernăuți a sosit o trupă curat româ-
nească din «fosta» armată austro-un-
gară. Ia contact cu Ilie Lazăr, îi spune 
că în Cernăuți mai sunt soldați români, 
însă dezarmați, că orașul e împănat de 
bande ucrainene care jefuiesc și terori-
zează populația și vor să ia ca ostateci 
pe fruntașii români, că Iancu Flondor e 
ascuns la Mitropolie, că un aeroplan ro-
mânesc a zburat în ajun deasupra ora-
șului aruncând manifeste care anunțau 
că armata română va intra în Cernăuți. 

Sextil Pușcariu cere concursul lui 
Lazăr, care avea la dispoziție singura 
trupă organizată din Cernăuți. După o 
scurtă deliberare, profesorul român și 
ofițerul român adună pe soldați – în 
grupuri mici ca să nu dea de bănuit – 
într-o sală de cinematograf, le vorbesc 
cu însuflețire de Bucovina lui Ștefan cel 
Mare, de unirea tuturor românilor și-i 
conving ușor să se pună în serviciul 
acestei cauze.[…] 

Fericita inițiativă a sublocote-
nentului Ilie Lazăr a permis astfel  
Cernăuților să intre sub suveranitatea 
românească încă înainte de sosirea tru-
pelor române, care se aflau încă la două 
zile de marș și în mijlocul imensului en-
tuziasm al populației românești, care 
dădea astfel, pe lângă dovada spiritului 
său național, și pe aceea a unui curaj 
neobișnuit. 

Fruntașii români, împreună cu 
trupa lui Lazăr, au ieșit apoi în întâmpi-
narea generalului Zadik, pe care l-au 
primit cu un indescriptibil entuziasm. 
Astfel, prima trupă a armatei române, 
care intra în Cernăuți, Regimentul 29 
Suceava, sub comanda colonelului 
Gheorghiu, din divizia generalului Za-
dik, era primită de români, sub 

2 „Glasul Bucovinei”, Cernăuți, an I, nr. 11, joi, 
28 noiembrie 1918, p, 4. 
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primariatul unui român, și era întâmpi-
nată, între alții, și de câțiva vrednici os-
tași români din armata austro-ungară, 
care și-au întrebuințat timpul pregă-
tind cu puținele lor mijloace marile eve-
nimente, care, peste scurtă vreme, tre-
buiau să ducă la Unirea Bucovinei cu 
România. 

A doua zi de la devotamentele 
anonime se trecea la marea istorie, la is-
toria oficială: la Casa Națională, Iancu 
Flondor saluta pe generalul Zadik, 
urându-i bun sosit pe pământul româ-
nesc al Bucovinei, unde frații se întâl-
neau, în fine, după 144 de ani… 

Compania lui Lazăr s-a risipit… 
Soldații bănățeni și ofițerul maramure-
șan Ilie Lazăr, care și-a adus ajutorul lui 
modest la unirea Bucovinei se întorceau 
la casele lor, părăsite de patru ani, 
unde-i așteptau noui și grele datorii față 
de neamul lor.” 1 

4. Comunicarea medicului Va-
sile Gheorghiu, rostită în ziua de 27 oc-
tombrie 1933, la întrunirea comemora-
tivă a Constituantei din 27 octombrie 
1918, înfățișând un fapt petrecut în ziua 
de sâmbătă, 9 noiembrie 1918: 

„A doua zi, dimineață, trimit pe 
Cârsteanu ca să plece la Ceahor, să 
aducă de la protopopul Artemie Berariu 
steagul mare tricolor al Societății pen-
tru cultură, pe care, pentru a-l scuti de 
urgia vremurilor, îl tranportasem și îl 
ascunsesem acolo. S-a dus, l-a primit, 
s-a înfășurat pe sub veston cu el și, tre-
când cu oarecari dificultăți printre pa-
trule ucrainene, l-a adus la Palatul  
Național. În aceeași zi, după masă, lo-
cotenentul Ilie Lazăr, un ofițer austriac 
cu mult temperament și cu bun simț ro-
mânesc, găsește în fața casei naționale 
a ucrainenilor un automobil militar. La 
volan era un soldat ucrainean. Îl dă jos. 

 
1 „Dreptatea”, București, an II, nr. 315, luni, 29 
octombrie 1928, p. 1-2. N. ed.: Am corectat 
numărul greșit al anilor, „141”, sub care 

Se pune la volan. Vine cu automobilul 
până în fața casei noastre. Invită copi-
lele noastre să se urce în automobil, 
spunându-ne că pleacă întru întâmpi-
narea armatei române, pentru a o invita 
să nu mai întârzie de a-și face intrarea 
în Cernăuți. Îi înmânez planul Cernău-
țului, în care însemnasem cu creion roș 
stradele care trebuesc ocupate de mi-
traliere române, dacă vor veni. 

A luat și o hartă mai mare, stra-
tegică, a Bucovinei de nord, pentru a o 
preda generalului Zadik și a plecat spre 
Ceahor. La Spitalul Central s-au oprit și 
au luat cu sine și pe dr. Octavian  
Gheorghian, un distins medic și bun ro-
mân. Cum [medicul] era mic de stat, ca 
să nu fie cumva văzut și atacat de pa-
trulele ucrainene, dr. Gheorghian s-a 
așezat în automobil la picioarele copile-
lor. Peste puține minute ajung la bari-
era orașului. Cum trec de ea, la depăr-
tare de vreun km, iată că îi întâmpină 
un căpitan român, călare. Era căpitanul 
Ioan Brăescu din regimentul de sub co-
manda generalului Zadik. Acesta îi so-
mează să se oprească, să se legitimeze 
cine sunt și îi întreabă unde merg. Copi-
lele, voioase că văd un ofițer român, se 
grăbesc să-i spună că tata le-a trimis să 
înmâneze generalului armatei române 
planul Cernăuțului și să-l roage ca să 
nu mai întârzie de a ocupa Cernăuțul, 
căci toate pregătirile sunt acum gata. 
Căpitanul le conduce până la Ceahor și 
le prezintă generalului Zadik. Acesta le 
primește cu multă bunăvoință și ama-
bilitate în cancelaria parohului din Cea-
hor. 

Pline de bune nădejdi că ora elibe-
rării noastre nu mai este departe, seara 
se întorc cu același automobil acasă. 
Mama, plină de bucurie, se duce în gră-
dină, taie toate florile care mai erau 

autorul credea că Bucovina s-a aflat în 
stăpânirea Austriei, prin 144. 
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înflorite, ca să nu fie cumva brumate 
peste noapte și le leagă în buchete mari. 
Cu flori vrea să întâmpine armata ro-
mână! 

În noaptea ce vine, reflectoarele 
române se văd mai aproape de margi-
nile orașului. 

A doua zi așteptăm din oră în oră 
ca să ne vină vreo știre, care să ne spună 
ora când armata română își va face in-
trarea sa. Orele trec fără să primim vreo 
știre mai bine acreditată. Sosește și ora 
1 d. m. Eu mă grăbesc să mă duc cu ser-
vitoarea până la Palatul Național. Ser-
vitoarea duce gărzii noastre, care păzea 
Palatul Național, masa de ameazăzi. 

Când ajung în piața de azi a Uni-
rii, mă uit în sus spre strada primăriei. 
Văd în depărtare că vin cu vitează mare 
niște motociclete la vale. În urma lor ră-
mâne o deasă dâră de fum. Erau patru 
motociclete cu mitraliere. Fiecare era 
condusă de către un chipeș soldat ro-
mân. În Piața Unirii se despart. Unul 
din ei pleacă pe strada Romană de zi, al-
tul spre Gara Centrală, altul spre reșe-
dința [metropolitană] și al patrulea se 
postează în fața primăriei și a palatului 
nostru național. Au venit ca să ocupe 
orașul. Grosul armatei își va face proba-
bil mâne intrarea. Bucuria mea era nes-
pus de mare. Am împărțit, în grabă, 
mâncarea adusă celor care era menită 
și m-am întors într-un suflet acasă, ca 
să aduc celor ai mei vestea aceasta îm-
bucurătoare. Mama pune florile tăiate 
în vase cu apă, ca să nu se vestejească 
până mâne. A doua zi, pe la ameazăzi, 
armata română, în frunte cu bravii ei 
ofițeri de sub conducerea generalului 
Zadik, își face intrarea în Cernăuți, pri-
mită fiind de noi cu urale și flori.”1 

 
1 Din amintirile zilelor mari. Trei zile înainte 
de intrarea Armatei Române în Cernăuți, în 
volumul Unirea Bucovinei (27 oct. 1918-27 oct. 
1933), Comemorarea Constituantei Români-

Dr. Vasile Gheorghiu, fost 
membru al Consiliului Național Român 

5. Scrisoarea trimisă de Ilie  
Lazăr, 1 septembrie 1964, din Cluj, lui 
Șerban Flondor, în București, fiul lui 
Iancu Flondor: 

„Dragă Șerbane, 
Am aflat de la fiica mea Lia, pe 

care ai cunoscut-o în casa doamnei 
Sturdza, că anul viitor se împlinesc 100 
de ani de la nașterea marelui tău pă-
rinte, regretatul Iancu Flondor. Primesc 
cu multă bucurie și plăcere invitația la 
această aniversare. Au trecut atâția ani 
de la acele memorabile evenimente din 
1918, când tatăl și unchiul tău Nicu au 
stat în fruntea acțiunilor mărețe când 
Bucovina noastră, răpită rușinos cu 144 
(1774) ani înainte, s-a unit de bună voie 
cu Patria Mamă. 

Cum eu atunci, tânăr sublocote-
nent în armata austro-ungară, întâm-
plător mă găseam «ca dezertor» în  
Cernăuți, cred că ar fi cazul să pun pe 
hârtie ce am văzut atunci și cine cu ce a 
contribuit la acest act al unirii, care s-a 
desăvârșit sub conducerea părintelui 
tău la 28 noiembrie 1918. 

Iată pe scurt ce îmi aduc aminte: 
Unitatea mea din fosta armată 

austro-ungară era încadrată într-o uni-
tate mixtă germano-austro-ungară, un 
fel de Ausbildungs-Gruppe, cu sediul la 
Nicolaev, lângă Lemberg. Efectivul 
companiei mele era de 180 soldați din 
regimentul 8 honvezi din Lugoj. Co-
mandantul Suprem ne era Oscar, al 
III-lea fiu al Kaiserului Wilhelm, având 
sediul în Drohobita.[…] 

Aflând că armata română a in-
trat în Basarabia încă în primăvara 
anului 1918, mereu mă preocupa gândul 
să dezertez în Basarabia. Mă gândeam 

lor din Bucovina, Societatea pentru cultura și 
literatura română în Bucovina, Cernăuți, 
1934, p. 37-38.  



Cronica de Dragomirești • 71 

la vorbele tatălui meu /din Giulești- 
Maramureș/, când eram copii mici: 
„Măi prunci, veni-va vremea când  
Craiul României va împlini sabia la  
Răchita Roșie la Tisa”. Preocupat de do-
rul de a vedea visul moșilor și strămoși-
lor noștri realizat, am pus în practică 
dezertarea nu numai a mea personală, 
ci și a întregei mele companii, compusă 
din 180 de români. […] 

Astfel am reușit să ajungem cu 
acest tren rusesc cu linie largă până la 
Noua Suliță. De aici, nefiindu-ne posibil 
ca să mai înaintăm, ne-am dat jos. Aici, 
pe pământul lui Ștefan Vodă cel Mare, 
le-am vorbit soldaților, cari entuzias-
mați au subliniat cele spuse de mine cu 
cântecul Deșteaptă-te, Române! După 
aceasta, împreună ne-am consultat cu 
toții ce să facem? Eu singur mi-am lepă-
dat insignele gradului de ofițer ce eram 
în fața soldaților. Le-am spus că atunci 
când mi-am pus în gând ca să dezertez, 
am crezut că trebuie să mă predau ar-
matei române care se afla deja în Basa-
rabia. Soldații mei au hotărât ca să 
mergem în marș forțat până la  
Cernăuți. Dorința lor fapt s-a făcut. 
După câteva ore de marș am sosit în pi-
ața Cernăuților. Aici am dat ordin ca să 
se pună puștile în piramidă, fiecare să se 
aprovizioneze și să se odihnească. Eu 
tot timpul circulam în sus și în jos în ju-
rul lor. La un moment dat se apropie de 
mine un domn și se prezintă: „Sunt pro-
fesorul Sextil Pușcariu”, îi răspund „mă 
numesc Ilie Lazăr, de fel din Maramu-
reș, iar soldații mei sunt toți români bă-
nățeni din regimentul 8 honvezi din  
Lugoj”.  

I-am arătat situația noastră, că 
am dezertat și că intenționăm să ne 
predăm armatei române, dar că la do-
rința soldaților mei am venit până la 
Cernăuți. 

Domnul profesor Sextil Pușcariu 
îmi mai spune următoarele: „Orașul 

este ocupat de vreo 700 de galițieni, care 
jefuiesc cazărmile și periferia orașului, 
duc lucruri de mare valoare spre Sniatin 
[Grigore Ghica Vodă de mai târziu]. 
Toți românii sunt ascunși prin pivnițe și 
poduri de case și ne temem că ne vor 
duce ca ostatici în Galiția. Asta fiind si-
tuația, după ce ne-am informat cine 
sunteți, Vă rog să ne dați o mina de aju-
tor.”  

I-am răspuns: „La dispoziția 
Domniei Voastre, cu cea mai mare plă-
cere și bucurie.” 

Am rugat pe domnul profesor 
Pușcariu că, dacă se găsesc câțiva ofi-
țeri din regimentul local austriac în 
cari domnia sa are încredere, să vină 
imediat și să-mi ia soldații în grupuri 
de câte 15-20 oameni și să-i concen-
trăm într-o curte sau într-o sală mare. 
După cel mult o oră toți soldații mei au 
fost conduși într-o sală de cinemato-
graf unde le-a vorbit profesorul  
Pușcariu, locotenentul Dan și eu. 
Le-am arătat situația din oraș și le-am 
cerut ascultare și supunere.  

În acea noapte, de frică că a in-
trat armata română, s-au stins luminile 
în tot orașul, alergau desperați căruțe 
și călăreți, toți grăbiți, mai furau câte 
ceva și duceau totul spre Sniatin. A 
doua zi unitatea mea era singura forță 
armată în întreg orașul. Bandele venite 
din Galiția erau conduse de doi foști 
ofițeri din armata austriacă: Maier și 
Vorobetz, cu cari ne-am răfuit la 15 ia-
nuarie 1919, când am ocupat și orașul 
Sighetul Maramureș. […] 

După cazarea soldaților mei, eu, 
însuflețit de fosta mea ordonanță  
Alexandru Iorga, am tras la hotelul din 
centru, în imediata apropiere de sol-
dați, hotelul se numea La Pajura  
Neagră [Schwarzer Adler]. Aici am pri-
mit vizitele mai multor români: 
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Isopescu-Grecul1, V. Bodnărescu,  
prof. Gheorghiu, dr. Lupu, prof.  
Procopovici, Tarangul, Hahon,  
Tarnevschi și mulți alții. D-l prof.  
Gheorghiu a venit și cu propunerea ca 
să mă mut la domnia sa. Am primit in-
vitația și tot timpul cât am fost la Cer-
năuți, am stat la dl prof. Gheorghiu. 
După ieșirea galițienilor din oraș, 
ne-am dus în grup la bătrânul Mitro-
polit Vladimir Repta, care ne-a primit 
părintește. După ce am ieșit de la mi-
tropolit am hătărât să «preluăm impe-
riul». 

Într-o mașină ne-am urcat cinci 
tineri și cu noi și fostul senator și pri-
mar de mai târziu al Cernăuților: Nicu 
Flondor. Eu, cu un steag tricolor în 
mina, tot timpul eram călare pe moto-
rul mașinei. În această compoziție 
ne-am dus la comandamentul jandar-
meriei bucovinene din timpul războiu-
lui, generalul Fischer, căruia domnul 
Nicu Flondor i s-a adresat în limba ger-
mană, somându-l ca imediat să pre-
deie jandarmeria locotenentului ro-
mân Dan. 

De aici am plecat la poliție, unde 
am instalat pe un domn Tarangul, iar 
pe urmă ne-am dus la Tribunal, unde 
am instalat ca președinte pe un domn 
Jon Hahon. După aceste acțiuni ra-
pide, eu și un tânăr ardelean cu nu-
mele Nicoară, de fel din Arad, ne-am 
urcat pe acoperișul primăriei și am în-
fipt primul steag tricolor după 144 ani. 
Ca primar am instalat pe un domn pro-
fesor preot Șandru. Întreaga populație 
românească a orașului, care era în fața 
primăriei, aplauda și cânta cântece pa-
triotice. 

Din toți banii «Kerenski» ce mai 
aveam din vânzarea grâului de la  
Dimidovca am cumpărat toate florile 

 
1 Confuzie, întrucât deputatul Constantin 
Isopescu-Grecul se afla la Viena și abia prin 
decembrie 1918 s-a întors în Cernăuți. 

din piața orașului oferindu-le femeilor 
române din Cernăuți, cu rugămintea 
să bată cu flori armata română, a cărei 
intrare era așteptată. Corul mitropoliei 
cânta în permanență cântece patrio-
tice. Iancu Flondor, președintele  
Partidului Național Român, a dat dis-
poziții ca intelectualitatea orașului în 
haine de sărbătoare să-l primească în 
casa națională pe generalul coman-
dant al armatei române. 

Văzând că armata română întâr-
zie, după trei zile de așteptare, aceiași 
tineri în frunte cu Nicu Flondor ne-am 
dus în întâmpinarea ei. Eu tot timpul 
eram cu steagul în mina și călare pe 
motorul automobilului. La circa 60 km 
distanță, într-o gară 2, am dat de dom-
nul general Zadik, comandantul Divi-
ziei 8-a, care ținea raport cu ofițerii. 

Ne-am prezentat cu toții, i-am 
raportat situația din oraș și am rugat 
să-și facă intrarea deoarece populația 
de trei zile este în stradă și așteaptă. 
După acest prim contact ne-am reîn-
tors, aducând răspunsul generalului. A 
patra zi a sosit în suburbia orașului, la 
Horecea, Regimentul 29 Dorohoi de 
sub comanda colonelului Gheorghiu, 
pe care l-am găsit seara făcând planul 
intrării armatei în oraș. A doua zi – 
după masă am avut cinstea să fiu invi-
tat în mașină și să însoțesc pe domnul 
general Zadik Iacob în momentul in-
trării în oraș. Alături de domnul gene-
ral era șeful de stat major al diviziei, lt. 
colonel Rovinaru, iar eu înainte. Am 
trecut pe lângă primărie, pe care fâlfâia 
steagul tricolor și ne-am oprit alături în 
fața casei naționale. 

Când ne-am dat jos din mașină, 
generalul era bătut cu flori de către 
doamnele române, iar eu l-am ridicat 
pe umeri și, în bătaia florilor, l-am 

2 N. ed. Hadikfalva (Dornești). 
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urcat sus la etaj unde a fost primit de 
către toți intelectualii în frunte cu 
Iancu Flondor, care, îmbrățișându-l, a 
început cam așa: „Dați-mi voie, dom-
nule general, să ne îmbrățișăm ca doi 
frați cari nu s-au văzut de 144 ani.” etc. 

Toți cei de față au manifestat căl-
duros.1 

Ceea ce povestește Ilie Lazăr este 
desfășurarea unui act revoluționar, 
căci în cele cinci zile – joi, 7, vineri, 
sâmbătă, duminică și luni, 11 – din no-
iembrie 1918, în Cernăuți erau încă în 
funcție contele Joseph von Etzdorf, gu-
vernatorul ducatului, și generalul  
Eduard Fischer, comandantul Jandar-
meriei austriece din Bucovina, care a 
renunțat la însemnele puterii imperi-
ale abia în fața generalului Iacob Zadik, 
comandantul Diviziei a 8-a din  
Trupele Regale Române, căruia i-a pre-
dat în ziua de marți, 12 noiembrie 1918, 
chiar sabia primită de la Împăratul 
Franz Joseph.  

Iar pentru asemenea mănunchi 
coerent de evenimente n-avem decât 
să căutăm un răspuns în cele scrise de 
savantul Sextil Pușcariu în memoriile 
sale: 

„A fost de fapt o revoluție? 
Cred că da, căci mișcarea tumul-

tuoasă din septembrie și octombrie, 
deși sângele începuse să înceteze de a 
mai curge, are cele mai caracteristice 
înfățișări revoluționare. Între acestea, 
cu deosebire două mi se par mai hotă-
râtoare chiar decât sângele vărsat, in-
cendiile, dezordinea și anarhia, semnele 
concrete și deci mai aparente ale unei 
revoluții. Aceste aspecte sunt: preface-
rea maselor docile, inerte și inconști-
ente de statiști în actori principali, cu 

 
1 Scrisoare adresată „Domnului Șerban 
Flondor, București”; fragment din manuscris 
dactilografiat pe 6 pagini, format A4 (30 x 20 
cm), numerotate sus, centrat 1-6, mici 
corecții cu cerneală neagră în text. Colecția 

roluri decisive ale noii piese ce se joacă; 
în fruntea lor apare omul providențial 
care regizează aceste mase.”2 

Omul providențial din acel ceas 
al istoriei românilor a fost Iancu  
Flondor, însă nu se poate ști ce s-ar fi 
petrecut acolo fără sublocotenentul 
Ilie Lazăr și cei 180 de honvezi români 
comandați de „inimosul maramure-
șean”, ajunși dintr-o întâmplare… pro-
vidențială în orașul Cernăuți. Din ce 
pricină totuși lipsește isprava cernău-
țeană a lui Ilie Lazăr din Istoria Buco-
vinei întocmită cu destulă acribie de 
către profesorul Ion Nistor? 

 
Despre modestia lui Ilie Lazăr, 

dă o mărturie Camil Demetrescu, fost 
deținut prin închisorile românești, 
într-o scrisoarea din 16 februarie 1974: 

„[…] Așa cum te-am cunoscut noi 
ai tăi, ai rămas cu devotamentul tău și 
Slavă Domnului că ți-a dat puterea să-ți 
mai faci încă odată datoria cu aceeași 
iubire. Îmi dau seama de unitatea pur-
tării tale față de ai tăi și de țară – căreia 
în vremuri de unificare, nehotărâtă 
încă, i-ai dat două orașe pe care le-ai 
ocupat tu cu unitatea aceea de volun-
tari, înainte de ocuparea de către ar-
mata română regulată. Îmi aduc 
aminte cu aceeași seriozitate cu care-ți 
scriu că, la Galați, patru ani de zile nu 
te-am auzit menționând acestea. A tre-
buit să aflu ocazional de la prietenul 
nostru Șerban Flondor. 

Te-am auzit în schimb la Galați 
spunând cu un anumit prilej: „… pe 
mine părinții nu m-au crescut să fiu mi-
nistru cu orice preț, ci m-au crescut ca 
să fiu om cinstit…” 

de Manuscrise, nr. 32 / 1964, Arhivele 
Naționale, Serviciul Suceava, de unde am 
preluat și păstrat ortografia epocii cu „î”. 
2 Sextil Pușcariu, op. cit., p. 328.  
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Se poate spune despre tine, dragă 
nene Ilie, că la capătul unei vieți lungi și 
bogate, ești dintre cei a căror vorbă se 
potrivește cu faptele, cu «portul». 

Te îmbrățișez cu vechea prietenie 
și te rog să transmiți fiicei, și cu atâta 
întârziere, participarea mea la durerea 
ei și la respectul pe care-l port părinților 
ei. 

Camil 
16 Februarie 1974.” 1 
O comparație se impune, prin 

urmare, între modestia locotenentului 
Ilie Lazăr și persistenta laudă de sine a 
istoricului Ion Nistor, tânărul mara-
mureșan de ispravă dovedindu-se om 
de acțiune, care a făcut istorie, iar băr-
batul de hulpavă ambiție politică evi-
dențiindu-se ca bărbat de ficțiune, care 
doar a scris istorie, dar nu a pierdut pri-
lejul să-i ocolească ori să-i ascundă pe 
înfăptuitorii Unirii Bucovinei, pentru a 
se preamări doar cu un program de 
propagandă post factum, întrucât a 
fost redactat în ziua de vineri, 1 noiem-
brie 1918, înregistrat la Guvernul  
României din Iași, în ziua de luni, 4 no-
iembrie, stil vechi, în strâmtoratul  
Regat al României, în fapt, la data de 
14, respectiv, duminică, 17 noiembrie 
1918, stil nou în Bucovina, unde apărea 
„Glasul Bucovinei” încă din ziua de 
marți, 22 octombrie 1918, unde era în 
vigoare textul moțiunii adoptate de 
Constituanta Bucovinei din ziua de 
duminică, 27 octombrie 1918, și flutura 
steagul tricolor pe turla primăriei din 
Cernăuți, încă din ziua de vineri, 8 no-
iembrie 1918, iar Divizia a 8-a din Tru-
pele Regale Române, sub comanda ge-
neralului Iacob Zadik, asigura ordinea, 
avutul și viața bucovinenilor încă din 
ziua de luni, 11 noiembrie 1918.  

 
1 Colecții speciale B.C.U. „Lucian Blaga”, 

Cluj-Napoca, Fond Ilie Lazăr, ms. 5621, 

Corespondență primită, fila 29, hârtie A4, 

Precum se poate observa din 
acest scurt excurs, un lingvist ca Sextil 
Pușcariu, un venerabil preot ca  
Dionisie Bejan, un încercat om politic 
și avocat ca Iancu Flondor, un tânăr lo-
cotenent ca Ilie Lazăr și câți alții aflați 
sub teroarea baionetelor lui Eduard 
Fischer au avut o viziune istorică mai 
promptă și precisă asupra evenimente-
lor decât cel mai documentat istoric al 
Bucovinei, prof. Ion Nistor.  

Să nu fi auzit, să nu fi știut Ion 
Nistor, ministru al Bucovinei, profesor 
de istorie, rector al Universității din 
Cernăuți, deputat în Parlamentul  
României Mari, senator de drept, des-
pre isprava lui Ilie Lazăr în Cernăuții 
bântuiți de anarhiștii și bolșevicii ucra-
ineni din Galiția în acel vijelios noiem-
brie 1918, spre a fi pomenită într-o pa-
gină din istoria acestui colț primejduit 
de țară românească? Exclus! Când 
vreme de peste douăzeci de ani steagul 
tricolor flutura pe turla primăriei din 
Cernăuți, amintind zi de zi ….„Unirea 
necondiționată și pentru vecie a  
Bucovinei, în vechile ei hotare, până la  
Cremuș, Colacin și Nistru, cu Regatul 
României”. 

Și cu atât mai mult cu cât se va 
întâlni de nenumărate ori cu Ilie Lazăr 
și în parlament, la recepții, serbări și 
întruniri politice. Ba, încă și mai trist, 
vor suporta amândoi supliciul închiso-
rilor comuniste din Republica  
Populară Română și chiar în același 
bastion din Sighetul Marmației. Atât 
că, lui Ilie Lazăr, Providența i-a hărăzit 
încă o mângâiere: glasul clopotului dă-
ruit bisericii de către părinții săi… 

 
 
 

îndoită (30 x 21 cm), text scris cu cerneală 

albastră, față și verso. 
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Odă munților mei 
Poem mitologic 

 
Mircea Chindriș 

 
CUVÂNT ÎNAINTE 

egendele, miturile, credințele po-
pulare au ecouri exemplare în 

folclorul românesc, amintim, în acest 
sens, legenda „regăsirii fraților 
pierduți, Mureșul și Oltul”, meta-
morfozați în ape curgătoare după o 
dramatică confruntare. 

Sub pretextul derulării epicii 
unui basm, personajele poemului 
mitologic „Odă munților mei” sunt 
încadrate geografic în mirificul peisaj 
al Maramureșului istoric voievodal, 
reprezentând chiar reperele lui: 
Muntele Pietrosul, Țibleșul, Iza și  
Baicu. 

Ca să poată suporta veșnicia 
durerii părintești, Pietrosul și  
Țibleșul au acceptat, prin pietrifica-
rea lor, monumentalitatea și măreția 
înălțimilor, veghind de-a pururi 
pierderea celor doi călători cu pași de 
aburi. 

Baicu este un simbol al inteli-
genței, un personaj care vrea să-i 
ajute pe oameni în încercarea 
de a-și depăși propria condiție. 
Dar nu pe oricare, ci doar pe 
aceia care posedă măcar o fă-
râmă din puterea de a înțelege 
ideea de luptă, de revoltă, de 
negare a propriilor limite. 

Căutând să se elibereze 
de apăsarea blestemelor lui  
Zamolxe, Baicu se revoltă înlă-
untrul său, recurge la mistifi-
carea frământărilor în planul 
suferinței spirituale. Mintea și 

sufletul îi sunt răscolite de furtuni 
apocaliptice ce ating zonele supra-
sensibile ale firii umane. 

Conflictul neîmpăcat cu sine, 
dar mai ales cu divinitatea are ca re-
zultat stări de încordare maximă, ce 
anunță prăbușirea eului, dar nu și în-
genunchierea. Până la urmă, clarita-
tea de netăgăduit a înțelepciunii di-
vine îi revine mereu în minte, ca o 
obsesie:  

„Când ești izvor, nu poți să 
curgi decât spre mare!” 

Astfel, conflictul lui Baicu cu 
sine și cu divinitatea devine epui-
zant, durerea existențială pe care o 
împarte cu Iza duce la acceptarea 
destinului hărăzit de Zamolxe. 

Fără a deveni victime ale pe-
depsei divine, printr-o percepție su-
perioară, asistăm, în final, la meta-
morfoza celor doi îndrăgostiți în 
două ape curgătoare care vor marca 
pentru vecie eternitatea acestor lo-
curi. 

  

L 
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ODĂ MUNȚILOR MEI 
Motto:  

„Când ești izvor, nu poți să curgi decât spre mare!” 
 

cena deschisă, într-un colț o vâr-
telniță, trei bătrâni stau la flacăra 

pâlpâitoare a unui foc – sfârșitul bas-
mului I. 

Pov. I: Și atunci, îi zise: Făt 
Frumos, Făt Frumos ia-ți avuțiile, 
ia-ți frumoasa iubită și să trăiți sănă-
toși că am scos până acum dintr-însa 
patru balauri și am mai lăsat încă 
unul, că nu e bine să rămână femeia 
fără niciun drac. Făt Frumos se 
prinse cu omul cu pietrele frate de 
cruce și-l rugă să nu se prea depăr-
teze de pe locurile acestea ca nu 
cumva dracul ce-a rămas în femeie 
să-i răpuie zilele. A ajuns apoi acasă 
și începu de atunci să trăiască cu ade-
vărat, că viața mulțumită este mult 
mai dulce când vine după necazuri 
ce amarnic te-au încercat ca și soa-
rele ce pare atât de strălucitor când 
iese dintre nori negri și dintre furtuni 
ce ți-au frământat cerul sufletului. 
Așa trăiau că nici vânt rece nu-i atin-
gea, în liniște și sănătate și dacă n-or 
fi murit, apoi dăinuiesc și astăzi. 

Bătrân I: Faină poveste, ce-i 
drept, că aș sta până dimineața să 
mai ascult una tot așa.  

Pov. II (Bate la ușă și intră): 
Bună seara, bătrâni cu credință, vă 
spune un om cu gânduri bune! 

Bătrân II: Bună seara, drumeț 
cu noi de-o seamă, dar ce nevoie te 
împinge în puterea nopții pe cărări 
unde numai strigoii își au sălaș.  

Pov. II: Iacă, m-am pierdut în 
gânduri, pornind de acasă și văd că 
mare liniște poți da sufletului când 
iei tovarăș de drum numai umbra ta; 

da’ primiți-mi-i de mas pân’ iasară? 
Nu-mi trebuie nici loampă, nici mâ-
care, fără doar o sfărditură din locul 
aiesta luminat de foc. 

Bătrân II: Primite-om, omule, 
că-mi place besada ta și cină ți-om 
da, da’ ni-i spune o poveste care să ne 
meargă la inimă că ne-am hrănit să 
tot trăim otrățiți de atâtea nedrep-
tăți. Trăit-ai și tu printre aieștia de ne 
storc răbdarea cu vergi în talpă, bi-
ciuri pe spinare și apoi vorbe muiate 
în liturghii ca să ne poată folosi pute-
rea noastră hrănită cu coji de la ospă-
țul lor. No, hai, șezi și zi că noi te-om 
asculta. 

Pov. II: (Se așază pe un butuc 
și începe povestirea): Ehei, a fost 
odată demult, tare demult, pe când 
iarba și pietrele făceau dragoste îm-
preună, iar pământul și cerul erau 
într-o dulce încleștare, doi buni prie-
teni, vrednici păcurari, Pietrosul și 
Țibleșul, peste a căror hotare dom-
nea bunăstarea și înțelegerea. Liniș-
tea și tihna lor era împresurată doar 
de cruzimea sălbăticiunilor care nu 
putea lua parte cu ei la ospățul ferici-
rii lor. Credința slugilor și câinilor le 
dădea la amândoi siguranța celor 
agonisite de mâinile ce știau să facă și 
lemnul să cânte. Truda lor de noapte 
și zi era răsplătită din plin de locurile 
unde își cântau dorurile și necazu-
rile. (Se aude un lătrat de câine și 
apoi glasul Țibleșului). 

Țibleșul: Pietrosule, mă auzi? 
Hei, Pietrosule! 

S 
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Pietrosul: Da, prietene, care 
ți-e necazul? Coboară în părău ca 
să-ți înțeleg mai bine vorba. 

Pov. II: Într-adevăr, nu rare 
erau sărbătorile când petreceau îm-
preună cu familiile lor, aducând jer-
tfe zeilor, proslăvindu-i pentru bine-
facerile lor. A doua zi, înainte de ră-
săritul soarelui, așa cum s-au înțeles 
în părău, erau în locul unde, de fie-
care o dată în an, se adunau cu cre-
dința că anul ce va veni va aduce mai 
mult belșug și liniște în casele lor. 

Țibleșul: Bună dimineața să 
fie în toată viața voastră și soarele ce 
va răsări astăzi să fie martorul priete-
niei ce o port familiei tale, Pietrosule! 
Iar ție, Zamolxe, îți dăruiesc drept 
răsplată pentru zilele prin care îmi 
strecori fericirea în casă, acest miel 
nevinovat, hrană veșniciei tale înse-
tate de dreptate. 

Pietrosul: Bună dimineața, 
prietene, și fie ca ziua asta să ne 
aducă în anul care vine fericirea în 
case. Auzit să fie cuvântul meu de 
puterea înduratului Zamolxe. 

Zamolxe: Binecuvântați fiți de 
mine întru bucuria, belșugul și ferici-
rea ce-o doriți! 

Bătrân I: Și atâta toată poves-
tea?  

Pov. II: Ehei, de acum începe. 
Au trecut ceasurile, zilele, nopțile ca 
săptămânile, lunile și trecu și anul. 
Cei doi prieteni se înțeleg din nou 
pentru sărbătoarea de a doua zi, săr-
bătoarea lui Zamolxe.  

(se aude un plânset de copil) 
Iată însă că florile căsniciei vrednicu-
lui Țibleș cu frumoasa sa ciobăniță au 
trecut spre semințe. Nu mică le-a fost 
bucuria când zorii zilei au adus pe 
lume, pe Baicu, copil ce la prima rază 

de lumină a simțit sulițele soarelui 
înfipte în el și, deschizând larg ochii, 
prevesti o nenorocire. 

Zamolxe: Pentru că m-ai înde-
părtat de tine uitând că la răsăritul 
soarelui trebuia să primesc jertfa ta, 
blestemat să fie acest copil: Să aibă 
tihna apelor în bătaia vânturilor, 
struna dorurilor lui să geamă amar-
nic clipă de clipă, dragostea lui neîm-
părtășită să nu fie împresurată nici de 
setea nepotolită a ghețurilor care pâ-
râie ca flăcările în vocile păcatului, fie 
ca mama lui să moară în chinurile de 
după facere, iar tu, Țibleș pentru că 
mi-ai nesocotit ființa, te las să tră-
iești, să crești acest copil până la îm-
plinirea blestemului meu! Am zis! 

Țibleșul: M-ai izgonit din adă-
postul puterii tale și amară de tristețe 
mi-e inima acum. Nu mi-a rămas din 
toată iubirea mea decât un copil al 
cărui suflet mi-l ceri drept hrană și 
un adăpost cu nume de mormânt. 
Dar nu, Zamolxe, am să-ți lovesc 
zâmbetul tău ceresc cu pietre. Nu, ni-
ciodată copilul meu Baicu nu va că-
dea pradă neputinței tale. Niciodată 
nu îți va folosi ca nutreț în altarul tău 
mânjit cu sânge. Acum, când nu mai 
crede nimeni în tine, îți chem marele 
sfârșit pe care vrei să-l hrănești cu su-
flet omenesc! Nu, Zamolxe, nu mă 
tem de tine! 

Zamolxe: Când ești izvor nu 
poți să curgi decât spre mare! 

Zânele: Liniștește-te, Țibleș! 
Mânia ta nu e decât dovada credinței 
tale, iar blestemul lui Zamolxe nu e 
decât răspunsul de la nașterea ta și 
care a bătut azi la poarta vieții tale. 
Așează-te la pâlpâirea vetrei și ai 
multă răbdare. Baicu are nevoie de li-
niștea ta și de ocrotirea noastră. 
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Credința veche nu o să piară odată cu 
răzvrătirea ta. 

Țibleșul: Fericirea de până 
acum a fost un vis frumos, dar cum 
de m-am lăsat furat și dus de el pe 
meleagurile lui pline de arătări. Pe-
rina nopților mele de nesomn, acum 
îmi dau seama că era veșnic udată de 
lacrimi, mi-am dorit liniște, am 
avut-o, dar multă tristețe era în ea, și 
simțeam cum mă topesc de la mar-
gine spre mădulare, muream în fie-
care clipă ce trecea. Acum simt că 
trăiesc și mă voi lupta cu veșnicia 
până când genunchii mei vor crește 
ca brazii la picioarele lui Zamolxe, ca 
în cea mai sacră lepădare de el! 

„Supărare, supărare, 
Pune-te-aș de-a moi în vale! 
Și-aș pune pietri pe tine 
Să nu mai superi pe nime’, 
Cum m-ai supărat pe mine!” 
 
Pov. II: Clipele trăite de Țibleș 

în amar și singurătate i-au veștejit în 
numai câteva zile viața, săpându-i pe 
obrajii lui plini de sănătatea de altă-
dată șanțuri pe care le simțea până în 
adâncul sufletului. Pietrosul în zadar 
încerca să-i liniștească nopțile pline 
de deznădejde. O umbră de bucurie 
însă îi îmbujoră sângele ostenit de 
neliniște când auzi de fericirea ce a 
dat peste Pietrosul odată cu venirea 
pe lume a fiice lui, Iza. Petrecerea bo-
tezului a ținut câteva ceasuri fără 
zgomot și fală, un fel de reculegere în 
fața triumfului morții asupra vieții 
trecătorilor de rând. 

Zâna Dreptății: Binecuvântat 
să fie acest copil întru numele drep-
tății și ori pe unde va călca să să-
dească în inimile oamenilor florile 
adevărului! 

Zâna Înțelepciunii: Binecu-
vântat să fie acest copil întru numele 
înțelepciunii și roadele minții lui să 
încolțească în faptele semenilor săi! 

Zâna Belșugului: Fie ca bogă-
ția lui să fie în spirit și aurul la el să 
nu aibă valoare decât în a cântări pe 
oameni ca harnici și risipitori, cinstiți 
și nerușinați! 

Zâna Hărniciei: Binecuvântat 
să fie acest copil întru numele hărni-
ciei și pilda lui să fie primită în sufle-
tul oamenilor ca o scăpare grabnică 
de sărăcie! 

Zâna Purității: Fie ca acest co-
pil să aibă sufletul curat, nepângărit 
de puterile nevăzute ale răului, pre-
cum roua nepângărită de pe flori în 
prag de dimineață! 

Zâna Frumuseții: Frumuse-
țea este trecătoare, dar necesară. Fie 
ca acest copil să aibă frumusețea 
minții zorilor care bănuiesc puterea 
soarelui de la miezul zilei! 

Pov. II: Cei doi copii stăteau 
cuibăriți la căldura părinților, dar în 
zâmbetele lor nu încolțea un ano-
timp al fericirii lor viitoare. Creșteau 
pe zi ce trecea, dar în vârsta lor nu se 
puteau bănui bucuriile copilăriei. O 
tristețe primară greu de alungat bân-
tuia sufletul lui Baicu, care, odată cu 
trecerea timpului, era tot mai de ne-
înțeles. Zadarnic Țibleșul căuta răs-
puns la tăcerea lui. Singura alinare a 
durerii înnăscute ce-l copleșea era în-
tâlnirea lui cu Iza, fata a cărei frumu-
sețe era umbrită de ascuțimea minții. 
În privirile ei găsea răspunsul zbuciu-
mului ce-i tremura vocea și când, us-
cat de nemișcare, cerea tatălui său 
apă să-și ude chinurile. Creșteau 
unul în apropierea celuilalt și sim-
țeau cum absența unuia ar fi creat 
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panică în crângurile sângelui lor. În-
tâlnirile lor au devenit o trebuință, 
dar cu cât apropierea fizică era mai 
mare, cu atât depărtarea dintre ei se 
adâncea sub forma unei prăpastii 
peste care era aruncată o punte de le-
gătură ce-i despărțea. Și asta cu atât 
mai mult cu cât simțeau greutatea 
timpului apăsând asupra vârstei lor. 

Iza: Dragul meu Baicu, tu ești 
poate singurul meu adevăr, dar tăce-
rea ta mă împresoară când văd atâta 
tristețe în ea. Ai ceva din neliniștea 
unei ape tulburate de o mână care 
înainte mângâiase grumajii unei că-
prioare. 

Baicu: Sunt prea ostenit, draga 
mea Iza, jugul frământărilor mă 
apasă până când pline de pământ vor 
cădea sub greutatea lor. Și noaptea 
de n-ar fi măcar. Cresc undeva în ju-
rul aproapelui meu niște ziduri care 
se îngroașă de la margine spre mine 
și mă cutremură strânsoarea lor, mai 
ales când liliecii hotărăsc miezul 
nopții. Revolta mea în genunchi îm-
potriva lui Zamolxe îmbracă zale de 
întuneric și subjugat mă simt în lan-
țurile ei grele ce zornăie în căutările 
mele mult mai dureros ca glasul unui 
om murind. Cu articulațiile rănite de 
puterea blestemului lor scurm goluri 
în adâncimea întunericului până 
când ajung să-i bănuiesc dimensiu-
nile ireale pentru mine. Mi-e somn și 
sunt flămând. Simt toate păcatele lu-
mii înfipte în carnea mea și, dacă nu 
te-aș vedea pe tine, aș muri zilnic 
spunându-mi rugăciunile de seară. 

Iza: De ce-ți complici exis-
tența, dragul meu? De ce lași amur-
gurile altor lumi străine ție să-ți des-
cărneze liniștea sufletească când to-
tul e așa simplu? 

Baicu: Pentru că mă dor cuvin-
tele durute de atâta nespus și mă 
doare frunza în dos închisă când ver-
dele ei hrănește al polenului chin, 
pentru că mă doare ecoul umbrei 
mele când știu că atâtea inimi vege-
tale ce au răspuns la numele străbu-
nilor mei sunt roase de ale pământu-
lui bunătăți, pentru că mă doare nes-
pus clipa nerevederii mele în ceea ce 
n-am fost cu o clipă înainte de naș-
tere. 

Iza: Pustiul meu drag, vântul și 
neliniștea mea, vino să ne mirăm 
amândoi de ce cresc flori numai pe 
pământ. Vino să ne pieptănăm cli-
pele învinse de simțiri ce curg în cra-
tere istovite cu margini de nisip unde 
cresc oricând cimitire. 

Baicu: Spune-mi să gâtui lu-
mina sorilor abia răsăriți într-un fas-
cicul ce-l vrei și voi șterge toți norii 
de pe cerul sufletului tău. Spune-mi 
că ești ostenită de drumuri neum-
blate și îți voi spune că ești mirabila 
mea obsesie. Spune-mi să te caut în 
zâmbetele copiilor ce nu știu încă să 
râdă și te voi afla alergând pe creste 
de colind, dar nu îmi spune că voi 
găsi liniște în gesturile tale împrăști-
ate ori pe unde ai umblat că-ți voi 
răspunde: Nu! Liniștea mea o voi 
avea când lanțurile robilor gâtuiți de 
răceala fiarelor pe care le port și eu cu 
mine de la naștere vor fi sfărâmate de 
puterea adevărului din inimi și nu 
din cuvinte. 

Iza: Răpește-mă adânc în nefi-
ința ta ca din putregaiul nostru să 
crească o floare. Lasă-mă să-mi culc 
capul pe pieptul tău trudit sau 
oprește-mă să te mai pot vedea. 

Baicu: A sosit ziua adevărului 
și iartă-mă că trebuie să plec. 
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Dimineața o să mă trezesc depărtat 
de mine ca să-mi grăbesc destinul: 
Numai acolo, lângă pământuri, îmi 
presimt desăvârșirea. Și nu uita, Iza 
mea, îți sunt credincios și, fără să mă 
aștepți credincioasă, nu te voi iubi 
prea mult de aproape, nu te voi iubi 
de tot decât depărtându-mă. 

Iza: În dosul vorbelor tale stă 
răstignită materia ce o ții cu amân-
două mâinile. Mâine am să-ți des-
cleștez degetele de cremene și cu 
mângâierea lor îmi voi săpa chipul de 
lut sub forma unui sărut de moarte. 
Rămâi, Baicule, în dosul lui prea târ-
ziu o să găsim nordul și prea devreme 
o să ni se usuce ramurile. 

(Clopote) 
Pov. II: Și astfel plecă Baicu cu 

traista lui plină de adevăruri ce nu 
putea nimeni să i le lovească. A călă-
torit zile și nopți în șir pe meleaguri 
locuite de oameni și în toate părțile a 
găsit robi înlănțuiți de puteri pe care 
ei nu le bănuiau, el știindu-le prea 
bine. Pretutindeni oamenii erau mo-
leșiți de neputința de a zdrobi orân-
duiala de lucruri pe care o găseau fi-
rească. Pretutindeni pe pământ a în-
cercat să răspândească adevărurile, 
dar ele erau refuzate și Baicu era cre-
zut nebun. În înaltul cerului avea 
dușman pe Zalmoxe, pe pământ, oa-
menii, așa că, alături de câțiva feciori 
deopotrivă cu el, a căutat dreptatea 
în adâncurile pământului. 

Baicu: Am închis ochii și am 
privit adânc în mine adierea amurgu-
lui. Tot secetă în nedeslușitul de din-
colo, iar în loc de dreptate, în nenu-
măratele șanțuri ce îmi brăzdau fără 
milă țărâna trupului, văd osmoza 
ce-mi chinuie vârsta în sângele tăvă-
lit purpuriu. Prieteni, într-o zi m-ați 

întrebat de unde? Da, chiar de acolo 
am plecat, aveți dreptate și dangătul 
clopotelor vestea atunci sărbătoarea 
creștinilor sau poate glasul meu mu-
rind. Iar acum, sătul de slăbiciunea 
voastră de a căuta în zadar dreptatea 
și amorțit de neființa cu gust de pă-
mânt, vreau să ies, ah, vreau să ies, 
chiar de ar fi să cad în genunile pă-
mântului de la înălțimea sângelui 
meu, dar nu înainte de o vedea pe 
Iza, care mă știe plecat în țările calde 
unde poți răzbate până la adevăr, îm-
brăcat subțire și desculț. 

Pov. II: Și astfel Baicu, dez-
amăgit, a făcut cale întoarsă spre me-
leagurile moșiei Țibleșului. Acasă 
ajunse spre asfințitul zorilor pe care 
altădată îi dăruise dragei lui Iza, care 
îl aștepta cu brațele deschise. 

Iza: Dragul meu, dragul meu 
sihastru!  

Baicu: Draga mea, Iza mea, cu 
căldura ultimilor tăciuni, cuviincios 
vin să-ți spun că frunzele mele s-au 
desprins din toamna aducerilor 
aminte și blestemul lui Zamolxe s-a 
împlinit în sfârșit. Te-am căutat pre-
tutindeni printre secundele rămase 
semințelor căzute înainte de încol-
țire, te-am căutat în zgomotele ce au 
iscat în mine furtuni și maree și când 
acolo tu erai mereu în preajma mea, 
atât de aproape de mine. 

Iza: Tu ești singurul meu ade-
văr, știai asta de mii de ani. 

Baicu: E atât de târziu acum și 
mă simt flămând și mi-e somn. Dimi-
neața când mă vei vedea, pământul 
meu îți va aminti că anotimpul nos-
tru nu mai e așteptarea, buzele mor-
ții au luat deja forma numelor noas-
tre, dar căutându-te pe tine alături de 
dreptate, acum îmi ești atât de dragă 
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încât, pentru a te avea din nou lângă 
mine, aș fi în stare să nu mă mai arăt 
niciodată, să sufăr oricât de neome-
nește ar fi. Iar acum, Zamolxe, cu tine 
am o răfuială. Învingându-mă prin 
moarte fizică, îți vei arăta neputința 
de a mă învinge altfel. Iată-mă-s nu-
trețul tău! Iar tu, Iza, cuprinde-mă în 
rarele tale întoarceri ca să ne mai bu-
curăm încă o dată de anotimpul nos-
tru cu glas sfârșit de muguri. Fără 
tine o să mă simt atât de singur, încât 
nu voi mai face deosebirea dintre 
mine și lucruri. Când nu voi mai fi, 
caută-mă în înțelesul ce am vrut să-l 
dau iubirii noastre.  

Iza: O să-mi amintesc de tine 
veșnic ca de o iubire revărsată peste 
malurile fluviilor mele. La bună ve-
dere, pustiul meu drag! 

Pov. II: Baicu căzu la pământ și 
lacrimi de bucurie îi țâșniră din ochi 
și peste câteva clipe s-a transformat 
într-un izvor de lacrimi al cărui 
susur murmura numele Izei și 
frânturi din cuvintele lui înfio-
rau frunzele copacilor ce-i stră-
juiau malurile. Și ori pe unde a 
trecut a plantat în sufletele oa-
menilor ce-l priveau cu mirare o 
sete nepotolită de adevăr că rar 
drumeț să nu se oprească pe 
malurile lui o clipă fără să își ude 
fața cu murmurele adevărului. 
Iza trăi în mijlocul alor săi multe 
zile fără să scoată o vorbă. Dez-
amăgirea absenței lui Baicu o 
făcu să ia o hotărâre. Printre la-
crimi ridică mâinile spre înaltul 
cerurilor și îi ceru lui Zamolxe 
viața veșnică a izvoarelor și 
dreptul de a-l căuta pe Baicu. A 
primit încuviințarea prin niște 
fulgere și tunete pornite din 

baierele cerului. Și astfel, pornind din 
locul unde un lucru începe și imediat 
altul se termină, plecă susurând în-
colo și încoace în căutarea lui, pe care 
îl găsi, după ceasuri de lungi călătorii, 
în locul unde, după mult timp, voie-
vodul Bogdan a durat o cetate, la 
Cuhea. Iubirea lor a căpătat astfel di-
mensiuni și mai mari. Moartea lor fi-
zică îi împreunase pe vecie într-o iu-
bire văzută dincolo de materie. Iar 
tu, trecătorule, când treci pe lângă 
Pietrosul și Țibleșul, adă-ți aminte că 
sunt părinții Izei și ai Baicului pietri-
ficați de durerea provocată de moar-
tea fiilor lor și admiră-le dragostea 
din înalturi pentru cei ce duc drepta-
tea și puterea iubirii cu ei. Nu vă sfiiți 
să priviți curcubeiele fascinante ce 
leagă câteodată cele două râuri. Ele 
sunt săruturile veșnice ale celor doi 
călători cu pași de aburi.  
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