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Prefață

Mult stimate cetitorule!
Când vei răsfoi această carte, un început, un preambul, pentru o 

posibilă lucrare mai vastă, căci noi, de astăzi, nu ne putem lăuda cu 
renumita ,,Şcoală de Sociologie” a maestrului Dimitrie Gusti, care şi 
domnia sa, cu întreg colectivul de studenţi de la Bucureşti, a reuşit să 
realizeze ,,Monografia satului Drăguş din Ţara Făgăraşului” şi aceasta 
ar pretinde completări.

Dar, pe măsura priceperii noastre şi a dragostei faţă de baştină, 
răsar apostoli ai scrisului, a mărturiilor scrise ori auzite, care fac să 
nu se dea uitării rădăcinile străbune, precum a rămas celebra zicală 
a marelui savant istoric român, Nicolae Iorga ,,un popor care îşi uită 
istoria nu merită”.

Iar un alt mare istoric român din Maramureş, primul academician 
român de Bucureşti, Ioan Mihalyi de Apsa, în preambulul lucrării 
sale ,,Diplome maramureşene din sec XIV-XV” publicată la Sighetu 
Marmaţiei în anul 1900, alege următorul dicton latin, din Seneca 
,,Nemo patriam, quia magna est, amat, sed quia sua” adică ,,Nimeni 
nu-şi iubeşte patria pentru că e mare ci pentru că este a sa!”.

Fapta vrednică a părintelui paroh Silviu Pop, pripăşit într-o 
parohie puţin îndepărtată, pe la Dej, este de o mare laudă, pentru că 
părinţii parohi elaborează, scriu monografiile parohiilor în care slujesc, 
însă domnia sa s-a încumetat să facă sacrificii: drumuri costisitoare, 
vremuri nu tocmai favorabile, pentru a scotoci arhive, biblioteci şi 
colecţii personale, precum ale subsemnatului.

Băiţa de sub Codru, aşezarea sa de baştină, fiind feciorul lui 
,,Iulianu lui Titi” i-a fermecat copilăria, l-a aşezat în educaţie şi formare 
de caracter, întru cât a ajuns un vrednic şi de nădejde ,,fiu al satului”.
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Multe documente şi mărturii sunt cuprinse aici, în această lucrare, 
dar niciodată nu poţi cuprinde totul, mai rămâne câte ceva. Salutări 
colegiale pentru că a fost ales titlul ,,Băiţa de sub Codru – repere 
monografice”.

Da, deocamdată numai ,,repere”, dar acestea sunt esenţiale pentru 
trecutul istoric şi zestrea bogată de tradiţii a acestei fermecătoare 
aşezări de sub ,,Poale de Codru Verde”.
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