
I. ARTICOLE ªI STUDII

IORDAN DATCU

AUTOBIOGRAFIA
LUI ION BÂRLEA

Se vor împlini, în 2008,
patru decenii de când am
reeditat, în douã volume
(I, 355 p., II, 500 p.),
sub titlul Literaturã 
popularã din  Mara-
mureº, colecþia de folclor

a lui Ion Bârlea, apãrutã  iniþial în 1924. Pentru
cunoaºterea biografiei ºi bibliografiei autorului,
am utilizat toate mijoacele care mi-au stat la în-
demânã: numeroasele întâlniri cu pãrintele Ion
Bârlea, corespondenþa cu el (fiindcã locuia în afara
Bucureºtilor, dincolo de aeroportul Bãneasa), i-am
cerut ziarul pe care l-a scos la Sighet, am citit re-
cenziile despre cãrþile sale, i-am luat un interviu,
care s-a transmis la Radio, în fine am fãcut o cer-
cetare în comuna în care s-a nãscut, Berbeºti. Tot
atunci a scris pentru mine o amplã autobiografie,
pe care o tipãresc acum dupã manuscrisul sãu, fãrã
s-o comentez amplu, fiindcã ea este întru totul
grãitoare pentru periplul vieþii cãrturarului mara-
mureºean, confruntat, cum se vede, cu numeroase
evenimente, care l-au purtat din Maramureº în
Banat, din Banat la Bucureºti, de la Bucureºti în
Banat ºi de aici iar la Bucureºti. Autobiografia sa
este de asemenea un document asupra pre-
ocupãrilor multiple ale autorului ei, ca profesor,
preot, conducãtor de ziar, factor cultural, documen-
tarist, bibliograf. Existã în textul sãu o menþiune
vagã: “În activitatea mea profesionalã timp de 36
de ani, n-am  lipsit  o  zi  de  la datorie, în  afarã  de
concediul din oficiu, pe timp de  la 1 septembrie
1931  la  31 martie 1932, în calitate de concediu
parlamentar”. Ion Bârlea parlamentar? Amãnuntul
mi-a scãpat atunci ºi nu i-am cerut detalii supli-
mentare. Pot confirma cã a fost parlamentar 
fiindcã, în urmã cu  puþin timp, cercetând un anuar
al Parlamentului României, din anii ‘30, ai secolu-
lui XX, l-am gãsit printre parlamentari, cu fo-

tografie. Poate cã cineva se va ocupa mai de aproape
de acest aspect  al biografiei sale. Dau la tipar aceastã
autobiografie pentru cã ea este o minã de informaþii
privind activitatea ºi viaþa  unui distins cãrturar, dar
ºi  cu convingerea  cã  aceste pagini au  ºi o  impor-
tanþã  dincolo  de biobibliografia lui Ion Bârlea. Am
eliminat din ea unele repetiþii.
Nãscut în comuna Berbeºti, jud. Maramureº, la 11
ianuarie 1883 din pãrinþii protopop Petru   Bârlea ºi
Elena (Ilca) Man. Tata, fiu de þãrani. La pãrinþi erau
trei bãieþi ºi douã fete. Dintre bãieþi, numai tata a
fãcut carte, ceilalþi  au  rãmas la plug. Mama, din  fa-
milia Man, preot  în Corneºti, care avea cinci fete ºi
doi bãieþi. Cheltuielile de întreþinerea tatãlui la
ºcoalã, cu greu a putut suporta bunicul Gheorghe
Bârlea a lui Pricop, din care cauzã tata ca elev de
ºcoalã s-a angajat la ordinul piariºtilor, cari susþineau
un gimnaziu cu patru clase ºi le servea la masã ºi alte
lucruri zilnice, în urma cãruia se bucura de casã ºi
masã. Când a trecut la liceul reformaþilor (calvini), a
fost angajat de dr. Ioan Mihaly, care a editat
Diplomele maramureºene începând cu secolul XV,
ca sã-i îngrijeascã de casã, cãci pe timpul acela dr.
Mihaly era necãsãtorit. Dupã terminarea liceului, a
absolvat Academia Teologicã de patru ani de la
Gherla, fiind numit preot în Berbeºti, unde peste 
cincizeci de ani a fost conducãtorul spiritual al eno-
riaºilor. Din activitatea sa amintesc: a clãdit o casã
parohialã cu trei camere ºi sub conducerea sa s-a
clãdit biserica frumoasã de zid, unde înaintea altaru-
lui este aºezat într-un cavou de vecinicã pomenire.
Eu, ºcoala primarã am început-o în satul meu natal,
având învãþãtor pe Z. Ghirasin, apoi la ºcoala un-
gurilor romano-catolici Sighet, unde aveam învãþãtor
pe Ion Berthold; sub conducerea lui am terminat
patru clase primare, anii 1889-1892, dupã care am
fost  înscris la gimnaziul romano-ca- tolicilor, condus
de Ordinul Piariºtilor, cari erau profesori titulari de-
finitivi, la piariºtii din Sighet în anii 1892-1896 fiind
director piaristul I. Malowjai. Dupã terminarea gim-
naziului, am fost înscris la liceul confesional al
calvinilor din Sighet, unde la 1900 am  luat  bacalau-
reatul cu nr. 2-190l, din  27. VI. 1901, la liceul con-
fesional al calvinilor din Sighet în anii 1896-1900
fiind director Al. Dobay. Apoi, patru ani la Academia
Teologicã din Gherla, 1901-1905; absolutoriul 
eliberat de rectorul   seminarului  nr. 295, 1917/18,
cu  rezultat  eminent. Academia  Teologicã  Gherla,
anii 1901-1902, 1904-1905, fiind rector canonicul
Georgiu Ioan. Dupã terminarea studiilor 
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academice, patru ani nu m-am prezentat la hiro-
tonire de preoþi, ci am folosit acest timp ca sã mã
ocup de chestiuni cultural-literare. ªi anume am
colindat toate satele maramureºene ºi am cules
însemnãrile de pe cãrþile rituale bisericeºti, de pe
icoane, de pe iconostase, de pe clopote, însem-
nãrile de pe ele, gravuri de pe pereþii bisericilor, ºi
întocmind pentru publicare le-am trimis lui Nico-
lae Iorga, care a intervenit ºi Ministerul Instrucþi-
unii, prin Editura Socec et comp., a publicat-o, în
anul 1909, cu titlul Însemnãri din bisericile Mara-
mureºului, de 245 pagini, fãcând parte, ca volumul
al XVII-lea din publicaþia lui Nicolae Iorga Studii
ºi documente. Cãsãtorit la 18 februarie 1909 cu
Elena Vlad, nãscutã la 15 decembrie 1889, fiica
preotului Ioan Vlad, paroh în Botiza, judeþul Mara-
mureº, ºi a Amaliei Ghiban. Din aceastã cãsãtorie
s-au nãscut nouã copii, din cari trãiesc azi numai
trei, ºi anume: 1) Flaviu Bârlea, nãscut la Ieud la 6
decembrie 1909, azi inginer la Întreprinderea Fero-
Email din Bucureºti, cãsãtorit cu Elisaveta Ia-
cobovici, fãrã copii; 2) Mircea Bârlea, nãscut la
Cãlineºti, judeþul Maramureº, la 23 iulie 1918,
cãsãtorit cu Olivia Onac din Aiud, având din
aceastã cãsãtorie trei copii (Adriana, studentã la
Facultatea de Filologie la Cluj, pentru limba en-
glezã ºi românã, anul al treilea; Alexandrina, elevã
de liceu în clasa a XI-a, la Târgu Mureº; Mircea,
elev clasa a VIII-a la Târgu Mureº). El are serviciu
la Întreprinderea de Construcþii din Târgu Mureº.
3) Elena (Ileana), nãscutã la Sighetul Marmaþiei,
la 24 martie 1923, profesoarã de gimnasticã me-
dicalã la Policlinica din strada Dionisie Lupu, di-
vorþatã. 4) Tiberiu Bârlea, nãscut la Ieud, 8
septembrie 1913, fost ºef de lucrãri la stomatologia
de la Spitalul “Regina Elisaveta”, de lângã Gara de
Nord, Bucureºti, cãsãtorit dar fãrã copii, mort în
timpul bombardamentului din anul 1944  ºi  înhu-
mat  în  cimitirul militar din Ghencea-Bucureºti. 
5) Livia Bârlea, nãscutã la Cãlineºti, judeþul Mara-
mureº, la 21 ianuarie 1917, chimistã, ºefã de lu-
crãri la Institutul de Cercetãri Agronomice, având
publicate multe lucrãri de specialitate. Cãsãtoritã
cu Eracle Miliþescu, director tehnic la Institutul de
Proiectãri de Mine. Decedatã la 9 februarie 1966 ºi
înmormântatã la cimitirul Belu Ortodox. Din
aceastã cãsãtorie s-au nãscut doi copii (Mihai 
Miliþescu, student la Facultatea de Gaze ºi Petrol,
Bucureºti, anul al doilea, ºi Anca Miliþescu, elevã
clasa a patra primarã). Un bãiat ºi o fetiþã mi-au

murit la Ieud; o fetiþã la Berbeºti ºi o altã fetiþã la
Sighet. Dupã absolvirea Academiei Teologice de
patru ani (1905-1909), am cutreierat tot þinutul Mara-
mureºului vechi ºi culegând însemnãrile din toate
bisericile, chiar ºi din cele de peste Tisa, unde avem
comunele Biserica Albã, Slatina, cu biserica fru-
moasã de zid, ridicatã cu cheltuielile fostului episcop
din Oradea, Mihai Pavel, care odinioarã era vicar al
Maramureºului, ºi osemintele lui sunt îngropate în
cavoul dinaintea altarului, acoperit cu o placã de
marmorã, cu inscripþia cuvenitã carierei sale epis-
copeºti; apoi comunele Apºa de Jos ºi Apºa de Mi-
jloc. Populaþia acestor patru comune trece peste
douãzeci de mii de români, cari odinioarã erau vestiþi
plutaºi pe fluviul Tisa, navigând plute cu lemn
rãºinos pânã dincolo de Titel, în Ungaria. Cu ocu-
paþia aceasta câºtigau parale frumoase ºi erau bine
înstãriþi toþi românii din aceste patru comune. Azi
aparþin Rusiei Sovietice. Tot în aceºti patru ani am
cules folclorul maramureºean, care s-a publicat în
cele douã volume, editate de Casa ªcoalelor în anul
1924. Cu aceastã ocazie trebuie sã amintesc cã 
publicarea acestor douã volume s-a efectuat la inter-
venþia marelui om de carte ºi folclorist G. T. 
Kirileanu din Piatra Neamþ.
Fiind hirotonit cu ordinul preoþesc, în luna aprilie
1909, de episcopul dr. Ioan Sabou de Gherla, am fost
numit preot adjunct în luna iulie 1909 la parohia Ieud
(raion Viºeu), unde am funcþionat pânã în anul 1913.
Aici aveam locuinþã o casã modestã de douã camere,
ziditã din materialul de lemn ce a rãmas din clãdirile
fostei mãnãstiri de Ieud, despre care populaþia
bãºtinaºã ºi azi mai povesteºte. În aceastã locuinþã
modestã am primit vizita neuitaþilor mei prieteni G.
T. Kirileanu ºi G. Vâlsan, profesor universitar la Ca-
tedra de geografie a Universitãþii din Cluj. De atunci
prietenia noastrã (cu G. T. Kirileanu) a fost neîntre-
ruptã, apelând la inima sa nobilã de câte ori aveam
nevoie pentru a înlãtura o nedreptate, ºi totdeauna a
reuºit sã ne aducã mângâiere, atât nouã cât ºi altora
care s-au adresat lui. Aceastã legãturã sufleteascã 
s-a întrerupt în ziua de 13 noiembrie 1960, orele 20,
când aceastã inimã nobilã ºi simþitoare a încetat sã
mai batã. S-a stins în Piatra Neamþ, la locuinþa lui din
strada ªtefan cel Mare nr. 25, unde-ºi avea domiciliul
dupã ce s-a pensionat, urmând ca sã-ºi aranjeze 
biblioteca sa documentarã, care cuprinde mai multe
mii de volume, donând-o Ministerului Învãþãmântu-
lui ºi Culturii, care la timpul sãu a numit un bibliote-
car priceput cu supravegherea acestei biblioteci. 
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Din scrisoarea lui dr. Decebal Kirileanu, nepotul
lui Moº Ghiþã, citez urmãtoarele: “Lângã patul
muribundului au strãjuit necontenit nepoþii sãi, De-
cebal ºi Todicã, precum ºi familia lor. În ultimele
luni, a fost angajat un sanitar, om cu multã expe-
rienþã în îngrijirea bolnavilor, care l-a îngrijit cu
mult devotament, parcã ar fi fost din familia noas-
trã, de care Moº Ghiþã era foarte mulþumit. În tim-
pul bolii îi plãcea sã povesteascã lucruri din trecut.
Ne-a spus ºi despre familia d-voastre ºi peripeþiile
vizitei sale la dv. împreunã cu profesorul Gh. Vâl-
san, care au scãpat de jandarmii unguri trecând în
Bucovina. În ultimele zile, starea i s-a agravat din
cauzã cã respira tot mai greu. Se simþea cã se
sfârºeºte ºi cerea sã fie mereu cineva lângã el, sã nu
se îndepãrteze nici o clipã. În seara de 12 noiem-
brie 1960, mi-a spus cu o voce foarte slabã: Tu,
Decebal, sã ai grijã de mine, vreau sã fiu liniºtit.
Vreau liniºte. Ziua de 13 noiembrie a fost iarãºi
grea, fiindcã muºchii pieptului nu-l ajutau sã
respire, ºi trebuia sã-l ajutãm printr-un simulacru
de respiraþie artificialã, mai ales când vrea sã
tuºeascã ºi se sufoca. În acele rãstimpuri era mai
liniºtit. Pe la ora 20 ºi ceva, deodatã respiraþia a
încetat. Era ora 20 ºi un sfert seara, ziua de 13
noiembrie, numãr pe care nu-l iubea ºi chiar avea
oroare de el. În ziua de 16 noiembrie, ora opt
dimineaþa, l-am depus în sicriu la catedrala
oraºului, biserica Sfântului Ioan Domnesc, ctitoria
lui ªtefan cel Mare, a cãrei monografie a fost scrisã
de Moº Ghiþã, ºi în aceeaºi zi, la ora unu dupã
masã, a început slujba înmormântãrii. În bisericã
erau coroane de flori naturale depuse de familie,
de secþia culturalã a raionului Piatra Neamþ ºi de
Biblioteca Regionalã, cum ºi de cunoºtinþe, care i-
au dat astfel ultimul omagiu. Dupã slujba reli-
gioasã, a vorbit preotul Constantin Roºescu, rudã
ºi prieten al lui Moº Ghiþã, om de carte, fost con-
silier la Mitropolia Moldovei ºi Sucevei, acum
pensionar retras la Piatra Neamþ, care într-o suc-
cintã ºi mãreaþã cuvântare prin simplitatea ade-
vãrului, a fãcut panegiricul. A urmat cuvântarea
bibliotecarului de la biblioteca documentarã do-
natã de Moº Ghiþã, care a vorbit ca delegat al secþi-
unii culturale raionale ºi regionale. În sfârºit, a
vorbit liber profesor Petru Caraman, fost la Uni-
versitatea din Iaºi, care într-o magistralã cuvântare
a arãtat viaþa ºi activitatea sa. A început cu dictonul
latinesc De mortuis nil, nisi bene, arãtând cã acest
adagiu nu-ºi are rost în cazul de faþã, cãci nu se

poate spune decât bine despre scumpul dispãrut, ºi
dupã ce a arãtat cã a fost ºi un mecena fãrã a fi om
bogat, ºi cât de greu e a aprecia de noi mãreþia sufle-
tului sãu, a  zis cã Dumnezeu sã-l ierte, formulã
strãbunã, este pentru el un cuvânt pur tradiþional, cãci
nu ºtie ce i-ar putea ierta Dumnezeu acestui suflet
blând ºi bun, ºi încheind cu dictonul latin Sit tibi terra
levis. Dupã asta, s-au cetit telegramele I. P. S. Patri-
arhului Iustinian ºi a profesorului Iorgu Iordan. Apoi
sicriul a fost dus de patru nepoþi la carul mortuar.
Convoiul a fost pe jos pânã la cimitir, în frunte cu
trei preoþi ºi un diacon. Un cor de preoþi ºi dascãli
dãdea rãspunsurile la slujbã. La cimitir îl aºtepta
mormântul, sub niºte brazi giganþi, aproape de cel al
lui Calistrat Hogaº”. Cu aceasta se terminã scrisoarea
lui dr. Decebal Kirileanu, din care am reprodus cele
de mai sus. Dupã apariþia monografiei Însemnãri din
bisericile Maramureºului, d. N. Iorga a fãcut o recen-
zie, în Neamul românesc literar, cu titlul Din viaþa
Maramureºului românesc. Viaþa maramurãºanã dupã
însemnãrile d. Ion Bârlea. Reproduc scrisul lui:
“ D. I. Bârlea din Berbeºti va avea meritul de a fi

strãbãtut toate vãile þãrii sale de naºtere, Mara-
mureºul, pentru a culege din biserici însemnãrile de
pe cãrþi ºi de pe lucruri întrebuinþate la slujbe –
sarcinã grea, pe care d-sa a luat-o asupra-ºi ºi fãrã în-
demnul nimãnui ºi fãrã sprijinul material al cuiva.
Puþini tineri, în câtã românime este, ar fi în stare sã
aducã aceastã jertfã, ºi astãzi, când volumul de
însemnãri maramurãºene e gata, toatã lumea care se
intereseazã de limba ca ºi de trecutul nostru trebuie
sã-i mulþumeascã. Dl. Bârlea a cetit cum a putut, nu
o datã s-ar putea deosebi greºeli. Controlul ºi în-
dreptarea lor erau însã cu neputinþã, ºi, deoarece folo-
sul ce iese din aceastã culegere compenseazã
scãderile ei, oricât de multe ºi grele, am fãcut ca sã
se tipãreascã într-un volum suplimentar din Studii ºi
documente privitoare la istoria  românilor. Partea
mea constã numai în corecturã – ºi deci greºelile de
tipar – în fixarea unei grafii consecvente ºi în orân-
duirea indexului lucrat tot de d. Bârlea”. Volumul dã
prilej însã la unele observaþii care privesc istoria bi-
sericeascã, istoria româneascã, viaþa culturalã a þãrii
supt multe raporturi. Ele urmeazã, ºi în 20 de pagini
urmeazã opt capitole în care relevã urmãtoarele etc.
În cei patru ani, dupã terminarea studiilor, pe lângã
culegerea însemnãrilor din bisericile Maramureºului,
am colectat ºi folclorul maramureºan, un material
vast pe care la timpul sãu l-am trimis Academiei
Române, însã întâmpinând multe piedici nu s-a putut
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publica decât în anul 1924, ºi aceasta datoritã inter-
venþiilor necontenite ale prietenului decedat G. T.
Kirileanu de la Piatra Neamþ, care s-a ocupat intens
de aceastã chestiune pentru a gãsi un editor. Primul
volum, Balade, colinde ºi bocete din Maramureº,
culese de Ion Bârlea, Bucureºti, Editura Casei
ªcoalelor, anul 1924. Conþinutul: balade istorice ºi
voiniceºti 51 bucãþi, colinde 33 bucãþi, bocete 10
bucãþi. La sfârºitul volumului, glosar ºi lãmuriri
asupra oieritului, nunta þãrãneascã, rãzboiul de
þesut, înmormântarea ºi obiceiuri de Crãciun. Total
144 de pagini. Al doilea volum, Cântece poporane
din Maramureº, descântece, vrãji, farmece ºi des-
faceri, culese de Ion Bârlea, Editura Casei
ªcoalelor, anul 1924. Conþinutul: cântece de
dragoste 267  bucãþi, cântece de jale ºi supãrãri 212
bucãþi, cântece cãtãneºti sau ostãºeºti 49 bucãþi,
cântece diverse, luãtoare în râs, cântece de beþie,
cântece la nunþi etc. 179 bucãþi, strigãturi, chiuituri
sau þipãturi 326 bucãþi, descântece,
vrãji, farmece, desfaceri 64 bucãþi.
Apoi glosar, tabla de materie ºi expli-
carea unor cuvinte dialectale. Total
400 pagini. Aceste douã volume tre-
buiau sã aparã împreunã cu lucrãrile
celor doi compozitori, Tiberiu
Brediceanu ºi Béla Bartók, care au
cules melodiile româneºti din Mara-
mureº, însoþiþi de subsemnatul.
Tiberiu Brediceanu a cules din 18 co-
mune, de la 13 pânã la 25 noiembrie
1910, iar  Béla Bartók a cules din 12
sate româneºti, începând cu 15 pânã
la 27 martie 1913. T. Brediceanu a
cules cu ajutorul unui harmoniu porta-
tiv1, iar Bartók cu ajutorul fonografului, ale cãrui
suluri sunt depuse la Muzeul Naþional din Bu-
dapesta. Compozitorul  Béla Bartók , dupã ce a
cules melodiile româneºti din Maramureº, scrie lui
Tiberiu Brediceanu o scrisoare cu data de 8 aprilie
1913, în care îi comunicã urmãtoarele: “Am fost
în Maramureº, am studiat ºi colecþia d-voastre de
mare valoare (e de prezent la mine), conform unei
aprecieri fugitive aproximativ 60 de melodii le-am
cules împreunã. La mine mai sunt încã vreo 150
melodii noi. Permiteþi-mi ca în chestiunea editãrii
sã vã fac o propunere: deoarece editarea se
pregãteºte în primul rând în interesul ºtiinþei, tre-
buie s-o întocmim în aºa fel ca în ea cercetarea ºti-
inþificã sã se poatã orienta cât mai uºor. Oriºice alt

punct de vedere trebuie pus laoparte..., adicã aºa
cred, cã nu ar trebui despãrþite culegerile noastre, ci
sã le cuprindem pe amândouã într-una singurã ºi sã
le aranjãm pe baza afinitãþii melodiilor...întrucât vom
ajunge de acord aranjarea vã rog sã mi-o încredinþaþi
mie”. Dr. Tiberiu Brediceanu  îi  rãspunde  urmã-
toarele: “La  aceastã  scrisoare  i-am rãspuns cã-i
mulþumesc pentru propunerea fãcutã, dar având în
vedere cã concluziile noastre, pe temeiul melodiilor
adunate, ar putea sã fie eventual deosebite, cred cã
va fi mai bine dacã fiecare colecþie se va publica 
separat. La scurt timp izbucnind rãzboiul mondial,
iar dupã rãzboi, Academia Românã din Bucureºti,
care avusese intenþia sã publice ambele colecþii, re-
nunþând la acest plan, Bartók  ºi-a publicat separat
colecþia sa în anul 1923, iar a mea a rãmas 
nepublicatã”. În Cuvânt înainte, dr. Tiberiu
Brediceanu mai scrie urmãtoarele: “În linii generale,
împãrþirea melodiilor adunate nu diferã prea mult de

ceea fãcutã de  Béla Bartók în studiul
sãu Muzica popularã a românilor din
Maramureº. Existã însã diferenþe
între unele concluziuni la cari am
ajuns eu ºi între cele la care a ajuns
Béla Bartók  în amintita sa lucrare
asupra melodiilor populare
româneºti din Maramureº. Într-un
studiu separat voi arãta felul acestor
deosebiri”. (T. B., 3 aprilie 1956.)
La 14 noiembrie 1913, scriam lui T.
Brediceanu urmãtoarele: “Lucrarea
lui Béla Bartók e gata, mai trebuie sã
facã câteva traduceri din limba
maghiarã, însã nu ºtie traduce urmã-
toarele termine muzicale (aici i-am

înºirat acele termine). Te rog, ca acestea sã le traduci
cât mai urgent ºi sã le trimiþi cât mai neîntârziat, pen-
tru a le putea trimite lui Bartók, care mi le urgen-
teazã”. Dupã vreo 12 ani, adicã în 10 ianuarie 1922,
i-am scris lui T. Brediceanu cu privire la folclorul
maramureºean urmãtoarele: ...ce priveºte colecþia
mea de poezii populare maramureºene, îþi comunic
cã le-am ridicat de la Academia Românã ºi le-am dat
prietenului meu G. T. Kirileanu, ca sã-mi gãseascã
un editor, cãci Academia Românã, în lipsã de parale,
nu le poate publica. Am vorbit chiar personal cu bi-
bliotecarul Academiei Române, Ion Bianu, care mi-
a spus cã Academia nu are parale nici sã-ºi
încãlzeascã sãlile de lecturã, deoarece reforma agrarã
i-a luat toatã averea ce avea în terenuri. Dar ce ºtii
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de colecþia lui Bartók? Eu i-am scris mai de multe
ori la Budapesta ºi Rákóskeresztur, dar nu mi-a
rãspuns. Doarã n-a murit? Voi încerca din nou sã-
i scriu, atât la Budapesta cât ºi la Rákóskeresztur,
cãci acolo îºi avea mai pe urmã domiciliul sãu.
Poate voi primi ceva rãspuns, cãci ar fi o mare
pierdere ca sã lipseascã din colecþia noastrã de fol-
clor lucrarea atât de valoroasã a lui Béla Bartók.
La scrisoarea mea ce i-am trimis, în fine rãspunde
Bartók la data de 4 martie 1922, urmãtoarele: “Cu
regret îþi comunic cã colecþiunea mea din Mara-
mureº acum nu þi-o pot trimite, deoarece aproxi-
mativ cu un an mai înainte (deci în anul 1921),
m-am înþeles cu un editor din München (Germa-
nia) cu privire la editarea pãrþii muzicale...” Iatã
deci cauza pentru ce nu s-au putut publica  împre-
unã – cum era proiectul iniþial – lucrãrile folclorice
maramureºene a lui Tiberiu Brediceanu, Béla
Bartók ºi a subsemnatului, cu partea literarã, având
titlul principal Cântecele poporului român din
Maramureº. Lucrarea lui Béla Bartók s-a publicat
în Germania, la  München, în anul 1923, cu titlul
Volksmusik der Rumänen von Maramureº, von
Béla Bartók. Mit einer Bildtafel, 1923. Drei
Masken Verlag- München2. Iar lucrarea lui Tiberiu
Brediceanu s-a publicat, dupã o aºteptare lungã de
46 de ani, cu titlul 170 melodii populare româneºti
din Maramureº, Editura de Stat pentru Literaturã ºi
Artã, studiu publicat sub îngrijirea Institutului de
Folclor Bucureºti, 1957. Iar colecþia subsemnatu-
lui, cele douã volume de folclor maramureºean, 
s-au tipãrit, în anul 1924, de cãtre Editura Casei
ªcoalelor, la Tipografiile Române Unite, Centrala
strada Câmpineanu nr. 9. ªi aceasta datoritã lui G.
T. Kirileanu, care mult a ostenit pânã a putut gãsi
editor. Dar nu numai atât, ci s-a ostenit ºi cu aran-
jarea materialului folcloric, ba chiar ºi cu corectura
materialului de la tipografie, ºi aceasta datoritã i-
nimei sale nobile ºi dragostei sale neþãrmurite de a
veni în sprijinul prietenilor sãi. Intervenþia sa a
avut darul cã la timpul sãu s-a putut publica lu-
crarea. Dupã ce am fost hirotonit, adicã mi s-a dat
ordul preoþesc din partea episcopului dr. Ioan
Sabãu, de la Gherla, în luna iulie 1909, am fost
numit preot coadjutor pe lângã parohul local. Aici
am avut locuinþã o casã scundã modestã, construitã
din materialul de lemn adus de la mãnãstirea din
apropierea satului,care s-a demolat la porunca îm-
pãrãteascã de la Viena. Aci am primit vizita lui
G. T. Kirileanu ºi G. Vâlsan. Aci am funcþionat de

la 1909 la 1913. Sunt anii cei mai curagioºi ai vieþii
mele. Sentimentul naþional român ºi dragostea faþã
de plugarul român s-au manifestat în mod natural în
gradul cel mai desãvârºit. Luptele ce am purtat, atât
cu stãpânirea maghiarã cât ºi cu elementele
maghiarizate nu le voi uita niciodatã. Populaþia
românã, þãrãnimea m-a secundat ºi mi-a dat tot spri-
jinul ca sã înving toate persecuþiile ºi piedicile ce mi
s-au pus în cale pentru deºteptarea poporului. În toate
duminicile ºi sãrbãtorile religioase, cuvântãri-predici,
atât în biserica din deal cât ºi în biserica din ºes. În
cadrul despãrþãmântului Viºeu-Iza al Astrei din
Sibiu, sub conducerea protopopului Emil Bran din
Dragomireºti, am þinut conferinþe aproape în fiecare
duminicã. Mai târziu s-a înfiinþat despãrþãmântul
Viºeu de sub conducerea avocatului dr. Gavril Iuga
din Viºeul de Sus, fiind prezent la înfiinþare secre-
tarul general al Astrei de la Sibiu, Octavian Tãs-
lãuanu. Acesta cu atâta dibãcie a condus înfiinþarea
despãrþãmâtului Viºeu încât când a venit prim-pre-
torul Simion Pop, de origine român, ca sã împiedece
înfiinþarea, ajutat de subpretorul Iuliu Coman, tot de
origine român, au fost epuizate toate punctele din
programul înfiinþãrii, ºi dupã ce s-a declarat de-
spãrþãmântul Viºeu s-a declarat închisã ºedinþa ºi
dupã aceea s-a dat cuvântul prim-pretorului Simion
Pop, care era foarte consternat cã s-a înfiinþat noul
despãrþãmânt al Astrei, ºi cã dânsul n-a putut sã punã
piedici înfiinþãrii. ªi în acest despãrþãmânt am þinut
mai multe conferinþe populaþiei române.
În cei cinci ani cât am funcþionat la Ieud, am trimis
nenumãraþi copii la diferite meserii, în centrele
româneºti, ca Beiuº, unde aveam concursul lui Ion
Buºiþia, profesor de gimnasticã, muzicã ºi desen la
Liceul de bãieþi “Mihail Pavel”, care i-a plasat la
diferite meserii, mai ales la orgãrie (pregãtirea
pieilor), apoi la Braºov, Cluj, Oraviþa, Sânmiclãuºul
Mare, Timiºoara ºi-n alte localitãþi, din cari au ieºit
elemente de vazã ºi vrednice, ºi s-au validat în viaþã.
Cu concursul lui Nicolae Iorga, am înfiinþat în co-
muna Ieud prima bibliotecã româneascã pentru þãrã-
nimea din aceastã localitate. Þin sã subliniez cã N.
Iorga a primit sã fie naº la cãsãtoria mea ºi a trimis
telegramã, care s-a înmanuat chiar în timpul când
erau la masã toþi musafirii ºi s-a citit în mod public
aceastã telegramã. În coloanele ziarului Neamul
românesc am fãcut apel cãtre românii din Vechiul
Regat, ca sã doneze cãrþi pentru a înfiinþa o bibliotecã
româneascã, ºi ca urmare mi s-au trimis cãrþi cu
miile, cari apoi s-au trimis pentru legat la legãtoria
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vestitã din Caransebeº, ºi s-au aranjat în trei dula-
puri, pãstrate sub conducerea învãþãtorului confe-
sional de atunci, Grigore Þiplea. Aceastã bibliotecã
existã ºi azi ºi se ceteºte de la bãtrâni pânã la cei
tineri de azi. Pe enoriaºii mei i-am ajutat nu numai
în chestiuni culturale ºi spirituale, dar ºi în
gospodãriile lor comunale, aºa ºi în chestiunea
composesoratului, din care cauzã s-a nãscut ura ºi
persecuþia autoritãþilor locale, regionale, ba chiar
pânã la cea guvernamentalã. Astfel, prim-pretorul
de atunci, din Dragomireºti, a reuºit sã-l convingã
pe prefectul judeþului sã raporteze guvernului cã
sunt un element discordant, ºi ca urmare mi s-a re-
tras ajutorul de stat, care se dãdea în mod special
preoþilor maramureºeni, ca un fel de momealã, sã
facã din ei niºte patrioþi, gata sã serveascã pe gu-
vernanþii de totdeauna, iar în comunã, timp de
câteva sãptãmâni, au fost mobilizaþi vreo 40-50
strãjeri, ca sã circule noaptea în faþa casei subsem-
natului, ca  nimenea  sã  nu poatã pãtrunde la mine,
ba  chiar  mi s-au spart geamurile cu niºte pietre,
încât era periclitatã viaþa copiilor mei. Denunþuri în
toate pãrþile, ba chiar episcopului de atunci, dr.
Vasile Hossu, care m-a chemat la Budapesta, în
hotelul “Központi”, dându-mi sfaturi folositoare.
Pentru a mã scoate din mijlocul enoriaºilor mei, a
fost mobilizat însuºi prim-ministrul de atunci,
Tisza István, însã la propunerea protopopului din
Dragomireºti, Emil Bran, care a convocat la o ºe-
dinþã pe toþi preoþii din protopopiat, care au redac-
tat o rezoluþie, cã la caz cã vor reuºi sã mã mute
din mijlocul enoriaºilor mei, toþi preoþii sunt gata
a abzice de parohiile lor, ºi ca urmare am fost lãsat
cu serviciul mai departe. De altcum, intelectuali-
tatea românã din comuna Ieud din acel timp nu
avea sentimente româneºti ºi erau aserviþi
regimurilor de totdeauna, cari duºmãneau pe ade-
vãraþii români. Aceºti renegaþi erau înfieraþi la tim-
pul sãu în foile româneºti din Budapesta, ca
Poporul român, redactat de Birãuþ ºi Goga, precum
ºi în ziarul Lupta. Episcopul dr. Vasile Hossu, dupã
cinci ani de activitate culturalã intensã, m-a numit,
în anul 1913, la parohia Cãlineºti, situatã pe Valea
Cosãului, unde am condus pe enoriaºii mei
aproape ºapte ani ºi am încercat sã-i conduc pe
calea cea bunã ºi sã-i dezvãþ de alcoolism, care a
pãtruns anterior chiar în tinda bisericii, de unde i-
am alungat, ca pe timpul lui Iisus când cu zbici a
alungat pe pângãritorii Casei  lui  Dumnezeu. 
Desigur, aceastã  atitudine a  unora, îmbãtrâniþi  în

rãutãþi, nu le-a plãcut ºi mi-au pus piedici în activi-
tatea mea, timp cât am fost conducãtorul lor spiritual.
Am încercat sã-i ajut ºi-n chestiuni gospodãreºti,
ceea ce iarãºi n-a fost pe placul autoritãþilor locale.
Cu toate acestea, am reuºit sã repar casa parohialã ºi
edificiile ce aparþineau casei parohiale, ºi sã plantez
sute de pomi fructiferi pe terenurile cemeterelor ºi pe
alte terenuri, cari la timpul sãu au adus un venit fru-
mos succesorilor mei. Dupã un an de activitate spi-
ritualã, a erupt rãzboiul mondial în 1914 aducând
atâta supãrare soþiilor cari ºi-au pierdut soþii pe fron-
turile rãzboiului austro-ungar, cari au rãmas fãrã nici
un sprijin ºi le-am dat tot concursul sã-ºi primeascã
ajutorul.  În luna decembrie a anului 1918 s-a þinut
Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia, fiind
prezente toate delegaþiile din toate judeþele Ardealu-
lui, Maramureºului, Bihorului, Criºanei ºi pãrþilor
ungurene, la care subsemnatul, fiind bolnav, n-am
putut lua parte; în schimb, tata, protopopul Petru Bâr-
lea din Berbeºti ºi fratele meu, dr. Gheorghe Bârlea,
medic stomatolog, au luat parte; acolo s-a votat în
unanimitate alipirea Transilvaniei, Maramureºului,
Bihorului, Criºanei ºi pãrþilor ungurene cãtre Vechiul
Regat, Patria Mamã. În schimb, am întâmpinat ar-
mata românã, Regimentul 14  Român de Roºiori,
având comandant pe eroul cãpitan Luca, care a intrat
în Maramureº, venind dinspre Baia Mare-Cavnic, pe
culmile muntelui Gutâiu, coborând în comuna
fruntaºã Budeºti, unde i-am primit cu mare însu-
fleþire. Aici s-a primit vestea cã o armatã ucraineanã
a pãtruns dinspre Galiþia cu trenul ºi a ocupat
Sighetul Marmaþiei; ca urmare, cãpitanul erou Luca
a primit însãrcinarea sã-i captureze ºi sã-i alunge.
Imediat ºi-a strâns detaºamentul lui ºi cu trenul de la
Ocna ªugatag a plecat spre Sighet ºi la gara Cãmara
Sighetului ºi-a aranjat detaºamentul lui pe þãrmurile
râului Tisa, ºi linia feratã de la Sighet spre Valea
Viºeului ºi a Tisei a fost blocatã cu o grãmadã mare
de traverse, ºi când trenul ucrainenilor a sosit la faþa
locului a fost întâmpinat cu nenumãrate puºti mi-
tralierã omorând un mare numãr de ucrainieni, iar cei
fãcuþi prizonieri, înconjuraþi de o mare echipã, au fost
îndreptaþi pe Valea Marei, trecând muntele Gutinului
înspre oraºul Baia Mare, unde au fost predaþi au-
toritãþilor militare. Astfel a scãpat Sighetul de o ocu-
paþie de micã duratã. Armata românã a intrat în
capitala judeþului Maramureº, unde s-a organizat un
mare banchet în sala mare a restaurantului Hotelului
“Coroana”, unde s-au rostit mai multe toasturi, între
cari ºi al preotului militar al regimentului. De aici ar-
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mata românã ºi-a continuat drumul glorios înainte
spre Valea Tisei.
Tot în parohia Cãlineºti mi s-a întâmplat alt episod,
când o patrulã ucraineanã a pãtruns pe Valea
Cosãului, trecând ºi prin comuna Cãlineºti, ºi eno-
riaºii fiind spãimântaþi m-au rugat sã-i primesc în
fruntea unei delegaþii cu un steag alb, ceea ce am
îndeplinit ºi astfel i-am scutit pe credincioºii mei
de orice neajunsuri. Patrula ºi-a continuat drumul,
dar la reîntoarcere, la podul peste râul Mara, la in-
trarea în comuna Berbeºti, i-a aºteptat un regiment
de tineri polonezi, cari au venit dinspre Baia Mare,
ºi aci s-a produs o violentã ciocnire; ca urmare, un
ucrainean cãlare a cãzut cu calul sãu ºi a fost în-
gropat la faþa locului, împreunã cu calul sãu, iar
dintre tinerii polonezi au cãzut cinci inºi, pe care
protopopul Petru Bârlea i-a înmormântat în ceme-
terul comunei într-o groapã comunã. Dupã un timp
oarecare, au vinit pãrinþii unui tânãr erou cãzut la
acea ciocnire, venind chiar din Cracovia, dar au
abzis sã-l deshumeze, deoarece au fost îngropaþi
într-o groapã comunã. 
Cu nr. 10905-1915, Episcopia mã numeºte la paro-
hia Cãlineºti, de pe Valea Cosãului, unde am
funcþionat din luna decembrie 1913 pânã la 1
noiembrie 1920. În aceastã comunã am suportat
peripeþiile rãzboiului mondial din 1914-1918, tot
aici am trãit ºi bucuria alipirii teritoriilor româneºti
din Austro-Ungaria cãtre Patria Mamã, România.
Acest eveniment important m-a îndemnat sã cer
numirea în mediul urban, Sighetul Marmaþiei,
unde s-au deschis ºcoli româneºti, pe cari erau sã
le frecventeze ºi copiii mei. Numirea din partea
Episcopiei are nr. 3260-1920, din 23 octombrie, ca
profesor la Catedra a doua de religie, pentru ºcolile
secundare din Sighetul Marmaþiei. Iar din partea
Ministerului Instrucþiunii, secretariatul general-
Cluj, cu nr. 661-1922 VI, cu data de 1 april 1922,
ca profesor titular provizoriu la Catedra de religie
gr.-cat.  de la ªcoala Normalã de Stat pentru bãieþi
din Sighetul Marmaþiei. În acest timp era mare
lipsã de profesori pentru liceele nou înfiinþate, de
aceea prin decret s-a înfiinþat comisiunea interi-
marã pentru examinarea candidaþilor profesori, pe
lângã Universitatea din Cluj, la care comisiune li s-
a dat voie sã se poatã prezenta cei mai buni, cari au
terminat ªcoala Normalã cu medii mari ºi urmând
cursuri prescrise, cãrora li s-a spus cursanþi.
Aceastã comisiune a fixat data de examen profeso-
ral la data de 23 decembrie 1921, sub preºedinþia

lui Nicolae Drãganu, profesor universitar, ºi membrii
comisiunii: Onisifor Ghibu la pedagogie, ªtefãnescu-
Goangã la filosofie, I. Paul la românã, la care m-am
prezentat ºi eu obþinând la limba ºi literatura românã
cu laudã, din elementele filosofiei suficient ºi din
pedagogie suficient, ºi pe baza acestui examen am
primit diploma de profesor cu nr. 199-1921, de la
Universitatea din Cluj.
Consistoriul Episcopesc a instituit o comisie specialã
pentru examenul teologic de specialitate, care m-a
trecut cu nota bun. 
Cu ocaziunea cercetãrii însemnãrilor din bisericile
Maramureºului, am descoperit vreo 50 de cãrþi litur-
gice, cãrþi vechi bisericeºti, cari nu se pomenesc în
cele patru volume ale Bibliografiei Româneºti Vechi
a lui I. Bianu ºi N. Hodoº, publicate de Academia
Românã. Folosind metoda de lucru din lucrarea 
amintitã, am fãcut descrierea urmãtoarelor cãrþi: 36
cãrþi româneºti, pe care BVR nu le aminteºte deloc,
sau le semnaleazã fãrã nici o descriere; ºase cãrþi
slavone, neamintite în BVR; ºase manuscrise
româneºti ºi slavone, tot neamintite, douã antimen-
sioane, unul românesc, unul slavon. Lucrarea am
înaintat-o lui I. Bianu, îndatã dupã alipirea Transil-
vaniei cãtre Patria Mamã, rugându-l s-o publice într-
un fascicol separat. La 12 noiembrie 1922  îmi
comunicã urmãtoarele: “Un supliment la toatã pu-
blicaþia se va tipãri numai dupã ce vom ajunge la
sfârºit, adicã la anul 1830. În acel supliment vor intra
ºi cele descrise de Sfinþia Voastrã”.  Dupã ce m-am
interesat de mai multe ori de soarta manuscrisului
bibliografic, îmi rãspunde Academia Românã, cu nr.
1356 din 15 septembrie 1925, prin urmãtoarele:
“Preastimate Pãrinte Bârlea, de câteva ori v-am ex-
plicat cauza întârzierii tipãririi ultimelor fascicole din
Bibliografia Veche, între care în cel din urmã ar fi sã
se tipãreascã notele S. Voastre, despre cãrþile care nu
se aflã în Biblioteca Academiei. Neputând prevedea
cu siguranþã când ar putea ajunge rândul acestor note
la tipar ºi vãzând cererea hotãrâtã de a vi se înapoia
manuscriptul, ca sã încercaþi sã vã gãsiþi alt editor,
vã înapoiez manuscriptul aºa cum l-am primit. Cu
preadistinsã  stimã, I. Bianu”. Dupã ce a trecut un
timp mai îndelungat, adicã în anul 1932, din nou am
înaintat manuscrisul Academiei Române, dar fãrã de
nici un rezultat. În anul 1934, am comandat fo-
tografierea cliºeelor de pe 14 cãrþi nepublicate în
BVR, la numãr 79 bucãþi ºi cu patru bucãþi fotografii
executate de G. T.  Kirileanu, fac 83 de exemplare.
În chestiunea manuscrisului bibliografic mara-
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mureºean, am scris la 30 octombrie 1934 ºi dom-
nului Dan Simonescu, care era în acel timp
funcþionar la Biblioteca Academiei Române ºi care
s-a grãbit sã rãspundã la 9 noiembrie urmãtoarele:
“Informaþia ce v-a dat Moisil este în bunã parte
adevãratã, numai vreau sã vã precizez cã, fiind
funcþionar la Biblioteca Academiei Române, eu lu-
crez ºi la Bibliografia Româneascã Veche, ca co-
laborator, în continuarea rãposatului Nerva Hodoº,
ºi sub conducerea neobositului, fost profesor al
meu, Ion Bianu. Avem chiar sub tipar sfârºitul to-
mului III; lucrãm la un supliment general al bi-
bliografiei, care va însuma toate cãrþile nedescrise
în volumele apãrute, ºi care au întrat ulterior în de-
pozitul Academiei Române. Desigur, vom folosi ºi
vom cita toate adausurile relevate în atâtea ºi atâtea
reviste, sau alte publicaþiuni ºtiinþifice. Pentru noi
vor fi mai folositoare acele contribuþiuni care s-au
fãcut asupra cãrþilor neexistente în depozitul 
Academiei Române. Am început chiar coor-
donarea materialului adunat mai demult în fiºe ºi
treptat vom face redactarea acestui material. Astfel
stând lucrurile, noi nu ºtim ce material nou ne-aþi
putea oferi Sfinþia Voastrã. S-ar putea întâmpla 
sã-l cunoaºtem, sã avem chiar cãrþile respective,
întrate ulterior în depozitul Academiei... Dacã voiþi
a ne trimite manuscrisul Sfinþiei Voastre, sau
numai o listã de pe cãrþile pe care le aveþi, eu v-aº
putea rãspunde mai precis ce loc ar ocupa în supli-
mentul care se va publica: dacã cunoaºtem sau nu,
dacã avem sau nu acelea cãrþi. Aºteptãm dar  sã  ne
comunicaþi hotãrârea ce veþi lua: sã ne trimiteþi o
listã de  cãrþile  pe  care le-aþi studiat, sau le aveþi,
cãci numai aºa putem rãspunde cât vor fi de folo-
sitoare suplimentului pe care îl pregãtim. În orice
caz, acest rãspuns, vã rog sã-l comunicaþi direct d-
lui I. Bianu, ca autor al Bibliografiei, colaborator ºi
susþinãtor al suplimentului care va apãrea, cât ºi ca
director al Bibliotecii Academiei Române, sub aus-
piciile ºi cheltuiala cãreia vor apãrea aceste ultime
volume din Bibliografia Româneascã Veche. Cu
distinsã stimã, Dan Simonescu, str. General Laho-
vari 105 bis. Bucureºti III”. În rãspunsul ce l-am
dat, am amintit cã manuscrisul bibliografic mara-
mureºean l-am trimis lui I. Bianu, din nou, acum a
doua oarã, în 1932, însã din lipsã de fonduri nu s-
a putut edita.
Dan Simonescu, în tomul III din Bibliografia
Româneascã Veche, la pagina 5, publicã, la Lã-
muriri, între altele ºi acestea: “Cât de mult atârnã

lucrãrile bibliografice de descoperiri, ºi deci cât sunt
de puþin complete, ne dovedesc numeroasele cãrþi,
întrate în depozitul Academiei, sau semnalate în alte
depozite, dupã tipãrirea primelor tomuri din bi-
bliografie, care nu le cuprinde. Însemnat din acest
punct de vedere este articolul scris de dr. Gh. Bran,
într-o gazetã atât de puþin cunoscutã (Graiul Mara-
mureºului, din Sighetul Marmaþiei, nr. 94 din 30 mai
1935), care totuºi descopere mai multe cãrþi, dintre
cari nu mai puþin de 57 cãrþi româneºti vechi, aflã-
toare pe la bisericile din regiunea Maramureºului,
sunt necunoscute Bibliografiei ºi neexistente în 
Biblioteca Academiei Române”. Pentru a lãmuri
chestiunea notiþelor publicate în tomul IV cu privire
la cãrþile vechi bisericeºti din Maramureº, public
scrisoarea lui dr. Gh. Bran adresatã subsemnatului:
“Mult stimate ºi  iubite  profesor  Ion  Bârlea...,  în
scrisoarea Dv. mã întrebaþi  de  documentarea  de
care m-am servit pentru articolul despre raritãþi 
bibliografice în bisericile maramureºene...La în-
tocmirea listelor Raritãþi a) necunoscute adicã 
nebibliografiate în Bibliografia Româneascã Veche
de I. Bianu ºi N. Hodoº; b) amintite numai în bi-
bliografie ºi c) înscrise în bibliografie ºi cunoscute
din diferite biblioteci...Am consultat exclusiv numai 
lucrarea D-voastrã Însemnãri din bisericile
Maramureºului,  Bucureºti, 1909, Editura Socec et.
Comp. cu cheltuiala Ministerului Instrucþiunii Pub-
lice. Trebuie sã recunosc cã la publicarea articolului
a fost o greºealã mare, cã nu am amintit izvorul prin-
cipal  de  care  m-am  servit, pentru  a  arãta  nu  atât
lucrarea  Bianu-Hodoº, dupã care m-am ghidat în
categorisirea raritãþilor, cât mai mult volumul D-
voastre, în care erau înmagazinate titlurile pe care le-
am triat. Vã salutã cu deosebit respect, devotat dr.
Gh. Bran”. În prefaþa volumului I din Bibliografia
Româneascã Veche, I. Bianu publicã urmãtoarele:
“Unei lucrãri bibliografice serioase i se cere mai pre-
sus de toate exactitatea, ceea ce nu se poate avea
decât înscriind într-însa numai cãrþi pe cari bibliogra-
ful le-a avut sub ochi când a fãcut descrierea lor”.
Cãlãuzindu-mã dupã scrisul mai sus citat, m-am
nãzuit sã fiu cât se poate mai exact în descifrarea tex-
telor vechi de pe cãrþile aflãtoare  în  bisericile  mara-
mureºene  ºi  în  descrierea   lor  m-am ghidat dupã
metoda folositã de I. Bianu ºi N. Hodoº în volumele
I ºi II din Bibliografia Româneascã Veche. Lucrarea
am efectuat-o înainte de a se tipãri tomurile III ºi IV,
de sub îngrijirea lui Dan Simonescu, ºi ca urmare a
trebuit sã-mi revãd lucrarea, eliminând pãrþile acelea
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care s-au publicat ulterior în tomul IV, Adãogiri ºi
Îndreptãri, anul 1944. Aceastã contribuþie a Mara-
mureºului la completarea lipsurilor din Bi-
bliografia Româneascã Veche, credem, este impor-
tantã prin publicarea descrierilor mai multor cãrþi,
cari pân-acum n-au fost cunoscute. De mult
doream, ºi am încercat în repetate rânduri, sã se
publice descrierea acestor cãrþi rare, dar împre-
jurãrile au fost de aºa naturã încât pânã azi nu s-au
putut publica. Pe lângã descrierea amãnunþitã a
cãrþilor, se dau ºi specimene de tipar facsimilate ºi
câteva ornamente din cãrþile vechi, în mãrime ori-
ginalã. De pe 14 cãrþi s-au fãcut în total 83 bucãþi
cliºee fotografice, executate de renumitul fotograf
din Sighetul Marmaþiei, I. Szabó, în anul 1934, ur-
mând ca sã se facã asemenea cliºee ºi reproduceri
fotografice încã de pe 21 cãrþi vechi, dar neavând
acoperirea cheltuielilor aceastã lucrare s-a abando-
nat. În anul 1961 am depus, la Biblioteca Acade-
miei R.P.R., un material foarte vast, în legãturã cu
manuscrise ºi tipãrituri vechi româneºti ºi slavone,
care ar putea interesa bibliografiile ºi cataloagele
Academiei Române. Materialul a fost repartizat la
Secþia Cartea Rusã, unde responsabila fondului,
Elena Rallis, a fãcut un referat favorabil asupra lor
ºi predat lui Baiculescu, care deþinea atunci Servi-
ciul de Studii ºi Documentare, care l-a repartizat
lui Mircea Ioanid, care pe acea vreme lucra la re-
vista Studii ºi cercetãri de bibliografie, care a apre-
ciat cã materialul fiind foarte vast ºi
neîncadrându-se în profilul ei nu poate fi publicat.
La sfârºitul lunii noiembrie 1964, personal am
înaintat lucrarea direcþiunii Bibliotecii Academiei
R. P. R., care a repartizat materialul bibliografic
din 6 dosare la Secþia Cartea Rusã, unde respon-
sabila Livia Bacâru a fãcut referatul cerut, asupra
conþinutului lor. Numirea la Sighetul Marmaþiei,
din partea Episcopiei, cu nr. 3260/1920, ca profe-
sor suplinitor, la ºcolile secundare din Sighet. Din
partea Ministerului  Instrucþiunii  Publice, Secre-
tariatul  general-Cluj, cu nr. 661/1922, profesor ti-
tular provizor la ªcoala Normalã de bãieþi din
Sighet. Prin decret regal, nr. 1606/1928, profesor
tutular definitiv la ªcoala Normalã din Sighet. Iar
ca ultimã avansare, profesor titular definitiv cu 6
gradaþii, cu nr. 137984C/1939. În scurt timp, dupã
ce m-am mutat la Sighet, am cumpãrat o casã fru-
moasã, cu 6 camere, din strada Mihail Pavel nr. 5,
cu 300.000 lei, din cari 100.000  împrumut de la
Banca Maramureºanã. Casa a necesitat o mare

reparaþie, care a costat aproape cât suma de
cumpãrare. Gard de beton, cu grilaj ºi poartã de fier.
Un grajd, construit din lemn de stejar, adus din
Berbeºti, de pe moºia pãrinþilor. O  locuinþã în curte,
separatã, pentru camera copiilor, cari aveau în per-
manenþã câte un instructor meditator. În creºterea
copiilor, mult necaz am avut cu directorul liceului,
Mihai ªerban, de la Liceul “Dragoº Vodã” din
Sighet, pe care ministrul Instrucþiunii, Nicolae Iorga,
l-a suspendat, cu motivarea cã nu e vrednic sã con-
ducã o ºcoalã la graniþa Þãrii Româneºti. Din cauza
persecuþiei faþã de copiii mei, am fost silit sã-i port la
licee din Baia Mare, Carei, Beiuº ºi alte oraºe. Dupã
terminarea liceului ºi bacalaureatului, Flaviu a fost
trimis la Paris pentru completarea studiilor. Azi e in-
giner la Intreprinderea Fero-Email din Bucureºti.
Soþia mea a avut un atelier de þesãtorie în parterul
Palatului Cultural din Sighet, unde lucrau mai multe
fete din comunele maramureºene, covoare cu motive
româneºti, cu cari s-a prezentat ºi la expoziþia din
Praga ºi la cea din Bucureºti. Dintre lucrãrile ei re-
marcabile, este covorul cu Vulturul, reprezentând
universalitatea bisericii, în mãrime de 10 metri
lungime ºi 6 lãþime, care a fost comandat de Mitropo-
lia din Blaj ºi predat Papei Pius XI în anul 1925, cu
ocazia pelerinajului anului sfânt la Roma. În comisia
episcopilor cari l-au predat am fost ales ºi subsem-
natul, care luam parte la pelerinaj. Nicolae Iorga 
m-a numit preºedinte al Ligii Culturale din Mara-
mureº, în cadrul cãreia s-au þinut mai multe confe-
rinþe. Am fost membru în comitetul Asociaþiunii
Culturale din Maramureº, înfiinþatã în 1860; director
al Gazetei maramureºene pentru culturã ºi propa-
gandã naþionalã; arhivar la Arhiva Istoricã a judeþului
Maramureº începând din anul 1922; delegat al
Arhivelor Statului pentru aranjarea ºi selecþionarea
arhivelor; membru în comisia Româno-Cehoslovacã
de sub preºedinþia lui Victor Hodor, cu predarea ma-
triculelor de naºteri-cãsãtoriþi ºi morþi pentru co-
munele cari s-au cedat Cehoslovaciei, comune de
dincolo de râul Tisa, predarea s-a fãcut în oraºul
Caºoviei; membru corespondent al Astrei Sibiu,
secþia de folclor; membru activ la secþia istoricã a
Astrei din Sibiu. Ministerul Afacerilor Strãine, di-
recþiunea executãrii Tratatelor, cu  nr. 59355, Bu-
cureºti, 22 noiembrie 1922, m-a numit membru în
comisiunea pentru executarea lucrãrilor prevãzute în
convenþiunea pentru arhivele comunale din România
ºi Cehoslovacia, semnatã la Viena, în ziua de 14 oc-
tombrie 1922. Ca profesor de religie, pe lângã 
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serviciile sacre, am înfiinþat Reuniunea Marianã,
atât la ªcoala Normalã de bãieþi, cât ºi la Liceul de
fete, þinând în fiecare duminicã ºi sãrbãtori ºedinþe
cu programe artistice ºi conferinþe, þinute de mem-
brii acelei asociaþiuni. Din partea asociaþiunei cul-
turale a Maramureºului, am fost delegat sã þin
cuvântul festiv la dezvelirea bustului lui dr. Ioan
Mihaly, care a editat Diplomele maramureºene
într-un volum amplu, apãrut în douã limbi, românã
ºi maghiarã. S-a tipãrit la Sighet, în atelierele ti-
pografice ale lui Berger. Pe baza acestei lucrãri, a
fost ales membru al Academiei Române. Copiii
noºtri luând bacalaureatul aveau nevoie de studii
superioare universitare, ne-am gândit sã fiu trans-
ferat la Cluj, unde vor avea la îndemânã institute
superioare pentru perfecþionare. Din partea
Eparhiei Episcopeºti, n-am primit o prea bunã
asigurare, dar cu concursul lui Nicolae Iorga am
fost transferat, cu nr. 121679/5 august 1937, la Ca-
tedra de religie la Liceul nr. 2 “Dr. C. Angelescu”,
Cluj, str. Brãtianu. Prezentându-mã la catedrã, 
n-am gãsit locuinþã potrivitã pentru   întreaga  fa-
milie, de  aceea  am  cerut  detaºarea   la  ªcoala
Normalã  din  Sighet  pe  anul  ºcolar  1937-1938,
care mi s-a acordat cu nr. 142953/1937. Dupã un
an, am revenit la catedra de la Cluj, gãsind o
locuinþã confortabilã pe str. Elisabeta nr. 46, cu
parter ºi etaj cu 3 camere, într-o vilã foarte drãguþã.
În calitate de arhivar, la arhiva istoricã a Mara-
mureºului, am fost detaºat la noul înfiinþat Þinutul
Someº, în frunte cu rezidentul regal dr. Coriolan
Tãtaru, profesor universitar ºi secretar general,
maramureºeanul Victor Hodor, fost coleg de ºcoalã
cu subsemnatul, numit cu decizia nr. 26366 din 14
august 1940 ca ºef de secþie cl. II. Aici fãceam ser-
viciu cât timp puteam lipsi de la catedra ºcolarã,
unde am fost degrevat de la 12 ore sãptãmânal,
dupã ce am primit gradaþia a VI-a. De la direcþi-
unea Liceului de bãieþi nr. 2 din Cluj, am primit
certificatul oficial nr. 1371/1940, cu urmãtoarea
menþiune: “Profesorul titular definitiv I. Bârlea,
transferat la aceastã ºcoalã de la data de 1 septem-
brie 1937, a funcþionat la catedrã, în tot acest timp,
cu cea mai mare punctualitate, n-a avut nici un
concediu ºi ºi-a îndeplinit cu conºtiinciozitate toate
obligaþiile de participare la întreaga activitate ºco-
larã. În afarã de aceastã activitate, care-l situeazã
între cei mai devotaþi profesori ai instituþiei
aceasta, D-sa a dezvoltat o frumoasã 
activitate extraºcolarã, organizând cu elevii, sãp-

tãmânal, ºedinþe moral-religioase ºi culturale, în
cadrul “Societãþii Reuniunea Marianã” a elevilor, în-
temeiatã din iniþiativa D-Sale...Liceul n-a avut sã
sufere nicicând de pe urma faptului cã D-sa mai  avea
ºi funcþiunea de arhivar al Þinutului Someº, întrucât
aceastã activitate a desfãºurat-o în orele când nu-l
reþinea programul ºcolar”. De la Liceul de bãieþi nr.
2 Cluj “Dr C. Angelescu”, am cerut transferarea la
Liceul de fete “Regina Maria”, Cluj, care mi s-a
acordat cu nr. 90651/A.1940, însã caredra n-am luat-
o în primire deoarece în luna august 1940, conform
tratatului de la Viena, nordul Transilvaniei, inclusiv
Clujul a fost acordat Ungariei ºi aºa ne-am pregãtit sã
pãrãsim Clujul, în timpul cel mai scurt. Vestea ne-a
surprins neplãcut, deoarece copiii ne erau în armatã
ºi la domiciliu erau pãrinþii cu douã fete. Îndatã am
luat mãsuri pentru a ne face bagajele de plecare, ca
refugiaþi. Din partea guvernului de la Bucureºti s-au
luat mãsurile cele mai urgente, trimiþând nenumãrate
autobuze ºi maºini pentru transportarea refugiaþilor ºi
efectelor lor. Deocamdatã, toþi refugiaþii au fost
transferaþi la oraºul Turda, cel mai apropiat punct de
Cluj. Era o priveliºte dezolantã sã vezi sute de maºini
ducând refugiaþii pe partea dreaptã a ºoselei
naþionale înspre Turda, iar pe partea stângã reîntor-
cându-se autobuzele ºi maºinile, în coloane fãrã
sfârºit, iar pe margini armata românã, reîntoarsã de
pe frontul de datorie, cu feþele lor posomorâte ºi
triste, apropiindu-se de un platou, aproape de oraºul
Turda, unde au fost cantonaþi mai mult timp. Acest
exod a þinut mai mult timp, pânã au fost aduºi toþi
refugiaþii ºi întreaga armatã românã de pe frontul de
vest. În oraºul Turda s-a înfiinþat, din partea Secre-
tariatului de Stat al Colonizãrii ºi Populaþiei Evacu-
ate, un Comisariat General al Refugiaþilor din nordul
Transilvaniei, care a eliberat legitimaþia cuvenitã pe
baza actelor doveditoare, cu care se putea cãlãtori
gratis pe CFR, iar sosind în capitala þãrii toþi refu-
giaþii au fost cazaþi la hoteluri în mod gratis ºi la
diferite cantine, unde primeau gratis masa de
dimineaþã, de amiazãzi ºi seara, ºi aceasta atâta timp
pânã ce fiecare refugiat a fost numit în serviciu, cu
salariu cuvenit, din care se putea întreþine. ªi aceastã
mãsurã a fost atribuitã întregii familii. Nu vom uita
niciodatã acest tratament omenos, de care am avut
parte toþi refugiaþii cari ne-am pãrãsit cãminele ºi
bunurile noastre refugiindu-ne spre capitala þãrii,
unde am primit încadrarea în serviciile cuvenite.
Meritã toatã recunoºtinþa noastrã guvernul þãrii din
acel timp, care prin organismele amintite ne-au
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primit cu toatã dragostea ºi ne-au alinat suferinþele
de a ne pãrãsi cãminele ºi toate bunurile noastre.
În oraºul Turda am stat pânã a apãrut în Monitorul
oficial repartizarea mea: utilizarea la Colegiul
Naþional “Sfântu Sava”, la catedra de religie, cu
nr. 181333/A 1940, unde am funcþionat începând
cu 1 octombrie 1940 pânã în anul 1945, când Mi-
nisterul Culturii Naþionale ºi Cultelor, cu nr. 82187
din aprilie 1945, m-a pus provizoriu în retragere,
pe ziua de 1 septembrie 1945 ºi mi s-a prelungit
funcþia la catedrã încã pe un an, adicã anul ºcolar
1945-1946. La plecarea din Cluj, Episcopia de
Cluj, cu nr. 6150, din 3 septembrie 1940, îmi dã
liber dimisionale, pe baza cãreia pot sã fiu încadrat
Mitropoliei de Blaj, sau Episcopiei de Lugoj, dupã
cum va fi cazul; totodatã, îmi exprimã toatã re-
cunoºtinþa faþã de activitatea ce am depus în cei
puþini ani ce am funcþionat la Cluj, prin urmã-
toarele cuvinte: “a desfãºurat o frumoasã activitate
ºi-i exprimãm întreaga noastrã recunoºtinþã pentru
toatã munca prestatã în Agrul Domnului”. Toto-
datã,  mi  se  elibereazã Absolutorium Theolo-
gicum  1901-1902-1903-1904-1905, semnatã de
Gregorius Pop rector, prodirector dr. Octavian Do-
mide ºi de prefect de studii dr. Gheorghe Bob.
În activitatea mea profesoralã, timp de 36 de ani, 
n-am lipsit o zi de la datorie, în afarã de concediul
din oficiu, pe timp de la 1 septembrie 1931, la 31
martie 1932, în calitate de concediu parlamentar.
Dupã ce ne-am refugiat din capitala Transilvaniei,
Cluj, temporar ne-am aºezat în oraºul Turda, unde
aºteptam sã se publice, în Monitorul oficial, repar-
tizarea noastrã. Astfel, pe lângã utilizarea mea la
Colegiul Naþional “Sfântu Sava”, am fost utilizat
ºi-n cadrul Ministerului de Interne, ca continuare a
serviciului meu de la Rezidenþa Regalã a Þinutului
Someº, din Cluj, repartizat la serviciul de Studii ºi
Documentare, care a funcþionat, la început în lo-
calul Primãriei, din Bulevardul Banu Manta, apoi
mutaþi în Calea Griviþei, ca bibliotecar, unde cu
personalul ce mi s-a pus la dispoziþie am aranjat
biblioteca dupã normele folosite de Academia
Românã. Dupã ce am fost pensionat, în anul 1945,
m-am înscris, ca student, ordinar, la ªcoala Supe-
rioarã de Arhivisticã, de sub direcþia profesorului
universitar Aurelian Sacerdoþeanu, care a predat
arhivistica, diplomatica generalã ºi româneascã, ºi
cronologia, ºi alþi 12 profesori universitari, cari
þineau cursuri în trei secþii: secþia arhivistico-pale-
ograficã, secþia bibliograficã, secþia expertizã

graficã. Corpul administrativ: director prof. A. Sa-
cerdoþeanu, prodirector C. Andreescu, secretar Gh.
Vlãsceanu, bibliotecar ºef d-na Claudia Mihãiescu,
bibliotecar Mircea Tomescu. ªcoala a fost înfiinþatã
în anul 1924. Cursurile ºcoalei dureazã de la 1 oc-
tombrie pânã la 30 iunie. Am fost înscris la nr.
3/1945. Am primit media generalã anul I: 7,03, anul
II, 7,45, anul III, 7,03. Diploma de absolvire cu data
de 20 oct. 1947. Dupã refugiu, puþin timp am locuit
în oraºul Turda, apoi am plecat la Bucureºti, unde am
gãsit locuinþã în str. Silvestru nr. 33, cu trei camere ºi
singuri în curte, cu puþini pomi în grãdinã. Aci am
locuit de la 1940 pânã la 1947, când situaþia alimen-
tarã în Bucureºti era foarte defectuoasã, încât ºase
luni n-am primit pâine de nici un fel, ci pe cartelã ni
se dãdea un fel de mãlai, din consumul cãruia foarte
mulþi s-au îmbolnãvit; de aceea, consiliul familial a
hotãrât sã ne mutãm în regiunea Banat, unde alimen-
taþia era foarte bunã. Cu douã vagoane încãrcate cu
bagajele noastre, ne-am stabilit pe puþin timp în
Orþiºoara, apoi ne-am mutat în comuna mare, locuitã
în majoritate de bulgari, Vinga, situatã între
Timiºoara ºi Arad, având însãrcinarea de a îngriji
enoriaºii mei români, în mare majoritate coloniºti din
Maramureº, din satele Breb, Hoteni, Berbeºti ºi din
alte comune, pe cari i-am condus numai un an, adicã
1947-1948, cãci biserica românã unitã a fost desfi-
inþatã în toamna anului 1948. Cu toate acestea, am
fost siliþi sã domiciliem în aceastã comunã pânã în
anul 1958, când din nou am revenit în capitala þãrii.
Dupã refugiul din Cluj, am fost utilizat la Colegiul
Naþional “Sfântu Sava” din Bucureºti, începând cu 1
sept. 1940, pânã la 1 sept. 1945, când, prin Comisi-
unea de pensii, cu nr. 103133/1945, am fost pen-
sionat ca profesor secundar definitiv, cu ºase gradaþii,
cu o pensie lunarã de  40480 lei , reprezentând 92%
din ultimul salar bugetar de 44000, dupã 36  de ani.
Prin deciziunea Ministerului Muncii ºi Prevederilor
Sociale, cu nr. 168505, din 19 februarie 1949, mi se
recunoaºte o pensie de bãtrâneþe de lei 7890, stabilitã
pentru 36 de ani de stagiu în câmpul muncii, cu pro-
centajul de 72% din media lei 10965 a salariului e-
xistent de la 31 dec. 1948,  corespunzãtoare funcþiu-
nilor de profesor secundar definitiv, deþinut de titular
în ultimele 12 luni de activitate, categoria de muncã
III. Acest drept de pensie mi-a fost anulat de cãtre
Comitetul provizoriu al judeþului Timiº-Torontal,
prin Comisia de revizuire a pensionarilor, în ºedinþa
din 28 aprilie 1950, cu decizia nr. 168505. Ministerul
Prevederilor Sociale, Direcþia pensiilor, 
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Comisia centralã de revizuire Dos. 168505, cu nr.
1801, din 2 iulie 1954, comunicã urmãtoarele: “La
cererea Dvs., adresatã tov. Preºedinte al Consiliu-
lui de Miniºtri, vã comunicãm cã s-a aprobat re-
punerea Dvs în drepturi de pensie, cu începere de
la 1 iulie 1954. Preºedinte I. Tiu, pentru secretar
C. Dascãlu”.  În urma cererii ce am înaintat Insti-
tutului de Folclor din Bucureºti, s-a înaintat, cu nr.
113/1954, cãtre Ministrul Culturii, Direcþia Ge-
neralã a Artelor, un raport semnat de directorul In-
stitutului, Sabin Drãgoi, ºi adjunctul sãu, Mihai
Pop, cu urmãtorul conþinut: “Profesorul Ion Bârlea
este unul din cei mai bãtrâni folcloriºti ai noºtri, ce
mai sunt în viaþã. El a început sã culeagã folclor
din 1910, când a colaborat cu maestrul Tiberiu
Brediceanu la culegerea cântecelor populare din
Maramureº. În anul 1913 l-a ajutat pe marele com-
pozitor ºi folclorist maghiar Béla Bartók la
culegerea pe care a întreprins-o în Maramureº.
Dupã aceastã datã, el a continuat sã culeagã fol-
clorul maramureºean. Rezultatul muncii sale s-a
concretizat în cele douã volume de Balade, colinde
ºi bocete din Maramureº ºi Cântece poporane din
Maramureº. În prezent, profesorul I. Bârlea de
peste 70 de ani, trãieºte complet lipsit de mijloace
în comuna Vinga, din raionul Arad, întrucât mo-
desta pensie ce o avea i-a fost retrasã acum patru
ani. Printr-o muncã asiduã de aproape 50 de ani,
profesorul I. Bârlea a cãutat sã adune ºi sã valori-
fice comorile creaþiei noastre populare înscriindu-
ºi cu cinste numele printre folcloriºtii noºtri cei
mai de seamã. Faþã de aceasta, vã rugãm sã
binevoiþi a sprijini cererea lui de a i se reacorda
modesta pensie, ce i-a fost retrasã acum patru ani.
Dosarul pentru revizuirea pensiei se gãseºte la
Ministerul Prevederilor Sociale, înregistrat sub nr.
159573, din 5 decembrie 1953, cu decizia nr.
168505. Anexãm ºi întâmpinarea profesorului I.
Bârlea, adresatã Institului nostru. Director Sabin
Drãgoi, ºeful serviciului indescifrabil”. Pe baza
acestui referat, Ministerul Culturii mi-a acordat o
pensie personalã (viagerã) de 700 lei lunar, în-
cepând cu luna martie 1954, la care sumã s-a mai
adãogat ºi preþul cartelelor de pâine desfiinþate, de
persoanã 38 lei, astfel pentru douã persoane 76 lei,
în total 776, care pensie am primit-o pânã la 1 ia-
nuarie 1967. Ministerul Sãnãtãþii ºi Prevederilor
Sociale, Oficiul Central Plãþi, Pensii ºi alte
prestaþii, cu nr. 241861, din 20 decembrie 1966,
mã încunoºtinþeazã “cã în baza Hotãrârii Consi-

liului de Miniºtri nr. 2361, din 25 octombrie 1966,
cu privire la majorarea pensiilor, ca urmare a aplicãrii
procentului de majorare la pensia Dvs, cu începere
de la 1 ianuarie 1967 veþi primi o pensie de 893 lei
lunar. Director adjunct F. Cornea, pentru ºef de ser-
viciu C. Dãnilã”. În Banat, am stat începând cu anul
1947, cu familia, în comuna Orþiºoara, apoi în co-
muna mare, în majoritate cu locuitori bulgari, colo-
nizaþi pe vremuri, Vinga, de unde fãceam serviciu
bisericesc ºi-n Merþiºoara, dar numai un an, cãci des-
fiinþându-se biserica unde aveam serviciu am rãmas
fãrã ocupaþie, apoi suspendarea pensiei, timp de cinci
ani, nu aveam niciun venit pentru susþinerea familiei.
Norocul nostru cã copiii noºtri buni Flaviu, Livia,
Mircea ºi Ileanã ne trimiteau lunar un ajutor bãnesc,
dupã puterile lor materiale, timp de cinci ani, cât timp
nu primeam pensia. ªi astfel am petrecut în Banat
timp de 11 ani, având multe neajunsuri ºi lipsuri, ba
chiar un tratament neomenesc din partea unor pro-
prietari în a cãror imobile aveam locuinþã. Dupã toate
sforþãrile, am decis sã pãrãsim acel mediu, cu atât
mai mult întrucât din cei patru copii ai noºtri trei
aveau serviciu la Bucureºti. Pe baza legii, care
prevedea cã pãrinþii bãtrâni pot sã se mute la copiii
lor, ca sã-i îngrijeascã, pe baza acestei legi am cerut
de la Miliþia din Arad sã ne facã mutaþia la Bucureºti,
la fiica noastrã Livia, din Bulevardul Republicii nr.
64 A, dupã ce am prezentat dovadã cã Miliþia, secþia
a 8-a, ne-a eliberat dovadã de intrare în Bucureºti în
ziua de 14. IV. 1958, iar din 24. VI. 1958, mutaþia
din Bulevardul Republicii la Bucureºti-Bãneasa, ºo-
seaua  Bucureºti-Ploieºti nr. 76, unde avem domiciliu
pânã azi. Grãdina în care stãm are o vilã acoperitã cu
stuf ºi are o camerã locuibilã ºi o salã mare ne-
locuibilã, care pe vremuri era folositã de prânzitor-
sufragerie, ºi cele superedificate necesare unei
gospodãrii mici. Livada are extensiune aproape trei
pogoane ºi cu vreo 300 pomi fructiferi, ºi un teren cu
viþã de vie din soiurile cele mai nobile. Aceastã fermã
a fost  cumpãratã cu banii încasaþi din vânzarea fer-
mei din comuna Iapa, comunã vecinã cu oraºul
Sighetul Marmaþiei, ºi care azi se numeºte Valea Flo-
rilor, fostã proprietete a vãduvei Amalia Vlad, fostã
soþie a preotului Ion Vlad din comuna Botiza, raionul
Viºeu, regiunea Maramureº. Aceastã fermã a fost
ocupatã de Academia Comercialã I.S.E.P. din Bu-
cureºti, care avea o crescãtorie de porci, organizatã
cu metode tehnice. Cumpãrãtorii au intentat proces,
care în ultima instanþã a judecat în favoarea cumpãrã-
torilor ºi astfel I.S.E.P.-ul a desfiinþat crescãtoria de
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porci ºi noi ne-am mutat în noua locuinþã din ºo-
seaua Bucureºti-Ploieºti. La începutul lunii aprilie
1958, am încãrcat de la comuna Vinga, raionul
Arad, douã vagoane de 20 de tone fiecare, cu mo-
bilã ºi piese de þesãtorie, ºi mai multe familii cu al-
bine cu tot utilajul aparþinãtor apiculturii, ºi toate
familiile de albine au suportat  transportul  îndelun-
gat  de  mai  multe zile, ºi  le-am  putut imediat
aºeza  la  loc potrivit, ºi le-am deschis urdiniºurile,
ca sã  facã zborul de recunoaºtere. Aceastã micã
prisacã o gospodãresc ºi azi, dar stropitul pomilor
ºi al pãdurii Bãneasa cu otrãvurile contra dãunãto-
rilor ne dãuneazã mult, cãci eu fiind în vârstã înain-
tatã nu pot sã-mi mut prisaca la o distanþã, unde
efectul otrãvilor n-ar putea dãuna apiculturii. Cu
toate acestea, recolta de miere, în luna iunie, îmi
dã satisfacþia cuvenitã, cãci ºoseaua are salcâmi,
precum în apropiere este o pãdure de salcâmi ºi de
tei, din cari culeg nectarul cuvenit.  Lucrãrile mele,
tipãrite ºi în manuscris: Amintesc, mai întâi, 
editarea Gazetei maramurãºene de culturã ºi pro-
pagandã naþionalã, din Sighetul Marmaþiei, al cãrei
director ºi administrator am fost timp de peste zece
ani, între anii 1922 ºi 1932, când membrii comite-
tului de redacþie au abzis, ºi astfel subsemnatul a
trebuit sã suport datoria la tipografia “Gutenberg”
din Sighet. Dupã ce m-am mutat la Cluj, au apãrut
ºi acolo câteva numere, apoi s-a sistat, neputând
suporta cheltuielile de editare. Ministerul Instrucþi-
unii Publice ºi al Culturii, la intervenþia profesoru-
lui Nicolae Iorga, a editat, la tipografia Socec et
Comp. Însemnãri din bisericile Maramureºului, în
anul 1919, în extensiune de 245 p.  Balade, colinde
ºi bocete din Maramureº, Ediþia Casei ªcoalelor,
1924, 143 p. Cântece poporane din Maramureº,
descântece, vrãji, farmece ºi desfaceri, Ediþia Casei
ªcoalelor, 1924, 400 p. Contribuþie la istoria Mara-
mureºului, Sighet, Tipografia Gutenberg, 1920. 
În colaborare cu Tiberiu Brediceanu, care a cules
melodiile româneºti, iar subsemnatul textele aces-
tor cântece, în anul 1910, colindând satele mara-
mureºene, care lucrare s-a publicat numai dupã 47
de ani, cu titlul 170 melodii populare româneºti din
Maramureº, Editura de Stat pentru Literaturã ºi
Artã, studiu publicat sub îngrijirea Institutului de
Folclor, Bucureºti, 216 p. Am colaborat cu Béla
Bartók, compozitor ºi folclorist maghiar, care de
la Budapesta a venit la subsemnatul, care aveam
serviciu în comuna mare Ieud, azi aparþinãtor
raionului Viºeu, având recomandaþia lui Ion Bianu,

directorul Bibliotecii Academiei Române, ºi a lui
Tiberiu Brediceanu, pe care l-am însoþit în toate co-
munele unde a cules melodiile româneºti, iar sub-
semnatul am cules textele acestor melodii, pe care
le-a înregistrat cu ajutorul fonografului. Lucrarea sa
terminatã n-a putut-o publica la Budapesta în anul
1913, când a pregãtit-o spre publicare, ci la Editura
Drei Masken Verlag, din München, Germania, în
anul 1923. Este publicatã în limba germanã ºi la pre-
faþã are un studiu asupra cântecelor maramureºene.
Textele cântecelor se publicã în limba românã. În
manuscris: Contribuþie la Bibliografia româneascã
veche a lui I. Bianu ºi N. Hodoº, descriind 50 de cãrþi
bisericeºti, necunoscute ºi neamintite în cele patru
volume de bibliografie veche, publicate de Academia
Românã la timpul sãu. Traducerea operei lui Bará-
czius din  Maklar-Ungaria, trei volume de predici
dogmatice. Vol. I, despre credinþã, analizând mãrtu-
risirea credinþei creºtine, conþinutã în Simbolul cre-
dinþei “Cred  într-un singur Dumnezeu” etc.,
redactate la înþelesul credincioºilor simpli ºi expuse
cu multe pilde din Scripturile Sfinte ºi din viaþa de
toate zilele, încât credincioºii cu puþine cunoºtinþe
pot sã  înþeleagã adevãrurile dogmatice. Vol. II,
Morala creºtinã, analizatã în mod poporal,  în  cele 10
porunci dumnezeieºti  ºi  cele  cinci  porunci  bis-
ericeºti. Vol. 
al III-lea, Sacramente ºi Sacramentale. Multe din
aceste predici au fost publicate în revista bisericeascã
Pãstorul sufletesc, din ªimleul Silvaniei. Am încercat
sã gãsesc editor, dar cheltuielile prea mari au
împiedecat apariþia lor. În colaborare cu profesorul
Ion Bilþiu Dãncuº, de la ªcoala Normalã de bãieþi din
Sighetul Marmaþiei, am cercetat documentele aflate
în Arhiva Istoricã a Maramureºului, care sunt aran-
jate în ºapte încãperi din Palatul Prefecturii, judeþul
Maramureº, al cãrei arhivar am fost numit în anul
1922 ºi am deþinut acest post pânã în anul 1937, când
am fost transferat la Rezidenþa Regalã a þinutului
Someº. În acest timp, cercetând documentele vechi,
semnate ºi întãrite cu sigilele personale ale au-
toritãþilor ºi persoanelor respective, am putut sã sta-
bilim stemele ºi heraldica lor, compunând o lucrare:
Date istorice asupra familiilor nobile maramureºene
ºi heraldica stemelor familiilor nobile române din
Maramureº, lucrare care a  rãmas în manuscris.

1. Tiberiu Brediceanu, 170 melodii populare din Maramureş,

ESPLA, 1957

2. Béla Bartók, Volksmusik der Rumänen von Maramureş,

Drei Masken Verlag, München, 1923. 
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ION BÂRLEA’S AUTOBIOGRAPHY

In 2008, I will have re-published Ion Bârlea’s
folklore collection, in two volumes, for four
decades (vol. I 355 pages, and vol. II, 500 pages),
under the tile Traditional Literature from
Maramureº, an edition which was first released
in 1924. In my attempt to get to know the au-
thor’s biography and bibliography, I used all
the means I had at hand: numerous meetings
with Fatther Ion Bârlea, writing letters to him
(as he was living outside Bucharest, beyond the
Baneasa Airport), I asked him to give me the
paper he had issued in Sighet, I read articles on
his books, I asked him to give me an interview,
which was broadcast on the radio, and, finally,
I went on a research trip in his village, in
Berbeºti. In those times, he also wrote for me a
vast autobiography, which I am publishing
now,  using his manuscript, without any ample
comments, as it is fully meaningful for the tra-
jectory of the life of this Maramureº writer, as
he was confronted, as you will see, with numer-
ous events, which took him from Maramureº to
Banat, from Banat to Bucureºti, from Bucureºti
to Banat, and back. This autobiography is also
a document showing his author’s mutliple
preocupations, as a professor, a priest, a paper
director, a cultural activitst, a docummentarist,
and a bibliographer. I am publishing this
autobiography because it is a valuable sourse of
information as to the activity and life of a 
distinguished man of letters, but also because I
am convinced that these pages are also 
important beyond Ion Bârlea’s biography and
bibliography. I have only eliminated a few 
repetitions.
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Foto Pamfil Bilţiu: Casetă de valori, veche


