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In loc de prefaţă.
S'a scris aceasta istorie scurtă
ca să servească de îndemn pentru
cei ce ştiu să preţuiească importanta
trecutului nostru. Multe date istorice
se pierd în întunerecul treciitului
din cauza lipsei de interes şi de
multe ori din cauza nepriceperei in
telectualilor delà sate. Şi § pagubă.
Autorii.

/

Rebrişoara e o parohie veche care
astăzi numără peste 3500 suflete grecocatolice. Vech'mea ei apare din şematismul publicat în anul 1733 al Epi
scopului Claih de Sad, în care Rebri
şoara are notaţi 6 preoţi, care serviau
în două bi sari ci. Aceştia au fost: preo
tul Bisiliu, neunit, Basiliu, unit. Ga
briel, unit, Lazar unit, Demetriu unit
şi Petru, unit.
In evanghelia din biserica a doua,
de pe Gersa1), se află inscripţia : „Cu
vrerea părintelui şi cu sporul fiului şi
cu plinirea Duhului, aceasta sf. Evanghelie o a cum-părat Gavrilă Olar cu
soţia Gafta şi o au dat sf. Biserici în
Rebrişoara, unde e hramul Sfinţilor Voevozi îngereşti Mihailă şi Gavrilă, iar
cine ar îndrâsni a o lua din locul acestà, să fie anaftemă de 3 ori. Aceasta
') Oetsk se nunteşte partea de sat care
lungul vâlcelei cu acelaş nume,
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scrisoare s’a făcut de noi preoţii din
Rebrişoara de faţă fiind toţi : popa Du
mitru; diacon Ignat, popa Gersei, popa
Simon, popa Vasele, mensa făurar în
25 de zile 1765“. Preoţii Vasele şi Du
mitru din inscripţia de pe Evanghelie
probabil sunt identici eu preoţii Du
mitru şi Basiliu delà 1733. In popor
se vorbeşte despre un popă Dumitru
de pe vatra „Popeniior" (în Butuci),
din care familie s’ar fi tras şi un preot
numit Ioan al lui Vasele a popii, despre
care tradiţia spune că s’ar fi spânzurat.
Cel mai vechiu preot cunoscut încă
bine în gura poporului este popa Natu
Pop, identic probabil cu diaconul Ignat
delà 1765. Acest diacon Ignat, respec
tive popa Natu (Pop) a avut de urmaş
în serviciul preoţesc pe fiul său Grigore Pop, născtit conform conscripţiei
militare aflătoare la oficiul parohial, în
anul 1795 şi repausat în 16 Iulie 1865.
Contemporan cu acesta a servit în bi
serica de pe Gersa preotul Ioan Mureşan, născut în 1771 şi mort în 1841.
Aceşti doi preoţi provedeau trebuinţele
sufleteşti ale poporenijor în întreagă co-

muna împărţind comuna din punct de
vedere administrativ şi al venitelor în
două părţi. Relaţiunea dintre aceşti doi
preoţi n’a fost amicală, popa Grigore
fiind un om răutăcios, lipsit de idea
lism şi nedrept faţă de colegul său iar
acesta fiind adunător, sgârcit şi devo
tat datoriei de preot. Această situaţie
se vede din Jak ib a“ preotului Mureşan îuaintată cătră oficiul vicarial în
Năsăud, pe care o publicăm în între
gime
„Umilită jalubă cătră prea cinsti
tul Scaun al vicărăşiei Rodnei. Prin
marea întristarea, ce mi s’a întâmplat
de pripă prin năvălirea cinstitului Preot
Grigore Pop în partea mea de popor şi
Eclejie, n'am gândit multe, numai ce
am năzuit la măria Su Domnul Epis
cop, aşternând istanţii în 20 Martie
anul trecător, şi iarăş văzând întârzie
rea rezoluţiei, am adaus şi al doilea a
trimite, totuşi cunoscând măestria po
trivnicilor mei, am îngăduit oftând şi
’) Aceasta jalubă scrisă cu litere cirilice s'a gă
sit în arhiva Dlui advocat Ioachim Mureşan din
Năsăud,
.
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suşpinând până ce se vă lumina Văz
duhul çii senin şi va lumina soarele
dreptăţii lumea; aşadâră aşternându-o
acuma şi adăugând şi nedreptăţile mie;
popórenilor şi sfintei Biserici iăcuie de
numitul preot precum urmează:
1;, Cum am venit preoţit în staţie,
anul 1818, decât ne-a chemat Dl. vicarăş la sine şi ne-a poruncit să împărţim Eclejia şi satul în două şi să
umblăm la Beserici schimbaţi şi să-i
dăm în scris dela care număruş până
la, care ţin eu şi iarăş Şi el şi cairi dărăburi de loc ţin eu şi cari el, precum
am şi dat şi am şi ţinut până la anul 18252-lea; Intre vremea aceasta de 7
ani, fiind Biserica cea măre descoperită
plouă icoanele, pristolul şi peste tot,
turnul cădea jos cîătinându-se în toate
laturile şi era frică maré că îh vremea
sf. liturghii să nu cază să pricinuiască
moarte ia mulţi, am cuvântat adesea
în Biserică norodului, cât de mare ru
şine şi pagubă este nouă că o să cază
Beserica pe noi, un sat aşâ de rnăle,
dééphídá, tfoft&tii' D-zlü inimile uVoá-

strë Şi daţi rtiilä care be va avea şi
cine cil ce va putea,ca să nu se pustiască casa cea de rugăciune dumne
zeiască.
Insă numitul preot se preumbla
aorea şi se uita cum stara eu lângă
lucrători şi mă străduiam ca să se facă
lucru mai trainic şi mai bun şi aşa am
stătut până am săvârşit toate frumos
pe planul meu, iară numitul preot când
fu odată în vremea lucrului zice cătră
mine: „ce te mai năcăjeşti Un om slab
şi bătrân atâta, că dacă va cădea Bise
rica îi a lor, preoţia noastră n’a cădea?“
Aşa mi s’a turburât şi înfierbântat cu
noştinţa1) din vorba aceasta, cat nice
noaptea nu aveam odihnă pană am să
vârşit lucrul cu Biserica, cum se cuvine
şi preste tot şi cu plăcere tuturor.
3-lea. Frăţia sa nu s’a silit de Beserică a o tocmi în statuş bun, ci măi
vârtos a lucrat între vremea aceasta câ
să slujascâ peste toată vremea în ea;
precum a şi miruit delà Exceienţia sa
răposatul în Domnul Episcop Bob, ade
vărat dupărecomandaţia D. vicarăş Ne') CoAştimţi'.
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meş, însă eu de aceasta n’am ştiut nimică precum nimenea nu ştie de moartea
sa, până în numitul an 1825. Atuncia
iară ne-a chemat D. vicarăş la sine pe
amândoi şi ne-a dat aceasta poruncă,
cu acestea cuvinte zicând: „De aicea
-înainte Toader Mureşan te vei ţinea de
Beserica din sus şi popa Grigore din
jos, peste toată vremea a sluji în Beserici, penlrueă adecă acest preot Gri
gore are a veni aci şi se întârzie cu
venirea de acolo aşa departe la Năsăud
a catehiza. N’am pus împotrivă nemica,
am zis: „tot alui Dzeu este slujba în
toate Bisericile“ şi a zis Domnul vicarăş:
„puteţi mere“. Altă vorbă n’a fost ne
mica, şi am plinit şi aceasta până în
anul ace-da, în arul 1834,. ţiind şi Eclejia şi totul, tot în două.
4-lea. In anul acesta a început pă
rintele Grigore întâiu încă a pipera în
februarie Eclejia, partea mea, câte cu o
ţiră de gunoiu, pământurile cele de cu
curuz care au fost împărţite in două.
Am zis: „ce-i aceasta părinte şi frate?“
El a zis: „tu nu trebue să ştii ; ce voiu
voiu vrea, aceea îţi voiu da; tu eşti

il capelanul meu, eu cel mai mare, ce-ţi
voiu porunci, ziua, noaptea eşti dator
să faci şi unde îţi voiu porunci să mergi
şi ce ţi voiu da eu cu aceea să di în
destulii !" Eu am ţinut şagă aceasta —
Peste puţină vreme s’a desgheţat pă
mântul. El a prins locurile cele de ară
tură de spic a le face ogor, cele mai
bune pământuri, şi a făcut şi partea
mea. Eu am zis: „Părinte, ce-i aceasta?
Oiu jălui la Domnul vi cară ş.“ El a zis:
„poţi. şi la Vlădicul, vei vedea ce vei
hăsnui.“ Eu văzând că năvăleşte cu
toată puterea asupra mea, încă şi o
cununie răpindu-mi în februar ie, cu toate
fiind gătiţi de mine la primirea sfintei
faine, mă duc la Domnul vicarăş şi- i
toate, zicând : „D-Sa a dat putere preo1ului Grigore a vălui aşa cu mine?*'
D-Sa zice: „eu nu'i-am dat nici o pu
tere, v’am făcut pace odată, trăiţi aşa,
însă te du-la el şi-l întreabă doară nu
cumva delà Vlădicu are putere.“
5-lea. Eu am luat doi curatori cu
mine pe Onul Mihaiu Doce şi loan
Ţirca spre mai bună încredinţare să-l
înţreb, intrăm în casă la popa Grigore,

-
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cât ne vede zice: „ce vreţi?“ încep eu
a spune, şi apüc ä săvârşi şl strigă:
uşă ! Vlădicul mi-a dat putere .mie, uşa,
n'aveţi de a-riii porunci, Vlădicul mi-a
dat mie puterea, eu îs mai mare, Uşa!“
Şi am eşit toţi trei. El zice : „lasă, vă
voiu chema eu pe amândoi faţă la mine,
când mi se va da vreme.“
6-lea. A trecut vreme peste vreme,
până în 19 martie a răposat Domnul
director al: şcoalelor Istrate şi am fost
şepte preoţi la îngropare chemaţi. Atunci,
după îngropare ne-a chemat la sine
Domnul vicarăş, eu, popq Grigore, Lupsai, Marţian, Pavelea, popa Aftanesiu
din Salva şi decât au început cu mine
a vălui cu ca un prost şi cu ca un
vas netrebnic ocărându-mă ca pe un
prost, ci mai mult, ca pe un ţigan. în
tot chipul, aşa cât mai se sfârşia du
hul meu din mine de ruşinea ce mă
acoperise, n ’am ^putut nici gura. a o
deschide de fiorul ruşinei, ci ca un mut
numai ce am ţinut gura închisă şi a
ţinut ocara aceasta vreme de un ceas
zicând şi aceasta: ce am avut a întră
în cââsă la popa cu răpuşia, _că de-ar fi
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foastă pppa Grigore un vpipic să iriä fi
bjăţut bine şi şâ mă ff |egat şi să mă
â'lfiniiş la scaun, el m’ar fi piţş şrişianţ în vardă cu robii şi deacolo n’aş
fi ipşit pană n’aş fi plătit şi fi|eruţ. Şi eu
n’am putut deschide gura a răspunde
ceva Vi s’a dus şi s’a preumblat
prin căsi ‘) încolo şi încoace şi iarăş a
venit şi ş’a răzimat de uşorul uşii şi a
pus un picior peste altul şi a zis cătră
mine: „Pater Moroşan; de-ai fi tu un
om milostiv şi moraliceşte şă vorbim,
pöpa Gjigore are copii rrţulţt, încă l-ai
ajută spre creşterea acelora cu v’o şuţă
două dé zlpţi că el ţi-a păscut oile, tu
ai mâncat laptele şi cele grase ale tur
mei. Cum i-ai tocmi inima cu apeaşţa
a ţe căuta când vei muri;" şi a prţqs
însuşi el a cânta cântările morţilor delà
veniţi fraţilor să dăm mortului sărutarea
cea mai de urmă şi aşa până la cea
mai de pe urmă : plâng şj nrâ ţângueşc
că Moroşan îi mort.
7-lea. A poruncit preţului Lupşai:
„scoală şi vei spune sentinţa întâie, a
'J Odăi.

doua, şi a treia oară, ca să nu îndrăsneascâ
mai mult dintru acest ceas (în truna)
88 de căsi cari atârnă de cătră Beserica
cea mare să slujască ceva, că cu gloa
ba marelui Sobor va fi canonit.“ Atuncia
preotul s’a sculat şi a făcut eelea po
runcite, eu am tudumănit cu acestea
cuvinte: „eu fără nici o judecată, dragi
preoţi, pierd poporul şi eclejia, aceasta
asupreală şi nedreptate o voiu arăta şi
la C. Scaun episcopesc“. Domnul vicarăş a răspuns; „arată-o unde vrei, dară
eu îţi spui ţie că scaunul tău îi aci,
ţine-te de ce ţi se porunceşte şi cu
noaşte pe popa Grigore mai marele tău
şi ce ţi-a porunci, fă şi unde te-a mâna
te du şi să ştii eă tu eşti supus şi as
cultător lui întru toate şi ce-ţi va da el
cu aceea să fii mulţămit“.
8-lea. N’a fost destul cu aceasta, ci
în 25 Martie când a fost toată compania
adunată1) din 4 sate, a cetit popa Gri
gore sentinţa aceasta în Beserică pe larg
pe o coală de hârtie scrisă, spre mai
mare scăderea mea şi înalta sa vâifă,
') In fiecare comună era staţionată miliţie din
regimentul U. de graniţă,

**- lo
poftorindu*mă mai de multe ori pe mi
ne caplan şi iarăş caplan, spre mai
mare scăderea preoţiei mele, fiind eu
cel mai bătrân şi spre mai mare vâlfa
sa, a bogosloviei, porohii şi teologiei sale
s’a vestit în Beserică la tot norodu’.
9-lea. N’a lost aceasta destul ci a
poruncit într’aceea zi după liturgie, să
vie cantorii, feţii, coratorii toţi la insul
şi eu-, precum 'am şi venit şi iarăş ne-a
cetit aceea, ameninţindu-mi mie şi zi
când: „Cunoşti mă pe mine că eu îs
mai marele tău acuma şi tu eşti su
pusul meu, ascultător întru toate ziua
şi noaptea unde-ţi voiu porunci în slujbă
duhovnicească să o împlineşti, alminterea te voiu arăta la Cinstit Scaun vicărăşesc?" Eu n’am zis alta nimic, fără
numai această: „aşa dară acuma s ’au
înturnat toate îndărăpt, fiul peste tatăl
său şi ucenicul peste dascălul său" şi
am eşit cu acestea din casa să.
lf>-lea. Cinstitul răgăment m’a. cu
noscut pe mine după bătrâneţe şi pre
cum în toate treptele şi deregătoriile în
lume, bătrâneţa şi slujba lor sunt so
cotite şi cu adevărat cei cu minte în-

ţreag$ şi sănătoasă şi cit purţare bupă
în slijjbă ş i’în deregătoria sa şi mï-au
îngăduit încă de 25 de ani cel piai
mare fecior a fi econom căsii mele spre
creşterea şj procopseala celorlalţi Iii, carele acuma îi la vrâstă şi căsătorit cu
prunci şi pe lângă insul eu şi ceialalţi
prunci ai mei, carele încă e cu chel
tuieli cearcă înaltele şcoale la Blaj spre
folosul binejui de obşte, că eu cinstea
după ei să am şi bătrâneţelor mele
mângâiere, obştei şi monarhiei bun şi
mare folos să aibă. Aşa dară acest
preot Grigore cu toate vrea a mă mic
şora, ba şi pentru aceasta "au cuvântat
la C. Comandant a cumpănii „ca mie
mi s’ar cuveni să am ficior slobod“,
că el c mai mare şi lui i se cuvine,
el pe al meu nu-1 va scuti, fiindcă nu
are fără num ai'un ' litei iicioraşi care
însă nu pot fi economi şieşi (batăr că
n’ar ayea nici o pagubă, ar vrea şi
dintru aceasta să mă scapă acuma ia
bătrâneţe când lipseşte vârtutea şi şâ
piei de tot). Domnul căpitan ca un om
curios îi zise : „De 25 de ani îl pur
tăm în conscripţie slobod, eu ce au fă-
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cut alţii, nu stric, ci las aşa, şi al tău
îi slobod, până va fi harnic şi va crede
rovdă." Preotul acesta a vrut să-şi scoată
şieşi o cătană din feldstand să fie pen
tru sine şi armele să se deie fecioru
lui meu.
11lea. Tot pomul pe- rodul său şi
pasărea pe peana sa se cunoaşte. Acest
'preot deşi are înaltă învăţătură puţin
rodeşte şi după ea nu vieţueşte şi cre
dinţa cătră al său în Hs. frate şi poporeni nu păzeşte, unul zideşte, altul
răsipeşte; cum vom paşte cuvântătoa
rele oi neuni-e fiind între noi amândoi ?
Eu bătrân şi slab, el tinăr şi învăţat,
cizmele cine ni le va trage la noi, la
amândoi, dară turma cum s’a paşte şi
ce pildă va lua cunoscând şi văzând
neunirea păstorilor?
12lea. A venit lângă mine preot
anul 1818. Încă într’acela an mi-a luat
puterea cu puterea vicărăşiei de a face
istănţi celor de rudenia în spiţă oprită
şi pentru neplin rea vremii în jale şi
pentru a treia căsătorie. Eu nj’am con-tenit de aceasta fiind oprit şi neştiind
pentru ce ar fi aceasta.
*

- 16 13-lea. Iacă aşa a păzit credinţa
mai marelui său şi oile cele cuvântă
toare nu numai de lapte, de lână şi gră
sime, ci şi pielea a tras de pe ele,
care câtă a fost de grasă, de lânoasă
şi de lăptoasă, tot a trebuit să tragă
de pe ea, negândind şi nesocotind oare
mai trăi-va şi mai trebui-ne-va oaia
sau ba şi aceasta eu am auzit dară
n’am crezut până ce am văzut că s’ar ’
putea aceasta, aşa împotriva cuncştinţii
şi a tuturor canoanelor a se Iu ra, ei
au putut că le-au fost în mână toate
îngăduite pentru blagoslovenia delà Epis
cop şi aşa au tras tot ce au putut să
dee oaia, care n’a avut lână şi lapte şi
pielea au tras-o jos. Precum urmează
aci se va vedea de aceia numai care
au fost traşi şi jăluindu-se, dară'de
alţii, care nu s’au jăluit.rici s : ştiu,
ce vom mai zice? Aci urmează cu nu
mele aceia care s ’au jăluit cum au fost
traşi şi răbluiţi de popa Grigore :
Lupul Moroşan cu Maria —
Toader Burduhos cu Maria
Vasile Saivan cu Pălagea
Mafteiu Busila cu Titiana
Miron Bodiu cu Măriuca

10 floreni.
12 „
12 „
12 „
12

„

tt
tt
tt
tt
tt
tn
tt
»

12 floreni.
Natul Mihalca cu Maria
Căprar fon Moroşan cu Gatta 20
12
Ion Buhai cu Cârstina \
Domide Moldovan cu Docia 20
20
Samson Jarda cu Mariuca
12
Triton Buhai cu Ştefănia
15
ion Natul Tupcil cu Docia
12
Ciîor Scurtul cu Maria
12
Ion Burduhos cu Docia
5
Ion Cotul cu Gatta
5
Ciîor Hojda cu Maria
7
Todor Cotul cu Irina
8
Zaharie Miron cu Zănovia
12
Nicolae Tiron cu Maria
Pánimon Moldovan cu Irina 5
Corporal Nicolae Pop cu Frăsina 10
245 floreni.

Aceştia 1 >Ç istenţeri, unii în spiţă
oprită, alţii pi ntru neîmplinirea vremii
a jelii, alţii cu a 3-a căsătorie şi aceştia
ei înşişi s ’au arătat cum au tost traşi
de preotul Gri gore şi aceştia toţi nu
pot felelui nice jura fără perderea su
fletelor. cum că n’au dat bani.
Dintru aceasta s’a lăţit în tot sa
tul: „ce să fie aceasta că până nu a
da banii îi păcat şi nu-i slobod, cum
dai banii nu-i păcat nemică, ci slobod,
aşa dară (acuma) numai bani să dai,

2*
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ar lăsa şi fraţi să se ieie popa Grigore?"
HŞi iarăş va fi sărac tare Vlădicul acesta
de ie aşa mult de pe oameni pentru
blagoslovenia", că insul tot aşa a înfricat oamenii că toţi banii aceştia se
trimit la Vlădicul şi el n’are nemica, ci
numai munca îi à lui pentru facerea
instănţii. Sunt şi alţii care au fost traşi
din sat şi din companie, precum Iacob'
Capotă din Râbra mare a dat 150 fii
şi Petre ’Ordace din Parva a dat 125
floreni, dară din tot răgămentul, ce vom
mai zice, că le-a fost lumea pe mână
cu toate.
14-lea. Eu încă din foamete fiind
singur am purtat protocol preste veni
turile şi cheltuelile bisericeşti şi aceasta
şi cât am umblat la biserici schimbaţi
s’a tot ţinut şi se purta Evanghelia subt
liturghie şi se aduna milă în sărbători
şi în Dumineci câte un zlot şi doi şi altă
dată şi mai bine şi ce se aduna se
punea In protocol şi banii în ladă şi
ficuratorul Dumitru Acu cu bună cre
dinţă stringea tot filerul ca să mai pu
tem- aduna ceva pentru săraca Maica
Beserică. Dupăce m’au scos pe mine

la cea mică Beserică şi a rămas el la
cea mare în anul 1825 nu s’au ţinut
acelea rândue'i, nice s’a purtat proto
colul, nici s’a mai păstrat ceva pentru
sfânta Beserică, ci încă împotrivă făcea
cbeltueli, el cu o glajă de vin nu, ci
un sfărtai de vin de cel scump, cu 15
cruceri şfărtarul la toată slujba i s’a
adus. El şi-a pus alţi coratori proşti,
nescriitori, care dacă aduna ceva pe
Evanghelie îi da în mână tot, şi-i sămădaşul plinit şi pe cel eu bună cre
dinţă corator carele a purtat greutatea
zilei şi sămădaşurile până am înfrumseţat Beserică, l-au depăitat de cătră
sine, că ce va face el nimene altul să
nu ştie. Au dat oameni mulţi şi s’au
sci is cu titori, câte 12 fi. două capete,
şi insul nu precum a fost obiceiul la
luarea banilor să fie preoţii, cantorii,
feţi-i, coratorii şi bătrânii satului de faţă
şi atuncia s’au sfătuit ce lipsă are Beserica să se plinească cu aceştia, iară
de nu să se dee tălantul Besericu să
lucreze şi să se înmulţească .şi să crească
pentru sfânta Beserică. Iară insul i-a
luat şi i-a cheltuit pentru sine şi în
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lipsele sale negândind nemica pentru
beserică şi aceasta se va vedea din ală
turata însămnare unde deschilinit, şi cu
numele stau toţi care-au dat şi toţi ba
nii aceia în mâna popii Grigore s’au
amistuit. Oamenii, ei înşişi vor fi mar
tori că au dat în mâna popii, nu airlea,
aşa dară şi,eu cunoştinţa mă sileşte a
arăta la iveală lucrul acesta, ca ce-i a
Besericii, pe sama Besericii să fie şi să
crească, să se înmulţească pentru Bi
serică, nu să-l ţie pentru sine îngropat
talantul besericesc.
15-lea. Au avut amândouă Besericile ^un potir în răzerve carele i-a fost
lui în mână, ce a făcut ce n’a făcut,
destul că potir nu-i Trebue să dee
samă i-a fost în mână, O carte scumpă
Mărgărit care moşul Necita Poppi o a
cumpărat cu 12 florinţi din Bucureşti
fiind el la un frate ai său. Până am um
blat shimbaţi la Beserici a fost cartea,
acuma nu-i nicăiri. Am zis cătră can
torul Niculei să o ceară să cetesc şi eu
în ea că-i şi a mea, i-a răspuns: „n’ai
de porunci tu, nici popa Moroşan peste
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cărţi, eu îs mai mare" şi aşa mărgă
ritul nu-i.
16-lea. Acest Preot îi zburat de tot,
şi pătruns de tot până la ficaţi de pa
tima lăcomiei şi în orbirea cunoştinţa
căzut, face lucruri fără de a gândi la D-zeu
'sau la păcat, că doară ar fi pe el sau
pe copiii lui ceva certare pentru tră
suri aşa adânci de pe poporeni şi delà
Beserică. Diipăce a luat 88 de căsi din
poporul meu avut, a fost în ceea parte
de popor mie rămasă, Ştephan Burdeţ
mire, în câşlegile de iarnă nu l-am cunununat, ca n’a ştiut rugăciunile, încă
nice tatăl nostru, ci i-am dat vreme
până după Paşti să înveţe şi‘ dacă va
învăţa şi va şti, apoi atuncea se va cu
nuna, că eu nu pot da cunoştinţa preo
ţiei pentru nimenea. După Paşti l-ara
întrebat învăţat-a sau ba. El n ’a învă
ţat nemica. Eu i-am zis: „tu n'ai avut
grijă de învăţat rugăciunile, fără numai
de însurat, nu te vei cununa până ce-i
şti." El s’a întors cătră popa Grigtore
şi i-a dat 20 fljnnţi şi l-a cununa şi
astăzi nu ştie nimica din rugăciuni,
nici tatăl nostru, să fie şi întrebat. Mare

nedreptate este aceasta mie cu lucrarea
popii împotriva cunoştinţii preoţeşti.
17-lea. In 12 februariu anul trecut
s’au pornit apele şi au stricat la părăul
morilor, au eşit ostaşi să tocmească ca
apa să meargă pe mori unde şi eu şi
popa Grigore am fost, şi fiindcă p.ărăul
morii lui cade în părăul morii noastre,
batăr că noi avem osebit pârău presubt
moară, a prins a săpa marginea părăului de cătră matca apii, ca apa în matsă
şi nu pe părău la a noastre mori să
meargă. Eu am zis: „părinte, nu face
nouă pagubă aşa“ şi am tudumănit:
„oameni buni, vedeţi ce ne face popa?"
El atuncia zicând n’ai de a porunci
mie, eu sunt mai mare, şi zicând acestea, mă buhnuă cu dosul sapii în
späte şi am căzut în apă, am vrut
plin de apă a mă trage pe ţărmuri,
iarăşi mă buhniră cu mâna îndărăpt.
Atuncia mă prinseră Dănilă şi cu Natul
Multi de subt susuori şi mă trasără
afară din apă. Aceasta mai mulţi oaOameni au văzut, minunându-se. A tria
zi m’am dus şi am spus la vicarăşul
Nemçsch, a râs ha! ha! ha! zicând;

„n’ai fost bine botezat — acuma te
botează popa? Grigore“ şi a fost atâta.
18-lea. După porunca fostului vicarăş Nemesch din 22 martie 1835 nu
poci sta. nici îs harnic a putea că irai
bine este mie a fi-murit în avuta cinste,
decât a trăi aşa în ruşine şi în scădere
la bătrâneţe, 30 de ani cu pază pur
tând mărgăritarul prin mâni în preoţie,
7 ani în harţa Frâncului dintâie ca că
prar întru apărarea bunului de obşte,
de unde 3 gloanţe înfipte în tn pul meu
am adus. După aceasta anul 1801,
1802, 1803 la învăţătura moralismului,
acuma îmi dede D. Nemesch Dinarul,
trăeşte preote Moroşan.
.19-lea. Am fost zis în jakiba mea
din martie, cumcă popa ’Grigore îi în
mare graţie la D. Nemesch şi pentru
dânsul toate le va tace, iacă că fură
făcute pe rând, una câte una, până
acuma luară toate, eu rămăsei cu bătrâneţele şi cu aerul în buză, a sluji
pe neşte dealuri în a parta parte de sat
şi el pe cum i-a plăcut aşa s’a tocmit,
să-i fie toate pe loc şăs şi pe îndămână, eu în Beserica care ar fi fost

putredă de nu aş fi întemeiat şi împo
dobit, acuma eu să nu slujăsc. Jalnică
este mie aceasta contră ! In 2 mai 1822
îi amânuiră D. Ncmesch Beserica cea
mare. In !9 Octobre 1822 paroh, bine
că pentru cinstea teologiei i-a amânuit
şi aceasta delà Exelenţm sa, totuşi la
bătrâneţile mele n’au gân 'it nemica, că
mtr’ânsele n’aş fi făcut nice vre-o faptă
rea si de ruşine clerului să fiu aşa scă
zut, în 25 martie 1834 mă arătară să
tenilor batar că întru aceasta nimic de
hăt şi de Eclcjă nu sună, totuşi îmi
rupsără 88 de căsi din avută partea
mea de popor şi Eclejiă, ba şi a două
grădină dela a două Beserică o arară
şi merele le culeseră încă nefiind coapte
s: eu carii le dimeni de putreziră acasă
ia si ne, ca să n’ain eu, nici el hasnă.
20-lea. Acest preot de nu se va
conteni de multă de toate, nu ştiu ce
sfârşit va avea, ti plin de ìntime, cu
râvnă de izbândă, groaznic şi acru la
căutare, greu la vorbă, minteni blustămă,
ocăreşte, şi afuriseşte oamenii şi pe sine
s’a. afurisit că nu va sluji lui Niculae
Cotul cât va trăi el, a afurisit pe că

prarul Natul Mihalca întâie, a doua şi
a tria oară şi pe popa care l-a deslega
să fie afurisit. Câu murnă-sa nu ca un
fiu şi, preot, ci mai slab ca un prosta
văluit, împingându-o şi buhnindu-o şi
căzând pe neşte lemne şi o mână i s’a
rupt şl aşa s’a dus la o fată a ei, la
Vărarea de a şezut şi pentru aceasta
nu pot jura fraţii popii Ioseph, Petria
şi soru-sa<Ţav.ifta, fără. cu perderea su
fletelor lor că ,n’ar fi fost adevărat şi pe
preuteasa-sa adese o vineţeşte cu bă
taia. Nu apucă a se dcsvineţi şi iarăşi
o melestueşte,. aşa cât strigă tulvai, să
riţi vecini că mă omoară.
• 21-lea. Anul 1828 în luna lui Au
gust a ţinut o vrăjitoare în casa saşi
s’au îndreptatu-se oamenii a mere la
dânsa şi mai cu samă muerile şi fetele,
ca la ispovedanie, câte una .întră şi eşia
şi popa în casă cu vrăjitoarea şi- cu cel
cc i vraja. Unii le ducea vinars a!te-făină şi oauă, brânză, sPănină şi orice
duceau luau pentru crezul ei, şi ce că
păta petrecia cu căsăşii în casă. Şi au
ţinut 14 zile la sine, până cu porunca
cinstitului Comandant ai Cumpănii o au <
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ţipat din sat şi cea mal mare parte a
sătenilor s’au pungărit cu acest eres şi
aşa a venit vremea ispovedanii de obşte
în sfântul şi marele post şi teologul fi
ind cu slujbă la Năsăud şi fără de aceea
nu are râvnă la ispovedanie, că-i şi
greu la auzire şi cele delà ureche se
propovăduesc în toată Beserica şi a tre
buit în vremea sfântului post să ispovăduescîntr'amândouăBesericile.în toată
săptămâna, patru zile din jos, 2 în sus
la ispovedanie să fiu. Insă avui lucru
cu aceia care în casa popii s’au pângr rit în eres şi dacă le arătam cât u i
de mare acesta păcat şi cum se departă omul de Dzeu şi se abate la plă
cuta voie a Diavolului, prin boboanele
unei babe neputincioase, care nu i voie
a lucra, fără numai a vrăji ca să înceluiască pe nebuni, ea să se poată
hrăni, au răspuns unii şi alţii împotriviri
zicând că: „de ar fi aşa mare păcat,
nu o ar fi ţinut popa Grigore în casă
unde nc-au vrăjit nouă, ci şi pe noi
şi pe ea ne-ar fi ţipat" şi aşa tare s’au
seăndâlit sătenii prin aceasta şi are încă

a trece vreme până se va rădica scafidela şi va seca rădăcina acestui eres.
22-lea. Iu trufie e u f undat de toti
zice că îi parohul tuturor parohilor în
răgăment, ce scrie el la împărăţie, la
patriarhie, la guvern, la episcopie şi ori
unde scrie, toate îs căi netede şi de
nicăiri alui scrisori nu se îniruntează,
de nicăiri nici odată,- ci îs primite şi
.lucrează, el nu se întreabă de nimenea
de sfat, ci ştie până a nu trimite ce
răspuns va primi şi iarăş că el după
învăţătura lui, i se cuvine cinste de ca
nonic, că şi învăţătura o. are întocma,
mie îmi zice eă-s popă prost, am înceluit pe Episcop cu o nemică de învă
ţătură şi am furat preoţia, el pentru
funcţiile mai mare plată trăbă să aibă,
după învăţătura sa, eu îs popă prost,
poci prohodi un om şi cu 4 şuştaci şi
să zic, cu un cuvânt îs numai de ciuf,
batăr că şi eu de n ’am întocma ca el
învăţătură (nădăjduesc şi eu să mă bu
cur de glasul Mântuitorului când va fi
la a doua venirea sa, cu oile mele în
credinţate) am experienţa, a trebuit să
văd, să simpt, să răbd, şi să trag ceva
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necaz in 7 ani purtând sarcina şi greu
tatea zilei şi zăduhul în 38 de ţări sau
provinci' în Europa, în harţul Francu
lui din tâie şi până am tras eu acestea,
el şi-a câştigat sieşi învăţătură, acuma
pe mine nu mă socoteşte văzându-mă
slab şi bătrân, mi-a luat eelejia, popo
rul, ar vrea să pei întru o clipită de tot.
23lea. Maria Petru Neamţ, văduvă,
a fost cârşmariţă, a păgubit şi arândaşul cu puterea I. cumpăni i-a luat
marha ce a avut pentru datoria, a fost
datoare şi popii Grigore cu 25 îl. El
ştiind că este în lada Besericii la eumpanie ceva, a mers cu ea la D. Căpi
tan şi o au pus datoare şi acei 25 de
zloţi ce au tost faţă i-a luat pentru sine
şi petru Beserică a ramas nula, că unde
nu-i nemica şi împăratul perde dreptul,
el să nu păgubească, ci Beserică.
24lea. Toader Grivase din Nepos
s’a măritatu-se pe moşia Angilinii Pintea
Do'roftei în Rebrişoara pe care o a şi
luat şieşi muore în căsătorie, a prins
a-şi bate capul cu fata Maria Nechita
Motrii şi pe legiuita sa innere o a ţi
pat din casă, se hrăneşte cum poate şi
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in nelegiuire cu Maria de 7 ani, are 3
prunci, şi trăeşte astăzi. întru fărădelegi.
Popa în loc să-i împedece delà păcate
şi ne vrând la aceea nelegiuire nimene
a sta naş, a pus preuteasa-sa şi a pe
trecut botejuni şi libov în casa lui Toader numai pentrucă la toată trebuinţa
popa îl are în lucrul căsii.
2o-lea. Vasile Costan, văduv, petre
cea în nelegiuire cu Pălageal Androne
Bozbici, de 14 ani şi are 3 nelegiuiţi
şi popa îl tace, numai pentrucă îi barbir şi-l rade pe barbă peste toată vremea.
26-lea. A dat carte unui ţigan pen
tru moartea muerii ca să treacă la alta'
căsătorie şi în carte m’a iscălit pe mine
ca eu o aş ti îngropat, batăr că aceea
n a fost şi a luat un taler delà ţigan
pentru carte. A trecut vreme peste vreme
şi şi-a aflat ţiganul găzdoaie, a dus
cartea la D. vicarăş l-a întrebat: „cine
ţi-a îngropat muerea, cine ţi-a dat"car
tea?" El a zis popa Moroşan. Numitul'
Domn vicârăş m ’a chemat la sine mi-a
dat cartea să o cetesc şi m’a întrebat
eu am îngfopat. Eu am dat cartea?
Eu am răspuns; „nici am îngropat,

nici am dat carte“. El a zis: „eşti so
rocit la Säbor să vii gătit pe cutare zi".
Ţiganul de faţă, popa Grigore de faţă,
eu am zis să joare ţiganul, pe acestea
ţiganul n ’a vrut şi numai i-a fost. a
spune că popa Grigore i-a dat cartea
şi i-a spus şi cât i-a dat pentru făcu
tul căiţii şi D. vicarăş a vorbit oţiră
latineşte cu dânsul şi i-a zis: „puteţi
merge''. Insă să fi foastă eu întru aceasta faptă, aş fi simţit eu şi fiii mei
aşa aş fi fost tras.
- 27-lea; N’are- multă grijă de cuvân
tătoarele oi, cu sfintele taine a ispovédanii, a echaristii în beteşugurile loruşi,
a le împărtăşi de o chemare două nu
mere la ei, oamenii se ruş nează eă-i
greu la vorbă şi mor negătiţi, precum
şi Anton Băieş aproape de poarta popii
a murit negătit şi Pantilimon Boharfiindu-i beteag ficiorul l-au luat în spate
şi l-a dus acasă la popa să-l spove
dească.
28-lea. A făgăduit preoţilor că le
va scoate, mierţă ca şi în ţară. Bucurându-se toţi preoţii la minciuna lui cu
toţii i au dat câte 2 iloreni, acuma ba-

fiii i-a cheltuit pentru sine, ce s’a fă
găduit nu s’a isprăvit.
29-lea. Dintru toate cele de mine
mai în sus zise necuviincioase lucruri
de I. preot Grigore săvârşite şi făcute,
mă rog ca să aflu har şi mângăere
întru necazuri şi asupreala aceasta cu
năvălire în popor şi eclejie, precum şi
alţi preoţi în tot răgămentul ţin şi sa
tul şi eclejia un'de-s doi în două, pre
cum aceia au pace şi trăesc cu ea, să
fiu şi eu părtaş păcii acuma la bătrâ
neţe. 1) Sunt în sat două Beseriei, 2
ţântirimuri şi 2 grădini, eu oiu fi mulţămit cu uu i care mi-o a da dreptul.
2) Satul şi cclejia precum şi anul 1818
a fost împăiţit şi am ţinut până acuma
întru acest an 1834. 3) Să avem pace
desăvârşit şi statornică şi să năzuiască
frăţia sa ce nu i-ar plăcea şieşi a face
mie, încă până-s la viaţă aşa împotri
vire ca şi feciorul care acuma de 25
de ani l-am avut slobod delà eşti din
afară şi răgămentul cunoscându-mă pe
mine după bătrâneţe paroh şi mi-au
scutit feciorul, el acuma vrea văzânduşi pe sine la bătrâneţe paroh să-l pue
*
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subt arme precum şi mai în sus am
arătat, nè avârid de el nici o pagubă,
care nu frăţească ci firăriească iubirë
se vede a fi delà dânsul, rlu gândeşte
că eu, în cinste să mă petrec ce în fu
sine să-fiii fie sfârşitul rtiëü, ÎUcfeâiă".
Süb fapörtul religios si edücativ p*ârohia în timpul păstoririi acestor dói
preoţi în deosebi în tfitiptil prëôtülül
Gfigofe Pop a főst ín cürs dé regrès
faţă dé trecut îririfulţiddU-se eásátötiilé
nelegiuite şi scăpând prestigiul bisericii
ca instituţie de cultură şi morală în faţa
poporului. Partea sufletească, ideală şi
vëeinidâ din datoria preotului a fost
lăSată pe planul al doilea în acest timp
de certuri între preoţi. t)eşi preotul Grigore Pop era Uri preot eu cultură înaltă
teologică în raport cu împrejurările tim
pului. El a fost Unul dintre putinii ti
neri care au absolvit liceul şi semina
rul teologie diri Blaj pë vrerhea epis
copului lóan Bob.
După moartea preotului Mureşan
popa Grlgore a servit singur în ambele
biserici până la anul 1850, cârtd a luat
pe lângă sine ca cooperator pentru bi
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serica de pe Gersa pe fluì său, Ştefan
Pop, născut în 1Ş22 şi mort în 8 Au
gust 1888. In aceasta calitate a servit
acest preot până la anul 1865, la moartea
tatălui său. Tot în acest interval de
timpr delà 1851— 18^5 a îndeplinit şi
funcţiunea de cateheţ la şcolile normale
din Năsăud. începând cu acest an îl
vedem pe „popa Ştefan'' preotul paro
hiei întregi; şi. serveşte în ambele bi
serici aproape în continuu, fiind rţumai
în câteva rânduri întrerupt. Mpştenin.d
probabil delà tatăl său temperamentül
impulsiv dur şi puţin răbdător faţă fié
oameni şi după cum spune tradiţia plă
când u-i să bea adese-ori ajungea îrç
divergente cu poporenii, mai aleş cu
cei dé pé’ (jerşâ, din care motiv supet
rioritatea bisericească numea în Îpcul
lui administratori vecini pentru poporeni de pe Gersa. Astfel au aidminjştraţ
Valea Gersei profesorii delà gimnaziul
din Năsăud Maxim Pop şi Leon Pavelea,
apoi loan Man, preot' neoordinaţ din
Zagra, ,care neavând plăcerea să fie
preot în Rebrişoara, după serviciul scurt
de o lună a dimisionat. Mai îndelung

r

a administrat interi mal biserica de pe
Gersa respective întreagă parohia preotul
neoordinat din Hordou, Leon Coşbuc,
(în timpul din urmă preot al Leşului),
care a servit peste toată parohia din 5
Februarie până în 5 Maiu 1874, în care
timp preotul Ştefan Pop a fost dimisionat provizor pentru negligenţă şi
ceartă cu poporenii. Delà 1874 luna
Maiu până la 1883 luna Noemvrie proetul Ştefan Pop îşi reia serviciul de sin
gurul preot al întregei parohii, dar pe
trece tot în relaţiuni rele şi neînţelegeri
cu poporul de pe Gersa, care primeşte
ca administrator interimal pe preotul
disponibil din comuna vecină Vărarea,
Iacob Maiorean. Acest preot figurează
ca preot iungent la biserica de pe Gersa
în întreg cursul anului 1878.
La 1883 a fost numit cooperator
stabil pentru biserica de pe Gersa, preo
tul Teodor Mureşan alias Cicaiu. In
aceasta calitate a servit acest preot până
la moartea preotului Ştefan Pop, în
tâmplată la 8 August anul 1888, însă
în necontenită ceartă şi neunire cu açesta şi cu poporenii,
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Cu moartea preotului Ştefan Po o
începe o eră de înaintare binefăcătoare
pentru aceasta parohie. Devenind pa
rohia vacantă deşi preotul Teodor Mureşan era cooperator la biserica de pe
Gersa şi fiind originar din Rebrişoara
ar fi dorit să ajungă la centru în locul
preotului repauzat, nu i-a succes fiind
că poporul nu-l voia, iar superioritatea
bisericească încă nu era aplicată a-1 avansa. In anul de văduvie a parohiei
a servit la biserica din centru iarăş interirnal preotul Iaccb Maiorean din
Vărarea.
D*upă espirarea anului acestuia în
Novembrie 1888 a fost numit preot la
ambele biserici Anton Precup. azi pro
topop onorar şi a fost introdus în pa
rohie din partea d-lui vicar, Grigore
Moisil. Până în Octomvrie 1889 a servit
împreună cu capelanul’ de pe Gersa
Teodor Mureşan alias Cicaiu, când, acesta, în uima certelor şi proceselor
continue cu poporenii săi a trebuiţ şă
dimisioneze Şt să-şi schimbe parohia,
începând eu anul 1889 preotul Anton
Precup, administrează până în giua de..

— 58 azi întreagă parohie servind tot a treia
Duminecă în biserica de pe Gersa. Mai
nou s’au zidit biserică în sat şi două
şcoli, una în sat şi una pe Gersa.1)
') E de interes şi se ştie că atunci când s'a dă
râmat biserica cea veche din sat, în uşorii uşei ş'a
găs t o hârtie cu o inscripţie veche cu litere cirlice,
care neput\ndu-o descifra fiind scrisă în limba sla
vonă s'a dat spre dese frare d-lui prob sor din Năsăud V. Richigean, (singurul care cunoştea în acest
ţinut h'mba slavă) care a perdut-o. Probabil a con
ţinu! data zidi rei bisericei
Pe frinitami bisericei din sat a fost «cris cu
litere cirile : anul 1780 Iunie 5 ; iar de-a stânga cu
litere latine: anul 1780 Maiu 30, Vasile Zugrav.
Tot aceasta inscripţie se găseşte şi pe fruntarul
bisericii de pe Oersa, care exis'ă şi astăzi. Probabil
la aceasta dată s’a făcut sau s'a renovat iconostasul
bisericei.
Bisericile după toată probahtatea sunt mai y.ecbi.
Pe pragul superior al intrării în cimjtenjl bise
ricii vechi-delà centru a fost scris cu litere ciriie:
„s’a lucrat de Ni st r .Creţu în luna lui Julie 1811
prin porunci domnului Căpitan Marincoviciu".
Azi popolali e bua, ascu'tător, şi în comună
domneşte cea ma' buni înţeleg re şi bună învoire.
Şi dacă ici colea se iveşte duhul răzvrăţirei suut nu
mai cazuri sp o n d ic - puse la cal- de oamenii in tri
ganţi şi mmorali, ea-e au răsărit în po p o r pe urmele
marelui războiu care a îmbolnăvit sufjetul oameni
lor, tă ându-i răi, aspri, leneşi, lacomi de averi şi
lipsiţi de răbdare şi drigoste creştinească. De aceea
spiritul de muncă al preoţi'or d ii timpul de faţă şi
viitor trem e să se îndrepte sore cură,mea sufl 'telor,
prin educaţie bună şi învăţătură, sp re cultura sănă
toasă a poporului, Preotul să fje învăţătorul b,uu~al
poporului care cultivând'»-se mereu prin lectură să
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Scoată là suprafaţa din sufletul poporului prin blartdeţă şi dragoste adevărată şi sincer* însuşirile bune
roditoare şi folositoare şi «ă prăpădească buruenile
veninoase şi stricătoare bunei stlii materiale şi p o 
raié la sate.
Omul e muritor, neamul, poporul, patria sunt
vecinice! Vecinicia o câştigă nuuiai sufletele curate.

