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Arealul geografic, ce în documente și în limbajul uzual este denumit Valea Rodnei, se referă la cursul superior
al Someșului Mare, zonă delimitată de munții Rodnei la nord-est și munții Bârgăului la sud-est, până la valea
Țibleșului, inclusiv, un afluent al acestui râu. Numele văii vine, fără îndoială, de la cea mai veche și importantă
așezare de aici, Rodna, atestată documentar la 1235 când, în cronicile rusești, se povestește despre călătoria Ducelui de Haliciu spre Ungaria care a venit pe drumul ce duce spre culmile Borsuc la minele din Rodna1.
În 1245, regele Bela al IV-lea „însărcinează pe comitele Secuilor să ocupe teritoriul comunelor din Valea Rodnei și să le administreze după drepturile și imunitățile, pe care le-a avut acest ținut din vechime, iar din venituri
să dea la tezaurul reginei anual 130 de mărci în aur”2. Cu această ocazie mai sunt menționate, pe lângă Rodna,
comunele: Sanct Gurgh (Sângeorz-Băi), Rebra, Nyirmezeu (Feldru), Naszod (Năsăud), Salva, Cseh (Telciu), Macold (Mocod), Zagra3. În 1475 regele Matias a anexat așezările de pe Valea Rodnei orașului Bistrița, în „Vallis
Valahais” fiind amintite și comunele Hordou, Bichigiu și Runc. În 1548 este pomenită comuna Poieni, în 1552
Ilva (Mică), iar în 1603 sunt atestate comunele Găureni, Suplai, Vărarea și Leșu. Aceste așezări, împreună cu cele
de pe valea Bârgăului și două localități de pe valea Șieului, Nușfalău și Sântioana, au format districtul românesc
ce în documente apare sub denumirea de „Pertinentia Valahalis”, „Depertinentia Valahica” sau „Districtus Valahicus”, spre deosebire de „Districtus Saxonicus” format din așezările săsești4. Această organizare s-a sfârșit în
1763 când comunele din Valea Rodnei, alături de cele din Valea Șieului, au fost militarizate. Acestora li s-au mai
adăugat alte localități, însumând 44 de comune, ce formau Regimentul II român de graniță. În Valea Rodnei au
luat ființă, cu această ocazie, alte șase sate: Rodna Nouă (Șanț), Ilva Mare, Măgura-Ilvei, Sâniosif (Poiana), Parva
(Lunca Vinului) și Romuli (Strâmba)5.
Pe plan religios, până la Unirea cu Biserica Romei, aceste așezări au fost ortodoxe. În vremuri grele de restriște preoții români erau hirotoniți în Moldova, iar unii domni moldoveni au avut aici posesiuni. Ștefan cel Mare și
Petru Rareș au deținut cetatea Ciceului, cu peste 50 de sate și Rodna cu 23 de sate6. Până în 1550 Episcopia Vadului era considerată ca aparținând Moldovei, jurisdicția ei cuprinzând și satele care erau feudele lui Petru Rareș7.
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După unirea religioasă, înainte de înființarea Vicariatului Rodnei, în zonă a funcționat un protopopiat grecocatolic, cu sediul la Năsăud, ce aparținea de Episcopia greco-catolică din Blaj, iar apoi de Episcopia Făgărașului.
În anul 1853 s-a înființat Episcopia de Gherla, Vicariatul Rodnei fiind subordonat acesteia în cadrul Mitropoliei
de Alba-Iulia și Făgăraș.
Documentele acestei instituții se păstrează la Direcția Județeană Bistrița-Năsăud a Arhivelor Naționale, în
fondul Vicariatul Rodnei cu anii extremi 1812-1948. Este un fond bogat din punct de vedere documentar pentru cercetarea vieții religioase de pe Valea Rodnei. Se găsesc informații despre confesiunile locuitorilor, bisericile din localitate (construcții, reparații sau întrețineri), numiri de personal (preoți, cantori, învățători), școlile
confesionale, circulare episcopale, situația financiară, acte statistice, corespondența dintre preoți și Vicariat,
etc. De asemenea, tot referitor la surse, la DJB-NAN se mai păstrează și oficiile parohiale ale fiecărei așezări ce
aparținea de Vicariat, unde se găsesc date legate de fiecare parohie în parte. O sursă deosebit de importantă
este fondul personal Anton Coșbuc. O parte a informațiilor adunate aici, cu precădere cele legate de istoricul
comunei Leșu Ilvei, au fost publicate de autor în revista Arhiva Someșană însă se mai găsesc informații inedite
care rețin atenția. Trebuie menționate și fondurile personale Virgil Șotropa și Iulian Marțian, cercetători care
s-au dedicat studiului istoriei acestui spațiu, deși majoritatea textelor au fost deja publicate mai există informații care pot fi valorificate.
Primele mențiuni referitoare la arhitectura religioasă de lemn de pe Valea Rodnei apar în secolul XV, într-un
document datat la 14 decembrie 1450, când sunt atestate capelele de lemn din Sângeorz, Maieru și Năsăud8. Este
de înțeles că la începutul constituirii fiecărui sat se avea în vedere, în primul rând, edificarea lăcașului de închinare, încât putem aprecia că și celelalte așezări atestate în această perioadă au avut un asemenea lăcaș.
Pentru secolele XV-XVII documentele referitoare la aceste edificii sunt puține, chiar rarisime, fiind menționate uneori doar de tradiție. O parte dintre aceste biserici au fost distruse în timpul invaziei tătare din 1717, când
au fost incendiate în această vale 8 biserici, majoritatea fiind de lemn9. Mijlocul secolului XVIII a fost marcat
de mișcarea împotriva unirii condusă de călugărul Sofronie. Cu această ocazie multe biserici au fost închise,
preoților interzicându-li-se să mai țină slujbe sau, în unele cazuri, au fost alungați chiar de către săteni. Pentru
stabilizarea zonei a fost trimis generalul Bucow care a dat ordin ca toate mănăstirile de lemn să fie arse, iar cele
de piatră să fie distruse10.
După militarizarea ținutului, pentru o mai bună organizare, mai multe sate ce aveau caracteristicile unor
așezări de deal și munte au fost aliniate la stradă. De asemenea, au fost aduse în localitate și câteva biserici de
mănăstiri sau chiar biserici parohiale, considerându-se că fiind situate mai departe de sat erau bune ascunzători
pentru hoți și fugari. Prin patenta de toleranță din 1781 dată de Împăratul Iosif al II-lea și patenta de unire din
1782 s-au atenuat tulburările religioase, constituindu-se un mediu prielnic pentru edificarea de biserici și, drept
urmare, de la începutul secolului XIX bisericile de lemn încep să fie înlocuite cu edificii mai trainice, de piatră11.
Primele biserici de lemn din Rodna, pe care tradiția le consemnează, au fost construite în cimitirul bisericii
cunoscut ca ,,cimitirul de sub coastă” și au fost distruse în timpul invaziilor tătare din 1241 și 1285 după care,
pe același loc, s-a construit o altă biserică de lemn, distrusă și aceasta de furia apelor în secolul XIV12. Pe locul
bisericii de lemn s-a construit o capelă care a fost transformată în biserică, dar distrusă în timpul invaziei tătare
din 171713.
Tot în ,,cimitirul de sub coastă” a fost construită, în prima jumătare a secolului XVIII, biserica de lemn cu
hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, iar dovada existenței ei a fost consemnată pe o Evanghelie ce i-a
fost donată în 175914.
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Autorii monografiei localității menționează că în 1825 a fost finalizată biserica de zid, iar cea de lemn a fost
vândută credincioșilor din Nepos care au transportat-o și, apoi, au reconstruit-o în cimitirul satului15. Trebuie să
menționăm că data mutării bisericii din Rodna în Nepos diferă în surse. După însemnările din 1840 ale preotului
din Nepos, Iacob Maioreanu, „biserica de acum s-au adus de la Rodna în anul 1772”16, iar șematismele menționează anul 175217. Ambele informații plasează mutarea bisericii de lemn din Rodna la Nepos în a doua jumătate
a secolului XVIII.
La Maieru, în secolul XVI, exista o biserică de lemn situată pe partea stângă a Văii Caselor18 care probabil a
fost renovată sau zugrăvită în preajma anului 1650 de un „meșter bun de aici, anume zugrav” locuitor al satului
pe care judele și bătrânii îl recomandă birăului din Bistrița19.
În anul 1717 cele două biserici au fost incendiate de tătari20, dar au fost reconstruite așa după cum ne dezvăluie ancheta din 1761 când ,,sătenii declară în fața comisarilor și a protopopului Lupul Naszodi, că cele două
biserici vechi din sat au fost nimicite de tătari, iar sătenii le-au clădit din nou, însă nu în același timp, pentru aceea
le numesc pe una biserica veche, iar pe cealaltă nouă”21.
Ștefan Buzilă în ,,Monografia comunei Sâniosif sau Poiana” presupune că imediat după invazia tătară măierenii au construit o singură biserică, așa cum nota în Matriculă preotul Teodor Bob: ,,după ce umblat tătarele
în cursul anului 1717. Într-acest an au fost tătarii în țara aceasta și după aceea s-a făcut biserica”22, iar după alte
însemnări din același document, cea de-a doua biserică de lemn s-a ridicat după anul 177023. Așadar, una din
cele două biserici care sunt amintite în interogatoriul din 1761 s-ar putea referi fie la biserica mănăstirii din Valea Popii, fie la biserica din Podirei24, din satul Poiana, știindu-se că această așezare a luat ființă prin extinderea
comunei Maieru.
În 1817 a fost ridicată biserica de zid cu hramul „Sfânta Paraschiva” ce înlocuia probabil una din bisericile
de lemn. Noul lăcaș păstrează mai multe icoane ce provin de la bisericile anterioare și anume: două epitafuri
Punerea în mormânt și Învierea datate la 1783, unul dintre ele purtând semnătura „zugrav Toaderi”25, identificat
ca fiind pictorul Teodor Gherleanu26. Pictorului Tudor Zugravu îi sunt atribuite un grup de icoane pe lemn: trei
icoane reprezentând Deisis, o icoană a Sfântului Nicolae și friza apostolilor cu Isus în mijloc ce provin de la un
iconostas27 (Fig.1). Tot de la un iconostas se mai păstrează Încoronarea Maicii Domnului (Fig.2) și ușile împărătești
(Fig.3). Gheorghe Mândrescu mai identifica două icoane pe sticlă, una reprezentând pe Sfântul Gheorghe, datată
la 1806 și cealaltă reprezentând pe Isus Pantocrator28.
În anul 1843, „Reprezentația peste parohiile unite din Vicariatul Rodnei Vechi” amintea că exista în localitate
o biserică de piatră și una de lemn cu hramul ,,Sfânta Paraschiva”29.
Este de înțeles că biserica de lemn, edificiu de dimensiuni modeste, la un moment dat a devenit neîncăpătoare
așa cum scria la 28 februarie 1853 parohul din Maieru, Ioan Itangia, Vicariatului din Valea Rodnei despre cum au
decurs slujbele la Praznicul din 27 februarie: ,,poporanii, cea mai mare mulțime, au fost la biserică, așa încât întro jumătate au trebuit, pentru micimea bisericei, a sta pe afară și a asculta Sfintele rugăciuni”30. În 1873 credincio-

15 Ibidem.
16 Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Bistrița-Năsăud, Fond Virgil Șotropa, în continuare DJB-NAN, FVȘ, dosar 351,

fila 1.
17 Schesmatismus venerabilis cleri diocesis Szamosujvariensis graeci ritus catholicorum pro anno a Christo nato 1882, Szamosujvarini,
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Typis Typographiae Diocesane, 1882, în continuare Șematism 1882, p. 106.
M. Mălin, Contribuții la monografia comunei Maieru, Năsăud, Însemnări pe răbojul vremii, Cluj, Tipografia Românul, 1936, p. 19.
Nicolae Iorga, Documente româneşti din archivele Bistriţei, vol I, Editura Librăria Socecu&Comp, Bucureşti, 1899, p. 82.
Virgil Șotropa, op.cit., p. 40.
Virgil Șotropa, Contribuții la istoria bisericească, în AS, an 1940, nr. 21, Năsăud, p. 466.
Ștefan Buzilă, Monografia comunei Sâniosif sau Poiana, Tipografia lui George Matheiu în Bistrița, Sâniosif, 1910, p. 2, nota 2.
Ibidem.
Ibidem.
Gheorghe Mândrescu, op.cit., p.167.
Marius Porumb, Dicționar de pictură veche românească din Transilvania sec. XIII-XVIII, EA, București, 1998, p. 216-217.
Gheorghe Mândrescu, op.cit., p. 167.
Ibidem.
DJB-NAN, Fond Protopopiatul Ortodox Român Bistrița, dosar 212, filele 6-7.
DJB-NAN, Vicariatul Rodnei, Pachetul V, actul 60, fila 37.

189
https://biblioteca-digitala.ro

Fig.1. Friza apostolilor, biserica Maieru.

Fig.3 Uşi împărăteşti.

Fig.2 Încoronarea Maicii Domnului.

șii, pe cheltuiala grofului Dominic Zichy, au edificat biserica de zid cu hramul „Sfântul Ștefan”. Aici se află un alt
epitaf datorat lui Toader Zugrav, datat tot la 178331. Despre soarta bisericilor de lemn nu mai avem nici o știre32.
Tradiția păstreză amintirea unei mănăstiri ce exista pe „locul Bobenilor de azi”33 care a fost arsă de tătari
împreună cu biserica. Din această mănăstire a rămas un Minei găsit în biserica veche, care era folosit pentru
învățătura slujitorilor: „Această carte a fost folosită și la mănăstire aici pentru învățare diecilor într-ale slovei.
Scris-am eu popa Lapuș, din Maieru, la 1683”34.
Comuna Poiana Ilvei, alături de Măgura și Ilva Mare, s-a format în mare parte prin extinderea comunei Maieru în secolul al XVIII-lea, fiind legate administrativ de această comună până la militarizarea zonei35.
După tradiție, în Poiana Ilvei exista o mănăstire „în Valea Popii, în față cu livada lui Ciocârlău” la care se aflau
mai mulți călugări36. Tradiția, culeasă de autorul monografiei, spune că după plecarea călugărilor din mănăstire
s-a așezat aici un preot din Maieru. Acest preot ar fi cumpărat un rând de ornate bisericești și un potir de la niște

31 Gheorghe Mândrescu, op.cit., p. 167.
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rică de lemn edificată în 1835, renovată în 1911, în stare mijlocie. Poartă hramul Cuvioasei Paraschiva. Altă biserică de
zid, edificată în 1873, renovată în 1911”. (Șematism, 1947, p. 309) Confuzia s-a ivit de la biserica de peste apă, biserică de
zid, dar cu turnul de lemn!
M. Mălin, op.cit., p. 19.
DJB-NAN, Fond Anton Coșbuc, dosar 12, fila 232.
Ștefan Buzilă, op.cit., p. 4.
Ibidem, p. 43.
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străini care s-au dovedit că au fost furate de la mănăstirea Moisei. Pentru că preotul a refuzat să restituie odoarele
furate celor doi călugări care încercau să le recupereze, preotul a fost afurisit chiar la altar, în urma „afuriseniei”
preoteasa a murit, un fiu a înnebunit, iar preotul s-a mutat de acolo.
Mănăstirea a fost construită în 1700 în Valea Popii și a fost părăsită în decursul secolului XVIII. Biserica, rămânând nefolosită s-a degradat treptat, până când a fost demolată, iar lemnele au fost folosite pentru construirea
noii biserici de pe Podirei.
Biserica de pe Podirei a fost ridicată pe locul lui Ion Vârnavă Pop37, iar anul construirii nu se cunoaște. Biserica a dăinuit până în 1760, când a fost răsturnată de un vânt puternic, iar turnul i-a fost aruncat în „Părâul
Stupinii”38. Fundația ei s-a putut vedea până în 1970 când a fost acoperită de o surpătură de pământ39. Cu ocazia
unor cercetări făcute de Ofilat Varvari în anul 2002 s-a descoperit o parte din baza peretelui de nord, constatându-se că biserica avea 8 metri în lungime și 5 metri în lățime40.
La demolarea bisericii de lemn din „Secătura Guzului” s-au descoperit în podul bisericii fragmente din ușile
împărătești pe care Ștefan Buzilă le descrie ca fiind „numai scobite în lemn și nu perforate, figurile de viță de
vie și struguri. Pe o aripă stă scris: „Această Dveră au plătit de s-a zugrăvit Vasilie a lui Găină cu soțul dumisale
Docea și Ioan Coșule cu soțul dumisale...”. Pe a doua aripă stă scris: „Această Dveră au plătit de s-au zugrăvit
Iacob a lui Simeon a Tomi cu soțul dumisale Maria”41. Pe un prapor ce provenea din aceeași biserică se menționa
„Acest prapor l-au făcut Michăilă a lui Vasile a Bubuluii cu soțul dumisale Măriuța. Dumezeu să-i pomenească.
În anul 17..”42.
Biserica de lemn din „Secătura Guzului” (Fig.5) era dedicată „Sfintei Paraschiva” și a fost începută, așa cum
menționează inscripția altarului (Fig.4), în preajma anului 1762. După mențiunile aceluiași autor care cercetase
însemnările icoanelor, lucrările la biserică s-au făcut în mai multe etape. Pe icoana lui Hristos din dreapta ușii
împărătești era însemnarea „In anno 1769 fecit”, iar pe icoana Fecioarei, din stânga ușii „1767 februar 22”, fruntarul ridicându-se mai târziu după cum se preciza într-o inscripție: „Cu vrerea Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu
săvârșirea Duhului Sânt s-a zugrăvit aceasta Catapiteazmă în zilele înălțatului împărat Iosif și s-a zugrăvit de
robul lui Dzeu Petrea lui Ilieș Ureche împreună cu soția dumisale Ileana, să le fie pomană lor și părinților lor. Și
s-a zugrăvit în anul 1774 August 13 zile fiind preoți popa Alexie și popa Grigoraș”43.
Altarul avea pictură fiind reprezentați sfinții teologi Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, Grigore. Conform
inscripției pictura a fost achitată de: „(...) de roaba lui Dzeu Doce cu soțul său Dămian, să le fie pomană lor și
părinților lor!”44.
Este posibil ca toate lucrările interioare să fi fost finalizate în anul 1779, aceasta fiind data de referință în mai
multe documente.
Date referitoare la ctitorii bisericii aflăm în Matriculă unde se menționează că:
„Biserica aceasta o au făcut satu, iar acestea cuvioase și trebuincioase lucruri, cu care s-au împodobit această
sfântă biserică, s-au făcut prin cheltuiala acestor creștini adevărați, cari cu numele mai în jos ctitori și pururea pomeniți îi arătăm ca pe nește pravoslavnici și adevărați creștini, care duhovnicește au socotit cu averile
lor a înzestra sau a împodobi biserica lui Christos, ca să se împlinească cuvântul sfântului Apostol Luca,
care grăește, că ceiace cheltuesc pe biserici, împrumutează pe D-zeu, de unde mai multă plată vor lua, care
și noi le poftim și milostivului D-zeu ne rugăm pentru aceștia, care din bunăvoia lor au socotit a-și pune
averile lor pe sfânta biserică. D-zeu să le deie și celorlalți inimă bună, care nu-s putut acum, cu vreme din
munca lor încă până sunt în viață a ajutora sf. Biserică după voia lor:
[C]titori: Grigore Bârgouan, cu soțul dumisale Dochia.
[C]titori: Petre Urechie, cu soțul dumisale Ileana.

37 DJB-NAN, Oficiul Parohial Greco-Catolic Poiana Ilvei, dosar 12, fila 110.
38 Ibidem, fila 566.
39 Dănuț Liviu Hognogi, Lăcașuri monahale ortodoxe din Transilvania până la începutul secolului al XIX-lea, Karuna, Bistrița,
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Ofilat Varvari, Comuna Poiana Ilvei până la începutul mileniului trei. Pagini de monografie, Editura Napoca Star, Cluj, 2004, p. 433.
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[C]titori: Simion Hădărău, cu soțul dumisale Onița.
[C]titori: Ioan Hădărău, cu soțul dumisale Maria.
[C]titori: Dămian a Tomi, cu soțul dumisale Docea.
[C]titori: Andrei Buta, cu soțul dumisale Todosia.
[C]titori: Popa Alexă, cu soțul dumisale Anuță.
[C]titori: Popa Grigoraș, cu soțul dumisale...
[C]titori: Simion Căndale, cu soțul dumisale...
[C]titori: Toader Buta, cu soțul dumisale...”45.
La demolarea bisericii s-au găsit, sub cununile edificiului, 10-15 pomelnice, de dimensiuni 30/50 cm cu două
uși, în care numele ctitorilor pomeniți erau scrise doar cu prenumele de botez46.
Biserica a păstrat multe elemente de arhitectură din biserica din Podirei cum ar fi pereții altarului și ferestrele
care, cu excepția celei din altar, au fost modificate. Ca dimensiuni avea 11 m lungime, 5 m lățime, iar altarul avea
3,5 m lățime și 3m în adâncime47. Era împărțintă în trei compartimente: altarul, „biserica bărbaților” și „biserica
femeilor”, toate cu poditură de scândură, tavanul fiind boltit semicilindric. De o valoare deosebită era iconostasul făcut în 177948.
Din biserică nu au lipsit obiectele, veșnimtele și cărțile necesare cultului. O parte din acestea au o istorie interesantă, fiind folosite pentru prima dată la mănăstirea din Valea Popii, apoi la biserica de pe Podirei, revenind
mai târziu bisericii din sat. Așa este cazul unui prapor făcut de „Stan zugrav” datat la 170649. Tot de la mănăstire
s-au păstrat două icoane vechi, una reprezentând Sfânta Treime și alta Sfânta Fecioară50.
În 1903 candelabrele de lemn au fost înlocuite și s-au depozitat în podul bisericii.
Între 1900 și 1902 s-a ridicat biserica de zid cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” biserica de lemn fiind donată în 20 mai 1904 comunei Țentea51, unde probabil a fost demolată.

Fig. 4 Altarul bisericii de lemn cu inscripţia „1762. Pomana lui Ştefan”.
Fig. 5 Biserica de lemn „Sfânta Paraschiva” din Poiana Ilvei.
(sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Poiana_Ilvei)
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Ștefan Buzilă, op.cit., p. 160.
Idem, Documente bisericești, în AS, Năsăud, 1931, nr. 15, p. 20, nota 1.
Idem, Monografia comunei…, p. 160.
DJB-NAN, FOPGCPI, pachetul 17, fila 112.
DJB-NAN, FOPGCPI, dosar 12, fila 34.
Ștefan Buzilă, op.cit., p. 44.
Ibidem, p. 161.
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Data construirii bisericii de lemn „Sfântul Evanghelist Ioan” din Măgura Ilvei nu coincide în diversele surse
existente. Astfel, într-un protocol din 1862, biserica era „veche de 164 de ani”52, așadar s-ar fi construit în anul
1698. Șematismele menționează însă anul 175253. La ancheta din 1761 sătenii din Maieru declară că ,,ei au clădit
înainte cu 4 ani a treia biserică, după Măgură”54, referindu-se astfel la anul 1757. Comuna Măgura s-a înființat ca
așezare de sine stătătoare în preajma militarizării ținutului, fapt care nu exclude ca biserica să fi existat înainte de
această împrejurare. Se poate afirma însă cu certitudine, că biserica exista în a doua jumătate a secolului XVIII.
Biserica era clădită pe un soclu de piatră, pereții de lemn fiind feriți astfel de umezeala solului. Ca dimensiuni
biserica avea 9 stângeni în lungime, 3,5 în lățime, iar în înălțime, 8 stângeni55.
La 20 mai 1814, popa Opre din Ilva Mare a donat bisericii o Psaltire56, iar la 15 septembrie 1818, Moise Neamț
și cu soția sa Ana au cumpărat un Octoich cu 20 de zloți și l-au donat bisericii, fapt pentru care au fost trecuți în
pomelnic printre ctitori57. Liturghierul tipărit la Văcărești la 1741 a fost dăruit de părintele Larion în august 1823
„pentru răposata soața dumisale Mărie”58. În 1877 „Grigorașcu a lui Popa Vasile a Irinuții”59 a dăruit bisericii un
Triodion tipărit la Blaj în 1771, iar Evanghelia tipărită la Râmnic în 1746 a fost legată la 27 aprilie 1890 pe cheltuiala cantorului Damian Hangea și a soției sale Todora60. La 30 martie 1900, în timpul preotului Zaharia Bulbuc,
Simion Popu și soția sa Firoana au cumpărat cu 4 florinți și 70 cruceri un Strajnic și l-au dăruit bisericii61.
Pe o icoană de lemn reprezentând Fecioara cu Pruncul se putea citi însemnarea „Această icoană au cumpărat-o
Lupul ...rât și o au dat la sfânta beserică pomană să-i fie lui și părinților Vasilie, Petrea, Marie, Larion, Titiana,
Ștefanie”62.
Inventarul din 1892 descrie biserica în stare bună, cu o clopotniță cu două clopote, cu boltă semicilindrică
și podită cu scândură, compartimentată în trei încăperi, cu un pristol de lemn și având toate obiectele necesare
cultului. După această dată, alte informații despre această biserică nu avem, ea a fost fie demolată, fie vândută
după înălțarea celei de zid în 1908.
În secolele XVI-XVIII sunt atestate documentar în Valea Rodnei șase mănăstiri de lemn în: Sângeorz, Feldru
(la „Remetea”), Rebra (în Valea Vinului), Rebrișoara, Zagra și Bichigiu. Pe lângă aceste edificii, în localitate exista
biserică parohială așa după cum se menționa într-un document din 1 ianuarie 1755, cu ocazia pregătirilor pentru
militarizarea ținutului, când Magistratul bistrițean cerea sfatul Înaltei Comisiuni în legătură cu ce trebuia observat „în privința celor patru mănăstiri din districtul valahic înființate cu învoirea locuitorilor în câmp și anume
Feldru, Zagra, Sângeorz și Rebra și prevăzute cu moșii supuse dărilor, deși acești locuitori au în aceste comune
alte biserici corespunzătoare”63.
Începutul vieții monahale pe valea Cormăii (Sângeorz-Băi) se pierde în negurile secolul XVII. Tradiția spune
că mănăstirea Pocrov a fost întemeiată pe la 1636 de către un diac cu numele Miron, sfințit ca preot de episcopul
Ghenadie64. Mănăstirea ar fi fost construită în Poiana Mărului pe Valea Pleșilor din bazinul Cormaia, această
tradiție fiind întărită de existența mormintelor a doi călugări care au slujit la mănăstire, dar de pe a căror cruci
nu se poate descifra nimic65.
Ștefan Buzilă, enumerând semnatarii Matriculei bisericii din Maieru, amintește pe primul preot ca fiind
„Popa Miron, care a făcut biserica din Sângeorz și toată averea a lăsat-o bisericii din Maieru”66.
Biserica mănănstirii s-a ruinat, iar pe locul ei s-a ridicat, între 1749-1751, biserica de lemn cu hramul ,,Buna
Vestire” biserică declarată monument istoric, ce se păstrează astăzi în incinta mănăstirii de pe Cormaia.
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

DJB-NAN, FVR, dosar 163, fila 31.
Șematism 1882, p. 103.
Virgil Șotropa, Contribuții la istoria bisericească.., p. 466.
DJB-NAN, FVR, dosar 163, fila 31; dosar 178, fila 10.
DJB-NAN, FAC, dosar 12, fila 285.
Ibidem, fila 282.
Ibidem, fila 276.
Ibidem, fila 280.
Ibidem, fila 277.
Ibidem, fila 281.
Ibidem, fila 286.
Vasile Bichigean, Material documentar, în AS, 1929, nr. 11, p. 90-91.
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Între hotarele comunelor Ilva Mică și Feldru exista un lăcaș monahal situat pe un platou numit ,,La Mănăstire” cunoscut și sub numele de ,,Remetea”67. Acesta se afla în dreapta Someșului, ,,vis-a-vis de fabrica de
cherestea din Ilva Mică, lângă Părăul Sunătorii, de la deal de Hotângău (locuitor)”68. Mănăstirea era făcută din
„lemn lucrat cu securea” avea un teritoriu lung și lat de 48 stângeni și fânaț de 6 care69, întreținea o bogată activitate cărturărească, călugării ocupându-se și cu copierea cărților sfinte70. Pe pagina de titlu a unui Strajnic ce
aparținuse mănăstirii s-a găsit semnătura dascălului Damaschin, iar pe prima pagină se menționa că „Această
carte este a mănăstirii Feldrului”71. Aceeași însemnare se găsea și pe un Apostol tipărit la Iași în 175672, iar pe un
Antologhion tipărit la București în 1736 era însemnarea „Adecă eu Manea de la Sibii. Ca să știe că o am vândut
acest Minei la preotul din Feldru drept 13 de vonași. Mesața iulie, 17 zile, leat 1737 (7245)”73.
La 29 aprilie 1763 mănăstirea a fost vizitată de episcopul Petru Pavel Aron, iar la 16 decembrie 1767 de episcopul Atanasie Rednic, când se consemnează că mănăstirea nu mai avea nici un călugăr74. Ultimul călugăr a fost
Samuil, care murise cu un an înainte, în 176675.
Lăcașul rămânând nefolosit, a ajuns refugiul hoților și tâlharilor. La 24 ianuarie 1768, locuitorii din comuna
Feldru, adunați din porunca colonelului Erzemberg, au primit poruncă să mute biserica, împreună cu odoarele
sale, în așezarea lor pentru folosul localnicilor76. Averea mănăstirii trebuia licitată, iar banii rezultați să se folosească pentru acoperirea lipsurilor bisericii77. Se pare însă că biserica nu a fost strămutată de vreme ce o întâlnim
menționată aici și la 1772, dar în cele din urmă a fost abandonată78.
Referitor la edificiile de cult din Feldru, așa precum reiese din ancheta din 1761, prima biserică a fost ridicată
în secolul XVI79 și înlocuită la 1783 când s-a ridicat biserica de zid cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”.
Prima biserică de lemn ridicată în Ilva (azi Ilva Mică) a fost incendiată de tătari, la năvălirea din 1717, iar
după retragerea acestora sătenii și-au ridicat alt edificiu80. După sursele documentare biserica de lemn dedicată
„Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril” a fost înălțată de locuitorii comunei în anul 1779, însă un indiciu ne permite să datăm această biserică aproape cu două decenii mai devreme. Astfel, la interogatoriul din 1752 realizat cu
ocazia întoarcerii unor călugări din Moldova, reprezentanții din Sângeorz declarau că: „mănăstirea de pe hotarul
lor au clădit-o popa „Tinău” și un fost vlădică din Moldova cu numele Misail. Au terminat clădirea înainte cu
3 ani și tot circa timp de 3 ani s-a lucrat la ea. Mănăstirea a fost consacrată de amintitul episcop, împreună cu
protopopul, în prezența mai multor altor popi și mireni săteni. La sfințirea bisericii din Ilva încă a fost prezent acel
episcop precum și protopopul”81(sublinierea autorului). Biserica mănăstirii din Sângeorz, conform documentelor și
a inscripției de pe fruntar, a fost finalizată în anul 1751. După sfințirea mănăstirii Episcopul Misail împreună cu
protopopul și vicarul episcopal din Blaj au sfințit biserica din Ilva în același an, căci la 20 aprilie 1751 „vlădica
Misail” trăia la Putna unde a și murit fără să i se cunoască mormântul82.
Referitor la construcția acestei biserici ne rețin atenția câteva date interesante dintr-un manuscris, pe care le
menționăm fără a putea verifica veridicitatea informațiilor:
,,Se înțelese între sine, atât cei din poiană cât și cei de pe văi și câmpii, a zidi o S. Biserică în Banșul la 1570
sub prinț Ștefan Batory, parcela de moșie a unui om religios (Romu Naceu) pe care îl și numi diac (strămoș
a lui Solomon Diac) = crâsnic la Sf. Bisericuță după voința și glasul întregului popor de pe acele vremuri
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bătrâne. Și la această S. Casă de rugăciuni se întâlni cu toții, moșii și strămoșii noștri iubiți în toate zilele de
sărbători și duminici, înălțând sfinte rugăciuni cătră Atotputernicul Dumnezeu! (...) Mai departe, înmulțindu-se în fii și fiice iubiții noștrii strămoși și îmbogățindu-se cu ajutorul lui Dumnezeu, clădi o nouă S. Biserică foarte frumoasă și minunată față de trupul bătrân (a. 1711) o clădi din lemn de molid de pe Fața Dealului
cu mari maiștri de lemn și zugravi vestiți care zugrăveau pe pânză sfinși și aleși al lui Dumnezeu pe altar =
iconostas. Sf. Biserică nouă o clădi pe moșia Andronenilor, ctitori ai Sf. Biserici, care mulțimea de lemne și
piatră trebuincioasă o cără cu boii lor, 8 perechi la număr și tânăra Libiada (a lui Constantin Andron) cinsti
300 coți de pânză pentru facerea altarului zugrăvit. Sf. Biserică era clădită drumul de țară pe atunci, centru
comunei, fala și lauda strămoșilor”83.
Însemnările acestui manuscris sunt confirmate în parte de tradiția consemnată în ,,Cartea de aur a bisericii
românești greco-catolice din Ilva Mică”:
,,Satul format din puține familii așezate pe partea din jos numită ,,Poiana” se adunau la slujba Dumnezeiească la o bisericuță numită ,,la Mănăstire” dincol de râul Someș; după aceia sporindu-se numărul familiilor
în sus de-alungul râului Ilva și-au ridicat o biserică pe locul deasupra comunei, după un timp mai îndelungat o au strămutat în alt loc mai acomodat, construind-o din nou toată din lemn de frasin aduși de pe
,,Fața Dealului” numită, zugrăvindu-se mai târziu foarte frumos prin niște venerabili călugări stabiliți în
Moldova, născuți însă în comuna Ragla. În această biserică s-au rugat iloanii lui Dumnezeu în timp de peste
125 de ani, având la altarul Domnului de preot, între alții, de mai înainte necunoscuți după nume pe Popa
Iosif, Clement Lupșai, Ilie Lică, Ioan Hangea, Ermie Pop, Emanoil Callina și, în urmă, de la anul 1873, luna
septembrie ziua 10, pe subscrisul compunătorul cărții acesteia”84.
Biserica din ,,Groapa lui Crăciun” era construită din lemn de frasin, a fost pictată în interior de niște călugări
din Moldova originari din satul Ragla. Ca dimensiuni avea în lungime 11 stângeni, 5 st. în lățime și 11 st. în
înălțime85.
În ianuarie 1786, „popa Grigore și cu soția sa Florea cu Dumitru Ionuță și cu soția sa” au cumpărat un Minei
pentru Biserica din Ilva Mică86. Din sârguința părintelui Iosif, ce a slujit în perioada 1794-1821, după cum atestă
o însemnare87, s-a cumpărat o Biblie pe care se afla însemnarea ,,Să se știe că această Sfântă Biblie împreună cu
testamentul nou, ce le-am legat osebit pentru ușurința purtării, prin îndemnul și rugarea mea s-au cumpărat de
buni credincioși în anul 1795, Toader Pangrate cu soția Sofronia și Arsente cel care cu soția sa Anastasie și le-au
dat amândouă Sfintei biserici Ilvei Mici de tot odor bisericii, pentru care tus-patru s-au așezat ctitori. S-au cumpărat cu douăzecișinouă de florinți. Nimeni putere, din neamul lor, a le lua îndărăt nici din strein a le depărta
de la biserica sau din satul acesta, unul ca acela să cadă sub blăstămul sfinților părinți. Amin”88. În timpul preotului Emanoil Callina, la 6 octombrie 1856 ,,s-au cumpărat veșminte: un felon de mătase, Patrafiru și o părece de
Mînekări iar credinciosul creștin din St. George, Cosma Oania, au cumpărat Procovesele pe Sfintele Daruri, altu
binecredinciosu creștin din Rodna Nouă, Cosma Rufus au cumpărat altu Patrafiru totu de mătase...care pentru a
lor evlavie aste faptă bună au voitu a se pune [ctitori] la Maica Biserică a Ilvii Mici”89.
În 1873 s-au început lucrările la biserica de zid, construcția ei a fost întreruptă timp de 2 ani din cauza epidemiei de holeră, în care a fost răpus și preotul Emanoil Callina. Noul edificiu a fost finalizat în 1875, în timpul preotului Nicolae Georgiță, iar biserica de lemn, după sfințirea bisericii de piatră, a fost demolată și din materialul
rezultat s-a zidit școala confesională greco-catolică90.
În ,,Chestionarul parohiei pe 1921” se menționează că ,,din biserica veche s-a adus în biserica de azi un
pomelnic datat în anul 1779, o icoană ce poartă inscripția ,,Popa Nicolau și soția sa Arsinica din Ilva Mare și
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Dumitru Juca din Ilva Mică o donează bisericii din Ilva Mică anul 1798. Subscriu: Popa Iosif Buta, adimistratorul
parohial din Ilva Mică, (...) apoi o icoană pre pânză zugrăvită la Suceava de sus aminitiții călugări și donată bisericii de popa Iosif, anul 1821”91. Din vechea biserică se mai păstra în 1967 ,,piatra mesei altarului”92.
Cele mai multe date despre bisericile de lemn din Leșu, culese după tradiția orală, le datorăm lui Anton
Coșbuc care a adunat în colecția sa prețioase informații despre bisericile din Valea Rodnei. Conform tradiției, în
Leșu, au existat două biserici de lemn, una ctitorie a Drăgotenilor și alta construită de meșteri ruși. Din păcate,
nu am găsit nici un document care să confirme această informație. Mai curând credem că e vorba de o singură
biserică care a fost mutată în decursul timpului în diferite locuri.
După datele adunate, biserica a fost construită inițial în Dealul Drăgotenilor de popa Dragotă93 amintit și cu
prilejul năvălirii tătare din 1717, când i-au fost luate 300 de oi94.
Sătenii își aminteau biserica din nuiele95 sau ,,din lemn, pe locul numit ,,Pe față” al cărui fundament s-ar părea
că se vede și azi”96. Din altă sursă se știe că biserica ,,a fost pe față la George Persecă (...), la toacă, îi spune fiindcă
acolo era pusă toaca jos, nu în turn. Clopote nu avea biserica. Cu toaca erau chemați credincioșii la rugăciune”97.
Conform anchetei din 1761, biserica a fost „ridicată de strămoși înainte cu 200 de ani”98 (secolul XVI). Știm
că ultimul amplasament a fost pe locul actualei biserici de piatră și a fost distrusă în 1854, odată cu construcția
bisericii noi căci ,,spun bătrânii că au apucat, înainte de 1854, biserica cea veche de lemn pe locul unde a fost
edificată biserica de azi”99. Biserica (Fig.9) fost construită de niște meșteri ruși, cu altarul ,,rotund ca colibele
rusești”100 construit ,,pe tulpina de brad, cu turla bisericei”101. Interiorul era ,,zugrăvit cu șărpi și balaori de se
spăriau copiii”102. Imaginile trebuie să fi reprezentat scene din judecata de apoi, zugrăvită în bisericile din zonă
și în cele maramureșene la intrare în sfântul lăcaș.
Biserica a avut un bogat inventar despre care avem știre datorită scrierilor lui Anton Coșbuc, atât publicate,
cât și nepublicate, care se păstrează în fondul arhivistic personal al autorului. Cele mai multe odoare și cărți au
fost dăruite bisericii de familia Gălan, una dintre familiie fondatoare și cu stare din localitate. Pe la sfârșitul secolului XVII, Grigore Gălan, jude al satului în 1691 și ctitor al bisericii, a dăruit acesteia o Evanghelie și un Apostol
care avea însemnarea: „Cu vrerea Părintelui și cu sporirea Fiului și cu plinirea Duhului sfântu am cumpărat
Gălan Grigore această carte anume apostolă și am dat pre dânsa 5 florinți i togda bil birău Bistrițăi Clain Ianăș
domn de vidic cerni? Rok boj 1714 ot Leșu”103.
De la Artene Gălan a rămas o icoană pe lemn ce reprezenta Sfânta Troița, iar din îndemnul său și a fratelui său
Cosma a fost cumpărat un clopot la 1790104. În 1781 a fost comandat pentru biserică un Aer plătit de Lupu Persecă
și soția Todora: „Acest sfântu aeru l-am plătitu robulu lui Dumnezeu Lupu Persecă cu soțul dumisale Todora
sele fie pomană loru și la totu neamu loru. 1781. Iosif cel cu bunu chipu despre ... luându preacuratu trupu tău,
cu giulgiu curatu înfășurându-lu și cu miresma în mormântu nou îngropatu l-au pusu. Mărire ție H[ristoa]se
Dumnezeule”105 (Fig.7).
În anul 1759 biserica a fost renovată, iar în 1785 a fost mutată și clădită în stânga văii106. Tot în acel an, Vasile
Zugrav a făcut un pomelnic (Fig.8) cu numele ctitorilor: „Pomenește Doamne ktitorii sfintii beserici aceștia Mintioan Ionolu, Dokie; Persecă Nicolae, Todora; Moțu Mihăilă, Anuța; Rațu Costan, Todora; Gălan Todoru, Ioana;
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Fig. 6. Pomelnicul Gălăneştilor, mijlocul sec. XVIII. Lemn, Triptic, format 23,4/47 cm107.

Fig. 7. Aerul cupărat la 1781 de Lupul Persecă cu soţia lui Todora108.

Larion (Gălan), Nastasie”109. Un an mai târziu a fost realizat și fruntarul110. După mențiunile lui Anton Coșbuc,
pomelnicul s-a păstrat în Muzeul Năsăudean, însă nu am reușit să îl identificăm între piesele expuse. Pomelnicul
a fost completat mai târziu cu numele următorilor ctitori:
„Grigoraș Solcan cu soțul dumisale Solomia s-au pus ctitori în anul 1810, cumpărând bisericii noastre un
rând de haine de mătasă, ca să fie pomeniți ei cu cei următori ai săi adecă: Dănilă, Ioana; părinții; Ioan Marie, Frații și surori: Ioan, Ioan, Matei, Luca, Iftimie, Nastasie, Marie, Simion, Precup, Marie, Priotul Sava,
Pantilimon, Gace.
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În anul 1811 Kiliana, Petre Gu..., Sofronie al D. Pralea, Ioan, Palade, Ioana Prangatie, Nicolae Buburuzan
cu soțul său Nastasie, Nistor Zlăvoacă, Iteleia?, Ioan, Todora, Gafia, Dochie, Grigore, Sănie din Ilva Mare.
Această familie au cumpărat o sfită și un patrafir la beserica aceasta cu o sută de zloți ca să fie în veci pomeniți. Amin.
În Februarie 2 zile 1816 cu 34 de zloți în biserică s-au așezat ctitori Alexa Ciutercă cu soțul dumisale Anisie
și cu fiul său Ignat.
În 27 Decemvrie 1828 Maria Gălan 50 zloți. În 5 Mai 1829, s-au pus ctitori Gavrilă, Costan, Irina, Petre. În
anul 1831, cu 24 zloți argint, Vasile Horga, Iftinie, George, Maria Cifor.
Tenase Dragotă, Ion Avram, Maria Avram, Maftei Artene cu soțul lui Parasca, Grigoraș, Nicolai și Maria
Pop; Larion Gaftoana Savul, Iuon și Alexander Savu; Cosma, Maria, Alexa Gălan și Nastasia, Demian Maria,
Dumitru, Simion și Maria, etc. Toader Gălățan și Todora”111.

Fig. 8. Pomelnicul bisericii din 1785112.

În secolul XVIII au mai dăruit bisericii un Molitvetnic „Larion lui Toaderu Pintii”, iar o Evanghelie a fost
cumpărată de Vasile Gălan; Evloghionul tipărit la Blaj, a fost cumpărat de Ioan Unguru în 1759; Triodul, tipărit
în 1747, a fost cumpărat de Gavrilă Văla; Popa Stoica a cumpărat un Pentecostar, iar fără dedicații se mai păstra
un Apostol, din 1767 și un Liturghier, din 1775113.
La 1842 Alexandru Savu și soția sa Ecaterina, originari din Leșu, dar stabiliți la Iași, au dăruit un chivot cu inscripția: „Acest Sf. Kivot s-au jărtfit de robii lui Dumnezeu Alecsandru Savul, soția sa Ecaterina, la anul 1842 spre
vecinica lor pomenire și a fiilor lor precum a părinților Larion și Gaftoana și a tot neanul. Eși, în 1 August 1842”114.
Biserica dedicată „Sfinților Cosma și Damian” este menționată și în „Reprezentația peste parohiile unite din
Vicariatul Rodnei Vechi pe anul 1843”115. Aceasta a fost demolată în anul 1854, pentru a face loc bisericii de piatră.
La conscripția făcută în 1733 se menționează că în Vărarea erau 330 de suflete, o biserică și un preot. La
ancheta făcută în 1761 sătenii din Vărarea au răspuns că „biserica lor e de peste 200 de ani de veche, clădită de
străbunii neuniți”116.
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Fig. 9. Schiţa bisericii de lemn din Leşu119.

Date despre arhitecura bisericii datorăm lui Marton
Roska, ce a studiat cimitirul din Vărarea unde a fost
amplasată biserica (Fig.10). Conform acestor constatări,
biserica de lemn era fixată pe un soclu format din piatră
de nisip, bolovani și lespezi. Biserica avea altarul pentagonal, decroșat cu 85 de centimetri pe fiecare parte are
laturile de nord și sud de 1,65 m, cele din nord-est și
sud-est de 1 m, iar latura estică de 3,5 m117. Naosul dreptunghiular era de 6,3 pe 6 m, iar pronaosul sau tinda era
de 6 m pe 4m, dimensiunile totale fiind de 10,3 m lungine și 6 m lățime118. Cercetătorul considera în privința
stilului bisericii „n-avem nici un motiv să ne îndoim că
stilul vechii biserici din Vărarea ar fi fost altul decât cel
uzitat la toate bisericile de lemn, din județele Bistrița și
Solnoc Dăbâca, adică cel gotic”120.

Fig.10. Planul cimitirului şi al bisericii din Vărarea
(după Marton Roska, op.cit.).

Fig.11. Fundamentul bisericii, tinda femeilor
(Marton Roska, op.cit.).

În această biserică exista un Minei, cu o însemnare din 1687, care menționa „Adecă noi sătenii din Vărarea
precum am venit la casa popii Simion ne-am dat samă de cărți, anume Minei la praznici peste an, un Triod, un
Cesloveț la sfânta biserică pomană și lor și părinților și au fost atunce Bota Pietrea și Gavril ai Grigor Ion Bahmanul și Miron Ionașcu Gavril al Dumitrei în zilele lui Apahi Mihail crai Arhiepiscop”121.
La debutul anului 1768 a început întemeierea satului Nepos care a fost făcută succesiv, până în 1779 construindu-se 104 case cu tot atâția locuitori122. Cu ocazia mutării satului în noua vatră a fost adusă și biserica din cimitirul vechi și așezată în cimitirul nou, iar mai târziu a fost dăruită comunei Hordou (azi Coșbuc, jud. BN). Dintre
cărțile de cult amintim un „Apostol” tipărit la Blaj în 1767, cumpărat cu 6 florinți și donat bisericii de „Nastasia
a lui Gavrilă Botii, fata lui Todichii din Leșu”123. La 14 februarie 1771 a fost dăruită de către părintele Iacob Aron
bisericii din Rodna o Biblie care a ajuns în biserica din Nepos124, iar în 1774 „Teofan Cozna și soțul său Savă și
feciorii Pavăl, Mărie, Tănasie”125 au donat bisericii un Antologhion.

117 Marton Roska, Un cimitir românesc în fostul sat Vărarea, Editura Cartea Românească, 1924, p. 13.
118 Ibidem, p. 13.
119 Schița bisericii a fost realizată, probabil, de Anton Coșbuc după relatările sătenilor. Aceasta se păstrează la DJB-NAN,
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După însemnările de pe Antologhion biserica a fost renovată în 1851, în timpul preotului Macedon Maioreanu, cheltuindu-se la „reînnoirea ei 333 fl. 38 x.”126. În 1856 George Thimok, cu soția Madeline, au încredințat
bisericii un Liturghier, tipărit la Blaj în 1807127.
În inventarul din 24 decembrie 1897 biserica e descrisă ca având boltire de scândură, patru ferestre, cu poditură de scândură, de 10 orgii de lungă și 5 orgii de largă. La sfârșitul secolului XIX, biserica din Nepos era „aproape de surpare” și „după spiritul timpului de aicia (...) cu totu necorespunzătoriu (...) și dăunătoriu deoarece s-a
observatu că ies oamenii din biserică din cauza lipsei de aeru sau spațiu (...)”128, după cum se exprima preotul
local într-o scrisoare adresată Primăriei. După dorințele preotului și a sătenilor s-au început consfătuirile pentru
ridicarea bisericii de zid. În prima fază s-a produs dezbinare între preot și o parte din săteni referitor la locul
unde se va ridica viitorul edificiu. Într-o scrisoare sătenii, „subjugații parohiei Nepos”, susțin că dacă nu se va
ține cont de propunerile lor vor repara biserica veche și își vor aduce alt preot129. Fără îndoială problemele se vor
fi atenuat, căci la 13 februarie 1902 parohul local își dădea acordul ca după edificarea bisericii de zid, biserica de
lemn să fie donată filiei Valea Măgherușului130. După datele șematismului din 1947 biserica a fost donată acestei
filii în 1907131.
La 20 august 1717, tătarii au invadat Rebrișoara, incediind biserica, cinci mori și 96 de case, a fost ucis un om
iar altul a fost luat prizonier, înregistrându-se și alte pagube materiale132.
Referitor la data edificării noii biserici de lemn (Fig. 11,12), avem două surse. În ancheta făcută la 1761 ,,în
prezența comisarilor și a delegatului protopopesc Tohati sătenii declară că biserica veche rămasă de la străbuni a
fost aprinsă și nimicită de tătari, iar pe cea actuală au clădit-o înainte cu 43 de ani”133, așadar, anul edificării bisericii

Fig.12. Biserica de lemn din centru, faţada sud-vest134.

Fig. 13. Biserica de lemn din centru, faţada de vest135.
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ar fi anul 1718. Pe de altă parte, conscripția făcută de Atanasie Rednic în 1767 menționează că la Rebra Mică se
„găsesc două biserici, una zidită de săteni la 1725, iar cealaltă „pe vale” zidită la 1723 de Geroge Gușă”136. Nu avem
alte date referitoare la construcția acestei biserici, cert este însă că lăcașul a fost ridicat pe locul edificiului incendiat de tătari, fiindcă la demolarea acestuia în 1904 s-a găsit în fundament un strat gros de pământ ars, dovadă
că biserica anterioară a fost arsă până la temelii137.
Referitor la biserica construită de George Gușă pe terenul și cu finanțarea lui Mâti a Mandi138, Atanasie Rednic menționează că aceasta a fost construită în 1723, însă în altar există o inscripție care precizează „Știți făcut în
1721”, iar acestă dată este considerată de majoritatea cercetătorilor ca fiind aceea a edificării lăcașului. Biserica de
lemn de pe Gersa I se păstrează și astăzi, fiind inclusă pe lista monumentelor istorice.
Ambele biserici erau dedicate „Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril”. Conscripția din 1733 amintește cele
două biserici de lemn în care slujeau cinci preoți, dintre care patru uniți: Gavrilă, Lazăr, Dumitru, Petru și Vasile,
neunit139. Mișcarea călugărului Sofronie de la Cioara a produs frământări și la Rebrișoara. La ancheta făcută în
1761, sătenii au declarat că nu au auzit de Unire decât în 1760. Odată cu venirea primei porunci a călugărului
Sofronie, credincioșii au închis biserica la 26 martie 1761 și nu au mai permis nici unui preot să țină slujbă în
ea140. Cu această ocazie 307 familii s-au declarat unite, acestea fiind slujite de șase preoți: Ignat, Dumitru, Grigore,
Petru, Dosoftei și Vasile a Popii141.
După însemnarea de pe un Antologhion tipărit la Râmnic, în 1737, aflăm că la 21 mai 1764 s-au dat „(...) aceste cărți, anume Triodul și Strajnicul (...) sfintei biserici ai mari a Rebrișorii unde este hramul Sfinților Voievozi
Îngerești Mihail și Gavril”142 semnatarii fiind Vărăran Vasile, Ciuta Lup, Lup Ion, Galben Grigore, Olar Vasile,
Nat Simion, Parhase Vasile, Băieș Lupu. Tot în 1764 la 2 iulie s-a achiziționat și un Penticostar din sârguința lui
Gavrilă Olar și a soției sale Sofie143.
La 17 decembrie 1767, Atanasie Rednic semnala că la Rebra Mică existau două biserici și o mănăstire cu un
preot de mir; averea mănăstirii consta în 4 oi și o vacă144.
Biserica din centru era lungă de 8,5 orge, largă de 3 și înaltă de 2,5145 și era descrisă ca fiind mică și foarte
întunecoasă. Avea altarul decroșat, acoperișul unitar, cu streașina largă era treptat deasupra altarului. Intrarea
în biserica se făcea pe partea de sud a pronaosului. Deasupra pronaosului se ridica, până în 1898, când a fost
lovit de un fulger, turnul de lemn al bisericii. Nu avem prea multe date referitoare la inventarul bisericii. Știm că
iconostasul a fost dăruit de episcopul Iuliu Hossu. Pe icoana din dreapta a iconostasului se afla scrisă cu chirilice
data de „1780 iunie 5”, iar pe aceea din stânga, cu litere latine „1780 maiu 30, Vasile Zugrav”146. Aceeași însemnare se găsește și în biserica de lemn de pe Gersa I, probabil la această dată a fost renovată pictura iconostaselor
ambelor biserici147.
În 1901 s-a pus fundamentul bisericii de zid. În cuvântarea ținută cu această ocazie de Petru Sângeorzan se
amintea că cele două edificii religioase din Rebrișoara „sunt mici și de lemn și în stare așa slabă, încât cu deosebire „biserica de jos” care acum trei ani a fost lovită și de un trăsnet, care lovi turnul, crepă până și ușorii bisericii,
sguduindu-se din temelii, astfel încât astăzi această bisericuță, a cărei acoperiș învelit cu mușchi este desfăcut în
multe locuri, amenință a se prăbuși la pământ”148.
În 1904 biserica a fost demolată, iconostasul fiind păstrat o vreme în biserica nouă sub turn, și donat apoi
Episcopiei greco-catolice din Gherla, pentru muzeul diecezan149. Marius Porumb a identificat în Colecția de artă
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veche a Arhiepiscopiei Ortodoxe din Cluj Napoca cele patru icoane împărătești ale bisericii demolate la 1904
reprezentând pe Isus Hristos, Maria cu Pruncul, Sf. Nicolae și Arhanghelul Mihail150.
La ancheta din 1761, sătenii din Rebra au declarat că „biserica lor au clădit-o străbunii înainte cu 200 de
ani”151, așadar a fost ridicată în prima jumătate a secolului XVI. Anton Coșbuc semnala că în 1930 se găsea în
biserica din Rebra (biserica de zid) o „Cazanie a lui Varlaam” tipărită la Iași în 1643152. După însemnările de pe
carte Cazania a costat 91 de florinți, iar la plata ei au contribuit Ștefan împreună cu soția sa Măriuca, cu tatăl lui
Simion, Dochia, Ivonuț, Ileana, Tititana, Mărica, Anuța, Măriuța, Ioan, Ionel, Nechita, Gavril, Filip, Mărin, Simina, Gheorghe, Andreuca, Ștefan, Nastasia, Măriuța și Precup, fiind donată bisericii în 1654.
Nu avem foarte multe date referitoare la istoricul și arhitectura bisericii, închinată Sfinților Arhangheli „Mihail și Gavril”. Pe la jumătatea secolului XIX, în protocoale este descrisă ca fiind în stare foarte slabă și de mici
dimensiuni153. În această biserică s-a slujit până în anul 1902 când a fost ridicată alta de zid, cea de lemn fiind,
probabil, demolată.
Mănăstirea din Valea Vinului (Rebra), cu un teritoriu lung și lat de câte 30 stângeni154 datează din secolul
XVII. A fost amintită în conscripția lui Micu Klein din 1733. În 1762 era lipsită de călugări, dar dispunea de un
intravilan de 30 stângeni lungime și lățime, arător de 12 gălete și 2 ferdele și fânaț de 16 care155. În 21 aprilie 1763
a fost vizitată de episcopul Petru Aron care găsea mănăstirea populată de călugări uniți, dar în 1774 nu mai avea
nici un călugăr156.
Biserica mănăstirii (Fig.14,15) a fost mutată la începutul secolul XIX, probabil în 1822, pe locul actualei biserici
de zid din Parva157.
De la această mănăstire, în biserica din Parva, se mai păstrează o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul ce
datează din prima jumătate a secolului XVII având însemnarea: „Scris-a mult smeritul și robul lui Dumnezeu
ieromonahul Samoilă din orașul Ismeniți, în mănăstirea Rebrea Mare la hramul Bunavestire a Precistii și au pus
la icona Maicii Precestii pentru slava ei și cine o va citi să pomenească și pe mine păcătosul”158. De la aceeași mănăstire, în patrimoniu bisericii se mai păstrează o pânză pictată ce făcea parte din iconostas și înfățișa friza apostolilor159. Se mai păstrează de asemenea mai multe icoane pe lemn ce provin de la un iconostas datate la începutul
secolului XIX, un terapod și un candelabru în cruce datate la sfârsitul secolului XVIII și începutul secolului XIX160.
Biserica era ridicată pe un soclu de piatră, cu pereții construiți din bârne dispuse orinzontal și încheate în coadă de rândunică, avea plan sală cu altarul pentagonal decroșat, naosul dreptunghiular și pronaosul de asemenea
pentagonal. Turla, cu foișor închis, se înălța deasupra pronaosului, dar exista și o clopotniță aparte. Acoperișul
de șindrilă era treptat deasupra altarului, iar peste pronaos urmărea traiectoria pereților acestuia. Pe la 1856
acoperișul bisericii era deteriorat, preotul scria Vicariatului că ar fi nevoie de „vreo 400 de mii dranițe spre acoperirea bisericii”161. Nu credem că cererea preotului s-a materializat, căci după 8 ani se menționa în protocoale că
biserica era în stare bună dar avea nevoie de alt acoperiș162.
Conscripția din 1733 menționa că la Lușca sunt 32 de familii, preot era Gligoriu, dar nu avea nici casă parohială și nici biserică163. Lăcașul „Sfântul Nicolae” s-a edificat în 1800 și în el s-a slujit până în 1901-1902, când s-a
edificat noua biserică de zid, cu același hram.
Din inventarul bisericii de la 1885 reiese că biserica era din lemn de stejar prevăzută cu 10 ferestre, avea 10,5
m lungime și 4,5 m lățime. Avea podea de scândură și boltă semicilindrică. Iconostasul era vechi, iar masa alta-
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Fig. 14. Biserica de lemn din Parva164.

Fig.15. Biserica de lemn din Parva165.

rului din piatră. Accesul la turnul clopotniță se făcea din pronaos.
În clopotniță erau două clopote, unul dintre ele turnat la 1689, iar
celălalt la 1800.
În Salva conscripția din 1733 amintea de existența a două biserici în care slujeau preoții Matei, Ioan, Onișor, Vasile, Filip, Ștefan și
Timoftei166. Conscripția făcută de Bucow amintește doar o biserică167
fiind o eroare probabil, căci la ancheta din 1761 sătenii declară că „în
sat sunt două biserici, clădite de o parte și de alta a apei din timpuri
străvechi când s-a clădit și satul”168. Șematismul din 1867 amintește
ambele biserici de lemn, dar după 1882 este amintită doar o singură
biserică, cu hramul „Intrarea în biserică a Preacuratei Fecioare Maria” despre care se menționează că s-a edificat în 1700.
„Biserica de sub Mocirlă”, cum este menționată în inventarul
din 1872, era construită în partea de est a localității Salva. Biserica
era compartimentată în altar, naos și pronaos, având în lungime 6
orgii, în lățime 3 orgii, iar înălțimea pereților până la boltă avea 2,5
orgii. Era podită cu scândură, altarul și naosul aveau boltă semiciFig.16. Clopotniţa bisericii de lemn din Parva169. lindrică, iar pronaosul avea plafonul tăvănit. Interiorul bisericii și
chiar ușa ce despărțea naosul de pronaos era frumos împodobită cu
pictură, încă din 1821. Turnul bisericii ce se înălța probabil peste pronaos era înalt de 6 orgi și acoperit cu șindrilă,
asemenea întregii biserici.
„Biserica de sub Podirei” avea altarul 1,5 orge de lung și 0,5 orge de lat cu două ferestre mici, cu boltă semicilindrică și cu frumoasă pictură interioară. Naosul sau „încăperea bărbaților” avea 4 orge în lungime și 3 în
lățime, era luminat prin 4 ferestre, cu boltă semicilindrică pictată în întregime, iconostasul fiind de asemenea
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pictat. Pronaosul sau „tinda femeilor” era despărțită de naos de un perete de lemn, avea 2,5 orge în lungime și 3
în lățime. În turnul înalt de 6,5 orgi erau depuse două clopote de mici dimensiuni.
Prima biserică din Hordou (azi Coșbuc) s-a „clădit deodată cu înființarea satului”170. Acestei biserici i-a fost
dăruit, probabil, un Triodoin, tipărit la Blaj în 1771, „din crăiască milă prin cinstitul preot Iacob Aron vicărăscul
episcopiei Făgărașului” în decembrie 1771171. Nu știm exact cât a dăinuit această biserică, dar la sfârșitul secolului
XVIII sătenii au adus în localitate biserica de lemn din Vărarea. Biserica închinată „Sfintei Paraschiva” lungă de 6
orgii, 3 orgii în lățime și 7 orgii de înaltă era descrisă la 1860 ca fiind „mică și veche, în stare slabă, fără acoperiș,
mai bine se face din nou”172. Fără îndoială biserica a avut toate cele necesare cultului. În 1891 „Grigore Campanu
și muierea sa Nastasia, apoi ficiorul seu Iosifu, fetu bisericesc și muierea aceastuia Sinefta, toți din Hordou”173 au
cumpărat cu 6 florini un Octoih tipărit la Blaj în 1825, pe care l-au donat bisericii la 25 octombrie 1891.
Între 1900 și 1902 s-a ridicat o biserică de zid, iar biserica de lemn, ajunsă într-o stare înaintată de degradare,
a fost probabil demolată.
Mănăstirea ortodoxă de la Bichigiu se afla la hotarul satului pe un platou înalt numit „Valea Mănăstirii”. La
1523 trei preoți, Matei Pop, Șandru Pop și Petru Pop și cnezii de pe Valea Rodnei, au cerut magistratului bistrițean îngăduința de a ridica o mănăstire între satele Hordou și Telciu, pe locul uneia mai vechi174. Cererea a fost
aprobată la 29 septembrie 1523, iar la 1526 mănăstirea a fost prădată de Sigismund Nagy175. În 14 februarie 1533,
vlădica Larion, împreună cu călugării, au prezentat magistratului din Bistrița privilegiul pe care acesta îl dăruise în 1523, fiind nevoit să reconfirme dreptul de a ridica o altă mănăstire, pe locul celei dărâmate la 1526176. Tot
atunci se confirma acestei mănăstiri o pădure, un fânaț, drept de moară și de pescuit177. Mănăstirea a fost distrusă
din porunca generalului Bucow, în a doua jumătate a secolului XVIII178.
Biserica de lemn din sat, conform anchetei din 1761, a fost ridicată „după cum e scris pe biserică, (...) înainte
cu 260 de ani de către trei călugări”179, așadar în anul 1501. Conscripția din 1733 amintește de o biserică la care
slujeau preoții uniți Niculae și Vasile180, iar cea din 1750 menționează că erau doi preoți uniți și o biserică181.
În biserică era un Apostol slav, manuscris din secolul XVI cu însemnarea „În numele Tatălui și a Fiului și a
Duhului Sfânt amin. Această carte au cumpărat călugărița anume Magdalina de la mănăstirea Feleacului și a dat
la sfânta besearică în satul Banabicului. Și o dat pre ... satului să aibă grijă de dânsa în rai, la tocmală. Oameni de
omenie în casa lui Petran: Nicula, Filimon, popa Petru și Sava. Avraam Sava lui Sava. Ion Gavril Ion și ficiorul
Macavei Gavrilu diac. Și o dat pentru păcatele sale și pentru rodul ei. Și o dat 6 forinț a lui Timotei Digan. În
zilele lui Apafi Mihai Crai și mitropolit Iosif, Vălat (7188) 1680, meseț iun. den 24. Să n-aibe nime a o depărta de
la sfânta besearică a Banabicului. Și cine ar depărta, au a lua, popă sau diac sau mirean sau cineva de sat, acela
om să hie triclet și proclet de 318 ori sfinți părinți ca să hie ca Iuda Iscariotschi, Amin”182.
Alt Apostol, manuscris din secolul XVI a fost dăruit de preotul Ianoș din Salva, după cum aflăm dintr-o amplă însemnare, foarte interesantă pentru istoria cărții: „Această carte în a dăroit popa Ioanaș de Salva di vidicului
Bistriței lui popa Gavril di Șindrilești. În cesta chipu în a dăroit di pre popa Mătaiaș de Salva ca să n-o aivă nime
nice o socoteală ca ia-i forată lui Popa Ionaș neste cărți și neste haine de beserică și patrafiru. Aceste a o fost a
lui Popa Ionaș. Și a venit la mine, la popa Gavril di Șindrești, popa Ionaș cu popa Mataseaș de au m-au rugat să
mărgu cu dânșii și de le-oi doveditu popa Gavril, eu ți-ao dăroi acest praxănție di pre popa Mătâiaș. Și am mărs
și l-am dovedit. Tote am umblat cât-on om etam părândat de le-am cărat tote anâri și am drept la iastă carte, am
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Fig. 17. File Apostol slav manuscris secolul XVI, Bichigiu183.

îmblat eu Popa Ioanăș am scris să nu-lu vărea vățuiască în pace...sale cuiașa. Ionaș Pop. Szalva Bisterci anos 1641,
văleat 7151”184. Pe o altă filă se menționa că Apostolul „a fost al Popii Simion Ștefănești”185.
În 1778 a fost construită altă biserică de lemn dedicată „Sfântului Dumitru”. În chestionarul parohiei anul
1921 se menționează că biserica are „forma oblangă, e clădită din lemn de brad, acoperită cu șindrilă, se află în
stare mijlocie”186. Biserica avea pictură interioară, însă chipurile ctitorilor nu au fost zugrăvite. În 1856 s-au făcut
reparații și s-a zugrăvit din nou pe cheltuiala curatorului Vasile Simion187. O altă sursă susține că în 1841-1876 a
fost găsit un clopot plin cu galbeni, din ei zugrăvindu-se biserica188. Clopotul a fost topit în 1867 și s-a turnat alt
clopot, care se află și acum în folosul bisericii189.
Odată cu întemeierea satului Telciu s-a ridicat biserica ortodoxă190, aceasta fiind amintită și în conscripția din
1733 când aici slujeau preoții uniți Dumitru, George, Ioan, Vasile și alt preot Vasile191. Tot o biserică este amintită
și în conscripția lui Bucow192.
În inventarul din 1877 biserica din lemn are „boltitură de scândură, cu 7 ferești prevăzute cu celea de lipsă și
în stare bonă, este podită pre josu cu scânduri, acoperișulu este bonu și preste totu este în stare bonișoră, este de
8 orgii de lungă și de 3½ de lată”193.
Dintre cărțile de cult mai importante amintim Cazania lui Varlaam ce avea legătura din scoarțe din lemn și
învelite în piele de culoare cafenie și ornamentată cu frumoase motive geometrice și florale având însemnat doar
anul 1781194.
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Este posibil ca în această biserică să se fi slujit până la începutul secolului XIX, în 1806 când se pare că s-a
ridicat altă biserică tot de lemn. Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” (credem că și prima biserică de lemn a fost
dedicată tot „Sfântului Nicolae”) a slujit ca locaș de închinare până la finalizarea construirii bisericii de zid la
începutul secolului XX.
Biserica de lemn din Romuli, dedicată „Sfinților Apostoli Petru și Pavel”, a fost ridicată la 1768, în ea s-a slujit
până la ridicarea bisericii de zid în 1905-1908, cu hramul „Sfântul Ioan Botezatorul”.
În ultimele decenii ale secolului XIX biserica era grav deteriorată și necesita reparații capitale. În acest scop, la
26 aprilie 1881, sătenii i-au încredințat lucrările de renovare meșterului Gavrilă Iuga a Saftei din Sălișca Marmației. Din contractul încheiat între meșter și săteni reiese că cele mai multe intervenții necesita acoperișul și turnul,
dar trebuiau schimbate și grinzile deteriorate din pereți195. Nu știm din ce cauză lucrările nu au fost executate.
După patru ani, în 1885, preotul Pavel Chita scria Vicariatului că „baserica se află în stare rușinoasă și debilă
încâtu plouă în dânsa, turnulu încă ne amenință cu căderea în totulu minutulu deci se...acoperirea basericei,
precum și a turnului apoi văruirea părețiloru (...)”196. Nu știm cât a mai dăinuit biserica de lemn, dar la începutul
secolului XX slujbele se țineau în noul edificiu de zid.
Dintre cărțile vechi care au aparținut bisericii „Sf. Apostoli Petru și Pavel” menționăm Cazania lui Varlaam,
tipărită la Iași în 1643, ce avea însemnați probabil donatorii cărții „August 5, prin ... Bulzu, Giorge, Scurtu, Ostace, Rusu, Grigore, Agapie, Bonte, Cira ... Onu ... Terente”197. După însemnarea cărții se poate afirma că exemplarul era în biserică încă de pe la jumătatea secolului XVIII198.
La 1761 sătenii declarau că biserica de la Mititei a fost ridicată „imediat după marea năvală tătărească”199,
referindu-se, neîndoielnic, la incursiunea din anul 1717. Șematismul din 1882 amintește că biserica de lemn
cu hramul „Sfântul Nicolae” a fost ridicată la 1770200. În conspecte și în corespondența purtată cu Vicariatul se
menționează că biserica, de 3 stângeni de largă și 1,5 st. înălțimea pereților, a fost terminată în 1777201. Credem
că locuitorii nu puteau sta fără biserică vreme de peste jumătate de secol, biserica fiind înălțată, cel mai probabil,
imediat după invazia tătarilor din 1717.
Dintre cărțile liturgice s-a păstrat însemnarea de pe un „Proschimitas al Sfântului Munte al Atosului” tipărit
la București în 1856202. Conform acesteia, cartea a fost dăruită de stihmonahul Ghedeon, originar din Salva, dar
călugarit la mănăstirea Agapia, lui Domide Cosmi, tot din Salva, călugărit la aceași mănăstire sub numele de
Ambrosiu. A fost donată bisericii din Mititei la 13 februarie 1871, dar mai târziu a ajuns în biserica din Lușca.
La 1860 biserica era considerată ca fiind destul de mare și în stare bună, dar avea nevoie de o ușă203. Din 1885
s-a slujit în biserica nouă de zid, lăcașul de lemn urmând să fie vândut comunității din Găureni, pentru că biserica de acolo a fost mistuită de un incendiu. Lăcașul nu a mai ajuns la Găureni și nu este exclus ca să fi fost dăruit
sau vândut altei parohii, iar lipsa documentelor ne impiedică să identificăm adevărul istoric.
Prima biserică din Mocod a fost distrusă în timpul războiului turcesc din timpul principelui Racotzi, a doua
biserică construindu-se, conform anchetei din 1761 „înainte cu optzeci și câțiva ani (...) din averea, cu ajutorul și
pe pământul satului”204. Virgil Șotropa menționează că la 5 mai 1929 cu ocazia unei excursii, a văzut inscripționat
pe poarta veche a zidului împrejmuitor anul 1683205. În 1770 s-a ridicat biserica de zid cu hramul „Sfinții Arhangheli”, iar despre biserica de lemn nu mai avem altă știre.
La Runc prima biserică de lemn, bisericuța cea veche, a fost clădită odată cu înființarea satului însă pentru
că era prea mică a fost demolată prin 1757-1758206 când sătenii au ridicat biserica de lemn dedicată „Sfinților
Arhangheli” ce se păstrează și astăzi.
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Din scrisoarea săteanului Vasile Rai, trimisă la 1723 în numele tuturor preoților din Zagra conventului și părintelui iezuit Ladislau Tar din Cluj, se amintește că în această așezare, Vasile Rai a întemeiat pe teritoriul satului
o mănăstire la 1718, lângă care trăiesc trei laici și un călugăr și care era întreținută cu ceară de la trei stupi207.
Mănăstirea din Zagra a avut o perioadă scurtă de activitate, în anul 1763 fiind părăsită208. Din aceeași scrisoare
din 1723, mai aflăm că în sat se găseau două biserici la care slujeau câte doi preoți. Aceste două biserici, care au
dăinuit aproape două secole, erau construite din lemn de brad, fiind acoperite cu șindrilă. La ancheta din 1761
sătenii au declarat că „Biserica de sus a clădit-o întreg satul pe pământ comunal și când s-a deteriorat au clădit
alta nouă. Preotul vechii biserici nu a putut fi unit, iar noua biserică s-a clădit în timpul popilor despre care se
zice că ar fi uniți. Bătrânii spun că biserica veche au apucat-o cum a fost și de la părinții lor n-au auzit când a fost
construită”209.
Biserica din Buburleni, conform anchetei din 1761, a fost construită în 1719 de Ion Zinveliu și fratele său,
popa Petrea, pe cheltuiala lor210.
Data construcției bisericii de pe Piciorul Codrișorului („biserica de sus”), nu se cunoaște. În 1761 se menționa
că fost clădită de „întreg satul pe pământ comunal și când s-a deteriorat urmașii au clădit alta nouă. Bătrânii spun
că biserica veche au apucat-o cum a fost și de la părinții lor n-au auzit de când a fost construită”211. Despre obiectele de cult din biserică știm că „Voloșca a dăruit bisericii o carte și alți credincioși au dăruit diferite obiecte”212.
În decursul timpului se fac câteva referiri la cele două biserici din localitate. În 1732, primarul și bătrânii
satului s-au plâns că cei șase preoți de la cele două biserici nu vor să plătească impozit213. Conscripiția din 1733
amintea în Zagra două biserici la care slujeau zece preoți: Matei, Vasile, Nașcu, Visul, Ioan, Petru, Flore, Petru,
Ioan și Vasile214. În 1750, cele 1033 de suflete erau păstorite de opt preoți ce slujeau în cele două biserici215.
În 1752 în Zagra au sosit doi călugări din Moldova, Grigore a Popii Vasile a Cute și Mihailă Barna. În ziua
de 9 octombrie a acelui an, slobotnicul din Năsăud a raportat magistratului bistrițean despre sosirea călugărilor.
Aceștia au fost interogați pe rând, iar despre Mihailă Barna știm că ,,a făcut câteodată serviciu la vechia Biserică
din Zagra, dar fără plată”216.
În 1760-1762 erau 10 preoți uniți, 273 de familii, aminindu-se însă doar o biserică217.
Biserica din Buburleni a fost construită, după spusele sătenilor:
„înainte cu 42 de ani, pe cheltuiala lor, Ion Zinveliu și fratele său popa Petrea. În ea au servit numai popi
uniți și n-a fost niciodată de neuniți. Conform declarației popii Flore biserica e întreținută de urmașii fundatorilor și ei o prevăd cu toate cele trebuicioase. Apoi pășesc frații Macavei și Luca Zinveliu în fața comisiei
și declară ca urmași ai ctitorilor că biserica n-a fost ocupată niciodată, deoarece asupra ei dispun numai
rudeniile și cu toate ei doi ca laici, țin la religiunea veche grecească, totuși din considerație față de fratele
lor preot, n-au încuiat-o ci au lăsat-o deschisă. Dacă ar voi, întrucât privește partea lor și mâine ar putea-o
închide. Mai departe spun că tatăl lor, Vasile Zinveliu, ca frate al popii Flore a lăsat să picteze biserica cu 30
fiorini; apoi la clopotul cel mare au contribuit: Vasile Zinvelie 50 fiorini și Popa Flore împreună cu camaradul său Popa Petru 30 fiorini. Înainte cu doi ani a acoperit-o biserica din nou Luca Zinvelie cu 78 fiorini din
moștenirea tatălui său. Dup-acestea întreg satul a declarat că ține la vechea religiune neunită grecească și
nimeni nu vrea să fie interogat în mod particular. Anafura parte și-au adus-o din alt loc, parte și-au preparat-o ei cum au putut, iar alții peste tot n-au primit-o. Unii cari n-au voit să rămână ca creștini fără anafură,
au primit-o în biserică de la preoții lor în modul îndatinat, dar cu condiția că ei rămân la credința lor veche
neunită grecească”218.
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Biserica din Buburleni a fost acoperită în 1759, plătindu-se pentru lucrare 78 de florini219. În acest lăcaș nu
s-a mai slujit din 1851220, iar în 1867 cu ocazia vizitei episcopului Ioan Nancea, biserica era închisă221. Datorită
faptului că acoperișul și turnul erau deteriorate, în iulie 1903, localnicii au hotărât să demoleze edificiul. Din
materialul rezultat s-a construit o clopotniță unde s-au așezat clopotele bisericii care „după credința poporului,
trăgându-se întorc grindinile și vremurile grele”222. Materialul rămas s-a vândut iar banii au fost depuși în folosul
bisericii223. Clopotele au fost confiscate de autoritățile maghiare în timpul primului război mondial224.
Învățătorul Macedon Maniu amintea în monografia sa că biserica din centru era construită „la o înălțime de
17-18 metri din piața comunei, ceea ce face ca ori din care parte se apropie cineva de comună, biserica se observă
întăiu dintre toate alte clădiri”225.
În 1780, după cum se consemna într-o inscripție, biserica a fost renovată și zugrăvită din nou de niște meșteri bănățeni226. În 1842 s-au restaurat toate ușile și ferestrele și s-a construit corul pentru școlari, iar în 1852 s-a
schimbat șindrila și s-a întărit acoperișul și turnul227. La începutul secolului XX biserica se afla într-o stare destul
de avansată de degradare, cu acoperișul aproape ruinat iar turnul nu mai „sta oblu când se trag clopotele”228.
Biserica fost dărâmată în 1914, când pe locul ei s-au început lucrările la biserica de zid. În biserica nouă s-a
păstrat un timp iconostasul „prețios al bisericii dărâmate”229 care a fost vândut parohiei Mireș, unde în timpul
restaurării i s-a distrus fondul inițial230.
Biserica din Poieni (azi Poienile Zagrei) a fost clădită de săteni cu cheltuiala lor, pe locul satului, în 1691231.
Nu dispunem, deocamdată, de alte informații privind această biserică, documentele fiind sărace. Probabil edificiul a dăinuit până la începutul secolului XX când biserica de lemn a fost înlocuită cu o nouă biserică de zid.
Biserica de lemn din Găureni (azi Alunișul) este una din puținele edificii de lemn de secol XV care a reușit
să dăinuiască până în secolul XIX.
Data aproximativă a construirii ei ne este dezvăluită de ancheta din 1761 când ,,în casa primarului Alexa
Bobol, sătenii declară că biserica au clădit-o înainte cu 300 de ani Simion Cârste și Iuonaș Coslan, pe pământ propriu și pe cheluiala comună; aceștia apoi au predat-o cu loc cu tot satului, care de atunci încoace a mai renovat-o
și reparat-o de vr-o două ori”232. De asemenea cărțile au fost dăruite bisericii de către unii credincioși233. Biserica
cu hramul „Sfinții Arhangheli” a fost construită în pădure, într-un loc destul de greu accesibil, mai ales pe timp
de ploaie sau iarnă. Pe la jumătatea secolului XIX, biserica de lemn era aproape în ruină, iar sătenii faceau demersuri pentru ridicarea alteia de zid, într-o zonă accesibilă. O scrisoare din 1857 descrie fidel împrejurimile unde
era așezată biserica precum și starea degradată în care se afla aceasta:
,,Prea Veneratului Scaunu Vicariescu!
Prea cunoscutu lucru e cum că Biserica în josu numită parohie (...) statu de totu neplăcută, ascunsu în
pădure afară din satu așia departe și locu reu unde nici lia mai multe tempuri ale anului nu potu se case
la Biserica, nu mai fii în vârstă ce mai (...) și acea în vremuri grele la ploi mari nu potu se strica unu părău
nișe adaugându-se acumu mai multe cause cuviincioase (...) care mai împedică de a nu pute servi din acelea
locuri 1. e mai de totu descoperită, ploe și stranile servesc se suptu afară; 2. Stâlpii ikonostasului și grinzile,
mult rupte și putrede, nu mai în acei stâpli mai stă; 3.Clopotnița, turnu ei și cu crucia s-au aplecatu întru
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lăture; 4. În vremia clopoțitului toată jiuca așia cătu și mijlocu ei se mișca adecă (...) altariului unde-n tempu
serverei Sântei Lethurgii se face cu cea mai mare grișe cha va cade podu pe poporu.
Așia prin urmare aducându-se în mai multe rânduri învelindu-se și (...) dojeni spre (...)și hotărî altu locu
pentru redicarea altei noe biserici, care acumu cu greu mare s-au ajunsu de au (...) cha nice acum nu voim
a pune și tronu locu care se nu fie premejdeosu, unde nice odată nu pote să se pună (...) din următoarele
cuviincioase cause: a)spatele grădinei ace face locu apei curgătoare,care totu mereu sapă și strică b)e făcută
mora în partea stângă care cu (...) și părău mere la vreme de ploe mare împinge apa spre grădină c) e făcută
alta (...) și părău pe dreapta acea grădina, care totu pe...zi ce mere strică și casele la cea grădină d) la vreme
umede și ploăcioase după cum cură drumu ulicii în susu de grădina care e plină de... și glodu totu se scură
spre biserică.
Locu de pusu biserica e pe grădina Nemnesui(?) lui a 2 a, alu Geroge Precupu...nu se cuprinde fără nice
unu felu de ... la pe cale slobose.
Care nu vor putea căpăta până ...nu se va lua în altu mod...
Prea Onoratului Scaunu Vicariescu
Găureny în 14 ..., 1857.234”
La 26 decembrie 1875235, după slujba de dimineața biserica a fost cuprinsă de flăcări. Datorită depărtării și a
drumului anevoios, preotul și sătenii au ajuns la biserică când nu se mai putea face nimic. A ars tot ce se găsea
în biserică: odoare, cărți, veșminte, iar dintre clopote unul s-a topit iar celălalt s-a crăpat în mai multe locuri. Din
spusele preotului incendiul a fost produs din neglijența curatorului Ioan Manu.
După incendiul bisericii slujbele s-au ținut în edificiul școlar care era într-o stare așa slabă încât „amenința
viața multor oameni” și nu se mai putea repara. În anul 1883 sătenii anunațau intenția de a construi o altă biserică,
tot de lemn, neavând posibilitatea de a ridica o biserică din material solid236. Totuși, pentru că sătenii din comuna
vecină Mititei și-au ridicat biserica de zid, iar cea de lemn nu mai era folosită, comunitatea din Găureni a încercat
să achiziționeze această biserică. Biserica nu a mai fost cumpărată căci între 1892-1899 s-a construit biserica de zid.
Credem că la clădirea fiecărui sat se avea în vedere, în primul rând, edificarea lăcașului de închinare. La ridicarea bisericii, în general, contribuia tot satul fiind puține cazurile în care întâlnim un singur ctitor. Un exemplu
în această lucrare îl avem la Zagra unde Luca Zinveliu, om cu stare din localitate, a ridicat o biserică în 1719.
Împodobirea bisericii cu pictură sau dotarea sa cu cărți, icoane și alte obiecte necesare era suportată, de asemenea, de întreaga comunitate. Există însă și multe cazuri în care enoriașii observând lipsurile acesteia hotărau să
acopere nevoile materiale ale bisericii prin danii.
Ne-au rămas puține date referitoare la arhitectura acestor edificii. Indiferent din ce material lemnos erau
clădite, se ridicau pe un fundament realizat fie din lespezi de piatră fie piatră de râu pentru a feri edificiul de
umiditatea solului. Panta abruptă a acoperișului avea menirea de a îndepărta depunerile de zăpadă, iar streașina
largă de a proteja pereții de apa ploilor. Chiar și așa materialul fiind perisabil nu permitea o „durată de viață”
mai lungă de două-trei sute de ani237. Planimetria acestor lăcașuri se încadrează în tipul de plan sală, având trei
încăperi: altarul, „biserica bărbaților” și „tinda sau biserica femeilor”, ultimele despărțite de obicei de un perete
de lemn. Absida altarului, pentagonală sau formată din trei laturi, era decroșată.
Cauzele dipariției acestor edificii sunt variate. În primul rând, istoria Văii Rodnei a fost marcată de două mari
invazii tătare, și multe alte raiduri ale acestora, în care cel mai dispuse distrugerii au fost bisericile. Apoi, în secolul al XVIII-lea au avut loc diverse frământări sociale și religioase, revolte și războaie care au dus la distrugerea
unor lăcașe de cult din zonă. La acestea se mai adaugă și represaliile generalului Bucow care a distrus un număr
considerabil de biserici și mănăstiri în hotărârea de a elimina rezistența ortodoxă. Prin cele două patente din 1781
și 1782, acordate de Împăratul Iosif al II-lea, situația religioasă în zonă s-a stabilizat, iar de la începutul secolului
al XIX-lea bisericile de piatră le înlocuiesc pe cele de lemn. Rămase nefolositoare, în mare parte, acestea au fost
vândute, demolate sau lăsate pradă vitregiilor timpului.
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Last Wooden Churches from Rodna Valley
(Abstract)
The geographic area named the Rodnei Valley both in documents and in ordinary language refers to the
superior course of the river Someșul Mare and borders the Rodnei Mountains and the Bârgăului Mountains to
north-east respectively south-east, including the Tibles Valley – Țibleș being one of its tributaries.
Although the first references to religious wood architecture on the Rodnei Valley are made in the fifteenth
century, when the building of a village was taken into consideration, undoubtedly the main priority was the
church; therefore we consider that the other settlements attested during this period had such a construction.
In the fifteenth-seventeenth centuries there are only a few documents referring to these edifices, which are
mentioned only in the oral tradition. Some of these churches were destroyed during the tartar invasion in 1717.
The middle of the eighteen century was marked by the movement against the union, whose leader was the monk
Sofronie. It was the period when many churches were closed and priests were forbidden to perform the religious
services or in certain cases they were banished by the villagers. Because of general Bucow’s intervention wood
monasteries were burnt and the stone ones were destroyed.
The tolerance act given by the emperor Joseph II in 1781 and the union act in 1782 contributed to the attenuation of the religious riots and created the propitious conditions to build new churches and consequently, starting
from the beginning of the nineteenth century wood churches were gradually replaced with more durable ones,
made of stone.
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