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Izvorul intermitent
de la Cãlugãri

 Mãnãstirea Izbuc 

În anul 1924, savantul Simion Mehedinþi
(1869-1962), împreunã cu un grup de stu-
denþi ºi cercetãtori de la Universitatea Bucu-
reºti, în peregrinãrile lor ºtiinþifice prin Apu-
seni, au ajuns ºi în cãldarea carsticã de la
Izbuc, în care misticul izvor de la Cãlugãri
îºi destãinuia faimoasa apariþie. Profesorul
a întâlnit ºi cunoscut oameni ai locului, de
la care a aflat despre acest izvor al dorin-
þelor exprimate prin rugãciuni în zilele când
apa se varsã la suprafaþã din “fântâna” pe
care ei o numiserã Apa Momii, dupã denu-
mirea Munþilor Codru Moma în care este
încadratã geografic. Eminentul profesor
Simion Mehedinþi, având  importante ºi
variate preocupãri etnografice, de geografie
umanã ºi spiritualã, impresionat de  farme-
cul acestor locuri, susþine în prestigioasele
sale lucrãri menþinerea ºi mai ales continu-
area tradiþionalismului local, precum ºi a
patriotismului specific românesc. Pledeazã
vehement cu temeinice argumente  ºtiin-
þifice, fãcându-le astfel, cunoscute în în-
treaga þarã ºi în întreaga lume.

Conºtient ºi convins de valoarea sacrã,
unicã, a acestor locuri de la Izbuc, propune
pentru prima datã Episcopului Roman Cio-
rogariu întemeierea unei mãnãstiri în acest
colþ de þarã româneascã. Ideea este îmbrã-
þiºatã cu entuziasm de cãtre Episcopul de
Oradea (Roman Ciorogariu a fost primul
episcop ortodox al Oradiei dupã 1918), care
hotãrãºte construirea la Izbuc a unei biserici
ºi a mãnãstirii. Mãreþul fapt este consemnat
printre importantele realizãri ale episcopului
în Bihor, dovedindu-ºi, astfel, calitãþile de
mare Om al Bisericii Ortodoxe ºi ataºat
luptãtor pentru libertate naþionalã, dina-
mizând, prin toate mijloacele, spiritul public
transilvãnean. Biserica de lemn ridicatã în
acel an, cu Hramul Adormirea Maicii Dom-
nului, devine loc de pelerinaj pentru cre-
dincioºi, mai ales de sãrbãtoarea Sfânta
Maria Mare. Întregul aºezãmânt monahal
cunoaºte o perioadã înfloritoare sub pãs-
toria episcopului Ciorogariu, trecând apoi
prin grele încercãri ºi vicisitudini cauzate
de rigorile rãzboiului, cât ºi de noul regim
instaurat de dictatura  comunistã.

Micul grup de cãlugãri (în unele pe-
rioade era un singur cãlugãr), prin credinþa
ºi fireasca lor menire, au reuºit sã pãstreze
deschis ºi însufleþit acest aºezãmânt de cult
ºi rugãciune. În anul 1989 începe constru-

irea bisericii de piatrã - Biserica Nouã -,
din iniþiativa ºi directa îndrumare a Pãrintelui
Ioreste, stareþul de atunci al Mãnãstirii,
care, cu multã modestie, menþiona: “biserica
de piatrã s-a construit cu substanþiala con-
tribuþie a sãracilor ºi a vãduvelor din zonã”.
Bihorul a fost pãstorit în acea perioadã de
Episcopul Vasile Coman. Locuitorii satelor
limitrofe, împreunã cu apreciatul stareþ Io-
reste, doreau cu tot dinadinsul ca sacrul
aºezãmânt de la Izbuc sã devinã o mãnãstire
vie ºi perpetuã, care, în mãreþia ei spiritualã,
sã se constituie într-o constantã chemare
pentru numeroºii credincioºi din tot judeþul
ºi nu numai. Arzãtoarea lor dorinþã s-a înde-
plinit, astãzi având loc numeroase peleri-

naje, iar aºezãmântul este declarat monu-
ment istoric.

Minunea de la Izbuc, de o deosebitã re-
putaþie, este un fenomen natural interesant
prin modul de manifestare: ciudata ieºire a
apei, dupã o perioadã de 15-20 minute în
care izvorul este sec; cu un gâlgâit puternic,
începe sã iasã ca un miracol apa, care umple
apoi un mic bazin de piatrã, din care dever-
seazã printr-o micã cascadã; dupã câteva
minute, apa înceteazã sã curgã, pentru a
reveni apoi dupã alte 15-20 de minute. Este
vorba de un mecanism tipic de golire prin
sifonare a unui bazin carstic, al cãrui ritm
este impus de  cantitatea de precipitaþii. Da-
toritã specificului sãu, a fost declarat monu-
ment al naturii. Bihorul este renumit prin
mulþimea unor asemenea fenomene care s-
au format prin scurgerea apelor subterane,
dupã ce au dat naºtere la goluri ºi peºteri,
adevãrate rezervoare ce se revarsã la supra-
faþã cu un debit variabil sau cel mai adesea
cu intermitenþe.

Dar sã urmãrim traseul turistic, care se
aflã într-o zonã cu numeroase ºi feerice
priveliºti din depresiunea Vaºcãului. Far-

mecul zonei rezidã în peisajul tihnit cu pã-
duri de fag ºi brad, cu poieni pline de multi-
colore flori, cu râuri domoale ce curg prin
luncile îmbietoare. Relieful predominant
carstic creeazã numeroase ciudãþenii ºi
mistere topografice, cu doline, sau bazine
închise, ape ce apar brusc din locuri nebã-
nuite, formând o fascinantã reþea hidro-
graficã, aparent haoticã, care ºiroieºte prin
tainica lume a grotelor de calcar.

Dupã ce ieºim din Vaºcãu, pe artera
principalã DN 76 (E 79) Oradea - Deva, la
kilometrul 94, intrãm în Cãrpinet. O sãgeatã
indicã spre Sud: Izbuc 4 km / Cãlugãri 6
km / Mãnãstirea Izbuc 9 km. Drumul este
în întregime modernizat pânã la mãnãstire,

spre lauda autoritãþilor locale. Urmãm mai
întâi panta ce urcã domol trecând pe lângã
mici cariere de calcar. O apariþie pitoreascã
scoate la ivealã vechile varniþe, cuptoare
folosite de localnici din cele mai vechi
timpuri, pentru ars varul. Continuând tra-
seul, o coborâre de circa un kilometru ne
apropie de valea Þarina, în lungul cãreia se
întinde satul Izbuc. Urmând ºoseaua la
dreapta, pe malul stâng al vãii, dupã ce
trecem de ultimele case, tãiem coasta, puþin
înclinatã, acoperitã cu pãºune, unde se
observã o rupturã în calcar spre care se
îndreaptã pârâul. Aici se aflã peºtera Câm-
peneasa, un mare aven în care se pierd apele
Þarinei prin intermediul unei cascade, de
un farmec aparte, ca sã aparã, dupã un curs
subteran, în izvorul din Boiu (Vaºcãu). Ne-
greºit va trebui sã zãbovim aici, fiindcã în
apropiere se zãreºte un mic loc de odihnã
amenajat, foarte pitoresc prin coloritul roºu
al argilei care tapiþeazã colina, în contrast
puternic cu albul calcarului ºi cu verdele
intens al vegetaþiei în mijlocul cãreia
odinioarã putea fi admiratã o cochetã pe-
pinierã silvicã, care, din pãcate,  astãzi este
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dezafectatã. Ce sã facem, aºa-i la noi, nu
mai ºtim sã respectãm binefacerile culturilor
forestiere!

Din satul Izbuc, drumul spre mãnãstire
trece prin localitatea Cãlugãri, sat apar-
þinãtor tot de comuna Cãrpinet, care în pe-
rioada comunistã se numea Ponoarele.
Dupã ce traversãm pârâul Pampãr, se urcã
o pantã de cam o jumãtate de kilometru,
pânã ajungem pe platoul Mãlãiºte, care este
marcat de o cruce de piatrã împrejmuitã
cu un gãrduleþ. Continuând traseul pe curba
de nivel - semn turistic: bandã albastrã -,
drumul se desfãºoarã orizontal pe circa 2,5
km. Ne aflãm, de fapt, la cumpãna apelor
dintre bazinul Criºului Negru ºi cel al Cri-
ºului Alb. Apoi, drumul coboarã uºor, iar
în faþã se deschide bazinul împãdurit al vãii
Topliþa, unde, în adâncimea canionului, este
cuibãritã Mãnãstirea Izbuc, al cãrei acoperiº
roºu se zãreºte din pãdure ºi, unde, din cele
mai vechi timpuri, se scurge apa intermi-
tentului izvor. De-a lungul drumului, pe pla-
toul Mãlãiºte, sunt amplasate, de-o parte ºi
de alta, troiþe (cruci) de lemn reprezentând
Rãstignirea. Mãnãstirea de la Izbuc cu-
prinde douã biserici, una de lemn, mai ve-
che, ºi una din piatrã, douã case ºi câteva
amenajãri gospodãreºti, iar în apropiere un
canton silvic, aparþinãtor ocolului Hãlmagiu.

Întregul ansamblu turistic pe care l-am
parcurs este situat la extremitatea sud-es-
ticã a judeþului nostru, acolo unde îºi dau
mâna Munþii Codru Moma cu Munþii Bihor.
Paravanul format, ca un uluc verde, tapiþat
cu minunate pãduri ºi întinse covoare de
iarbã, separã judeþul Bihor de depresiunile
Zãrand ºi Hãlmagiu (Arad). Aici, natura par-
cã s-a întrecut pe sine, punând la dispoziþia
locuitorilor acestor meleaguri fâneþe ºi
pãºuni, lemnul-simbol, lutul fin zãmãslitor
de oluri pentru tradiþionala artã popularã
(ceramicã) de Vaºcãu, cunoscutã atât în
þarã, cât ºi peste hotare.

Zona se constituie într-un admirabil iti-
nerar etnografic ºi religios, care poate stârni
interesul celor ce trec, uneori în grabã, pe
aici, dar pe care îi sfãtuim sã se opreascã
pentru câteva clipe, sã admire în liniºte ar-
moniile naturii, sã se bucure ascultând
vorba cumpãtatã a oamenilor, sã le împãr-
tãºeascã gândurile ºi sã le admire nestema-
tele bogãþii naturale ºi spirituale.

Dincolo de satul Cãlugãri, într-un su-
perb decor montan înconjurat de minu-
nate pãduri ºi pajiºti, un izvor intermitent
þâºneºte din crãpãturile stâncilor, impre-
sionând pe orice vizitator. Bãºtinaºii, încã
din timpuri imemoriale, l-au apreciat ca
pe o minune cereascã. Apa Momii, cum
l-au numit localnicii, a fost preþuit ca un
loc sfânt, unde se înãlþau evlavioase ru-
gãciuni sub cerul liber.

În fotografii:
Sus, de la stânga la dreapta: Biserica

de lemn a Mãnãstirii Izbuc; Izvorul
intermitent Apa Momii (Izbuc);
Priveliºte din Munþii Codru Moma;
ceramicã de Vaºcãu.

În dreptul titlului, harta zonei.
În dreapta, vedere asupra satului

Cãlugãri.


